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Додаток до спецiа,rьного дозволу
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(raTi - !ержгеоналра) з однiеi
сторони га поиватне акцiонерне товаDиство "Теоебовлянське заволоупDiшл iння бчдматеоiа.тiв

бzzZ Ьс

"Будiвельник",
тернопiльськоi

яке зареестроване у Теребовлян ськiй оайоннiй державнiй a-f,}lrHrcTDaцll

вiл З0.05.1996. 13.11.2006 Npl б37120 0000000410. в особi .]иDектоDа
олiйника IBaHa Тale иовича- який дiе на пiдставi CTaTrTy (латi - Налрокорис,гувач), з iншоi
сторони (ла,ri разом - Сторони, а ко)lша окремо - Сторона) уклапи цю Угоду про умови
користування надраNrи з метою видобування родовищ корисних копtшин (лалi - Угола), яка е

невiд'смною частиною спецiа,тьного дозволу на користува}lня надрами вiл 16 березня 1999 року
}{b 1781 (дмi - ,Щозвiл), про нижчевикладене.

1. Прелмет Уголи
1.1. Держгеонадра надас Налрокористрачу право тимчасового користування дiлянкою

надр з метою видобування корисних копzшин, а Надрокористувач зобов'язуеться виконувати та

дотримуватись умов користування дi.гrянкою налр, перелбачених .Щозволом, цiею Угодою та
Еормами дiючого законодавства.

2. Вiдомостi про лirянку надр, яка надана в користування
2.1. Мiсцезнаходження дi;iянки надр Буданiвське родовиrце пiсковикiв розташоване на

пrвнrчно-захlднrи околицi с. Бчданiв ТеDебов.лянського р еDнопiльськоi областi.
найближча залiзнична станцiя Деоенiвка Dозташо вана на вiлстанi близько l0 на пlвнl чнии
схrп вlд Dодовиша.

2.2. Просторовi межi дiлянки надр, яка е предметом цiеi Угоди, cTlTtiHb геологiчного
вивчення та освосння об'екта надрокорисцъання, вiдомостi про затвердження (апробаrriю)

запасiв корисноТ копатини та загfulьна Ki,rbKicTb запасiв на час надання ,ЩозвОлу вКаЗуЮТЬСЯ

Нашrокористувачем у характеристичi дiлянки над]. яка с .Щолатком l та невiд'еМНОЮ ЧаСТИНОЮ

цiеi Угоди.

3. Умови користувавня дiляякою надр, яка надана в користування
3.1. Умови користування Еадра,ми, види, обспи, джерело фiншtсувашrя та стоки виконrlння

Надрокористувачем робiт з видобування корисних копмин пiсковики протягом cTpoK,v лiТ
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,Щозволу визнач.lються в Програмi робiт з видобування корисних копaшин, яка пiдписуеться
Сторовами, е Додатком 2 та невiд'смною частиною цiсi Угоди (ла.тi - Програма робiт),

3.2. Програма робiт в цiлому або oKpeMi i'i показники, у разi потреби мож}ть змiнюватися
та./або доповцюватись за взаемною згодою cTopiH у межах лii.щозволу та цiеi Угоди.

3.3. Сторон4 яка iЕiцiюе внесенпя змiн таlабо доповнень до Програми робiт, зобов'язаяа
Еадати iншiй cTopoHi вiдповiднi письмовi обгрунтуванlя та пiдтверлжуючi докрленти.

3.4. Сторона, яка одержма вiд iншоi Сторони письмовi обrрунтування з пiдтверджуточими
документаIt{и та пропозицii щодо внесення змiц та,/або доповнень до Проrрами робiт зобов'язана
в мiсячний TepMiH на,дати iншiй CTopoHi письмову вмотивовану вiдповiдь щодо прийrrгггя
пропозичiЙ щодо вЕесення змiн та,/або доповЕень до Програми робiт.

3.5. Строк виконання робiт з метою видобуваЕня корисних копtl,,Iин може бути
продовжений за },]!lови продовження строку дii Дозволу та цi€i Угоди, iз внесенням вiдповiдних
змiн до Програми робiт,

3.6. Особливi }ъ{ови корисryвання надра]llи визначаються в .Щозволi та цiсю Угодою i с
обов'язковими до виконання Надрокорист}ъачем.

