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м. I&iъ

Додаток до спецiального дозвоrry
на корист}ъ{шня Еадрами, продовженого з

метою видоб}.вання кам'яного вугiл.гrя по по.гпс

шахти <Мехирiчанська>,ЩП JЪвiввугiлля>

Nо_]ý81 вiд к 09_ > грудня 2005 р.

Угода.la 36!+
про умови корвстувення шадрами

з }lетою вилобуваппя кориснпх коплIип

2/ ezurz 2
(даm,м8деннi)

.Щержавна служба геологii та надр УкраiЪи, в особi /. в, 2. З Z/peE7-OPa.-
e17 7Q2/ar1 озз 2Ь,+о) 7а /?/ r'r//a //о)')

r)i, i4rlbrroc />-7 /' Ва се/{2во) zИzpzlHzz
8acz-l,rzrЪrzcl

гт-Q5 rа DЗl 8,, 2/, о./, solg
- .Щержгеонадра) з однiеi сторони

та ,Щержавяе пiдприемство кЛьвiввугiл,тя>, яке заре€стоване 17.01.2003p. Jlb 1408 120 0000
000005 Сокальською районною держ.lвЕою адд.riнiстрацiсю Львiвськоi обл., в особi т.в.о.
генерального lmpeюopa дкiмова олега днатолiйовичц який дiе на пiдставi статугу .щержавного
пi,tщриемства <Львiввlтiлля> (лаri - Налркористlъач). з iншоi сторони (лалi разом - Сторопи, а
кожна окремо - Сторона) укJIали цю Уголу про р{ови корисцваЕЕJI надрами з метою
видобування родовищ корисЕих копалин (лалi - Угола), яка е яевiд'емною частиItою
спецiального дозвоlry Еа користувttшIя надрами вiд s9t грудпя 2005 рку Nр 3б87 (да.lti -

,Щозвiл), про нижчевикJIадеЕе.

1. Предмgг Угодш
1.1. flержгеоналра надае Надрокорисryвачу прzво тимчасового корист}ъання дiлянкою

надр з метою видобрапrrя корисЕю( копаJIин, а Надркористlъач зобов'язуеться викоЕ)вати та

дотримуватись умов користувштrrя дiлянкою надр, передбачених ,Щозволом, цiею Угодою та
нормами лiючоIn законод:встм.

2. Вiломостi про дiляпку rrадр, яка надапа в корпстувдпЕя
2.1. Мiсцезнаходженяя дiлянюr надр Львiвська область. Сока.rьсьrgй район.
2.2. Просторовi межi дiлянки надр. ,ка с предметом цiсi Угоди. ст)miнь геологi.пlого

вffвченпя та осво€ння об'екта надркористувalнЕя. вiдомостi про затверджепвя (апробацiю)
запасiв корисноi копап,rни та зaгaiJьЕа кiлькiсть запасiв на час надirння .Щозволу вказ},ються
Надрокористlъачем у характеристицi дiляrки надр, яка е Додатком 1 та невiд'емною частиною
цiсi Угоди.

який(а) лiе на пiдставi //а,{а.< ц 4€/э,14 Ze O,/z4;? З,2 y'q. 2З Zar'e



3. Умови корпстувапня дiлянкою надр, якд надава в корисц/вапllя
3.1. Умови корисtування надрами, видл, обсш1,1, дкерло фiнансуваrня та gIроки виконашш

Налркорисryвачем робiт з видобування кам'лrого вtтi;rля та суп}тнiх - прiснлх пiдземних вод
протягом строку дii.I[озвоrry визначаються в Програмi робiт з видобування кориснID( копaulин,
яка пiдписуеться Сторнами, е ,Щодатком 2 та невй'емною частиною цiеi Уго.щr (да.lti -
Програма робiт1.

3.2. Програма робiт в цiлому або oKpMi iI показвики, у разi потреби Mo)Iý/Tb змiнюватися
таlабо доповнюмтись за взасмпою згодою CTopiH у межах дii Дозволу та uici Уголи.

3,3. Сторпа" яка iнiцilос внесепЕя змiп таlабо доповнень до Програми робiт, зобов'язшrа
иадати iншiй CTopoHi вi,щrовiднi письмовi обrрунтування та пiдтверджуючi докуN{енти.

3.4. Сторонц яка одержала вiд iншоi Сторони письмовi обrрунryвання з пiдгвердхgпочими
докумеЕтаIlrи та пропозrтцii щодо внесешIя змiн таlабо доповIiень ло Програми робiт зобов'язапа
в мiсячпий TepMiH надати iпшiй CTopoHi письмову вмотивовану вiдтIовiдь щодо прийrrягтя
пропозицiй щодо внесенпя змiн таlабо доповнень до Програми робiт.

3.5. Строк викоЕмня робiт з метою видобування корисЕгх копаJшн може бут,l
продовжепий за }шови продовження строку лii.Щозволу та uici Угоди, iз внесенЕям вiдповiдних
змiн ло Програми робiт.

