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.Щодаток до спецiального дозволу
на користування надрами, наданого з метою
видобування пiсковикiв Застiноченського
родовища
Ns 1770 вiд KJ- року
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Угола:'I'"- 1/И
про умовш користувдння надрами

з метою видобування корисних копалин

аýаеа,

о ео/.

(дата }клапення)

.Щержавна служба геологii та надр Украihи, в особi

а) дiс на
?o8l

а.r. еа //

_(да-ri - Держгеонадра) з однiеi
сторони та ПDиватне акцiонерне товариство "ТеDебовлянське заводочправлiння будматеDiалiв
"Будiвельник", яке заре€стро вш{е у Теребовлянськiй районнiй леожавнiй a.f\l1HlcTDaцll
Теонопiльськоi областi вiд з0.05.1996. l3.11.2006 NpI 637 120 0000 0004l0. в особi директора

@
с17

олiйника IBaHa Тадейовича, який дiе на пiдставi Статуту (ла,ri - Налрокористувач), з iншоi
стороЕи (ла.чi разом - Сторони, а KoжIta окремо - Сторона) укJI.rли цю Уголу про умови
користувzrння надрal},tи з метою видобувalння родовищ корисних копа,lин (да,тi - Угода), яка с
невiд'смною частиною спецiа.пьного дозволу на користування надрами вiд 05 березня !999 року
]ф UД (дмi - Дозвiл), про нижчевикJIадене.

1, Прелмет Уголи
1.1, .I|ержгеонадра нада€ Налрокорисryвачу право тимчасового користувttння дiлянкою

надр з метою видобування корисних копалин, а Налрокористувач зобов'язусться виконувати та
доlримуватись )ъ{ов користування дiлянкою налр. перелбачених ,Щозволом, цiсю Угодою та
нормaл}{и дiючого законодавства.

2. Вiдомостi про лiлянку нддр, яка надана в користування
2.1, Мiсцезнаходження Ji.тянки на]р Застiноченське DоJовище lliсковикiв розташоване l|a

Bi:cTaHi б;rизько 0.5 rclt на Iriвнiчний cxi-r Bi-r с. Застiноче Тепео ов,lяllського ио oIlljIbcbKoDa l|\ тeDH

об]rастi. Найближча залiзнична станцiя Теоебовля позташована на в aHi близько 7 клt на1,IcT ]a\I.] Bl;,l

родовища.
2.2. Просторовi межi дiлlпlки надр, ,lKa е предметом цiеi Угоди, ступiнь геологiчного

вивчення та ocBocHHJl об'екта налрокористувtшЕJI, вiдомостi про затвердження (апробацiю)
заласiв корисноi копа.lIини та загальна кiлькiсть запасiв на час надання .Щозволу вказуються
Налрокористувачем у хар:!ктеристичi дiлянки надр. яка с Додатком l та невiд'смною частиною
цiсi Угоди.

3. Умови користування дiлянкою надр, яка надана в користування
З.l. Умови корист}вдrня надрами, види, обсгll, джерело фiнансlъання та сФоки викончlння

Надрокористувачем робiт з вилобрання корисних копаJlин пiсковики_протягом строку лii

/l_.r,.e.-ra.a__2a

v__
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.щозволу визначаються в Програмi робiт з вилобування корис}tих копалин, яка пlдписуеться
Сторонами, с.ЩодаткоМ 2 та невiд'емнОю частиноЮ цiеi Угоди (ла.lli - Програма робiт).

3.2. Програма робiт в чiлому або okpeмi ii показники, у разi потреби мож)ть змiнюватися

таlабо доповнюватись за взаемною згодою CTopiH у мехах дii Дозволу та uiei Уголи.
3.3. Сторона, яка iнiцiюе внесення змiн таlабо доповнень до Програми робiт, зобов'язшrа

надати iншiЙ CTopoHi вiдповiднi письмовi обгрунтуванвя та пiдтверляgточi локументи.
3.4. Сторона, яка одержала вiд iншоi Сторопи письмовi обгрунryвання з пiдтверджуючими

документами та пропозицii щодо внесення змiн та./або доповнень до Програми робiт зобов'язана

в мiсячниЙ TepMiH надатИ iншiй CTopoHi письмовУ вмотивованУ вiдповiдь шоло прийнятгя

пропозицiЙ щодо внесення змiн таlабо доповнень до Програми робiт.
3.5. СтроК виконаянЯ робiт З метою видобування корисних копалин може О)ти

продовжеЕий за р{ови продовження строку лii.Щозволу та цiсi Угоди, iз внесенgя,v вiдповiдНИХ

змiн до Програми робiт.
3.6. особливi умови користувtlння надраNtи визначЕtються в .I|озволi та цiсю Угодою i е

обов'язковими до виконання Надрокористувачем.