4. Права CTopiH на геологiчrrу iнформачiю про надра
4.1, Використання та розпорядження Сторонами геологiчною iнформачiсю про Еадра

здiйснюсться в порядку визначеному законодавством.
4.2. Геологiчна iнформачiя про надра. створена (придбана) за рахунок коштiв державного

бюлжету с державною власнiстю.
4.3. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (при.чбана) за pzrx),Eoк коштiв державного

бюлжету, надасться Налрокористувачу на правi користрання та володiння без права

розпоряджепня на договiрнiЙ ocHoBi в порядку визIlаченому законодавством.
4.4. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (прилбана) Налрокористувачем пiд час дii

,Щозволу за власнi кошти, с його власнiстю. Про перелаlч права власностi або права
корист}ванrul геологiчною iнформачiею Нмрокористувач повiдомляс уповноважений орган в

порядку визначеному законодавством.

5. lпшi права та обов'язки CTopiH
5,1. .Щержгеонадра мас право:

5.1.1 витребовувати у Налрокористувача звiтнi данi та iнформацiю про виконаяrrя uiсТ
Угоди;

5.1.2 видавати та направJuIти Налрокористувачу в межах свос1 компетенцii вiдповiдпi

цриписи, розпорядження таlабо повiдомлення;
5.1.3 здiйснювати вiдповiдно до дiючого законодавства державний геологiчний контроль

за рачiональним i ефекгивним використанпям пмр Налрокористувачем;
5.1.4 притяграти Налрокористувача вiдповiдно до дiючого з.lконодавства i умов цiеi

Угоди до вйповйальностi, в тому числi, зупиняти дiю Дозволу або припиняти право
користраЕнJI надрами шJlяхом анулювання ,Щозволу в порядку визначеному законодавством;

5.1.5 в установленому законодавством порядку вживати заходiв до припинення Bcix видiв

робiт з використання надр, що провошIться Надрокористувачем з порушенням стандартiв та
правил i MoxqrTb спричинити псування родовиlц, icToTHe зниження ефективностi робiт або

призвести до значних збиткiв, в гому числi якщо роботи ведуться з застосувzlнням методiв i

способiв, що Еегативно впливilють на стан вадр, призводять до забруднеЕIul навколишнього
природного середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населення, а також в iнших
випадкzlх, передбачених закоЕодzrвством УкраiЪи;

5.1.6 у встановленому законодавством порядку вживати заходiв до зупинення дiя.rьностi
пiдприсмств, установ та органiзацiй, пtо здiйснюють використання на:р без спецiа,lьних дозволiв
на користування або з порушенЕям умов, передбачених такими дозво.;Iами;

5.1.7 направляти матерiали щодо виJIвлених порушень в iншi уповrrоваженi лержавНi
оргаItи для проведення контрольних дiй i перевiрок, притягнення Налрокористувача ло
вiдповiдальцостi таlабо вжиття захолiв реагування вiдповiдно до компетенцii.
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5.2. .Щерlкгеонадра зобов'язана:
5.2. 1 своечасно розгJIядати звернення Надрокористувача;
5.2.2 свосчасно розгJIядати отриманi вiд Надрокорист}ъача лроФами, плани, звiти та iншi

док)ъ{енти, якi необхiд{i для виконання робiт, визначених цiсю Угодою.
5.3. При виконанпi робiт вiлповйно до умов цiеi Угодп Надрокористувач

зобов'язаний:
5,З.1 приступити до проведення робiт на визначенiй лiлянчi надр не пiзяiше нiж через 2

(лва) роки з моменту початку строку дii .Щозволу;
5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкiлля в межах дiлянки надр. наланоi в

корист}tsд{ня, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний дJUI

використztння за призначенням, або прилатний дпя подальшого ix використzlння у суспiльному
виробничтвi вiдповiдно до Програми робiт;

5,3.3 проволити роботи v термiни та в межах, зазначених у Програмi робiт:
5.3.4 дотримуватйся вимог закояодавства Украiни, чинних стандартiв, правил, норм

виконання робiт, пов'язаних з користувaшнllм надрами;
5.3.5 догryскати уповноважених посадових осiб ДержгеонаJр дjul здiйснення заходiв

