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Додаток до спецiа:ьпого дозво.lry
на корист}ъаlllЕrl Еадрами, flадztного з метою
видобрання пйземнrоt вод Пологiвського

родовища дш господарськю( та побlтово-
виробничrа< потреб
(сверд.тrовини Nэ 19 59 lЗ, Nэ 2495 /2)

Nп 5839 
"И 

u /0о 20ýроку

Угола Л! ý!]!
про умовtr корпстуваЕпя падрами

з метою впдобуваппя корЕсяпх копаJtпп

м. КиIв /6. ol Jю/9
(даm tlспаденlfl)

.Щержавна служба геологii та налр Украiни, в особi 33ац |-lц е г1

el@ nr _ Ц ачальшrr 6 дп

ба !А 'пьu-с

ы.ип 'Тuruо eL!La_ dе-цаь в.

який(а) дiс на пiдставi Fldra е *1J.D trd 2J ,1fte
kоФ 8 o2-o(.2-ol л)

.Щержгеоналра) з однiсi

стороЕи та Товариство з додатковою вi.щlовiда.lьвiсrю <Пологiвський хiмiчний завод

<Коагулянт>, яке зареестровапе Пологiвською районною держ.вною адriнiстрацiею Запорiзькоi

областi 31.03.1994 року,номер запису в единому державному peecTpi юриди!lнх осiб та фiзичних

осiб-пiдприемцiв Ns l 092 145 0000 000б2l,в особi генершlьвого дrрекгора Торшина Олександра

евгенович4 який дiе на пйставi Статуту (далi - Надрокорисryвач), з iншоi сторони (далi разом -

Сторони, а кожна окремо - Сторона) yKJlaJm цю Угоду про р!ови корисryвання надр:l}rи з метою

видобування родовищ корисню( копаJшн (ла:ri - Угола), яка е невiд'емною частиttою

спецiаrrьного дозволу на користувilншl Еадр.rми вiд <10>вересня 20lЗ року Jф 5839 (да.lti -

Дозвiл), про ншкчевикJIадене.

l. Прелмет Угодп
1.1. ,Щержгеонадра Еада€ Надрокористуъачу IIраво тимчасового корист}ъД{яя дlJIяЕКОЮ

Еадр з метою впдобування корисЕих копаJIиII, а Надrокорисryвач зобов'язусься викон)вати та

дотримуватись умов користування дiлянкою надр, передбачених ,Щозволом, цiею Угодою та

нормами дlючого законодавства.

2. Вiдомостi про дiляпку Еадр, fка падапа в корпсцrваппя

(";



2.1.Мiсцезнахо..l'ження,'ti;tянкинаrр3апорiзькаобласть.Пологiвськийр-н.м.IIологи.
2.2.Гlрос'горовiмежiдi,.tянкинадр,якаспредметомцiсiУгоди'сryпiньгео;tогiчноl.о

вивчення та освосння об'скта наrrрокористування, вiдомостi про затвердження (апробачiю)

запасiв кориснот копалини ,u ,ua-iru кiлькiсть запасiв на час надання flозволу вказуються

налрокористувачем у характеристицi дiлянки надр, яка с,щолатком 1 та невiд'смною частиною

rtici Угоди.

3. YMoBrr корисryвання дiлянкою вадр, яка нддана R корrrсryваввя

3.1. Умови корист)вання надрами, вили, обсяги, джерело фiнансування та qгроки виконання

напрокористувачсм робiт з видобування корисних коп&]lи- питних пlдземних вод

npo."ro" строку .liT .Щозволу визначаються в Програмi робiт з вилобувавfiя корисяих копалин,

яка пiдписустьС" Сrоронами, с ДодагкоМ 2 та неЪiдi,мнОю частиноlо цiсi Уголи (ла,rri - Ilрограма

робiтl. j _ л..._л^.l iiлrl.lf'- - ' 
З.2. Програма робiт в ui-roMy або oKpeMi iT показники. у разi потреби мож)пь змlнюватися

таlабодоповнюваtисЬЗаВзасмноюЗГо,lоlоСторiн\'Межахдii!озволутацiс.iУгоди.'-_ 
l.з. Сторона. яка iнiцiюс внесення змiн та./або доIIоВненЬ до llроl'раМи робiТ' зобов'язана

наjвти iнltliй С':горонi вiдповi:tнi письмовi обrру,н,гl,вання та пiдт_вердж)lочi докуltеяти,

3'4.Сторона.якаоДсржаJIавiдiншоТСторонитtисьмовiобгрунтl'ваннязlllдтВерjlжУlочими

