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flолаток ло спецiа-rьного дозво.ltу
на корист}вання на,,lрами. наданого з метою
видоб)ъання суглинкiв Малотокмачанського
родовища к.Щiлянка Л! 2>

Nq2840 вtд<<3>>,, 2Оl!року

Угоlrа Л! 2840
про у}rови корист_чвдння надраltи

з метою видобi,вання корисних копа.lин

м. Киiв
(дата !к]lа.lсння)

!ержавна служба геологiТ та налр УкраiЪи, в особi

ёa4z--6
який(а) дiс на пiдстав а Ja,P
..r/r76 ,o.s аJо/ g -"r'r

(;rzuli - !ержгеонадра) з однiсТ
сторони та Товарис,гво з обмеженою вiдповiда_,rьнiстIо <Агробу;r.ЛТ.Щ>, якс заресстроване
Орiхiвською районною дсржавною а;rмiнiстрачiсю в Запорiзький об,rастi 23.02.1993 року,
номер заlIис\ в С:tинtlv1 .1ержавноv} pcr с lpi кlри:и.rних осiб ra фi,rичних осiб-п irприсм uiB
Л!l 091 1200000000Зl0 в особi Jиректора flейнеги Анни Вiкторiвни, яка дiс на lli.ttcTaBi

CтaTyTy (ла,тi - Надрокорис,гувач), з iншоТ сторони (ла-тi разом - Сторониl а кожна окремо -

Сторона) укjtали цю Угоду про умови користуванЕя надрами з метою видобрання родовищ
корисних копалин (ла,тi - Угола), яка с невiд'смною частиною спецiального дозволу на

користрання надрами вiд < 21 ) листопада 2002 року N9 2840 (лалi- Щозвй ), про
нижчевикJIадене.

l. Предмет Угоди
1.1. /{ержгеонадра налас Налрокористувачу право тимчасового корисryвання дiлянкою

надр з метою видобрання корисних копалин, а Надрокористувач зобов'язуеться виконувати та
дотримуватись умов корисryвання дiлянкою на,лр, перелбачених .Щозволом, цiсю Угодою та
нормами дiючого законодавс,гва.

2. Вiдомостi про дi",lянку надр, яка надана в користування
2.1, Мiсцезнаходження jli;rянки ншр - CxirHa околиця c.Ma;ta 'l'окмачка Орiхiвського

району Запорiзькоil об.пастi.
2.2. Просторt_lвi межi лi.tянки надр. яка с пре]vетOм цiсI Угоди. ступiнь l,еологiчного

вивчення -га освоення об'скта надрокорист}ъання, вiдtrмостi Ilpo затвердження (апробаlriю)

запасiв корисноТ копалини та загальна кiлькiсть запасiв на час надання !озволу вказуються
Налрокорисryвачем у харalктеристицi дiлянки надр. яка с,Щодатком 1 та невiд'смною частиною
цiсТ Угоди.



3. Умови користування дiлянкою падр, яка надана в корисryвдння
З.l. Умови корисryвання надрами, види, обсяги,,1жерело фiнансуъання та с'грки виконаННя

Налрокористувачем робiт з видобування корисних копа]и - сутлинкiв
протягом строку дii .Щозвоlry визначаються в Програмi робiт з видобування корисних копЕlлин,

яка пiдписусться Сторонами, с Додатком 2 та невiд'смною частиною цiсi Угоди (далi [lрограма

робiт). ,

3.2. Програма робiт в чiлому або oKpeMi ii'показники, у разi потреби можрь змiнюватися

т'або доповнюватись за взаемною згодою CTopiH у межах дii Дозволу та uici Уголи,
3.3. Сторона. яка iнiцiюс внесення змiн таlабо доповнень до Програми робiт, зобов'язана

надати iншiЙ CTopoHi вiдповiднi письмовi обтрунтування та пiлтверджуючi локументи.
3.4. Сторона. яка одержа.]а вiл iншоТ Сторони письмовi обгрунryвання з пiлтверлжуючими

докумен.гами ,га пропозицii цодо внесення змiн таlабо лоповпень:rо Програми робiт зобов'язана

в мiсячниЙ TepMiH налатИ iншiй CTopoHi письмову вмотивовану вiдповiдь щодо прийняття

