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(далi - НалгоКористувач), з iяшоi сторонИ (лалi разоМ - Сторони, а кожна окремо - Сюрна)
уклаJIи цю Уголу пр р{ови користуВllНЕ'r НаДРalIr,rи з метою видобування родовищ корисн11х

копалиН (ла.пi - Угола), яка с невiд'смною частиною спецiального дозвоJry на користування
надрами вiд < 08 > 2007 року }{b 4328 (лалi -.ЩозвLт), про нижчевикладене.

1. Прелмет Уголп
1.1. .щержгеоналра надае Налрокорисryвачу прtво тимчасового користуванIul дrшIнкою

надр з метою видобрапня корисЕих копмин, а Надрокористувач зобов'язуеться виконувати та

дотиNryватись умов корист}ъапня дiлянкою надр. передбачених ,Щозволом, цiею Угодою та

нормами дilочого зtконод:tвства-

2. Вiдомостi про лiлянку надр, яка Еадана в корпсrування
2.1. Мiсцезнаходження дiляню,t надр: Тернопilьська область, Борщiвський раЙон, пiвнiчна

окоJппlя смт. Скала-Подiльська.
2.2. Просторовi межi дiлянки надр, яка с предtrетом цiеt Угоди, ступiнь геологiчного

вивчення та освоення об'скга надрокорисryвzшня, вiдомостi про затвердження (апробаriю)

запасiв корисноi копа.ltини та заг:lльна KilbKicTb запасiв на чa}с надапюl ,Щозво.тry вказуЮтьСЯ

нааlюкорисryвачем у хар.rктеристичi дiлянки надр, яка е Додажом 1 та невiд'емною частиною

цiсi Уго.щl.

?



3. Умовя корцстуваrrня дiлянкою надр, яка Еадана в користування

3.1. Умови користрання на,драп{и. ви,шr, обсяги, юкерело фiнансрання та cTpolcr викон:шнrI

Надрокорисryвачем робiт з видобування корисних коп:IJIин вапнякlв
(назва корисноi копа,rиtш)

цротягом строку лii.Щозволу визначаються в Програмi робiт з вилобувilння корисних копalлин,

л<а пiдписуеться Сторонами, с Додатком 2 та певiд'емною частиною цiеi Уго.щr (лалi - Програма

робiт;.
3.2. Прграма робiт в цiлому або oKpMi ii показники, у разi потреби мож}ть змiнюватися

таlабо доповнюватись за взаемною згодою CTopiH у межах лii,Щозвоlry та uici Угод-t.
3.3. Сторонц яка iнiцiюе внесення змiн таlабо доповнеЕь до Програми робiт, зобов'язана

надати iншiй CTopoHi вйповiднi ппсьмовi обrрунтування та пiлrверлlg,точi докуi{енти.
3.4. Сторон4 яка одержlrла вiд iншоi Сторони письмовi обгрlттуъапня з пiдrвердхgлочими

док),\.tенtt}rи та пропозицii щодо внесеЕIlя змiн та./або доповЕепь ло Прграми робiт зобов'язана
в мiсячrrий TepMiH нqдати iншiй CTopoHi письмову вмотивовану вiдповiдь щодо прийrrяггя
пропозицiй щодо вЕесеЕltя змiн та./або доповнень до Програми робiт.

3.5. Строк виконання робiт з метою видобуванЕя корисних копаJIин може бли
продовжений за }TltoBff црдовженllя строку лii .Щозволу та цiеi Угоди, iз BHeceHH-п'r вйповiднtтх
змiн ло Програми робiт.

3.6. Особливi уI\4ови користувalнш{ надраJ\{и визначalються в .Щозволi та цiсю Угодою i е

обов'язковими до виконaшня Надрокористувачем.