"o*y"a"ru"" 
ru nponor"uii'ruoro ""a""n"" 

змiн таlабо доповнень до Програми робiт зобов'язана

в мiсячниЙ TepMiH налатИ iншiй CTopoHi письмовУ вмотивованУ вiдповiль щодо прийнятrя

пропозичiй шодо внесення змiн таlабо доповнень до Програми робiт,

3.5. Строк ur*onunr" робiт з метою видоъу"чп"" *op",n,x копалин може бути

продовжений за рrови npoio"*an"" строку дiт дозволу та чiсi угоди, iз внесенням вiдповiлних

змiн до Проl,рами робiт.
3.6.особливiУМоВикорисТУВанняна*цраМиВизначаютьсяв,I|озволiтацiсtоУгодоюiс

обов'язковилли до виконання Налрокористувачем,

4. Права Сторiя на гео"погiчну iнформачiю tlpo н_адра

4.|. tlикорис.t.ання ,u роrпЪр"r*"ння Сторонами геологiчною iнформачiею про налра

здiйснюсться в liорядку визначеному законодавс,tвоv

4.2. Геологiчна iнформашiя llpo Hajlpa. створена (при;tбана) за рахунок коштrв .1ержавного

бю:жс г1 с .,lержавноtо в-rаснiстю.
4.3. I-еЬлоr,iчна iнформаuiя про надра. створена (приабана) за рахунок_I:штlв ,хержавного

бю;rжету. надастьсЯ Налро*ористуВачу на правl користУвання та володiння без права

розпорядження на лоl овiрнiй ocHoBi в порядку визначеному законодавством

4.4,l-еологiчна iнформачiя про надра, с,гворена (прилбава) Налрокористувачем пlд час .цll

.щозволу за власнi кошт;. с йоiо власнiстю, Про перелачу права власностi або права

*bp""rpunn" геологiчною iнформачiею Налрокористlъач повiдомля€ уповноважений орган в

порядку визначеному законодавством.

5. Iншi rlpaBa та обов'язки CTopiH

5.1. !ержгеонадра мдс право:
5.1.1 витребоЬуuаr" у Нu;tрu*ористувача звiтнi данi та iнформачiю про виконання lllсi

Уголи;
5.1.2 видавати та направляти Налрокористувачу в межах свосi компетенцlТ вlдповtднl

приllиси. розl lоря jlження,t,а./або ttовiJорutення:
5.1.j з:iйснttlвати вiдttовi.'tно ,хо ,Iiючого законодавства державний гесlлогiчний контроль

за рачiонапьним i ефективнлtiлt викорис]-анням Harlp НаJрокорист} ваче\l:

5.1.4 притягувати Наарокоj"стувача вiлtlовiлно :ltl дiючого законодавства i умов uicr

Угоди до вiдповiда,тьностi, в тому числi, зупиняти дiю Дозвол), або припиняти право

користування надрами шляхом ану.ltюванвя .I[озволу в порядку визначеному законодавством;

5.1.5вусr.ановЛеномУзаконоДаВстВоМпорядкУВжиВатизаходlВДоприпиненнявсrхвиДlВ
робiт з викорИ"rчпп" 

"чдр. 
що проводятьСя Надрокорисryвачем з порушенням стандартiв та



прави-1 i можуть спричини.ги псування родовищ. icToTHe зниження ефсктивностi робiт або

np"-,".ar" ,о inu*""* збиrкiв. в томl,чис.ri якtltо робоги Be.l}"lься ,, застосуванням MeTo:iB i

способiв. lllo негативно Вll.J'IиВfuоть на стан Hfu,l,p. IIризводять до забруднення навкоJIишнього

природного серсдовища або lшкiдJивих наслiдкiв ;lля зjlоров'я насслення, а також в iнших

випаjIках, переlбачених законодавством Украiни;
5.1.б у встановленому законодавством порядку вживати заходlв до зупинення лlяльностl

пiдприсмств, установ та орг;нiзацiй, шо здiйснюють використання налр без спецiатьних дозволiв

на користування або з порушенням умов. передбачених такими дозволами;
5.1.7 направляти матерiали щодо виявJIених порушень в iншi уповноваженi державнi

органи для проведення кон.грольних лiй i перевiрок. притягнення Налрокористувача до

вiдповiлал bHocTi таlабо вжиття заtо.tliв реагування вiдповiдно до компетенцii,

5.2. !ержгеонадра зобов'язана:
5.2. l свосчасно розгляда,I,и звернення Надрокорис,гувача;