пропозицiЙ щодо внесення змiн таlабо доповнень до Проlрами робiт.
3.5. Строк виконання робiт з метою видобування корисних копа.пин може бути

про,ловжений за умови продовження строку дii.Щозволу та цiсi Уголи. iз внеСеННЯМ ВiДПОВiДНИХ

змiн .to [Iрограми робiт.
3.6. Оiобливi умови користування надрами визначаються в Дозволi та цiсю Угодою i с

обов'язковими до виконанt{я Надрокористувачем,

4. Права CTopiB на геологiчну iнформаuiю про надра

4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологiчЕою iнформаuiсю про надра

здiйснюсться в порядку визначеному законодавством.
4,2. Геологiчяа iнформаrriя про надр4 створена (прилбана) за рахунок коштiв державного

бюджету с державною власнiстtо.
4.3. ['еологiчна iнформапiя про надра, створена (придбана) за рах}ъок коштiв державного

бюлжст1,. наJ,асться Налрокорисryвачу на правi корисryвання та володiння без права

розпорядження на договiрнiй ocHoBi в порядку визначеному зzlконодавством,

4,4. Геологiчна iнформачiя про наJIра, створена (прилбана) Налрокористувачем пiд час лiт

.Щозволу за власнi *о.rй, . його власнiстю. Про передачу права власностi або права

корисryвання геологiчною iнформачiсю Налрокористl,вач повiдоNi-lяс уповноважений оргая в

порядк), визначеному законоJавствоv.

5. Iншi права та обов'язки CTopiH
5.1. fl,ержгеонадра ма€ право:

5.1.1 витребовувати у Надрокористрача звiтнi данi та iнформацiю про виконання цlст

Угоди;
5.1.2 видавати та направляти Налрокористувачу в межах свосi компе,генцl'i вцповшнl

приписи, розпорядження та./або повiдомлення;
5.1 .з здiЙснювати вiдповiдно до дiючого зiжонодавства державниЙ ГеолОгiЧНИЙ КОНТРОЛЬ

за рацiона,тьним i ефективним використанням надр Надрокорисryвачем;
5.1.4 np"1r.y"u.n Налрокористувача вiдповiдно до дiючого законодавстВа i умов uiеi

Угоди до вiдповiдапьностi. в тому числi. зупиняти лiю .[|,озволу або припиЕяти право

корис.tyвання надрами шляхом анулювання !озволу в порядку визна_ченому законодавством;

5.1.5 в установленому закоподавством порядку вживати заходrв до припинення всlх видlв

робiт з використання надр. що проводяться Налрокористувачем з пор},шенням стандартiв та

прави;r i можуть спричи"rr" nay"u""" ро.],овиlll. icToTHe зниження ефективностi робiт або

,,рrз"".r" дu ,ru"n"i збиткiв. в тому числi якщо робо,t,н ведуться з застосуванням методiв i

способiв. lцо нега.гивно впливають на стан надр. призRодять до забруднення навколишнього

природного середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населення, а також в iнших

випадках. передбачених зtжонодавством Украiни;



5.1.6 у встановленому зiцонодавствоv порядку вживати заходiв до зупинення дiяльностi
пiдприсмств. ус,ганов та органiзачiй. шlо здiйснюють використання надр без спецiальних дозволiв
на корисryвання або з порушенням умов. rtередбачених такими дозволами;

5.1.7 наrrрав.rяти матерiапи шо.:lо вияв-,1ених пор},шень в iншi 1,tlовноваженi .lержавнi
органи д,qя проведенЕя контрольЕих лiй i перевiрок, притягнення Надрокористувача до
вiдповiдальностi таlабо вжиття захолiв реагування вiдповiдно до компетенцii.

5.2. .Щержгеонадра зобов'язапа:
5.2. l свосчасно розглядати зверненЕя Налрокористрача;
5.2.2 свосчасно розглядати отриманi вiл Налрокорист}tsача програми, плани, звiти та iнmi

документи, якi необхiднi для виконання робiт, визначених цiсю Угодою.
5.3. При викопапнi робiт вiдповiлно до умов цiсi Угоди Надрокорисryвач

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

(лва) роки з моменry Ilочатку строку лii .I[озволу;
5.3.2 забезпечувати охорону Hajlp та довкLrля в межах .liлянки надр. наданоТ в