державного геологiчного контролю в порядку та на пiдставах визначених чинним
законодавством Украiни;

5.3.6 вiдшкодовувати збитки. заподiянi пiлприсмства.м, установам, органiзаuiям,
громадIнам та довкiллю;

5.3.7 вiдшкодоврати у встановленому порядку власникaш,l земл1 та землекористувачllм
збитки та втрати. завланi внаслiдок користування земельними дiлянками вi:повiдно до мети
корист}вашня надрами визначеноi .Щозволом;

5.3.8 використовувати надра вiдповiдно до мети, для якоi ix було надано;
5.3.9 забезпечувати безпеку ,толей, майна та навколишЕього trриродIого середовища;

5.3.10 дотримуватися вимог та умов, передбачених .Щозволом та цiсю Угодою;
5.3.11 надавати в уст {овленому порядку .Щержгеоналрам iнформачiю щодо користуваншI

надрами;
5.3.i2 при виконаянi робiт перелбачених .Щозволом та цiсю Угодою застосовувати

прогресивнi техно,rогii i TexHiKy, що забезпечують повне, комплексне i рацiонатьне використаяня
надр;

5.3.13 зберiгати розвiдlъа.лlьнi гiрничi виробки i свердловини, якi можуть бlти використанi
при розробчi родовищ та в iнших цiлях, i лiквiдовувати у встановленому порядку виробки i
свердловиIrи, якi не пiдrягають под{цьшому використанню;

5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-технiчну документацiю, зразки гiрських порiл i
рул, лублiкатiв проб корисних копаJlин. якi можуть бути використанi при пода"пьшому вивченнi
та використаннi надр;

5.3.15 лотримуватися протипожежноi безпеки на роловиtlti га нести за неi перСоналЬНу

вiдповiдальнiсть;
5.3,1б зупивити виконtlння на наданiй йому у користрання дiлявцi налр шiльових робiт,

передбачених ,Щозволом, пiсля зупинення лii .Щозволу та пiсля його ануJIюванЕя;
5.З.17 у разi зупинення дii Дозволу проводити на дiлянцi налр роботи, пов'язанi iз

запобiганням виникненню аварiйноi сиryачii або усупенням ii' васлiдкiв, а також викон}ъати
заходи, спрямованi на усунення порушень, що стали пiдставою для зупинеНня дii.ЩОЗВОЛУ;

5.З.18 проволити у порядку встановленому законодавством повторЕу експертизу та ouiHKy
запасiв родовищ(а) корисних коп&цин дiлянки (дiлянок) надр зазначеноli (зазначених) У .ЩозвОлi

та цiй Угодi;
5.3.19 внести змiни до .Щозволу та цiсi Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з моменту

проведення повторноТ експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисних КОПаtЛИН ДiЛЯНКИ

(лiлявок) нмр;
5.3.20 забезпечити рацiональне комплексне використання i охорону налр згiлно з uiсю

Угодою та Програмою робiт;
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5.3,21 створити безпечнi для працiвникiв i населення }а{ови проведення робiт,
пов'язаних з користуванням дiляякою надр отимrlною з метою видобування корисних копмин;

5.З,22 у встttновлеЕому порядку забезпечити виконання вимог законодавства про оцiнку
впливу на довкiлrrя.

5.4. Прп лiквiлачii робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Налрокорпстувач зобов'язаний:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансування лiквiдацiйних робiт вiдповiдяо до

затвердженого в установленому порядку Проекry робiт;
5.4.2 у випмку повноi або частковоi .лiквiдацii чи консервацii гiрничолобувного об'скта

гiрничi виробки привести у стан, який гарантус безпеку людей, майна i навколишнього
природrого середовищц а в разi KoHcepBauii - зберегти ро.]овища та гiрничi виробки на весь
перiод консервачii;

5.4.3 здiйснювати за погодженням з органами державного гlрничого 
"т*aу 

та rншими
заiнтересованими органа {и у порядку встановленому законодавством лlквlдацlю l коЕсервацrю
гiрничодобувних об'сктiв або ix дiлянок.