5.2.2 своечасно розглядати отриманi вiл Надрокористувача проIрами, плани. звtти та lншl

локуменl,и. якi необхiднi для виконання робiт. визначених цiсю Уго:tою,

5.З. При BrrKoHaHHi робiт вiлповi;lно до yNtoB цiсi Уголll Налрокористувач

зобов'язаншйr:
5.3.1 llрис.r.l,rlи Iи .1о проведення робi,г на визначснiй дiлянtii Ha:tp не пiзнiше нiж через 2

(лва) роки з \lоvснту початку cтpoкy дii Дозвоjlу:
5.3.2 забезпеЧ),вати охоронУ надр та довкiл-rя в межах Ji.lянки налр. HalaHoi в

користування. а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний J,ля

використаннЯ за призначеннЯм. або tlриlатНий для по]альшого iх використання у суспi.rьному

виробничтвi вiдповiдно до Програми робiт;
5.3.3 проводити роботи у термiни та в межах, з.вначених у Програмi робiт;
5.3.4 лотримуватися вимог законодавства Украiни, чинних стандартiв, правил, норм

виконання робiт, пов'язаних з корист}ванням надрi!ми;
5.З.j допуска-ги уповновnlкених посадових осiб .Щержгеонадр для здiйснення заходiв

лержавного гео.Jlогiчного контролlо в порядку ],а на пiдставах визначених чинним
-}аконодавствоl\r У краТн и ;

5.з.6 вiдшкодовувати збитки, заподiянi пllприсмствам, установам, органrзацrям.

громадянам та довкiл-rю:
5,3.7 вiдшкодовувати у вс'ановJIсному порядку власникам землl ,га землекористувачам

збитки гtl втрати- зав:анi BHac:liLoK корисгування зеvс-lьни\tи .1i.Iянками вiлrrовiлно до мети

корист!,вання н4lра!!lи визначеноi .I|,озво:tом:

5.3.8 використовувати надра вiдповiдно.,tо мети- jlля якоi ii б1,.rо надано:
-.З.9 забезпеч}ъати безпеку .iuолей, майна та навколишнього природного середовища;

5.3.10 лотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цiсю Угодою;
5.3.1l надавати в установленому порядку .щержгеоналрам iнформачiю щодо користування

надрамиi
5.3.12 при виконаннi робiт передбачених ,щозволом та цiсtо Угодою застосовувати

проrресивнi техво:tогii i TexHiky, шо забезпечують повне. комппексне i pauioHmrbHe використання

надр:
5.3.13 зберiгати розвiлуватьнi гiрничi виробки i свердловини. якi можуть бlти використанi

при розробui ро,1овищ та в iнших цiлях, i .тiквiдовувати у встановленому порядку виробки i

свердjIовини. якi не пiлrягають подtL,Iьшому використанню:
5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-технiчну :tокулtен,гаt[iю. зразки гiрських порiл i

ру:- rублiкатiв проб корисних копа-lин. якi можl'ть бlти викорисrанi ltри tlода-tьшоvу вивченнi
,га викtlристаннi Hatp:

5,.'i.l5 .]отриv!'ватися проtипожсжноi бсзпски на рrrlовиtui га несги за неi ttерсональну

Bi.itlloBiлa.TbHicTb:
5.3.1б зупинити виконання на наданiй йому у користування дi;tянцi налр ui.ltьових робiт.

переlбачених Дозво.rом, пiсля зупинення дii Дозволу та пiсля його ану;rювання;



5.З.l7 у разi зупинення -riT .Щозволу проводити на дiлянцi на:р робо,ги. пов'язанi iз

запобitанням виникненню аварiйноi ситуачiт або усуненням 
'iT наслiдкiв, а також виконувати

заходи. спрямованi на усунення порушень, що сlали пi,lставою для зупинення дiТ.Щозволу:

5.3. l8 rrрово,.tити у lIорядк), вс-|,ановленому законо,l(авством пов,горну експертизу та ouiHK1

заltасiв ро:овиШ(а) корисниi коlIrLrиН дijlянкИ (лiлянок) нФ,lр зазначеноi (зазначених) у fiозволi
та шiй Угодi:

5.3.19 внести змiни ло !озволу та цiеi Угоди протягом З (трьох) мiсяцiв з MoNleHT},

проведення повторноi експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисних копалин .хi"lянки

(лiлянок) Ha;rp;

5.3.20 забезпечити рацiональне комплексне використання l охорону нФtр згlдно з цlсю

Уr,олою та Програмою робiт;
5,З.2l створити безпечнi лля прачiвникiв i населення },Nrови проведення робiт, пов'язаних з