3.б. Особ.тшвi р{ови користумнЕя надрiми визЕачаються в.Щозволi та цiсю Угодою i е

обов'язковими до виконatнllя Налрокорисqвачем.

4. Права Сторiп на геологiчну iпформачiю про Еrдрд
4.1. Використшrня та розпорядження Сторонами геологiчною iнформачiсю пр надра

здiйснюсться в поряд(у визначеЕому з:жонод:rвством.
4.2. Геологi.ша iнформачiя про надра' створена (придбана) за рах}нок кошгiв лержавного

бюджету с державною власнiстю.
4.3. Геологi.пrа iнформачiя про надра, створена (придбана) за рФ(унок коrrгriв державного

бюшкеry, надаеться Налрокорисryвачу на правi користlъання та володiння без права

розпоряджепня на договiрнiй ocHoBi в порядку визначеЕому з:жонодzвством.
4.4. Геологiчна iяформачЬ про Еадрц створена (придбава) Напрокорисryвачем пiд час дii

.Щозволу за власнi кошти, е його власнiстю. Пр передачу права впtюностi або праза
корист}вlш{ня геологiчною iвформацiею Надрокористрач повйомляс уповноважений орган в

порядку визЕачепому зlлконодавством.

5. Iвшi права та обов'язкп Сторiя
5.1. Дерlкгеопадра мr€ право:

5.1.1 витребовувати у Надрокорйстувача звiтпi данi та iнформачiю про виконання uiei
Угоди;

5.1.2 видаватrr та направJIяти НапркорисryваIrу в межах cBoci компgтенцii вiдповiдri
пршшси, розпорядження та,/або повiдомлення;

5.1.3 здiйсlповати вiдповiдlо до дiючого законодавстм державвиЙ геологiчrrий KoHтpoJIь

за рацiопмьним i ефеrптвяим використitЕIlям надр Надрокористумчем;
5,1 .4 притягlъати Налркористувача вiдповiдно до дirочого законодzлвства i proB чiеТ

Угоди до вiдповiда;rьностi, в тому wrслi, зупиняти дiю .Щозвоrry або припиняги право
корйстумння надрalми IIIJIФ(ом ану.lповшlня .ЩозвоJry в порядку визяаченому законодalвством;

5.1.5 в установленому зiжонодarвством порядку вживати заходiв до припинення Bcix видiв

робiт з використzlннJl надр, що прводяться Налрокористумчем з порушенЕям стандартiв та
правил i можуть спричиЕити псрання родовиц, icToTHe зпиженяя ефеюлrвностi робiт або
призвести до значних збиткiв, в тому таслi якщо роботи вед}ться з з{lстос}ъalнням методiв i
способiв, що негативно вIlликlють на стан Еадр, призводятъ до забруднечня нltвколишнього
rrриродного середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населення, а тzжож в irтших
випадках, передбачених з:жонодавством Украi'ни;
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5,1.6 у встановленому закоIlодilвством порядку вживати зzlходlв до зупинеЕЕя дlяльносп
пiдприсмств, установ та оргапiзацiй, що здiйснюють використttшtя Е4др без спецiаrьних дозволiв
на користувzшкя або з порушенням ylt(oB, передбачених такими дозволIlми;

5.1 .7 направ.lrяги матерiали щодо виявленm( поруше}rь в iншi уповноваженi державнi
органи для проведення KoHтpoJrьHIr( лiй i перевiрок, притягяепня Нмрокористувача до
вiдповiдальвостi таlабо вжиття захолiв раryваняя вiлповiдно до компетешIii,

5.2. .Щерrсгеопадра зобов' язана:
5.2.1 своечасно розглядати зверненшI Налрокористувача;
5.2.2 своечасно рзглядати отриманi вiд Нашюкористувача прграми, плztнЕ, звiти та iншi

доц/меЕти, п<i необхi,щri для виконання рбiт, визначенIх< цiсю Угодою.
53. Прп викованrri робiт вiлповiлно до умов цiсi Угодп Налрокорпстувач

зобов'язаппй:
5.3.1 приступити до проведення рбiт на визначепiй дiпянцi надр не пiзцiше нiж черз 2

(два) роки з моменту початку строку лii .Щозвоrry;
5.3.2 забезпеч}ъати охорну надр та довкiлля в межltх дirrянюr надр, наданоi в

користув:шfiя, а тllкож забезпечувати щриведепЕя порушених земель у стан, придатяий для
використанttя за призЕаченЕям, або придатЕий дlя подшrьшого ii використаrfi{я У сУспiльномУ
виробництвi вi.щrовiдно до Програми робiт;

5.3.3 прово.ш.rти роботи у термiни та в межах, зазначених у Програмi робiт;
5.3.4 дотршлузатися вимог зlкоЕодавства УкраiЪи, чинних стандартiв, правил, норм

виконання робiт, пов'язаних з користуванням надрами;
5.3.5 допускати уповновакенкх посадових осiб .Щерясеонадр дJIя здiйснення заходiв