5.5. Налрокорпстувач ма€ право:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лiлянчi налр розробку родовища корисних копалин та

iншi роботи згiдно з рловами .Щозволу та uiei Уголи;
5.5.2 розпорялжатися видобlтими корисними копtl,Iинами в порядку визначеному

законодавством Украiни;
5.5.3 вести. припиняти свою J,iя-rьнiсть на отриманiй в користувzlння дiлянцi наДР на

умовах, визначених ,Щозволом, цiсю Угодою та законодавством УкраiЪи;
5,5.4 при виконанrri робiт вiдповiдно до,Щозвотry та умов uicI Уго,шl зtlлучати на пiлрялних

умовах виконавчiв окремих видiв робiт, якi мають технiчнi можлнвостi, що вiдповiдають
вимогalм чинного зilконодЕlвства.

5.6 Налрокористувач несе вiдповiда-тьнiсть за дотиманням за,.Iученими виконавцями

упtов.Щозволу та умов користування наJрzlми вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

6. Коптроль за виконанням умов користування Еадрами та полоrriець цiеi Угоди
6.1. Контролъ за виконанням уrlroB користуВаннJI надрами вiдttовiдно до лiючого

законодавства та положень цiеi Угоди, здiйснюеться незмежно кожною iз cTopiH.
6,2. Налрокористувач при проведеннi робiт здiйснюс рiзнi види виробничого контроJIю, а

також здiйснюе коЕтроль за виконанням та якiетю робiт, якi проводить змучений виконiвець.

6.3. ,Щержгеоналра проводить заlходи державного гео.цогiчного контролю за виконанЕям

умов користрання надрrш{И та положеЕЬ цiеi УгодИ в межаХ цовновalкенЬ вiдповiдно до дiючого
законодавства.

6.4. ,,Щержгеонадра за результатами проведених нею заходiв геологiчного контро:по,

безпосередньо або за поданняшr Мiнприро.ли з пiдстав, передбачених Законошt Украiни "Про

оцiнку впливу на довкiлля", центраlьних органiв виконавчоi в;rади, що реапiзують державну
полiтику у сферi здiйснення державного гiрничого нагляду, епiдемiологiчного нагляду

(спостереження), державного нагляду (контролю) за додержаяня-v вимог законодавства у сферi

охорони навколишнього природного сере]овица. органiв мiсцевоrо самоврядування. органiв

ДФС у разi порушення НалрокористувачеNl у\{ов користування надрами мас пр.lво:

6.4.1 зlтlинити дiю ДозволУ у випадках передбачених п)пктом 22 Порялку надання

спецiатrьних дозволiв на користування Еадра}.{и затвердженого постzlновою Кабiвеry MiHicTpiB
УкраrЪи вiд З0.05.2011 Nэ 615 (лалi Порялок) та в iнших випадка.х, передбачених законодавством;

6.4.2 припиниТи правО користування Еадрами шляхом анулювання .Щозволу у випадках,

передбачених п11{ктом 23 Порялку та в iнших випадках. передбачених законодalвством;
6.4.З звернутися з позовоv:о алмiнiстративного суду з метою припинення Bcix ви:iв

робiт iз використання надр. що провоJяться з порушенням cTaHJ,apTiB та правил i можуть
спричинити псування родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або призвести до значних

збиткiв, а також вживати заходiв до з}пиненЕя дiяльностi пiдприсмств, установ та органiзаuiй,

що здiйснюють використаЕня надр без спецiальних дозволiв на користування надрами або з

порушенням умов. передбачеЕих такими дозволЕlми.
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6.5. .Щiя !озволу поновJIюсться Держгеонадрами за умови усунення Налрокорисryвачем
причин, що призвели до зупиненЕrI його дii,

6.6. Надрокорист}ъач мае прaво оскаржити в судовому порядку накази .Щержгеонадр про
зупиненнJI та припинення права корист}ъання дiлянкою надр lIlJIяхом анулювання .I[озволу.

6.7. .Щержгеонадра продовжуе строк дii !озволу за )мови налання Надрокористувачем
позитивного висновку спецiалiзованого державного геологiчного пiдприсмства. установи,
органiзачii. що нале)I@ть ло сфери управлiняя !ержгеоналрл за результат.lми проведення
державноi експер,гизи звiтiв лtодо геологiчних MaTepianiB.