4. Права CTopiH на геологiчrrу iнформачiю про надра
4.|, Використання та розпорядження Сторонами геологiчною iнформаIriсю про надра

здiйснюеться в порядку визначеному законодавством.
4.2. Геологiчна iнформачiя про налга, створена (прилбана) за рахунок кошгiв державного

бюджету с держaвною власнiстю.
4.3. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (придбана) за рж}ток коштiв державного

бюлжеry, надаетьсЯ НалрокористуВачу на правi користрання та во;lодiння без права

розпорядження на логовiрнiй ocHoBi в порядку визначеному законодавством.
4.4. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (придбана) Налрокористрачем пiд час дif

.щозво.rry за власнi кошти, € його власнiстю. Про перелачу права власностi або права

користув.шпя геологiчною iнформачiею Налрокористувач повiдомляе уповноважеяий орг.ш в

порядку визначепому законодавством.

5. Iпшi права та обов'язки CTopiH
5.1. .Щерlкгеонадра мас право:

5.1.1 витребовlъати у Надрокорист}ъача звiтнi данi та iнформаuiю про виконання шiсi

Угоди;
5.1.2 видавати та напрtвJUтти Надрокористувачу в межаr( свосi компетенцii вiдповiднi

приписи, розпорядження таlабо повiдомлення;
5.1.3 здiйснювати вiдповiднО до дiючогО законодi}вства державний геологiчний контоJIь

за рацiональним i ефекплвним використанням налр Налрокористувачем;
5.1 .4 притяryвати Налрокористрача вiлповiлно до дiючого з.lконодавства i ploB uiсТ

угодt до вiдповiдальностi, в тому числi, зупиняти дiю дозволу або припиrrяти прt!во

користуванЕя надРzllt{и шJlяхом анулювання .I[озволу в поря(ку визначеному закоЕодatвством;

5.1.5 в установЛеному змонодавством поряllкУ вживати заходiв до припинення Bcix видiв

робiт з викорИстання надр, що проводяться Надрокористувачем з пор},шенцям стандартiв та

правил i мож}ть спричинити пс}ъання родовищ, icToTHe зниження ефекгивностi робiт або

призвести до значних збиткiв, в тому числi якпtо роботи ведуться з застосуванням методiв i

способiв, що негативно впливalють на стан надр, призвомть до забрулненIUI навколишнього
природного середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населеЕня, а також в iнших
випадках, передбачених законодавством Украiни;

5,1.6 у встановленому зttконодавством порядку вживати зtlходlв до зупинення дlяльЕостl
пiдприемств, установ та органiзачiй, що здiйснюють використання надр без спецiальних дозволiв
на користрання або з порушенням умов, передбачених такими дозволами;

5.1.7 направляти матерiали щодо виявлених пор},шень в iншi уповноваженi державнi
органи дJп проведення контрольних лiй i перевiрок, притягЕення Налрокористувача до
вiдповiдальностi та./або вжиття захолiв реагування вiлповiдяо до компетенцii.
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5.2. !ержгеонадра зобов'язана:
5.2. 1 свосчасно розглядати звернеяня Надрокористувача;
5,2.2 своечасно розглядати отриманi вiд Надрокористувача програ}.{и, плани, звiти та iншi

локlменти, якi необхiдri для виконання робiт, визначених цiею Угодою.
5,3. При виконаппi робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Надрокористувач

зобов'язаний:
5.3.1 присryпити до проведення робiт на визначенiй дiлянцi надр не пiзнiше нiж через 2

(лва) роки з моменту початку строку дii !озвоrry;
5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкiлля в межах дiлянки налр. наданоi в