державного геологi.пrого контроJпо в порядку та на пiдставах визначенЕr( IIиЕним

законодавством Украiки ;

5.3.б вiдшкодовlъати збитки, заподiянi пiдприемствам, ycтilнoBalv, органiзацiд,t,
грома]цнzшt та довкiлrпо;

5.3.7 вi.щкодовувати у встilновленому порядку власникап.l землl та землекористувачаь{
збитки та втати, завдalнi внаслiдок корисryванЕя земельними дiлянками вiдIовiДнО дО МеТИ

користуванця Еадрiми визначепоi Дозволом;
5.3,8 використовlъати надра вi,щrовiдно до мети, дц я<оi ii було uадlшо;
5.3.9 забезпечуватп Фзпеку rподей, майна та навкоJIишвюro природ{ого сер€довищц
5.3.10 лотримратися вимог та }ъ{ов, передбаченrтх Дозволом та цiею Угодою;
5.3.1l надамти в уст:lновленому порядку .Щержгеоналрам iпформачiю щодо користранIrя

надрами;
5.3.12 при виконаняi робiт перлбаченrо< ,Щозволом та цiсю Уюдою застосовувати

прогресивнi техяологii i TexHiKy, шо забезпечують повне, комплексне i рцiональне використанЕя
надр;

5.3.13 зберiгати розвiдува,тьнi гiрпичi виробки i свердловини, якi можуть була використаlri
прп рзробui родовищ та в ilшпх цiлл<, i лilвiдов}ъати у встановлеIlому порядку виробки i
свердIовини, якi не пiдлягають подzlJIьшому викорЕстilнЕю;

5.З.l4 зберiгати геологi.пrу i виконавчо-технi*lу локlт,Iентачiю, зразки гiрьких порiл i
рул, лублiкатiв проб корисних копalJtин, якi можуь бlти використанi при подмьшому вивченнi
та використаннi надр;

5.3.15 лотримумтися протипожеrrсrоi безпеки на родовищi та нестя за неi персональнУ
вi.шIовiдальяiсть;

5.3.1б зупипити викоIl:шrrtя яа надаяiй йому у корисryвання дirrяяцi палр uiльових робiт,
перлбачених .Щозволом, пiсля зупинепня дii.Щозвоrry та пiсrя його аrуrповдrпя;

5.3.17 у разi зупинення дii Дозвоlry проводити на дiirянцi надр роботи, пов'язаsi iз
запобiганняr.r виникЕенЕю аварiйноi сиryаuii або усуненняrr ii наслмв, а також виконрати
заход{, спрямоваri на усунепня пор},шень, що стали пiдставою для зупинення дii.Щозвоrry;

5.3.18 проводити у порядку встановленому з:жоцодавством повmрIrу експертизу та ouiHKy
запасiв рдовищ(а) кориснш< копаJIип дiлянlсл (лiлянок) н4цр зазЕачевоi (зазначенrх) У ,,I[озволi

та цiй Угодi;



5.3,19 внести змiяи до.Щозволу та цiсi Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з моменту
проведення повторноi експертизи та оцiяки запасiв родовищ(а) корисних копzlлин дiJtяt Or

(дiлянок) налр;
5.3.20 забезпе,пrш рацiональне комплексне використання i охороку яадр згино з цiсю

Угодою та Програмою робiт;
5.3.21 створити безпе.пri дIя працiвникiв i паселення умови проведення рбiт, пов'язаних з

корЕстрzlнЕям дirrянкою надр отримalною з метою видобувашЕя корисних KoпalJmll;
5.3.22 у встановJIеному порядку забезпе.д.rти викоЕ!lння вимог зzмонодiвства про оцiнку

впливу на довкirшя.
5.4. Прп лiквiлдцfr робiт вiдповiдпо до умов цiсI Уrодп Надрокорпстувач зобов'язаппй:
5.4.1 провести та здйснити фiпансlъання лiквiдацiйlтих робiт вiдповiдrо до

затвердхеного в установленому поряlщу Проекry робiт;
5.4.2 у випаш<у повноi або частковоi лiквiдацii чи KoHcepBauii гiрничодобуъного об'екга

гiрничi виробrш привести у стм, який гаранryе безпеку ,тюдей, майпа i навколишпього
прирдrого середовищц а в разi копсервачii - збергти родовища та гiркпчi вирбки на весь
перiод консервацii;

5.4.3 здiйснювати за погодженням з орпtнzlми держalвного гiрнпчою н.гляду та iкшими
заiнтерсованими органarми у порядку вст:lновленому законодавством лiквИацiю i консервацiю
гiрничодобувних об'екгiв або ix дiллrок.