корисryвання. а також забезпечувати приведення порушених земе,,lь у стан, прилатний дJIя

використання за lIризначенняv. або прилатний для по.lчlьшого iх використання у суспilrьному
виробництвi вiдповiдно ло [Iрограми робi,г;

5.3.3 rrрово.ltити роботи 1,термiни та в vежах. зазначених у Програмi робiт:
5.3.4 лотримуватися вимог законодавства УкраТни, чинних стандартiв, правил, норм

виконанtlя робiт. пов'язаних з корисryванням надрами;
5.3.i :опускати }товноважених посадових осiб flержгеона.lр дJIя зLiйснення заходiв

держalвного геологiчного контролю в порядку та на пiдставах визначених чинним

законодавством Укра'tни;
5.з.6 вiдшколоврати збитки, заподiянi пiдприсмствам, установам, органlзацlям,

громаJянам та,lовкiллю:
5.з.7 вiдшкодовувати у встановленому порядку власникам землr та землекорис,гувачам

збитки та втрати. завданi внаслiдок користування земельними Jiлянками вiдповiдно до мети

користування надрalми визначеноТ Дозволомi
5.3.8 викорис,гов}ъати налра вiдповiдно до ме,ги, для якоi ix було надано;

5.3.9 забезпечрати безпеку .пюдей, майна та навколишнього пряродного середовища;

5.3.10 .потримуватися вимог та },мов. передбачених flозволом та цiсю Угодою;
5.З.l l яадаватИ в ycTaнoBjleнoмy порядку .Щержгеоналрам iнформаrtiю щодо користрання

наJIрами:
5.3.12 прИ виконанвi робiт перелбачених ДозвоJ!ом та цiсю Угодою застосовувати

прогресивнi ,гехнологiт i TexHiky, що забезпечують повне, комплексне i раuiональне використання

Ha.lpi
5.3.13 зберiгати розвiдувмьнi гiрничi виробки i свердловини, якi мояýть бути використанi

при розробцi родовиlц та в iнших цiлях, i лiквiдов}ъати у встановленому порядку виробки i

свердловини. якi не пiдлягдоть подальшому використанню;
5.j.l4 зберiгати геологiчну i виконавчо-технiчну локрlентацiю. зразки гiрських порiл i

руд. дублiкатiв проб корисних копалин. якi мож}ть бути використанi при подальшому вивченнi

та використаннi надр;
5.3.15 лотримуватися протипожежноi безпеки на роловишi та нести за Hei персональну

вiдповiдальнiсть;
5.З.lб зупинитИ виконаннЯ на наданiЙ йому у користування дiлянцi надр цiльових робiт.

передбачеяих .Щозволом, пiсля зупинення дiТ Дозвоjlу та пiсля його анулювання;

5.з.l7 у разi зупинення дiт Дозволу проводити на дiлянtti надр роботи, пов'язанi iз

заttобiганням виникненню аварiйноi си,r,уачiт або усуненням j] нас-riдкiв, а також виконувати

заходи. сlIрямованi на усунення пор},шень. що стаlи пiдставою для зупинення .лiТ.Щозволу;

5.3.18 прово.rити у порядку встановленому законодавством повторну експертизу та ouiHKy

запасiв роJtовищ(а) корисних копilлин дiлянки (лiлянок) надр зазначеноТ (зазначених) у.Щозволi
та цiй Угодi;



5.З.l9 внести змiни до .Щозво,rу та цiс'i Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з моменту
проведення повторноi експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисних копашин дiлянки
(лiлянок) налр:

5.3.20 забезпечити рацiональне комп-]ексне використання i охорону налр згiлно з чiсю
Yl o:oto та Програvою робiт:

5.3.2l створи,ги безпечнi lrя прачiвникiв i насе,rення умови проведення робiт, пов'язаних з

корист}ъанням дiлянкою надр отриманою з метою видобування корисних копалинi
5.З.22 у встановленому порядку забезпечити виконання вимог законодавства про ouiHKy

впливу на довкiлля.
5.4. При лiквiлацii робiт вИповiдпо до умов цiсi Угоди Налрокорисryвач зобов'язапий:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансрання лiквiдацiйнrтх робiт вiдповiдно до

затвердженого в установленому порядку Проекry робiт;
5.4.2 у випадку повноi або частковоТ лiквiдацiТ чи консервачii гiрничодобувного об'сrга