користув{lнЕJI, а також забезпечувати приведення пор},шених земель у стан, придатний для
використання за призначенням, або придатний дlя подмьшого iх використання у суспiльному
виробництвi вiдповiдно до Програми робiт;

5.3.3 проводити роботи у термiни та в межах, зазначених у Програмi робiт;
5.3.4 дотримуватися вимог законодавства Украiни, чинних стtlндартiв, правил, норм

виконаItня робiт, пов'язаrих з корист}ъaшням надра},rи;

5.3.5 допускатп уповноважених посадових осiб ,Щержгеонадр длrt здiйснення заходiв
держiшного гео.цогiчного контролю в порядку та на пiдставах визначеЕих чинним
законодавством Украiни;

5.3.6 вiдшкодовувати збитки, заподiянi пiдприсмствам, ycтaнoBalr, органiзаuiям,
громадянам та ловкiллю;

5.3.7 вiдшкодов)ъати у встilновлеfiому порядку власника}.l землl та землекористувачам
збитки та втрати, завланi внаслiдок користування земельними дiлянками вiдповiдно до мети
корист}вzшЕя надрiми визначеноi,Щозволом;

5.3.8 використовувати надра вiдповiдно до мети, длJl якоi ix було надано;
5.3.9 збезпеч}вати безпеку ,,тодей, майна та навколишнього природного середовиша;

5.3.10 дотримуватися вимог та р{ов, передбачених .Щозволом та цiею Угодою;
5.3.1 1 надавати в устalновлеЕому порядку .Щержгеоналрам iнформачiю щодо корист}ъzшня

надраJ\{и;

5.3.12 при виконаннi робiт передбачених .Щозволом та цiсю Угодою застосовувати
прогресивнi технологii i TexHiky, що забезпечують повне. комплексне i раriональне використalншI
надр;

5.3.13 зберiгати розвiлувальнi гiрничi виробки i свердловини, якi можуть бlти використшti
при розробчi родовищ та в iнших цiля<, i лiквiдовувати у встановленому порядку виробки i
сверд,,,Iовини, якi не пiдлягають подaльшому використанню;

5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-технiчну локументшtiю, зразки гiрських порi: i

рул. лублiкатiв проб корисних копtlлин, якi можуть бути використанi при подальшому вивченнi
та використаннi надр;

5.3.15 лотримуватися протипожежноi безпеки на родовищi та нести за Hei персона.пьну
вiдповiда.пьнiсть;

5.3.1б зупинити викоЕання на наданiй йому у користрання дiлянцi надр цiльовlrх робiт,
перелбачених .Щозволом, пiсля зупинення лii Щозволу та пiсля його анулювання;

5.3.17 у разi зупинення дii Дозволу проводити на дiлянцi налр роботи, пов'язанi iз
запобiганням виникнеЕню аварiйноi ситуачilL або усуненням i'i наслiдкiв, а також виконувати
зalходи, спрямовшri на усунення порушень, що стчulи пiдставою для зупинення дii.Щозволу;

5.3.18 проводити у порядку встalновленому законодавством повторну експертизу та ouiHKy
запасiв родовиш(а) корисних копаJIин дi.пянки (лiлянок) надр зазкаченоi (зазначених) у.Щозволi
та цiй Угодi;

5.З.l9 внести змiни до flозво.ту та цiсi Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з моменту
проведення повторноi експертизи та оцiнки запасiв ро:овиш(а) корисних копмин дiлянки
(лiлянок) надр;

5.3.20 забезпечити рацiональне комплексне використання i охорону надр згiдно з цiсю
Угодою та Програмою робiт;
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5.3.2l створиТи безпечнi для працiвникiв i яаселення умови проведення робiт,
пов'язшlих з користуванням дiлянкою надр отиммою з метою видобувшrня корисЕID( копЕrлиЕ;

5.З.22 у встановленому поряIку забезпечити виконання вимог законодавства про оцiнку
впJIиву на довкiлля.