5.5. Налрокорuстувач мsе право:
5.5.1 здiйснювати на надыriй йому лiлянчi надр розробку родовища кориснж копiллин та

iншi роботи згiдно з рrовами .Щозволу та цiсi Угоди;
5.5.2 розпоряджатися видобугими корисЕими копzлJIип:lI\,fи в порядку визначеному

зzrконодавством Украi'tти ;

5.5.3 вести, припиЕяти свою дiяльнiсть на отриманй в користрапня дiлянцi вадр на

умовах, визначених .Щозволом, цiею Угодою та законодавством Украiни;
5.5.4 при виконаннi робiт вi.щlовiдно до Дозволу та умов цiеi Угодл заIr}чати на пiдрядних

}aroвilx виконавцiв окремих видiв робiт, лсi мають технiчпi мож.lп,lвостi, що вiдповiдають
вимогам tшЕного закоЕодавства.

5.б Надрокористувач Еесе вiдповiда.llьнiсть за дотимiмЕям заrrrrеЕими викоЕzвllями
уъ,rов .Щозвоrry та умов користуванIоr надрlIrrи вi.щrовiдяо до вимог 1шнвого закоподавства.

6. Когтроль за впконанням }мов корисц,вдцЕя надрамп та полоrкень цiеi Угодн
6.1 . Контроль за виконaнЕям },lr{oв користу&rняя надрzlIt{и вiдповiдно до дiючого

зaконодlвства та положепь цiсt Угоди, здiйснrоеться незалежно кожпою iз CTopiH.
6.2. Налрокористрач при проведеняi рбiт здiйснrос рiзнi види виробничого контроJIю, а

тмож здiйснюе коЕцюль за виконапням та якiстю робiт, якi проводtтгь запrrений виконавець.
6.3. ,Щержгеоналра проводить заходr держiвного геологiчного контроJIю за впконанЕям

умов користувalннJI надрами та положень цiсi Угоди в меж.rх повновФкень вiдповiдЕо до дiючого
з:конодtlвства.

6.4. .Щерlшеоналра за результатаI\,lи прведенI,D( нею змодiв геологiчного контролю,
безпосередньо або за подаrrням Мiнприроли з пiдстав, перелбачених Законом УкраiЪи "Про
оцiнку впливу на довкiлrrя", цептuIьЕих органiв виконавчоi влади, що реалiз}тоть держ.rвну
полiтику у сферi здiйснення держ.lвного гiрничого н.гляду. епйемiологiчного нагляду
(спостереження), державного нaгляду (коктроrпо) за додерж:ш{ням вимог змоItодавстм у сферi
охорони нalвколишшього природного середовища- органiв мiсчевого сirмоврядуван ня. органiв
.ЩФС у разi пор},шеЕня Нмрокористlъачем }мов користув.lнЕя надрами ма€ пр.шо:

б.4,1 зупинити дirо ,Щозволу у випадках передбачепих п},Екrом 22 Порядку над:lяня
спецiа.чьних дозволiв на користуванIrя надрами затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 30.05.201l J\! 615 (да"чi Порялок) та в iншях випадках, перлбаченrтх законодавством;

б.4.2 припинити прarво користумпшl надрами IIIJIл(oM ануJIювllнЕя ,Щозволу у випадках,
передбачених пуЕюом 23 Порядку та в iнших випадках, передбачених законодавством;



6.4.3 зверryтися з позовом до адмiпiсцативного суду з метою припиненпя Bcix видiв

робiт iз використання надр, що проводяться з порушенням станлартiв та правил i мохсугь
сприlмнити псування родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або призвести до знаIшЕх
збиткiв, а тzлкож вживати заходiв до зупинеЕшI дiяльностi пiдприсмств, ycTalнoB та органiзацiй,
що здйснюють використiш}ul налр без спецiа.llьнrтх дозволiв на користув{lння нашrами або з

пор},шеЕrrям }мов, пердбачених такими дозволaми.
6.5. Дiя .I[озволу поцовлюсться .Щержгеонадрами за уt{ови усунеrня Надрокорисryвачем

приtшЕ, що призвели до зупинення його дii.
6.б. Надрокорист_\,мч мае прiво оскар}сrти в судовому порядку накази ,Щержгеонадр про

зупинеIlня та припинеЕня права користув!шrrя дiтинкою надр IIIJIл(ом ануJIювання .Щозволу.
6.7. Держгеонадра продовжу€ строк дii .Щозвоrry за у (ови надаЕЕя Надрокорисryвачем

позIтгйвного висновку спецiалiзованого державного геологiцlоrо пiдrrрисмства устrrнови,
органiзацii, що н:rлежаlъ ло сфери управлiння Держгеонадр, за результат:lIr{и проведеЕпя
державноi експертизи звiтiв щодо геологiчних матерiалiв.

7. IнформуваlIня CTopiH. Щорiчпа звiтЕigгь
7.1. Налрокорист}вач зобов'язаний щороку подав{rти до,Щержгеовадр iнформачiю шодо

cтilнy виконa {ня Програми робiт за формою встilновJIеною зaконодавством та над!rвати
вiдповiдпi поясЕення з питilпь, що вiднесенi до компетенцii Держгеонадр.

7.2. Налрокористlъач зобов'язаний в устa!новленому поря4ry подавати до Держгеовадр
щopiтli звiти вiдповйпо до форм звiтностi щодо облiку запасiв корисних копалин.