гiрничi виробки привести у стан, який гарантус безпеку людей, майна i навколишнього
природного середовища, а в разi консервачii - зберегти родовища та гiрничi виробки на весь
перiо: KoHcepBauiTl

5.4.3 здiйснювати за погодженням з органами державного гlрничого нагляду та lншими
заiн гересован им и органами у порядку встановленому законодавством лiквiдацiю i кОнсерваЦiЮ

гiрничо,tобувних об'сктiв або Тх дiлянок.
5.5. Налрокористувач мас право:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому .:i.T янчi налр розробку роlовиlца корисних копмин та

iншi роботи згiлно з умовами ,Щозволу та цiеi Уголи;
5.5.2 розпорялжатися видобугими корйсними копалинами в порядку визначеному

законодавством Украiни;
5.5.3 вести. припиняти свою дiяльнiсть на отриманiй в корист}вання лi.rянui Halp на

yMoBiL\, визначених ,Щозволом, цiсю Угодою та законодавством Украiни;
5.5.4 при виконаннi робiт вiдповiдно до Дозво,ту та умов цiсi Угоди змучати на пiлряЛних

)rьloBax виконавчiв окремих видiв робiт, якi м оть технiчнi моrrстивостi, що вiдповiдають
вимогам чинного законодавства.

5.6 На.rрокористувач несе вiдповiда,lьнiсть за до,триманням залученими виконавцями

умов [озволУ та умоВ користування надрами вiдповiдно до вимог чиЕного законодавства.

б. Контроль за виконанням умов користування надрами та положень цiсi Угоди
6.1. Контроль за виконання\l р(ов корисryвання надрами вiдповiдно до дiючого

законодавс-гва та положень цiсТ Уголи. здiйснюсться незмежно кожною iз CTopiH.

6.2. На:рокористувач при проведеннi робiг злiйснюс рiзнi вили виробничого контролю, а

також здiйснюс контроль за виконанням та якiстю робiт, якi прово,fи,гь залучений викопавець.

6.3. .щержгеона.rра проводить заходи державного геологiчного контролю за виконанням

}мов користування надрами та положень цiсi Угоди в межах повновzDкень ВiДПОВiДНО ДО ДiЮЧОГО

змонодавства.
6.4. .щержгеоналра за результатами проведеяих нею заходlв геологlчного контролю,

безпосерелньо або за поданням Мiнприро,чи з пiдстав, передбачених Законом Украiни "Про

оцiнку впливу на довкiлля", центрzlльних органiв виконавчоi влади, що реалiзують державну
полiтику у сферi здiйснення державного гiрничого нaгляду, епiдемiологiчного нагляду

(спостереження), лержавного нагляду (контролю) за додержаннл!r вимог законодавства у сферi

охорони навколишнього llриродного середовища. органiв мiсuевого саt'{оврядування. органiв

.ЩФС у разi порушення Налрокористрачем умов корисryвання надрами мас право:

6.4.1 зупинитИ дiю !озволУ у випадкчй передбачених пунктом 22 Поря.пку надання

спецiальних дозволiв на корист}.вання надрами затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

укратни вiд 30.05.20l l J,,lb бl5 (да,тi Порядок) та в iнших випацках, передбачених законодавстВом;

6.4.2 припинити право корисryвання надрами шляхом анулювання .щозволу у випадках.

tlередбачених п},нктом 23 Поря;rку та в iнших випадках. перелбачених законодавством;



б.4.3 звернутися з позовом до адмiнiстративного суду з метою припинення Bcix видiв

робiт iз використання наJр. lцо проводяться з порушенням станлартiв та правил i можуть
спричинити tIсування родовищ. icToTHe зниження ефективностi робiт або призвести до значних
збиткiв, а також вживати заходiв до зупинення дiяльностi пiлприсмств. установ та органiзачiй.
що здiйснюють використання налр без спецiа,тьних l,t-lзволiв на корист},вання надрами або з

порушенням умов. перелбачених такими дозволами.
6.5. Дiя !озво.,tу понов.lюеться ,Щержгеона:tрами за умови усунення Налрокористувачем

причин, що IIризвс.,Iи до зупинення його дiТ.