5.4. При лiквiлацii робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Налрокорисryвач зобов'язаний:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансрання лiквiдацiйних робiт вiдповiдно до

затвердженого в установленому порядку Проекry робiт;
5.4.2 у випадку повноi або частковоi лiквiдацii чи KoHcepBauiТ гiрничолобувного об'екта

гiрничi виробки привести у cTtlн, який гаршrтуе безпеку подей, майна i павколишнього
природIого середовища, а в разi консервацii - збереrти родовища та гiрничi виробки на весь

перiол KoHcepBauiil
5.4.з здiйснювати за погодженням з органами державIIого гlрничого "тпчу 

та lншими
заiнтересованr.lми органами у порядку встtlновленому законодавством лlквlдацlю l консервацrю

гiрничолобувних об'ектiв або ik дiлянок.
5.5. Нмрокористувач ма€ право:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лiлянчi налр розробку родовища кориспих Копали}t Та

iншi роботи згiдно з }.ý{овами !озволу та uiei Уголи;
5.5,2 розпорялr(атися видоб)тими корисними копалина}rи в порядку визначеному

законодавством Украiни ;

5.5.3 вести, припиняти свою дiяльнiсть на отриманiй в корисryвання дiлянцi надр на

yмoвzlx, визначених Дозволом, цiсю Угодою та законодавством Украiни;
5.5.4 при виконаннi робiт вiдповiдно до Дозволу та yi!{oв цiсi Угоди запучати на пi:рядних

}^noua* ""*or*uiB 
окремиХ видiв робiт, якi маютЬ технiчнi можливостi, що вiдповiдають

вимогам чинного законодашства.
5.6 Нмрокористувач несе вiдповiда.тьнiсть за дотриманням змученими виконавцями

1шов .щозволу та умов користувitяня надрzц.rи вiдповiдно до вимог чинного законодiшства.

б. Коптроль за виконанням умов корпстувапня падрами та положень цiсi Угоди
6.1. KoHTporb за викон{lнням )фtoв користування надраJии вiдповiдно lo дiючого

законодавства та положеЕь цiсi Угоди, здiйснюсться незмежно кожною iз CTopiH.
б.2. Надрокористувач при проведеннi робiт здiйснюе рiзнi вили виробничого кОНТРОЛЮ, а

також здiйснюе коIIтроль за виконЕlнням та якiстю робiт, якi проводить За"Ц^rений виконавець.

6.3. .Щержгеоналра проводить заходи державного геологiчного контоJIю за викон.lнIlJIм

умов користування надра}rи та положень цiеi Угоди в межах повновzDкень вiдповiдно дО дiЮЧОГО

законодавства.
6.4. Держгеоцадра за результат,ми проведених нею змодlв геологlчного контроJIю,

безпосередньо або за поданням Мiвприро.пи з пiдстав, передбачених Законом Украiни "Про

оцiнку впливУ на довкiлля", центральниХ органiв виконавчоi влади, що ремiзJтоть державну
полiтику у сферi здiйсненrrя держzlвного гiрничого нагляду, еп йемiологiчного н!гляду
(спостереження), державного нагJIяду (контролю) за додерж{tнням вимог законодавства у сферi

охорони навколишнього природного середовища. оргалiв мiсuевого сitмоврядувalння. органiв

.ЩФС у разi порушеЕня Надрокористувачем }а{ов користування надра}{и мас право:

6.4.1 зупинити дiю .I[озволу у випадках перелбачених п),нктом 22 Порялку над.lннJl

спецiальних дозволiв на користувttння наш)ами затвердженого постановою КабiнетУ MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 30.05.2011 Nч 615 (ла,ri Порялок) та в iнших випадках, передбачених з.жонодiвством;

6.4.2 припинити лраво користуванrtя надрами шляхом анулювання .Щозволу у випадках,
передбачених пунктом 2З Порялку та в iнших випадках, перелбачених зtlконодавством;

6.4.3 звернlтися з позовом до а.щлiнiстативного суду з метою припинення Bcix видiв

робiт iз використtlння надр. шо проводяться з пор},шенtшм стандартiв та правил i можуть
сприlмнити псувавня родовищ, icToTHe зниження ефекгивностi робiт або призвести до значних
збиткiв, а також вживати заходiв до зупиЕенIuI дiяльяостi пiдприсмств, установ та органiзаIriй,

що здiйснюють використан}ul надр без спецiыlьних дозволiв на користування надрами або з

порушенням умов, передбачених тzlкими дозволalми.

\
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6.5. .I[iя .Щозволу поновлюеться .Щержгеоналрами за }мови усунення Налрокористувачем
причин, що призвели до зупинення його дii.