7. Iпформувапня CTopiH. Щорiчна звiтнiсть
7.1. На,цгокористувач зобов'язаний щор9ку подавати до .Щержгеовадр iнформацiю щодо

cTarly виконання Програми робiт за формою вст€шовленою законодlвством та надавати
вiдповiднi пояснення з питань, lцо вiднесенi до компетенцii !ержгеоналр.

7.2. Налрокористувач зобов'язатий в установ,IIеному порядку подавати до.Щержгеонащ:r
щорiчнi звiти вiдповiдно до форм звiтностi щодо облiку запасiв корисних копацин.

7.3. .Щержгеонадра зобов'язана свосчасно iнформувати Надрокорисryвача з питань, якi
вiднесенi до його компетеццii i виникають стосовно викоЕаIlЕя 1'tlrов .Щозволу та положень цiеi
Угоди.

8. Конфiленчiйнiсть
8.1. Уся iнформачiя, отримана чи придбана Сторонами в прочесi виконання робiт, с

конфiденчiйною. Порялок i Jъ,rови користування iвформачiсю, установлюеться власником
iнформачii вiлповiдно до чинного зilконодЕвства.

8.2, Вимоги конфiденцiйЕостi, перелбаченi статтею 8.1. цiсi Угоди, зацишаються в силi
пiсля припинення строку дii цiеi Угоди, якщо iнше не передбачено чияЕим законодавством.

8.3. Кояфiленчiйнiсть цiеi Угоди не поширю€тъся на умови, врегульованi чинЕим
законодilвством УкраiЪи, та щодо органiв, якi здiйснюють контроль за ix виконанням,

8.4. Не е пор},шенням конфiденцiйностi цiеi Угоди надання вiдомостей, докlшентiв та
iнформаuii коЕтролюючим, судовим, державним оргzlнам у випадках, передбачених чинЕим
законодавством.

9. Обставини непереборпоi сили
9,1. Невиконання або неналежне виконанЕя зобов'язань за цiсю Угодою с виправданим i

не сприtiиняс вИповiдалъIrостi у тому разi, якщо Talкe Еевиконання чи tlенаJIежне виконанI { е

наслiдком випадку або обставин непереборноi сили, -п<i виникли пiсля уклалення цiеi Угоди,
перебувшоть поза межами контролю CTopiH, та якi Сторони не могли aHi передбачити, aHi
попередити розуý{ними зzlходами.

9.2. Пiд випадком Сторони розулtiють надзвичайну подiю, яка не носить xapltкTepy
невiдворотноi, од{ак с непередбачуваною i раптовоtо для CTopiH, а caItre: акти або лii органiв
державного управлiння, рiшенrrя органiв мiсuевого самоврядування. змiни в законодавствi
Украiни за уtl{ови, що данi обставини безпосередньо впJlинули на свосчасне виконtlння
зобов'язань Сторони. Пiд обставинами непереборноi сили Сторони розумiють повiвь, пожежу.
землетрус та iншi стихiйнi лиха, оголошену та неоголошену вiйну, BoeHHi лii, загрозу вiйни,
терористичний асг. блокаду. револючiю. зrlколот. повстання. MacoBi заворушення та iншi подii.
що не змежать вiл волi CTopiH.

9.3. При HacTaHHi обставин, зазначених у пункгi 9.1., Сторояа, яка опипилася пiд ix
впливом, повиIша в розумний строк, але не пiзнiше нiж через 7 ка,T ендарних днiв з дня ix
виникнеЕItя, без затримки повiдомити про це iншу Сторону та надати прOтягом 60 календарних
днiв док)ъlенти, що пiдтвердж}тоть ii HacTaHHrI. Повiдом,,Iення повинно мiстити iнформачiю про
характер обставин i. якцо можливо. ошiнку ix впливу на можливiсть виконання стороною cBoiх
зобов'язшrь за чим .Щоговором та примiрний графiк виконання зобов'язань.
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9.4. Пiс.lп повiдомлення про виникнення обставин непереборпоi сили Сторони, у
найкоротшплй TepMiH, проволять зустрiч (у разi необхiлностi) з метою прийнятгя спiльного
рiшенвя щодо подальшого виконання )мов цiсi Угоди.