7.3. Держгеонадра зобов'язана свосчасно iнформувати Надркорисryвача з питань, л<i

вiднесецi до його компетенцii i виникаоть стосовно викон:lннll ploB ,щозволу та положень цiеi
Угоди.

8. Копфiпенчiйнiсть
8.1 . Уся iнформачiя, оцимапа чи придбана Сторонаtлти в прочесi виконzlяЕJl робiт, с

кояфiденцiйпою. Порялок i 1пrови користуванrrя iвформацiсю, установJIюеться власником
iнформацii вiдlовiдно до чинного законодaвства.

8.2. Вимоги конфiдеячiйностi, перлбаченi статтею 8.1. цiеi Угоди, залишаються в силi
пiсля прrmинення строку лii чiеi Уго.щl, якщо iнше не пердбачено члнним з:rконодlвством.

8.3. Конфiленчiйнiсть цiсi Угоди не поширю€ться Еа умови, вргульованi чинним
законодавством УкраiЪи, та щодо органiв, якi здiйснюють KoHтpoJrь за ix вlл<онаннлtл.

8.4. Не с порушеЕням копфiленчiйностi цiеi Угоди надiшItя вiдомостей, док}шентiв та
iнформашii ковтролюючим, судовим, державЕим оргаяiм у виfiадках, передбачених чинItим
зalконодавством.

9. Обставипи вепереборпоi спли
9.1. Невпконання або нена:rежне викоЕання зобов'язань за цiею Угодою е виправданим i

не спритtиняе вiдповiдшьностi у тому разi, якщо таке невиконанIя чи Ееналежне викон:шIuI е
наслi.щом випад(у або обставин непереборяоi сили, -шсi виникли пiсля укладення цiсi Уго.щл,

пербуваrmь поза межzlми контроJIю CTopiH, та якi Сторни не могJш aHi пердбачити, aHi
попередити рОЗуi{нИми ЗахОДilItrИ.

9.2. Пiд випадком Сторони розумiють надзвичайву подiю, яка не носить хараIсrеру
невiдворотноi, од{ак е непередбачуваною i раптовою лля CTopiH, а саме: акти або лii oprarriB
державного управлiння. рiшення органiв мiсшевого самовряд}ъiшня. змiни в законодавствi
Украi'ни за умови, що данi обставини безпосердньо вплиЕули Еа своечасне виконtшIlя
зобов'язань Сторони. Пй обставинами непереборноi сиrш Сторони розумiють повiнь, пожежу,
землец)ус та iкшi стихйнi лиха" оголошеЕу та Ееоголошену вйну, BoeHHi дii', загрозу вiйни,
терористичний акг. блокаду, рво-rпочiю, зirколот, повстitння, MacoBi заворlтlення та iншi подii.
що пе зiL,lежать вiд волi CTopiH.

9.3. При HacTaHHi обставин, зазначених у пунктi 9.1., Сторон4 яка опиr*rлася пiд ix
впливом, повинна в рзраний сток, zlле не пiзнiше нiж через 7 ка:tендарних дliв з дlя ii



виникневЕя, без затрrлvки повйомити про uе iншу Сторону та надати протягом 60 каленларнlо<

дriв док}тиеити, що пiдтвердясуrоть ix настшrrrя. Повiдомлеяня повинIlо мiстити iнформачiю про
характер обставин i. ясцо MoltcTlBo, ouiHKy'r.х впливу на можливiсть виконання стороною cBorx
зобов'язапь за цим ,I[оговором та прпмiрнгй графiк виконштпя зобов'язань.

9.4. Пiсля повiдомлення про винttкпення обставин непереборноi сиrш Сторони, у
пайкоротший TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхi.шrостi) з метою прийнятгя спiльного

рiшення щодо подаJIьшого виконаЕяя }ъ{ов цiеi Угоди.
9.5. Пiсля припинення обgтавин, зllзЕачених у пуяюi 9,1., Сторонц що опинилася пiд

вIlливом обставин непереборноi сили, повиЕна без затримки. ше не пiзнiше пiж через 5

календарЕих днiв з шrя припинеЕня, повiдомити про че iншу Сторону у письмовiй формi.
Повiдомлення повиIlно мiстити TepMiH, в який перлбачасться викоЕати зобов'язання за цiсю
Угодою.

9.6. Факг н.ютання обставин пепереборноi сили повинен бупа пiдгверджений
документаJьIло компетентним оргашом (сертифiкат торгово-промисловоi палати).

В разi вiлсуптостi пiлгвердження Сторонц яка не викопaчlа своi зобов'язztння, несе
вiдповiда.гьнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог зilконодarвства.