6.6. Надрокористувач мае право оскаржити в судовому порядку накази ,щержгеонадр про

з}пиненItя та припиненЕя права користування дiлянкою надр шJIл(ом анулювання .Щозволу,

6.7. .Щержгеоналра продовжуе строк дii,Щозволу за }а{ови надаЕня Налрокорисryвачем

позитивного висновку спецiа.liзованого державного геологi.шого пiдприсмства, установи,
оргапiзацii, що нмежать до сфери )правлiння Щержгеонмр, за результатами проведенюl

державноi експертизи звiтiв щодо геологiчяих MaTepia.lliB.

7. Iнформуваншя CTopiH. Щорiчна звiтнiсть
7.1. Нмрокористувач зобов'язапий шороку подавати до Держгеонадр iнфорлrаrriю шоло

стаЕу виконання Програми робiт за формоlо встановленою законодавством та Еадавати

вiдповiднi пояснення з питЕlЕь, що вiднесенi до компетенцiТ [ержгеонмр.
7.2. НалрокорИстувач зобов'Язаний В устЕlновленомУ порядку подавати до Дер)rгеонадр

щорiчнi звiти вi.щrовiдно до форм звiтностi щодо облiку зшIасiв корисних копалин.

7.3. ,Щержгеонадра зобов'язана сво€часно iнформувати Налрокорисryвача з питаяь, якi

вiднесенi до його компgтенцiT i виникають стосовно виконання ploB .Щозволу та положень цiеi
Угоди,

8. Конфiленчiйнiсть
8.1. Уся iнформачiя, отимана чи придбана Сторонами в процесi виконання робiт, с

конфИенцiЙною. Порялок i рлови користуваЕ}iя iнформаuiею, установJIюеться власником

iнформачii вiлповiдно до чинного закоЕодавства.
8.2. Вимоги конфiленчiйностi, перелбаченi статтею 8.1. цiсi Угоди, змишаоться в силi

пiсля припинення стоку дii цiсi Угоди, якп1о iнше не передбачено чинним законодавством.

8.3. Конфiленчiйнiсть цiеii Угоди не поширюеться на умови, врегульованi чинним

зaжонодzlвством Украt'ни, та щодо органiв, якi здiйсяюють контроль за ix виконанням.

8.4. Не с порушенням конфiденцiйностi цiсi Угоди надання вiдомостей, докр{еЕтiв та

iнформаlrii конlролюючим, судовим, держzвним органам у випадкzrх, передбачених чинним

законодавством.

9. Обставини непереборноi сили
9.1, Невиконшrня або неналежне викоgання зобов'язань за цiсю Угодою с виправданим i

не спричиня€ вiдповiдальностi у тому разi, якшо таке невиконання чи ненalлежне виконання €

наслйком випадку або обставин непереборноi сили, якi виникли пiсля укладення цiеi УГОДИ,

перебувшоть поза межами контроJIю CTopiH, та якi Сторони не могли aHi передбачити, mri

попередити ро3}ъ{ними заходами.
9.2. Пiд вип4щом Сторони розумiють надзвичайну подiю, яка не носить характеру

невiдворотноi, одн:к е непередбачуваною i раптовою для cтopiн, а саме: акти або дii органiв

державного упраsлiнtlя, рiшення органiв мiсцевого самоврядування. змiни в законоJавствi
Украihи за уN{ови, що данi обставини безпосерелньо вплиЕули на свосчасяе виконаЕнЯ

зобов'язань Сторони. Пiд обставинами вепереборно'i си,ли Сторони розрtiють повiнь. пожежу,
землетрус та iншi стихiйнi лиха, оголошену та неоголошену вiйну, BocHHi дii, загрозу вiйни,
терористичяий акг, блокаду, револючiю, заколот. повстання, MacoBi заворушення та iншi ПОДiТ,

що не з,rлежать вiл волi CTopiH.
9.3. При HacTaHHi обставин, зЕвначеЕих у пунктi 9.1., Сторона, яка опинилася пiд ix

впливом, повинна в розумний строк, але пе пiзнiше нiж через 7 календарпих днiв з дня ii
виникнення, без затримки повiдомити про це iншу Сторону та Ilадати протягом 60 каленларних
днiв документи, що пiдтверджують ix пастання. Повiдомлення повинно мiстити iнформаuiю про
характер обставин i, якщо vожливо, ouiHKy iх впливу на можливiсть виконання стороною cBoix
зобов'язд{ь за цим Договором та примiрний графiк виконаняя зобов'язань.