користуванням дiлянкою надр отриманою з ме,гоIо видобування корисних КОПаJ'IИН;

5.3.22 у встановленому порядку забезпечити виковання вимог з:tконодавства про оцlнку

впливу на довкiлля.
5.4. Прп лiквiлаuii робiт вiдltовiдно до умов uiei Уголи Налрокорисryвач зобов'язанtlй:

5.4.1 провести та здiйснити фiнансування лiквiдацiйних робiт вiдповiдно до

затвердже}JоI,о В J-CTaHOB,-leHOMy порядку Проекту робir,:
5.-1.2 1 випа;tк1, повноi або час,гковоi ;riквiдацiт чи KoHcepBaltii гiрничоlобувного об'скта

гiрничi виробки llривссти у q,ган. який гаран'гус безпеку .'Iюjlей. майна i навколишнього

природноt.о середовища, а в разi koHcepBatrii - зберсгти родовища та гiрничi виробки на весь

r lерiол консервачii:
5.4.3 здiйснrовати за погодженням з органами державного гlрничого наглялу та lншими

заiнтересованими органами у порядку встановленому законодавством лlквlдацlю l консервацlю

гiрничо,tобувних об'сктiв або iх дiлянок.
5.5. Напрокористувач мас право:
5,5.1 здiйснювати на наданiй йому лiлянчi надр розробку родовиrца корисних коI!аJIин та

iBпli роботи згiдно з уп{овами ,Щозво:lу та цiсТ Угоди:
5.5.2 розпоря:rжатися ви.tобlтими корисними копминами в поряrlку визначеном},

законоjlавство]\l УкраТни:
5.5.З вести. припиняl,и cBoK-l дiяльнiс'гь на отриманiй в користування лiлянui нмр на

умовах. визначених Дозволом, цiею Угодою та законодавством УкраТни:
5.5.4 ttри виконаннi робiт вiдповiлно до Дозволу та умов цiсi Уго:tи залучати на пiлрядних

\,}!овах l}иKoHaBttiB окремих ви;riв робiт. якi лtають ,l,ехнiчнi лtож-тивостi. шо вiдповiдаюr ь

ви\{оl,а\t чи нного]aкoHojlaBc'l'Ba.
5.6 На.лрокористувач несе вi:tповijrальнiсть за дотриманням залученими виконавtlями

умов.щозволу та умов користчвання надрами вiдповiдно до вимог чинноl,о законодавства.

6. Коttтро"пь за вIiконанt|ям y}roB корIrстуВапня надра}tи та полоrrсень цiсi Угодlt
6. l . Контрtlль за виконанням Wов корист} Вання надрами вiдповiдно .1о l,iючого

закояолавства та положень цiсi Угоди, здiйснюсться незалежно кожною iз CTopiH.

6.2. На:rрокористувач при проведеннi робiт злiйснюс рiзнi ви;tи виробничого контролю, а

також здiйснюс контроль за виконання1\,t та якiс,гю робiт. якi проводить залуlений виконавець.

6.3. !ержгеоналра проводить заходи державноl,о геологiчного кон,гролlо за виконаяням

}Irоts користування на.]рами та lIоложень цiсi Угоди в межах повноважень вi:повiдно до Jiючого
законоjlавства.

6.4. flержгсонадра за рсзуль-гата}tи проведених нею захо.liв l,ео;огiчного контролю,
бсзпосередньо або за поданням Мiнtlрироли з пiдстав. ttередбачених Законолt УкраIни "Про

оцiнкr вп.irивt' на .,tовкiл-rя". цснтра.T ьниХ органiв виконавчоi вла.'tи. uto реапiзують державну
по:liтикr у сферi t.,[iйснення _fep]KaBHol о t iрничоl о Hal Jя.,l\ - cll iLert iо_rоt,iчнtll о наг-lял)
(спостереження ). ]ержавного наI,.,Iяд) (конr,ролю) за Jодержанням вимог законолавства у сферi

охорони навкоjIишнь.-ll о llриро.lного сере;lовища. optaHiB lticucBol о са\,овряiуван н я. t-lрганiв

ДФС у разi порушення Надрокористувачем yN(oB користування наJрами ltac право:



6.4.1зупини'гидirолозволуУВипаДкахtlерелбаченихпУнктом22II-орялкУнадання
спецiапьниХ дозволiВ на корис,гуванНя наJtрамИ загвердженого постановою Кабiнсry MiHicTpiB