6.6. Налрокорист}ъач мас право оскаржити в судовому порядку накази .Щержгеонадр про

зупинення та припинення права корист}ъання дiлянкою надр шляхом анулювання .Щозволу.
6.7. .Щержгеонадра продовжус строк дiI .Щозволу за рrови надання Налрокористувачем

позитивного висновку спецiалiзованого державного геологiчного пiдприсмства. уСтаНОВИ,
органiзацii. що нмежать до сфери управлiпня ffержгеоналр. за результатами проведення

лержавноТ експертизи звiтiв щодо геологi,тних матерiалiв.

7. Iнформувавня CTopiH. Щорiчна звiтвiсть
7.1. Налрокористрач зобов'язаний щороку подавати до Держгеонадр iнформачiю rчоло

стану виконання Програми робiт за формою встановленою законодавством та надавати

вiдповiднi пояснення з питань, utо вiднесенi до компетенцii .Щержгеоналр,
7.2. налрокористувач зобов,язаний в установленому порядку подавати .lo {ержгеоналр

щорiчнi звiти вiдltовiдно ло форм звiтностi tцодо облiку запасiв корисних копалин.

7.3. .Щержгеонадра зобов'язана сво€часно iнформувати На:рокористувача з питань, якi

вiднесенi до йоl,о компетенцii i виникають стосовно виконання умов .I[озволу та положень цiсi
Уголи.

8. Конфiленчiйнiсть
8.1. УсЯ iнформачiя, отримана чи придбана СторонамИ в прошесi виконанЕя робiт, с

конфiденцiйною. Порядок i умови корисryвання iнформачiею, установлю€ться власником

iнформачii вiдповiдно до чинного законодавства.
8.2. Вимоги конфiденцiйностi, перелбаченi статтею 8.1. цiсi Угоди, за.rишаються в силi

пiс..tя ltрипинення строку дii цiст Угоди, якщо iнше не перелбачено чинним законодавс,гвом.

8.3. Конфiленчiйнiсть цiсi Угоди не поширюсться на }мови. врегулъованi чиннlтм

законодавс.гвом Украiни, та щодо органiв, якi здiйснюIоть контроль за Тх виконанням.

8.4. Не С порушеняяМ конфiденцiйноСтi цiеi Угоди надання вiломостей, документiв та

iнформачii контролюючим, судовим, державним органам у випадках, передбачених чинним

законодавством.

9. Обставrrни непереборноi сили
9.1. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цiсlо Угодою с виправданим i

не спричиняс вiдповiда,тьностi у тому разi, якпrо таке невиконання чи ненапежне виконання с

наслiдком випадку або обставин непереборноi сили, якi виникли пiсля укладення цiст Угоди.
перебувають поза межами контоJlю CTopiH, та якi Сторони не могли aHi перелбачити. aHi

попередити розумними зalходами.
9.2. Пiд випадком Сторони розулtiють надзвичайну подiю, яка не носить характеру

невiдворотноi, однак С неперелбачуваНою i раптовоЮ для cтopiн, а саме: акти або лii органiв

,1ержавного управлiння. рiшення органiв мiсчевого сауоврядування. змiни в законодавствi

украiни за умови, що данi обставини безпосередньо вплинули на свосчасне виконання

зобов'язань Сторони. Пiд обставинами непереборноi сили Сторони розумiють повiнь. пожежу-

земле1руС та iншi стихiйнi лиха, оголошену та неоголошену вiйну, BocHHi дii, загрозу вiйни,

терориiтичний акт- блока.lу. революцiю. зilколот. повстання. MacoBi заворушення та iншi подiТ.

що не заlежагь Bi: волi CTopiH.
9.3. При Hac-t.aHHi обставин. .JаLзначених у пунктi 9.1., Сторона, яка опинилася пiд ]x

вп.lивом. llовинна в розумний строк. але не пiзнiше нiж через 7 капен.tарних днiв з дня Тх



виникнення, без затримки повiдомити про це iншу Сторону та надати протягом 60 календарних
днiв документи, що пiдтверджують ii настання. Повйомлення повинно мiстити iнформачiю про
характер обставин i. якщо можливо. очiнку iх впливу на можливiсть виконання стороною своТх
зобов'язань за uим ,Щоговором та примiрний графiк виконання зобов'язань.