7
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9.4. Пiсля повiдомлення про виIlикЕення обставин непереборноi сили Сторони, у
найкоротший TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхi.шостi) з метою прийняття спiльного
рiшенrrя щодо подtlльшого виконання ylt{oB цiеi Угоди.

9.5. Пiсля припинеЕня обставин, зазЕачених у п}т{ктi 9.1., Сторона, що опинилася пiд
впливом обставин непереборноi сили, повинна без затримки, а,rе не пiзнiше нiж через 5

календарних днiв з дня припинення, повiдомити про че iпшу Сторону у письмовiй формi.
Повiдомлення повинно мiстити TepMiH, в який передбачасться виконати зобов'язання за цiсю
Угодою.

9.6. Факт настшrня обставин непереборноi сили повинен бути пiдтверджений
док),Iчtентшьно компетептним оргalном (сертифiкат торгово-промисловоi палати).

В разi вiлсутностi пiдгвердження Сторона, яка не виконала cBoi зобов'яз€rння, несе
вiдповiдальнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог законодавства.

l0. ВикористанЕя украihського потенчiалу
10,1. У прочесi Еадрокористув.tнЕя на дiлянцi надр, Надрокорист}вач викорхстовуватиме

обладнання, мехrlнiзми, засоби, приладдя, устаткуваяшI та iH. переважно вiтчизнянкх виробникiв
(в тому.*rслi послуги) тiею мiрою, у якiй ii цiни та якiсть, порiвЕяно зi свiтовими цiнами та
якiстю, булугь технiчно, технологiцiо й економiчно доцiльними. та не призводитимугь до
зниження рiвпя виробництва та екологiчноi безпеки.

l1. Набуrтя чинноетi, змiни, розiрвання та припинення Угоди
l 1 .1 . I]я Угода набирас чинностi з д{я ресстацii ,Щозволу та припиняс свою дiю з моменту

припинення права корист}tsiшня надрами шJuпом ануJIювмня .I[озволу або закiнчення строRт дii
.Щозволу.

l1.2. .Щiя цiеi Угоди автоматично зупиняеться, в частинi виконанЕrl робiт, передбачених
,Щозволом у випадку його зупинення та поновJIюеться у разi поновлення дiI .Щозволу.

l1.3. У разi продовження строку лii,Щозволу Сторони в устаIIовленому порядку вносять
змiни до Програми робiт та до цiсi Угоди шляхом укJIадання додатковоТ }тоди.

1 1.4. Якщо iнше пршло не перелбачено цiсю Угодою або чинним в YKpaiHi законодавством,
внесеЕня змiн та доповнень до цiсi Угоди здiйснюеться в порядку встЕшовленому законодавством
Украiни ItIJuпoM укладанЕя додаткових }тод до цiсi Угоди, якi стають дiйсЕими пiс,rя ii
письмового оформлення Сторонами та пiдrпасання уповновzDкеними особами CTopiH.

11.5. Односторонrrя вiдмова вiд виконання ploB цiсi Угоди повнiстю або частково не
допускасться. Право одяосторонньоi вiд\{ови вiд цiеi Угоди надаеться .Щержгеонадрам у випадку
припинення прiша користрiшня надра},{и шляхом анулювaшня .Щозволу.

11.6. Кожна Сторона пiлтверлжус, цо обидва лримiрники цiсi Угоди пiдписанi вiд'ri'iменi
особою, яка ма€ право вчиняти юридиtшi дii вiд iMeпi вiдповiдноI юридичноi (фiзи.rноr особи -

пiлприемця) особи. Кожна Сторона гар,tнту€, що нею виконанi yci 1шови i формальностi,
передбаченi ii' установчl.лr.tи документа}rи. щодо прийняття органtl]\-,tи управлiння рiшення про
погодженЕя i пiдписання цiеi Угоди, а особа, яка пiдписа,Iа чю Угоду, ма€ для цього достатнiй
обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Стороною на
обмеження предстllвництва особи, яка пiдписала чю Уголу вiд iT iMeнi, або на недостовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва.