9.5. Пiсля припинення обставин, зазначених у пунктi 9.1., Сторона, що опинилася пiд
впливом обставин непереборноi сили, повинна без затримки, але не пiзнiше нiж через 5

кrrлендарнlD( днiв з дrrя припинення, повйомити про че iвшу Сторону у письмовiй формi.
Повiдомлення повинно мiстити TepMiH, в який перелбачаеться виконати зобов'язання за цiею
Угодою.

9.6. Факт настанrrя обставин непереборноi сили повинен бути пiлтверлжений
документ&'Iьно компетентним органом (сертифiкат торгово-промисловоi палати).

В разi вiдсlтностi пiдтвердження Сторона, яка не виконма cBoi зобов'язанЕя, несе

вiдповiдальнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог законодавства.

10. Використання украiпського потенцiа-ту
10.1. У прочесi надрокорист.чвання на дiлянцi налр, Налрокористрач використовуватиме

обладнанпя, механiзми, засоби, приладля, устаткуванЕя та iH. переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi послуги) тiею мiрою, у якiй ix цiни та якiсть, порiвняно зi свiтовими цiнами та
якiстю, будуть TexHi.lHo, технологiчно й економiчно доцiльними. та не призводитим}ть до
зниження рiвня виробництва та екологiчпоi безпеки.

l1. Набуття чинностi, змiни, розiрваняя та припиненяя Угоди
1 1 .l , Ця Угода набирас чинностi з дпя реестрачii ,Щозволу та припиняе свою дiю з моменту

припиItення прztва користуriанЕя надраJч{и IIIJIяхом tшулювання .ЩОЗВОЛУ абО ЗаКiНЧеННЯ СТРОКУ Лii

.Щозвоlry.
11.2. Дiя цiеii Угоди автоматичпо зупиня€ться, в частинi виковаЕня робiт, перелбачених

,Щозволом у випадку його зупинення та поновлюсться у разi лоновлення дii Дозволу.
11.3. У разi продовження строку лii.Щозволу Сторони в установленому порядку вносятЬ

змiни до Програми робiт та до цiеi Угоди шляхом укладання додатковоi )тоди.
11.4. Якщо iнше прл'tо яе передбачено цiею Угодою або шrнним в УкраiЪi зzжонодавством,

внесенfiя змiн та доповнень до цiеi Угоди здiйснюсться в порядку встilновленому зalконодаВстВОМ

Украiни шJtяхом }кладання додаткових угод до цiеТ Угоди, якi стають дiйсними пiсля ix
письмового оформлення Сторонами та пiдписанвя уповIlов,Dкеними особами CTopiH.

11.5. Олностороння вiдмова вiд виконання умов чiсi Угоди повнiстю або частково не

допускаеться, Право односторонньоi вiдмови вiд цiсi Угоди надаеться .щержгеонадрам у випадку

припинення права користувtlншI надрами uшяхом анулювання .Щозвоrry.

l1.6. КЬжна CiopoHa пiдтверлжуе, що обидва примiрники цiеi Угоди пiдписанi вiд i] iMeHi

особою, яка мае право вtIиняти юриличнi дii вц iMeHi вiдповiдноi юридичноi (фiзичноi особи -

пiдприемrrя) особй. Кожна Сторона гарантус, що нею викованi yci умови i формальностi,
перелбаченi ii'установчими документами, utодо прийняття органами управлiння рiшення про

погодженЕя i пйписання цiеi Угоди, а особа, яка пiдписа.lIа цю УгодУ, мае дJuI цього доСТаТНiЙ

обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Стороною на

обмеження предстilвництва особи, яка пiдписала чю Уголу вiд iT iMeHi, або на недостовiряiсть

вiдомостей щодо представництва.
11.7. Сторони нес}ть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вкшаних ними у uiй Уголi

реквiзитiв, а у випадку змiни: реквiзитiв, юриличноi чи фактичноi адреси, назви, установчих
док},ruентiв, Сторона, у якоli вИбулаСя така змiна, повинна повiдомити про uе iншу Сторопу у
строкп та в поряJIкУ визначеномУ законодЕlвством Украiни. У разi неповiломлення Сторони

несуть ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.
it.B. yci правовiдносини, що виникzlють з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, У тому числi

пов'язанi iз дiйснiстю, укладенням, виконЕlнням, змiвою та припиненняNr цiсi Угоди, тлумаченвям

ii 1TloB, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення Угоди, регулюються цiсю Угодою та

вiдповйними нормми чиЕного зrtконодавства Украни.
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l 1.9. I]я угода скJIадена }траiнською мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають
однакову юридичну сиJry, по одному примiрнику лля кожноi iз CTopiH.