10. Викорпстанпя укlrаiнського потенцiалу
10.1. У прочесi Еадрокористр:lння на дiлянцi надр, Надрокористрач використов},мтиме

обладнавня, механiзми, засоби, прlrцаддя, ycTaTKyBzlHHJI та iя. перважпо вiтчизнл D( виробникiв
(в тому.плслi посrгуги) тiею мiрою, у якiй ii цiни та якiсть, порiвняrrо зi свiтовими цiнами та
якiстю, булугь TexHiшro, технологiтlо й економiчно доцiлъними, та не призводитим}ть до
зниження рiвня виробництва та екологi*rоi безпеки.

l1. Набуття чвппостi, змiяш, розiрваппя та прпппвеrrпя Угоди
l1.1. tИ Угода яабирае чинностi з дня peccTparrii .Щозво.гrу та припиняс свою дiю з моменту

припинення rrpzlвa користування Еад)rми шлю(ом zlнулювання .Щозвоlry або закiячення стркУ дii
,Щозво.тry.

1 1 .2. Дiя цiеi Угоди zlвтоматиtlно зупиЕяеться, в частинi виконання робiт, перлбачених

,Щозволом у випадку його зупиненЕя та поновJIюеться у разi поновлеrтня лii .Щозвоlry.
11.3. У разi цродовженЕя строку лii,Щозволу Сторопи в устаItовленому порядку вносять

змiни до Програми рбiт та до цiеi Угоди IIIJIяхом укJIадання додажовоi уголи.
1 1.4. Якщо iнше пряrrо не пердбачепо цiею Угодою або чинним в Украihi зЕtконодtlвством,

внесення змiя та доповнень до цiеi Угоди здйснюсться в порядку BcT{lHoBJIeHoMy зiКОНодавством
УкршЪи IIIJшD(oM укладанtlя додаткових угод до цiеi Уголи, якi стають дiйсrп,rми пiс.пя ix
письмового оформлення Сторонами та пiдписання уповновФкеними особами Сторiя.

11.5. ОдностороIrтrя Biд\,roBa вiд виконшrня умов цiеi Угоди повнiстю або частково ве

допускасться. Право олвосторонlъоi вiдлrови вй цiеi Угоди падасться .Щержгеонад)ам у випадку
припинення права корист}ъання Еад)ами шJIяхом анулюваrrня,I[озвоrry.

11.6. Кожна Сторопа пiдгверджуе, шо обидва примiрники цiсi Угоди пiдписанi вiд'fi'iменi
особою, яка мае право вчиняти юриди.пli дii вц iMeнi вiдповiдноi юридичноi (фiзи.пlоi особи -

пiдприемця) особи. Кожна Сторна гаранту€, що нею виконанi yci рrови i формальностi,
перлбаченi ii устаrrов.пrми док}l{ентaми, щодо прийнягтя органами управлiння рiшення пр
погоджеЕЕJl i пйписаrшя цiеi Угодt, а особа, яка пiдписала цю Угоду, ма€ дш цьогО ДОсТаТНiй

обсяг повноважень, Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з др}тою Стороною на
обмеженвя представниtтва особи, я<а пiддисала цю Угоду вй ii'iMeHi, або на недостовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва

11.7. Сторони Еес}ть повну вiдповiдшlьнiсть за правильнiсть вказаних ними у uiй Уголi
реквiзитiв, а у випадку змiни: реквiзитiв, юридичноi.ш факти.пrоi адреси, назви, устr!новIIих
докуIrtентiв, Сторонц у якоi вiдбулася така змiна" повинна повiдомлrти про це iншу Сторону у
строки та в порядку визначеному законодiшством Украrни. У разi неповiдомленЕя Сторони
нес}ть ризик настан}rя пов'язаних iз ним несприягливю< наслИкiв.
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l1.8, Yci правовiдrосини, що виникttють з цiеТ Угоди або пов'язапi iз нею, у тому числi
пов'язанi iз дiйснiспо, укJIаденяям, виконанЕям, змiною та припиIlенIrям цiеТ Угоди, тlгуtr{аченЕям
ii'1шов, визпачецням паслiдкiв недiйсноgгi або порl,пrеппя Угоди, реry:поються цiею Угодою та
вi.щIовiдrими нормаIlrи чинного зalкоЕодilвства УкраiЪи.

l1.9. [И угода скJIа,дена украiнською мовою у двох автентичних пршriрниках. я<i мають
однакову юридиw{у силу, по одному примiрнику л",lя кожяоi iз CTopiH.

12. Додаткп до Угодп
12. 1 . Невiд'смною частияою цiеi Угодл е:

- Додаток l - Харакгеристика дiлянlсr надр;
- ,Щолаток 2 - Прграма робiт.