l1.7. Сторони нес}ть повну вiдповiда.лlьнiсть за правильнiсть вказаних ними у чiй Уголi
реквiзитiв, а у випадку змiни: реквiзитiв, юридичноi.л,I фактичноi адреси, нaвви, установчих
документiв, Сторона, у якоi вiдбулася така змiна, повинна повiдомити про це iншу Сторону у
строки та в поря.дку визшаченому законодlвством Украrни. У разi неповiдомлення Сторони
нес}ть ризик настання пов'язшlих iз ним несприятливих наслiдкiв.

l1.8. Yci правовiдносини, що виIlикtlють з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому числi
пов'язанi iз дiйснiстю, укJIаденням, викоЕaшЕям, змiною та припинеЕням цiеi Угоди, тцm{аченням
fi ploB, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення Уголи, реryrпоються цiею Угодою та
вiдповiдними нормами тIинного законодавства Украiни.
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11.9. Ц }тода ск'lадена }кра'tнськоЮ мовою У двох автентичних примrрниках, якl мають
однilкову юридичну силу, по одному примiрнику дJrя кожноi iз CTopiH.

12. Додатки до Угодп
12.1. Невiд'емною частиною цiеi Угоди е:

- Додаток 1 - Характеристика дiлянки надр;
- Додаток 2 - Програма робiт.

l3. Юрll,rпчнi адресIt, реквiзrrтлt та пiдпrlси CTopiH

м
f,

.Щержавпа служба
геологii та налр УкраiЪи

03680, м, IfuiЪ,
вул. Антона I-!едiка, lб
едрпоу з7536031
тел. (044) 536-13-20

//uJс

зо @

(посшL прiзвише. iм'я.

Налрокористувач
повне найменування: Приватне акчiонерне_ _
товариство "Теребовлянське заволоуправлiння_
булматерiаriв "Будiвельник"

вчл. Пiлзамче. бчд. 113

€дрпоу 00291552
тел. 8 067-З51-82-0l

авлiнно )

олiйник I. Т.
(поса.]а прl]в|iше, iM'r. по батьковi)

D

//

ФI!h-

юридична адреса: 48l 00. Тернопiльська обл..

Теребовлянський район. м. Теребовля.

Директор ПрАТ кТеребовлянське

IплDлY

to
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1. Загальнi вiдомостi про лiлянку падр:

1 ,1. Micue розташувzlння родовищ4 алмiнiстративна прив'язка
застiноченське родовище пiсковикiв розташоване на вiдстанi б.шlзько 0.5 км на пiвпiчний

схiд вiд с. Застiноче iеребовлянського району Тернопiльськоi областi. Найближча залiзнична

станчiя ТеребовлJl розташована на вiдстанi близько 7 км на захiд вй родовища.
1.2. Вiдомостi про затвердження запасiв корисноi копмиЕи
Заласи пiсковикiв затвердженi протоколом ДКЗ Ns4340 вiд 29 березня 20l8,p. в кiлькостi

l294.0 тис.м3, в т.ч. за категорiсю д _ 2l8.0 тис.м'. за категорiею в _ 299.0 тис.м'. за категорlсю

Cr - 777.0 тис.м].
1.3. Загальна кiлькiсть запасiв на час продовження строку спецl:lльного дозволу

корист}ъання надрilми
Станом на 01.01.2018 р. запаси пiсковикiв становлять за категорlями:

Додаток l
до Угоди про }а{ови користування
надрами з метою вилобувмня
кориснtfх копЕrлин пiсковикiв
Застiноченського родовища
вlд ( )) 20_Ns 1770

ХАРАКТЕРИСТИКА
дiляпки палр

А - 218.0 тис.м'
В - 299.0 тис.мз
Cr - 777.0 тис. мЗ

Д+В+Сr - 1294.0 тис. м]

2. Географiчнi координати кугових точок та площа дiлянки налр
1.49'l7'50" ПнШ 25'38'22" СЦ;

2. 49'17'48" ПнIII 25'38'40" СЦ;
3. 49'17'4З" ПнШ 25'З8'45" СхД;
4, 49' 1'1' 42' ПnIJI 25'38'5 l" СхД;
5.49"17'З6" ПнШ 25'38'54" СхД;
6. 49'l'1'З5" ПнШ 25'38'52" СхД;
7. 49" |7' З8" IIHIII 25"38'45" СхД;
8.49'l7'4l" ПнШ 25'38'28" СЦ;
9. 49'l7'38" ПнШ 25"3E'2l" СхД;

Площа Застiноченського родовица пiсковикiв - 1б.7 га.