12. Додатки до Угоди
l2.1 . Невiд'смною частиною цiсi Угоди с:
- Додаток l - Характеристика дiлянки надр;
- Додаток 2 - Програма робiт.

l3. Юрll.rllчнi ajlpeclr, реквiзlrтп та lIiдпrrсп CTopiH

НалрокористувачЩерrкавпа служба
геологii та надр УкрдiЪи

0З680, м. КиiЪ,
вул. Антона I-{едiка, lб
сдрпоу 375з60з 1

повне наименчвання : Приватне нерне
товапиство "Тепебовлянське заводоупDавлiння

iа-liв "Б

юридична адреса: 48 l00, Тернопiльська обл..
ТеDебов"rянський район, м. ]ýребовля.

о l1з
едрпоу 00291552
тел. 8 067-351-82-01

Директор ПрАт <теребовлянське

о кБ ве-.Iьник)

прlз

536-13-20
а

(посада, прiзвиUrе, iM'r, по

l,в

- тел. (044)
lP eru,qHz.to
2axz7t146 74 z.:-u

('

Авл

у

о
тЕр лБов нс .ъ

п ili H.яив0дOуI м8Б дfl^
лЕ нь кпБ ад

ос 92 5 500

Krll
,J

с/&

lL/

Ьо/&)ор,
L

ItQ76

\фz

/l/frrи{
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Додаток 1

до Угоди про }а{ови користуванЕя
надраý{и з метою вилобуванrrя
корисних копaulин пiсковикiв
Буланiвського родовища

20_м 1781

ХАРАКТЕРИСТИКЛ
дiлянки rrадр

. Загмьнi вiдомостi про лi,rянку нмр:

.1. Мiсце розташрання родовища, алмiнiстративна прив'язка
Буданiвське родовище пiсковикiв розтаIповане на пiвнiчно-захiднiй околицi с. Буланiв

Теребовлянського райопу Тернопiльськоi областi. Найближча залiзнична станцiя Деренiвка
розташовапа на вiдстанi близько 10 км па пiвнiчний схiд вiл родовища.
1.2, Вiдомостi про затвердження запасiв корисноi копаlпrни

Зшlаси пiсковикiв затвердженi протоколом ДКЗ Nq4341 вiл 29 березня 2018 р. в кiлькостi
4292.0 трlс.мЗ, в т.ч. за катеiорiею А - 1382.0 тис.м3, за категорiсю В - 459.0 тис.м', за

категорiею С1 - 245 1 .0 тис.м].
l.З. Загальна кiлькiсть запасiв на час продовження строку спецiального дозволу Еа
користування надрами

Станом на 0 l .0l .20l 8 р. запаси пiсковикiв станов.T ять за категорiями:
А - 1382.0 тис.м]
В - 459.0 тис.м'
Cr - 2451 .0 тис.м3

A+B+Cr - 4292.0 тус.м'
2. Географiчнi координати кугових точок та площа дiлянки налр

1.49"10'20" ПнШ 25"40'59" СхД;
2.49'|0'2|' ПнШ 25'41'0б" СхД;
З, 49"|0'2З" ПнШ 25"41'12" СЦ;
4.49"|0'2|" ПнШ 25'4t'14" CxД;
5.49"|0'24" ПнШ 25'4l'34" СхД;
6.49"|0'27" ПнШ 25'41'33" СхД;
7.49'l0'З1" ПнШ 25'41'46" СхД;
8.49"l0'20" ПнШ 25'41'39" СхД;
9. 49"10'12" ПнШ 25'41 '3l " СхД;

10, 49'10'09" ПнШ 25"41'24" СхД
l1, 49'10'09" ПнШ 25'41'19" СхД;
12. 49'1.0'02" ПнШ 25'41'12" СхД;
13. 49'l0'13" ПнШ 25'41'05" СхД

Площа Буланiвського родовища пiсковикiв - 31.6 га.