у-й" 
"iriзо.05.20l 

l N9 61ъ (далi lIорялок) та в iнших випадках. передбачених законодавство]\{i

6.4.2припинитиправокористУВаннянадрамиlltJlяхомануЛювання.Щозво,.tуУвипадках.
переlбачених'пl,нктоrr 23 Порядк!'та в iнших випмках, Itере,lбачених законодавством' 

,_. _-_-,л
6.4.3 звернl,r,ися з позовоir .:о аLмiнiстративного суду з метою,Jр::и.:::I]_":,:...::::

робiт iз викорис,l,ання надр. що проводяться з llорушенням стандартiв та правил t можуть

спричинити псуl]ання pooou"*. iсто]гне знижен ня. ефективностi робiт або призвести до значних

збиткiв. а також вживаги заходiв до з}пинення дtяльностi пiдприсмств, установ та органiзаuiй,

шо здiйснtоють "r*ор""rчrп"Ъалр 
оЁ. спецiа,lьних дозволiв на користування надрами або з

пор},шенням уиов. rrередбачених такими дозволами,

6.5. Дiя.Щозволу поновлюсться ,Ц,ержгеона,лрапtи за умови ус)ъеяня Налрокористувачем

причин. що прйзвели до зупинення його дii,
6.6, Налрокористувач мас право оскаржити в судовому порядку накази Держгеонадр IIро

зупиневнЯ та припиненнЯ права користуВання дiJtянкоЮ надр шл,{хоМ ану:Iювання ,Ц,озволу,

6.7. ДержI,еонадрч npooo"*y. iTpoK лii ,Щозволу за умови надання Надрокорисryвачем

позиТиВноговисновкУсrrецiа{iзованого,цсржавногогеологiчногопiдприсмства'устаноВи.
органiзаuii. lцо наJIежать ло сфери уl|1_"_"i:1lj._*"_|жt,еонадр, за резуiьтатами проведеняя

державноi експертизи звiтiв шодо геоjlогlчних матерrалtв,

7. Iнфорrll,вання CTopiH, Щорiчна зBiTllicTb

7.1.На;rрокори.',уuu".,обоu.".аяийшорок)'подаВаlило,Дерrкt.еоналрiнформацlюЩодо
aru"y ""*onu"n" 

ilpo.pu", робiт за формою встановленою законодавством та надавати

вiдrrовiднi пояснення з питань, що вiднесенi до компетенцii !ержгеонаtр,

7.2. На,rрокористувач зобов'язаний в установленому порядк}, подавати до Держгеонадр

щорiчнi звiти 
"iдпо*iлно 

до форм звiтностi шrоло облiку запасiв корисних копаqин,

7.3. .Itержгеоналрч .оЪоЪ'",ч"ч свосчасно iнформувати Налрокористувача з пита::, 
_11l

вiлнесенiдойогокомпетенцiiiвиникаютьстосоВновикоЕанняУмовflозволУтапоЛоженьцlсl
Угоди.

8. Конфiленчiйнiсть
8.1. УсЯ iнформаuiя. о,фимана чи придбана Сторонамт в проuесi виконання робiт, с

конфi.rенчiйною. ilор"до* i умови користування iнформачiею, установлlо€ться власником

iнформачii вi.rповiдно до чинного закояодавства, о r _-: _.:: \/.-л -.t -d nrt]
8.2.Вимогиконфi,ленчiйностi.псрелбаченiсТатТею8.1.цiсiУгоди.зшlиlшаютьсяВсилl

tliс:rя ttрипинення строку дiт цiсi Угоди, якtцо iнше не псрсдбачено чинним законодавством,

8.3. Конфi:rенчiйнiс,гь цiсi Угоди не поширюс,tься на умови, врсгч:lьованi чинним

законодавством Украiни. та цо,]о органiв, якi здiйснюють кон,гроль за Тх виконанням,

8.4. Не С l]оруtпенням конфiленшiйностi цiст Угоди надання вiдомостей, документlв ,rа

iнформаuii контролlоючим, судовим, державним органам у випадках, передбачених чинним

законолавством.

9. Обставинlл непереборноi сшлrr

9.1.Невиконанняабоненмежневиконаннязобов.язаньзацiсюУгодоюсВиIlраВданимl
не спричиняс вiдповiдмьностi у тому разi, якщо таке невикопання чи неналежне виконання €

наслiдком виllадку або обставин непереборноi сили, якi виникли пiсля укладення цiсi Угоди,

псребувають no.,u ,nr"лчr' контолlо 
'CToiir, та якi Сторони не могли aHi передбачити, aHi

поiIередити розу}lними заходаi{ и.