3. Геологiчна характеристика (ступiнь геологiчного вивчення та освосння об'сюа
надрокористування тощо),

Зiстiноченське родовище пiсковикiв вперше розвiдано в 1955-195б р.р. трестом

"Укргеолбулu".
у 1,g15-1rg77 р.р. комплексIrою геологiчною експедицiею "Укргеолбу,шr" виконана

дорозвiдка на пiвнi.яий захiд по площi Застiноченського родовища uiсковикiв.
У 2017 р. фiзичною особою-пiдприемцем Баптунас Юрiем Едуарловичем виконllна

повторна геолого-економiчна оцiнка Застiноченського родовиша пiсковикiв у
Теребовлянському районi Тервопiлъськоi областi.

Корисна копалина - пiсковики вiдносяться до корисЕих копuшин загаJIьнодержавного

значення (виповi,щrо до перелiку корисних копzulин зtгмьнодержавного та мiсцевого значення.

затвердженого Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 12.12.1994 р. Nэ827, iз змiнами,

внесеЕими згiдно з Постановою Кабiнету MiHicTpiB Nэ718 вiл 0б,07-201 l р.).
Корисна копалина Застiноченського родовища представлена пiсковиками червоноi ToBlлi

iванiвськЬго горизонту девонського BiKy. Пiсковики придатнi для виробництва стiнового i
бlтового кalменю i rдебеню,

на
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Середня потужнiсть корисноi копапаrrи - l0.9 м.
Кiнцева продукцiя - cTiHoBi KaMeHi i бутовий KаlriHb, проектна рiчна потужнiсть кар'еру -

2 тис.мз.
Родовице розроб]uеться вiдкритим способом з пар,шельЕим просуваIrням фроЕту

робiт згiдlо rrроекту розробки.
гiдрогеологiчнi 1мови Застiноченського родовища пiсковикiв сприятливi для розробки

вiдкритим способом.

На:рокорпсц,вач

,I[иректор
ПрАТ <Теребовлянське заволоуправлiння кБу ебозл; олiйник I. Т,

(пiJлис)
оНЕр

(лосаJа уповяоваженоi особи, прЬвцчrе, iM'r, по батьковi,)

)

00291552



10

Додаток 2

до Угоди rтро умови користування
надра}{и з метою вилобування
корисних копzцин пiсковикiв
Застiноченського родовища
вiд (_)_ 20_ Ns 1770

(назва корисноi копетlrо{ тs .1i.lя}ци на-Ф,

л!
п/п

Ви.rп робiт обсяги
робiт

.Ц,яtере-rо

фiнансу-
вання

Строк
проведення

робiт
l Проловх<ешrя строку дii спецiального дозволу на

користування надрами i внесеrrня змiн до спецiального
дозаолу

власнl
кошти

I кв- 2019 р

2 Пйготовка MaTepiмiB та отримання у встаноыlеному
порядку акry про над.цRя гiрнячого вiлволу

&1асн !

кошти
lI кв. 20l 9 р.

з продовжешrя видобрання пiсковикiв 2.0 тис. мз

на piK
III кв. 20l 9 р

6

.Щсрiкгеопалра Налрокорисryвач
Директор пDиватне акцiонерне
товариство "теребоцlядськý
заводоуправ.пiння будматерiа,тiв
"Бчлiвельник"

олiйник

7

ý
(посада прiзвище, i (посаJц

3АводсупFА8лння\Ъ l

?

Булllдт
ФБулlв[

Ерцлв |;i
ЛЬНИК./ьчý,zfl

\t_

ч

-ь

IIРОГРАМЛ РОБIТ
з вrrдобуваrrня кориснпх коп&rпп*

пiсковикiв Застiвоченського родовица

I
I I

I

I

I

I

I

!

I

"@

о ц