3. Геологiчна характеристика (ступiнь геологiчного вивчення та освоення об'екга
Еадрокористувшrrя тощо).

Буланiвське родовище пiсковикiв вперше розвiлшrо в 1978-1980 р.р. Львiвською ГРЕ.
у 1981_198з р.р. Львiвською ГРЕ проведена детальна розвiдка Будаrтiвського родовища

пiсковикiв.
У 2017 р. фiзичною особою-пi.цтlриемцем Ба,чтрlтrас Юрiем Елуардовичем викоЕ.rна

повторна геолого-економiчна оцiнка Буданiвського родовища пiсковикiв у Теребов:rянському

районi Тернопiльськоi областi.
Корисна коп:1лина - пiсковики вiдносяться до корисних копiшин зага,'IЬНОДеРЖаВНОГО

зЕачеЕIIя (вiдповiдно до перелiку корисних копалин загальнодержавного та мiсцевого значення,

затверджеfiого Поставовою Кабiнеry MiHicTpiB Украrни вiд 12.12.1994 р. NЧ827, iЗ змiНаМИ,

вЕесеними згiдно з Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Ne7l8 вiл 06.07.201 l р.).

вiд к ))
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Корисна копалина Буданiвського родовиIца представлена пiсковиками iванiвського
горизонту девонського BiKy.

Товща пiсковикiв складасться з двох горизонтiв. Середlя пorylrcricTb пiсковикiв
I горизонry ( червоних. товстоплитчастих) - 14.4 м. Середня потужнiсть пiсковикiв II горизонry
( тонкоплитчастих) - 3.4 м.

Пiсковики прилатнi для виробництва блокiв, плит, облицювальних виробiв, бугового
кtменю, бортового кallr{еню i щебеrтю.

Кiнцева продукчiя - плити, обтшцювальнi вироби, бlтовий i бортовий KaMiHb.
Проектна рiчна потужнiсть кар'еру * 3 тис.м].
Родовице розроблясться вiлкритим способом з паралельним просуванням фронту

робiт згiдrо проекгу розробки.
Гiдрогеологiчнi }тlови Булшriвського родовища пiсковикiв сприятливi для його розробки

вiлкритим способом.

На:рокорпсryвач

бо

.I|иректор
ПрАТ <Теребовлянське заводоуправлiння <Б

ý\О ý
ник) о

'l

олiйник I. Т,
(пiJлис)ЕРЕБOВЛЯНСЬЕ

(посада уповноваженоi особи, rрiзвице. iм'я. по батьковi,) зд8одOупрд9лDlнJl
БУДХДТЕРШIа

iБудlвLдыIик,
00291552 о

.р

,у

i./

а1
\
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Додаток 2

до Угоди про }а{ови користування
Еадраl\{и з метою видобування
корисних копrцин пiсковикiв
Буланiвського родовища

20_Ns l781

5ас
,//at ?а/

.I[ерrriгеонадра
.'L

,п

вlд (_ )

IIРОГРЛМА РОБIТ
з впдобуванпя корнсппх копалпн*
пiсковикiв Бчданiвського родовиша

(на]ва Kopllcнoi коп&,iини m,liлянки на]р)

На.lрокорrlстl,вач
tl Директор Приватне акцiонерне

товаDиство "ТеDебовлянське

(посадц пр

\.Буд

\

о

/.л/Q
(посаJа прiзвпце. ltlя. по

J\!
п,/п

Види робiг обсяги
робiт

.Щжерело
фiпансу-

вання

Строк
проведенЕя

робiт
l Продовження строку лiТ спецiального дозво,ту на

корисryвання надрами i внесення змiн до спецiального
дозвоJrу

влас н l
кошти

I кв. 20l9 р.

2 Пiлготовка MaTepiMiB та отримання у встановленому
порядку акгу про надarння гiрнлчого вiлво:l

Bjlac н1

кошти
J Проловження видобування пiсковикiв |,4-Z,2 тис. мЗ

на piK
IIl кв. 20l9 р

z'' 7lZ

D

Ф
Ф

/

I

I

II кз. 2019 р. ]

I I

заводочправлiвrrя бчдrrатерiапiв"Бr:iве.rьник" ,_

оJ/

у.z

Из-