9.2, lliд випадком Сторони розумiють на.хзвичайну подiю. яка не носить характеру

невiдворотно'i. ojнaк с п"п.р""бч*у"ч"Й i punтo"oro lля С,горiн, а саме: акти *" 
"11 :Ii:l:

:ap*uu"oao 1,trрав-riння- рiшення opt,aHiB мiсuевого самовряд},ван н я, зN,tlни в законодавствl

Укра.iниза},мови.що:tанiобставинибезпосере.tньоl]ltлинуJIинасвосЧасневиконання
.odo"'r,ru"" Ljторон и. Пiд обставинами непереборноi сили Сторони розуr'iють повiнь, пожежу,



землетрус та iншi стихiйнi -циха. оголошену та неоголошену вiЙну, BocHHi дiJ, загрозу вiйни-

герори;;ичний акт. блокаjLу. рсволюцiю. змолот. повстання. MacoBi заворушення та iншi llo]if.

що не з&lежать Bi: Bo:ri CTopiH
9.3. ltри насr.аннi обставин. зазначених у пунктi 9.1., С,горона. яка опиниJася пlд lx

впливом. повинна в розрrний строк. аlе не пiзнiше нiж чсрез 7 капенларних -]HiB з J,ня Jх

виникнсння. без затримки повi.lомити про ше iнrш) C'r'opoHy та наjlа,ги протягом 60 каtендарних

:lнiв:tок),lчtенти. ttto п i;ггверджt,ють 'ix настання. Повiдоlлt-1ення повинно мiстити iнформачiю про

*opu*r'"j обсгавиН i. якIцо ttож:lиВо- ouiHKy Iх вп.зив1' на vож-lивiсть виконання стороною cBoix

,uбo"'"iun' за ttим.Щоговором та ltримiрний графiк виконання зобов'язань,

9..{. Пiсля повiдомлення про виникнення обставин непереборноi сили Сторони. у

найкороr.ший ,гермiн. проводять зустрiч (у разi необхiлностi) з метою прийняття спiльного

рiшення щодо подаJIьшого виконання умов цiсi Угоди- 
9.5. lliсля припинення обставин, зазначених у пlпктi 9,1., Сторона. що опинилася пrд

впливом обставин непереборноi сили, повинна без затримки. але не пiзнiше нiж через 5

капендарних днiв з дня np"n"ra""", повiдоплити про ue iншу Сторону у письмовiй форлri,

llовiдоriлення повинно мiстит" TepMiH. в який ttерелбачасться виконати зобов'язання за цiсю

Уl,одоtо.
9.6. Факl, настання обставин неttереборноТ сили ttовинен бути пiдтверлжений

документально компстентним органом (сертифiкат торгово-промисловоТ па,тати),

В разi Bijlc}TнocTi пiJlтвердження Сторона, яка не викона,Iа своТ зобов'язання, несе

вiдповiдатьн icTb lt повному обсязi вiдповiдно до виNlог законодавс,гва,

l 0. Вllкорrrстання yKpaiHcbKo1,o потенчiа,,rу

l0.1 . У прочесi наJIрокOристуван н я на ]tiлянцi надр. Надрокористувач використовуватимс

облалнання. меiанiзми. засоби, приJlаддя, устаткування та iH. переважно вi,гчизняних виробникiв

(в ,гому чис;ri послуги) Tiero мiрою. у якiй ix цiни та якiсть, порiвняно зi свiтовими цiнами та

якiстю, бlчlть технiчно. технологiчно й економiчно доцiльними. та не призводити]иlть до

зниження рiвня виробництва та екологiчноi безпеки.

11. Набуття чинностi, змiни, розiрвання та приIlинення Угоди
l 1.1. Ця Угола набирас чинностi з дня ресстрацii ,Щозволу та припиняс свою дiIо з моменту

приlIинення права користування нацрами шляхом анулювання ,I[озволу або закiвчення cTpoKy;rii

.I|озволу.
it.z. дi" цiсi Угоди автоматично зупипясться. в частинi виковання робiт. Ilередбачених

flозволом у випа.rк}, його зупинення та поновлюсться у разi поновлення лiТ flозволу.
l1.3. У разi продовження строку ;tii !озволу Сторони в установленому порялку вносять

змiни дО ПрограмИ робir,та до цiсi Угоди lшляхом ук.]Iадання дода,гковоi уго-lи,
l1.4. Якurо iнше прямо не tlередбачено цiсю Уго.tою або чинним в YKpaTHi зiцоноJавство}l.