13. Юрилпчпi адреси, реквiзпти та пiдппси Сторiя

.Щержавна епужба
геолоrii та падр Украihи

03680, м. Кпiв,
вул. Антона Цедiка, 1б

€дрпоу 375з603r
Tor. (044) 536-1З-20

Гв.л

Налрокорисгувач
flержавпе пiдпрпсмсгво
<<.Львiввуriлля)_
8000, Львiвська обл, м. Сокаль
вул. Б. Хмельницького, 2б
п/р 2600201433432 ПАТ <Крелобанк>
м. Червопоград
мФо 325365
€дпоу 32з2325б
IIIH J{ъ 32з232513291
Платник податку на прибуток ва загальних
пiдставах
тел. (03257) 2-32-39,
Т.в.о. геперальЕого дuректора
.I[П <tllьвiввугiллп>
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Додаток 1

до Угодл пр улrови корисryъання
Еадр:ми з метою продовжевня
вилобlъання KopпcHID( коп:UIиII
вц( D_ 20 М_

ХЛРАКТЕРИСТИКЛ
дiляЕкп надр в меrках поля шахтп "Межпрiчанська"

.ЩП "Львiввуriлля"

За адмiнiстративним подiлом поле шilхти "Межирiчанська " рзмiщене на територii
Сокаьського району Львiвськоi областi. Найближчими Еаселеними rгунюа},rи е:м.Червоноград
с.м.т.Гiрвик, с.Меяолрiччя. Шахтпе поле в геологiqному вiдношеннi вйноситься до схiдноi частини
Межирiчанського родовища Ьвiвсько-Волинського кам'яновугiльною басейну. Булiвничтво
шахти розпочалося в 1954 р. згiдно проекry "Укрлiпрошахт". В l959p. шахта здана в експлуатачiю
з проектною потрIсriстю 750т.т., на даrий момент виробнича потужнiсть шахти скJIадае 300т.т. В
l973p. Львiвсько-Волинською комплексною геолого-розвiлр.tJIьною експед{цiсю в результатi
лорозвiшсr проведена ост.lння переоцiнка запасiв, Зшrаси затвердженi ,ЩЗ (протокол Nэ7OЗ3 вiл
16.1 1.1973р.). На балансi шахти "Межирiчанська" знЕtходяться б вугiльнrх пластiв, якi залягають
на глибинi 429 - 50З м: пласт п9 - "Тонкий", пласт пЕВ - "Товкий III", пласт nB - "Межирiчанський",
пласт п78 - "Захi,шrо-Бузькпй", ni - "Суrtугник", пласт n7' - "Сокальський ".

КАТАЛОГ ГЕОГРАФIЧНИХ КООРДИНАТ
к}тових точок дiлянки надр поля шахти <Межирiчанська> .ЩП <Львiввlтiлля>

номера точок широта довгота номера точок широта довгота
1 50.22,26 24o1I'22 5 50о20'19 z4o14'04
2 50о22,27 24"72,|7 6 50о19,з2 24о14,04

з 50о21'55 24о13,06 7 50о19,28 24о1l'зз
4 50о20'17 24оlз,10

Зага.lтьна площа= l 1,7KM2

Шахта "Мехоrрiчшrська" межус:
- на пiвноd - з шахтами "Червоноградсьм" i "Великомостiвська";
- на сходi - з шахтою "Великомостiвська"; JS5 "Великомостiвська";
- па пiвдri - з шахтою "Вiзейська" ;

- на заходi - з шахтою "Вiдродr<епня ", "Зарiчна ".
Площа харакгеризуеться спокiйними формами реьефу. Головною водною артерiею с

р.Захi.шrий Буг з лiвими притоками р.Солокiсю i р.Рата. Клiмат Львiвськоi областi помiрно-

когrтtвеtпаьний з раЕньою теплою весною i протяlшою дощовою осiнню. Максимальна
температура спостерiгаеться в лiтяiй перiод i досягае 22-340С, MiHiMa.lbHa темпераryра досягае -2l-
310С в грудпi-сiшi. Переважаючий напрям BiTiB пiвденяо-захiдrий i захiдний.

Геологорзвiлlъальнi рботи на плоцi кам'яновугЬного басейну були розпочатi в 1949 poui з

пошlтсового бlрiння i продовжуT оться до теперiшнього часу експrц/атацiйною рзвiлкою.



Балансовi запаси станом на 01.01.20lEp. становили l8063 тис. тоrш. Прмисловi запаси 10546 тис.

mнн. Позабалансовi запаси 3б54 тис.тонн.

В геологiчнiй буловi плошi, яка розглядаеться. приймають участь осадовi вйклади девонськоi.

кам'яновугйьноi, юрськоi, крейдовоi i четверинноi сисгем. Промислова вlгленоснiсть на площi шахти

приурочена до вИкладiв сергryхiвського ярусу.

На шахтi проводиться пИземна розробка родовища кам'яного влirrля та видоброк
пiдземнrтх вод загаJIьно-державного значенЕя з водозабору, яrстй представлепий аргезiансьrмми
свердJIовинtми Мб5 та Nфбб для технi*rrл< та техяологiчнкх потреб.

.ЩП <JЬвiввлiлJurD провело геолою-економiчну оцiнку експлуатацiйнrо( запасiв пiдземнrо<
вод дrя техпi.пrих та технологiчних потреб. Колегй.ЩКЗ УкраlЪи протоколом Ns2528 вiд
31 .01.20l2poKy затвердила експJryатацiйяi запzюи по водозабору шахти <rlчlе>rорiчанська>.