9,4. Пiсля повiдомлення про виникнення обставин непереборноi сили Сторони. у
найкоротший TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхiдностi) з метою прийняття спiльного

рiшення щодо поJlа,тьшого виконання умов цiсТ Угоди.
9.5. IIiсля припинення обставин. зазначених 1, пункгi 9.1.. Сторона. що опинилася пiд

вll-,lивом обставин неrlереборноi си-lи. повинна без затримки. ale не пiзнiше нiж через 5

к.ulендарних днiв з дня припинення, повiдомити про uе iншу Сторону у письмовiй формi,
Повiдомлення повинно мiстити TepMiH. в який передбачаеться виконати зобов'язання за цiсю
Угодою.

9.6. Факт настання обставин ЕепереборЕоТ сили повинен бути пiдгверджений
документмьно компетентним органом (сертифiкат торгово-промисловоТ па,тати).

В разi вiдсутностi пiдтвердження Сторона, яка не викон.lла своi зобов'язання, несе

вiдповiда,тьнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог законодавства.

l0. Використання украiЪського потенuiалу
l0.1. У прошесi надрокористуван ня на дiлянцi надр, Налрокористувач використовуватиме

обладнання, механiзми, засоби, приладдя, устаткування та iH. переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi послуги) тiсю мiрою, у якiй ix цiни та якiсть, порiвняно зi свiтовими цiнами та

якiстю. бу:tуть ,гехнiчно. технологiчно й економiчно доtliльними. та не призводитим}ть до
зниження рiвня виробничтва та еко.;lогiчноi безпеки.

ll. Набутгя чинностi, змiни, розiрвання та припиненвя Угоди
l l .1 . Ця Угола набирас чинностi з дня ресстрацii .Щозволу та припиняс свою дiю з моМентУ

припинення права корис,гування надрами шляхом анулювання !озво,пу або закiнчення сцоку дiт

,Щозволу,
11.2. !iя цiеi Угоди zlвтоматично зупинясться, в частинi виконання робiт. передбачених

Дозволом у випадку його зуrrинення та поновлюеться у разi поновлення дii ,Щозволу.

l 1.3. У разi продовження строку лii .щозволу Сторони в установленому порядку вносять

змiни до Програми робiт та ло цiсr Угоди шляхом укладання додатковоi угоди.
l1.4. Якщо iнше прямо не передбачено цiсю Угодою або чинним в ykpaiъi заководавством,

внесення зNriн та доповнень до цi€i Угоди здiйснюсться в порядку встановленому законодавством

украiни ш.-lяхом укладання лодаткових )тод до цiсi Угоди, якi стають Дiйсними пiсля Тх

письмового оформлення Сторонами та пiдписання уповноваженими особами CTopiH.

l1.5. Одностороння вiдмова вiд виконання умов цiсi Угоди повнiстю або частково не

доlIускасться. Право односторонньот вiдмови вiд цiсТ Угоди надасться Держгеонадрам у випадку

приIIинсння IIрава користування наJрами шjlяхом ануjllовання,I[озво:rу,.

l1.6. Кожна С,горона пi:твер;tжус. що обидва tlримiрники цiсi Ут,оди пiдписанi вiд iT iMeHi

особою. яка ма€ гIраво вчиняти юридичнi дiТ вiд iMeHi вiдrrовiдноi юридичноТ (фiзичноi особи -

пiдприсмuя) особи, кожна Сторона гарантус, що нею виконанi yci 1,1lови i формальностi,
пере,lбаченi 'ii' установчими докуNtентами. tцодо приЙняття органами управлiння рiшення про

погодження i пйписання цiсii Угоди, а особа, яка пiдписала цю Угоду, ма€ д,,Iя цього достатнiй
обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Стороною на

обмеження представництва особи, яка пiдписа,'rа uю Уголу вiд iT iMeHi, або на недостовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва.

l1.7. Сторони несугь повЕу вiдповiдапьнiсть за правильнiсть вказаних ними у uiй Уголi

реквiзитiв. а у випадку змiни: реквiзитiв, юридичнот чи фактичноi адреси, нtвви, установчих
локументiв. Сторона, у якоi вiлбулася така змiна, повинна повiдомити про че iншу Сторону у
строки ]-а в порядкУ визначеномУ законодавствоМ УкраТни. У разi неповiломлення Сторони
несуть ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих нас:tiдкiв.