внесення зltiн га доllовнень до цiс'i Угоди здiйснюсr ься в Ilорядк), Bc-I,aHoB,lIcHoMy законодавством

УкраТни ut-,IяхоNt укладання додаткових }To.1 до цiсТ Угоди. якi стають -liйсними пiс,,tя iх
n"a""o"oro оформлення Сторонатrtи та пiдписання уповноваженими особами Сторiя,

l1,5. однос,rороння вiдмова вiл виконання у'tvtoB цiсi Угоди ttовнiстю або чаСТКОВО Не

допускасться. Право односторонньот вiдмови вiд цiс'i Уголи надаеться !ержгеонадрам у випадку

припинення права користування надрами шляхом tlнулlовання,Щозволу.
l l.б. Кьжна Сторона пiдтверджус, що обидва примiрники цiсi Угоди пiдписанi вiд'rт iMeHi

особою. яка мас право вчиняти юридичнi дii вiд iMeHi вiдповiдноi юридичноi (фiзи,тноТ особи -

пiдпрясмltя) особи, Кожна Сторона гаранту€. що нею виконанi yci уп,rови i форма-,lьностi.
ltсре:,баченi iT 1сгановчими l,ок),ментами. цlодо приЙняr-rя органами 1правлiння рiшення про

Ilогодження i пiдписання цiсi УI,оди. а особа. яка пiдписаlа uю УгОлУ. МаС для цьОГО ДОС'ГаТНiЙ

обсяl- повноважень. Жодна iз CTopiB не може посилагися у спорi з лру|ою Стороною на

обмеження представництва особи. яка пiдписа,rа чю Уго:rу вiд lf iMeHi. абО На НеДОСТОвiРНiСТЬ

вiдомостей щодо IIре]ставництва.



l1.7.Сторояинес}"тЬповнУвiдповiда,'lьнiстьзаправильнiстьВказанихнимиучiйУголi
реквiзитiв. а у випаJlку змiни: ръквiзитiв, юриличнот чи факп,tчноi адреси, назви, установчих

.'цой."ri". iropo"u, у якоТ вiлбулася така змiна. повинна повiдомити про че iншу Сторону 1,

строки та в tIорядку u"a,u"",b"y законодавством УкраIни, У разi неповiломлення Сторони

,aЪуr" р*"* "uЁruп", 
пов'язаних iз ним несприятливкх, насл iлкiв,

l1.8.Усiправовiдносини'щоВиникаютьзцiсТУгодиабопов'язанiiзнею.утомУчис;Ii
пов.язанiiз,liйснiстю.укладенняrt.Виконанням.зviноютаприпиненнямчiстvг111.'ГЛУN(аченням
ii й;. ";-,;"rенняv 

Hac.ri:lKiB не:iйснос.r.i або порушення Угоди. регу:ttоються цit:ю Угодою та

вi.,tllовiлlн lt rl и нор\tа\tи чинноl о }аконодавства Украiни,

l 1.9. Ця !,гоJа ск.lадена yKpaTHcbKoro мовою у двох автенl,ичних примtрниках, якl маю-I,ь

однакову юридичну силу, по олному примiрнику для кожноТ iз CTopiH,

12. Додатки до Угоди

l2. l . Невiд'смною частиною цiеТ Угоди с:

- Додаток l - Характеристика дiлянки надр;

- Додаток 2 - Програма робiт.

1З. Юриличнi адреси, реквiзити та пiдписи CTopiH

.Щер:павrrа с.T уiкба
геоLlогii та Halp YKpaiHII

03680. м. Киiв.
By;t. Антона Цсдiка, lб
€дрпоу 37i360зl
тел. (044) 5j6- l3-20

Налрокорисryвач
Товариство з додатковою вiлповiда-rьнiстю
<Пологiвський хiмiчний завол <Коаryлянт>

70605. ЗаIrорiзька об;.-v.По.rtlгi.
By;r. Кру,пськоi'. бl;r.. 24З

€дрtIоу 03з27774
тел.(06l65)-3-12-З0 . "

Генера.rьний директор
ТДВ кПХЗ кКоагl,лянпl

,l l?d €tt

То н о.С,
(поса]ц прiзвllшс. iч'я, пd батьковi) (пi.rпllс )

{поса.]а, llpltBпulc. t\l
I

l/,.l (

ь

,



,,tgor7 r,l ,эиr g,1- aBLrJ впиsоtrоd хежаlд а ,{,rноrиdо.r оJонэоноI7оs

оlоsоЕцаdrоgнхdэя-оячпвь.(g f, dlgYlsоtrо8 цинсr?JЕ[ )lld 8l0Z,l0't0 вн иJонвlэ вt