КАТАJIОГ ГЕОГРАФIЧНИХ КООРД.lНАТ
ексrlпуатацiйнпх свердловин N94б5,466

поJlя шatхти <Межирiчавська>,ЩI <Львiввутirrля>

Номера точок широта довгота Номера точок ш ирота довгота
cB.N9465 24о!z'зz cB.N9466 50о20,34 24"72,24

Шахта вiднесена до надкатегорiйноi по газу метаЕу i небезпечна по вибуху вугiльного пиrry.

За роки експ.тryатачii на шахтi не вgтilновлено вию.rдiв вугiлля та газу. Вугiлля пластiв, якi

вiлпрачьовlтоться не схильне до самозайм Iня.

Шахтне поле розкрЕто двома цеIfтрiulьно-з.щоеними вертикilльними стволil tи. Головний
ствол - скiповий обладпаний двома скiпами .Щопомiжний ствол - клiтьовrтй обладнаrш1
пiдйомною установкою i слуlrолть для спуску-пiлйому людей, обладнання i MaTepia;riB.

На шахтi пршiнята стовповll система розробки з вiдрбкою загtасiв лавами в звортному
напрямку. Управлiвня покрiвлею - повне обрушення.

Пiдгоmвка пластiв до виймання проводлться IIIJIяхом проходкенЕя виробок комбайнами 1-

fПКс та буровибдовим способом .

Видобlток вугйля в оIшсню( вибол< ведеться iз застосранням: механiзовilнкх комплексiв 2-
КМ-87, МДМ та оlIисних комбайпiв PKY- l 0 та УКД 200-250 та скребкових KoHBecpiB СП-250.1 1 .

Транспорцъаrтня вугiлля з очисних вибоЬ проводиться скребковим конве€рм СП-250.12.,
стрiц(овими коIrве€рами 1Л-80 та електрвозами АМ-8Д.

Схема провiтрюмЕЕя шalхти - центальЕа. Спосiб првiтрювiшня - всмоктува.lьний. На шахтi
використовуються два однотипних вентиJlятора ВОД-30М,

Водонасиченiсть шtlхти незЕаtIна. Поступлеяня води в бЬшостi випадкiв мае характер
капеху або яезнаrшого притоку. Водопритiк скrrадае l2,5 мЗ/год.

Устаткраняям та обладнанн_лrr шахта забезпечена згiдпо техпологi.лrrтх схем, кадрами

спецiмiстiв для виконання робiт шахта забезпечена згiдно штатного розкJIаду.

Надрокорисryвач

Т.в.о. генерального директора
ЩI <Львiввугirrтrя>
AKiMoB олег Аяатолiйович
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Додаток 2

до Уголи про }мови корист}ъанЕя
надрlми з метою прдовжеш{я
видобуванпя кориснЕх копаJIин
вiд к_л _20 р.N9 _

Налрокорисr*у"вачflержгеонадра
Тв, о,

а(D
uаа

Т.в.о. геверального директора
.ЩП <Львiввугiлля >

Анатолiйович

m
п/п

Впдп рбiт Обсягш
робiт

.Д[яtерело

фiнансу_
ваЕuя

Строк
проведешпя

робiт
l Проловження спеrriаJъною дозволу ва корист}ъ:rння надрiлi{и

l
B,lacHl

кошти

2 Склалання та затверлкенпя проекry на рзрбку i

рrgльтимцir роловища в поряд(у встановленому
з:lконодавством

i BJracHl
кошти

l to. 20lф

Пiлгоmвка MaTepia:tiB та отримання у встановленому порядку
акту про надання гiряичого вiлволу

l BJIacHl

кошти
I кв. 20l9p

4 Оформленrrя у встановленому порядку правовстановJIюючцх

докуrиеrтгiв на земельну лiлянку для потреб пов'язаних з

1.1

l власнl
кошти

I кв. 201ф

5 Пiлготовка роловища ло розробкя:
- прходка вертикальнrо< стволЬ, штрекiв тощо @озробка
пiдземням способом

2435 п.м
BJIacHI

кошти
20lф

6 Продовження вилобуваняя (олияичя вимiру на piK)

300 тис,т/рiк
власнl
кошти

l KB.20l9p.-
2038р

за } ови
виконання
поперелнiх
rrунктЬ

,7 Вихiд на проектну поryжнiсть згlдно з

проектом

розробки
рдовища

вJIасн l

кошти
Il кв. 2024р.
за рlови
оновлевня
осliовниr(
засобЬ
(гiрничо-
шаптною
облалнання)
та пiдюmвки
очисною
фронту

ф

(посадr, прiзвиUrе, iм'я. по бзгьковi)

AKiMoB Олет

r'r_rюбЕгьlФsi) (пiдпис)

ПРОГРЛМА РОБIТ
з продовженЕJ{ видобрання кам'яного в}тiлля

по поJIю шахти (Межирiчанська> ,ЩП <JЪвiввугiлля>

I l ш. ZОlЯп. 
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