11.8. Yci правовiдносини, що виникають з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому числi
пов'язанi iз дiйснiстю, укладенням, виконашням, змiною та припиненням цiсi Угоди, тл}а.{аченням

iT 1т,лов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення Угоди, реryлюються цiсю Угодою та
вiдповiдними нормами чин}lого законодавства УкраiЪя.

l 1,9. Ця угода складена украiнською мовою у двох автентичних примiрникМ, якi МаЮТЬ

однакову юридичну силу, по одному примiрнику для кожноi iз CTopiH.

12. Додатки до Угоди
12.1. Невiд'смною частиною цiсi Угоди с:

- Додаток l - Характеристика :iлянки надрi
- Додаток 2 - Програма робiт.

l3. Юриличнi адресIr, реквiзити та lriдписll C,TopiH

,I|ержавна служба
геологii та налр Украihп

0З680, м. Киiв.
вул. Антона Щедiка, 16

сдрIlоу 3753603l
тел. (044) 536-1З-20

Надрокористувач
товариство з обмежешою вiдповiдальнiстю
<<АгробулДТД>

70550, Запорiзька область, Орiхiвський

район, c.Mana Токмачка. вул.Кар'срна,l
сдрпоу 03584384

тел. (06l4l) 4-62-18

Щиректор'l'ОВ кАгробу:r

t
!ейнега А.В.
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Додаток l
до Угоди про умови

корист}ъання надрами з метою
вилобування корисних копмин
Bi.,t < ) N9 2840

ХАРАКТЕРИСТИКА
Малотокмачанського родовища суглинков

к!iлянка Nч 2>

Ма:lотокмачанське родовице суглинкiв мiсчевого значення знаходиться в

OpixiBcbKoMy районi Запорiзькоi областi та розташоване на схiднiй oKpaTHi с
Ma:Ia Токмачка .

Запаси суглинкiв затверлженi технiчною нарадою при Начальнику
Контори геологорозвi:ryвальних робiт та технiчноi допомоги у булiвничтвi
Мiнистерства сiльського булiвничтва УРСР протоколом J'{! l 3 вiд 2 l травня l966
року по Kaтet,opiT CI в кiлькостi 69,8 тис. м]'.

За.лишковi запаси суглинкiв по категорii В, на 01.01.2018 року, складають
l9.2 тис. м].

Роловище розроблюсться з 1953 року.
Географiчнi координати родовища :

сш-47"31,16" 47,31,19, 47,з1,18, 47"зl п" 470з|14" 47,31,15"
47.з 1,15"

вд - 35"56,23" 35"56,26" 35"56,30" 35.56,30" 35"56,26" 3505б,25"

з5056,24"

Площа роловища складас 1,2 га.

В якостi цегельноТ сировини використов}тоться жовто-палевi суглинки
llоц,жнiстю 1.7-4.2 м. що приуроченi :о четвертинних вiдкладiв.
Гlерекриваю,гься вони грунтово-рос-,lинною верствою сере_lньою ltотl,жнiстю
0.86м.

Промисловий коефiчiснт розкриву скJrадае 0,275 M]i м].

Розкривнi роботи виконуються в ociнHbo - весняний перiол з

випереджанням на поrryрiчну розробку.
Згiдно з гiрничо- геологичними уNrовalми зatлягання суглинкiв вони

розроблюються вiлкритим способом.

.I[иректор
ТОВ <Агрос,l,рой.ЛТД) !ейнега А.В.



Додаток 2

до Угоди про умови
користування надрами з метою
видобування корисних копалин

JфJlъ

п/п

пр()грлмл р()БIт

] вI1.Iоб},вання корllснпI кOпа.-lltн

з Малотокуач анського по_1 оBIlщa счглrlнкlв
<Дiлянка 

"Yg 
2))

надрокорисryвач
?

fiиреюор
ТОВ <Агроб Дu

[ержгеоналра

L<.oL а

Вядн робiт BapTieTb робiт
(тшс, грш.)

.I|,жере.rо

фiпаllсу-
ваяня

Строк
проведенllя

робiт

l Внесення

до:}волу

надрами

змlн до спецlа.,:lьного

на корисryвання
l

IV KB.20l8p. -

l KB.20l9p.

1 Продовження видобування

(тис. м/куб) на piK

1.2 Власнi
кошти

з l кварталу

20l9p.
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