,tr.loso} H,ixBdt.od-Oltsи.tzl!doH

rI€ циьжиtI olelвgeн dlgrlяоrоs 1иньиl-чвф {lrot t сlэtнж,(1rltt tнgtlu ен ан .rotnedtt <<.t-ны: (lBo;qr>

rо8Ес Jеh цlнmtdэшаr 8 
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в 1992-93 рр. Бij]озерською Г?Е проведена летаJIьна розвiлка пiдземних вод д,,UI

покрдпення господарсько-питного водопостачан}lя м. ПоJlоiи. За резуrьтатами робiт

виконана оцiнка запасiв пiдземних вод присвячених до верхньокреЙлових та бl^rаlькпi

вiдк;tадiв. Запаси пiдземних вод затвердженi [КЗ Украiни (Протокол Ns222 вiд 28.07,

1994 р.) за катеr,орiсю A+B+CI в Ki,rbKocTi I2,8 тис, м]/добу, в тому числi в межах

l lо-rогiвськоr,tr .Iiкlчого всl.]озабсrр1, за каtегtрiсlо д+В+Сr в Ki_,tbKtlcTi 8.3 тис. мr/доб),,

Свер.l;tсrвини 
'Г[В кПХз кКоа1,:rяtlт>) N,}l959,' 3 ,r,a N2.195"2 бl.rи пgюбlренi у l980 та

1998 р.р на водtrносний горизоllт в верхrьокрейлових вiдlсталах. Вола використовус,гься лUI

виробни*rх i госtrодарськьпобрових потрб пiлприсмствц

Згiдно проведених r.iдрогеологiчних дос.riджень визначено чlо експлуатацiя

сверлlовин N,,l 959/3 та Ng2495/2 здатri повпiсгкr забезпе.*,lти ,заявленi псrгрФи во:и

пiлприсмства. На сверд.:rовинах збулованi HacocHi станцiТ. ловко,,tа встановлена зона

caHiTapHoi охорони. яка утримусться згiдно з caHi гарно-тежiчrлrvи вимогами, За

слrirарно-бап.ерiологiчнилпа показяиками вода придатна дJUI викориgганнJl. Кошроль якосгi

води виконусться :rаборzlторiсю Полоriвськtl'i paйoHrltlr СЕс,

За баt.аторiчну експ;rуатацiю водозаборr, ItегативноI,о ВlljlИВ)' На навколишнс

серсJовище нс зафiкссrваttсl. На даний час вiдбiр води IIрOводиться в межах лiшtiтiв

встаtlовjlених .]озво-'Iоýt на спецводокорисц,tsання. I liдприсмствt,l vас у свосму штатi

ква.riфiкованих фахiвчiв з експлуатаtii та обс:rlт,овування сверг:lовини. необхiдttе сучасне

бладнання лqя видобувангrя води. забезпечений вирбrtи.п.tй кон,tроль якосri води.

Кат,алог кооршанат

ЕксглrуагаriйноТ сверJ.ловини

гпrших пiдзеtwмх вод Пологiвського рдовиша
(свер,лловиrл.r Nч l959l3Дц 24951 2)

I Ir lIIl (]хД

Св. Ng 1959/3 47 " 29 ,з8" зб " l l, 10"

Св. Nс 249512 4,| " 29, |з" 36 " l0 ,58"

Ila.t цt корItt-tl,вач

I

l

I'ettepll_1bHttй .trrpeKl ор TfiB ((К()аг\,lяllтl' Торшин О.С.
й



Додаток 2

до Угоди про )мови
користуванЕJI надрalми з

метою видобlъання
корисних копa}JIин

"iдпlБ_, Q 208Jф5839

J

.Щержгеонадра

clI
LLý lLtJ

с/ /"g

Фr

.ч

с"

Торпшн О.С.

a

;)__:

Строк
проведення

робiт

!дерело
фiпапсуваяпя

Обсяги

робiт
Види робiт

tV кв. 2018р.власнi коштиЗа угодою1
Гпе."о", змiн до спецiального

на користуваннJI надрамидозволу
1

зIV кв.2015р.власвi кошти40,02
Вихiд на проектну потужЕlсть
(м.куб. на piK)

ПРОГРАМАРОБIТ
з видобувапня корисних копаJIип

питних пi,вемнх вод Пологiвського Dодовища

(свердqовини Jф 1959/3 . N9 249512)

тдв

1т

пъ

з/п

BapTicTb

робiт
(тис. грн.)

649,10

I л