4. Права CTopiH на геологiчпу iнформацiю про нддра

4.1. Використання та розпоря.фкепня Сторонами геологiчною iнформацiсю про на,дра

здiйснюеться в поряд(у визначеному законодавством.
4.2. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (прилбаrrа) за рахунок коштiв державного

бюлжеry с державною власнiстю.
4.3. Геологi.цта iнформачiя про надрц створена (прилбана) за рах)ъок коrггiв державного

бюджету, надаеться Налрокорисryмчу на правi корист},вання та володiвrrя без права

розпорядженru на договiрнiй ocHoBi в порядку визначеному зaжонодавством.
4.4. Геологiцrа iнформачiя про надрц створена (прилбана) Надрокорисцъачем пiд час дii

.Щозвоrry за власнi кошти, е його власнiстю. Про перелачу прaва власностi або права

користув1ння геологi.пrою iнформачiею НмрокористJвач повiдомляс уповноважений оргап в

порядку визначеному законодaвством.

5. Iншi права та обов'язкв Сторiп

5.1. .Щерlкгеопалра мае право:
5.1.1 витрбоврати у Налрокористувача звiтнi данi та iнформацiю про виконання цiсi

Угоди;
5.1.2 видаватrr та направJuIти Налрокористувачу в межах cBoci компетенцii вiдповiднi

приписи, розпорядження таlабо повiдомлепня;
5.1.3 здiйсrцоватп вiдповiдно до дiючого з:лконодавства державний геологiтrиЙ KoHтФoJrь

за раIiона.тlъним i ефекгивним використанням надр Налрокористувачем;
5.1 .4 притяграти Налрокористувача вiдловiдно до дirочого зzжонодавства i ploB uici

Угоди до вiлповiдаrьностi, в тому шrслi, зупиняги дiю Дозволу або припиняти право

користування надрами IIIJIяхом анулювання !озволу в порядку визначеному закОЕОДalВСТВОМ;

5,1,5 в уставовленому зtконодавством порядку вживати заходiв до припинення Bcix Видiв

рбiт з використання надр, що проводяться Надрокорисryвачем з пор},шенк8{ стандартiв та

правил i моrс}ть спричипити псування рдовищ, icToTrre зниження ефективностi робiт абО

призвести до значнlD( збиткiв. в тому таслi якпtо роботи вед}ться з застос}'ванttям МgГОДiВ i
способiв, що негативно впливають на стан надр, призвомь до забрулнення ЕавколишнЬОГО



прирдного середовйща або шкiд,rивих наслiдкiв для здоров'я населення, а також в iнших
випадкЕtх, передбачених зzrконодавством УкраiЪи;

5.'1.6 у встановленому зiжонодzlвством поряJtку вживати заходiв до зупинення дiяльностi
пiдприемств, устапов та органiзаuiй, цо здiйспюють використання надр без спецiальних дозволiв
на користування або з порlrпенЕям умов, передбачених т:rкими дозволilпrи;

5.1.7 направляти матерiали щодо виrIвлених порушень в iншi уповноваженi лержавнi
органи д'rя проведеншl KoHц>oJIbH}rx дiй i перевiрок, притягнення Надрокористlъача до
вiдповiдальностi таlабо вжиття заходiв реагування вiдповiдно до компетенцii.

5.2. flержгеопадра зобов'язаЕа:
5.2.1 своечасно розглядати звернення Надрокористувача;
5.2.2 своечасно розглядати отриманi вц Надрокорист}ъача прогрalми, плаяи. звiти та iншi

документи, якi необхiдяi для виконапня робiт, визначених цiею Угодою.
5.3. При впконаннi робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Надрокорпстувач

зобов'яздний:
5.3.1 приступити до проведеЕня робiт на визначенiй дiлянцi надр не пiзнiше нiж через 2

(дм) роки з моменту почажу строку лii.Щозвоlry;
5.3.2 забезпечрати охорону надр та довкiл-ля в межaц дiлянки налр, наланоi в

користування, а також забезпечрати приведення порушених земель у стан, придатний дlя
використalння за призначенням. або прилатний для подальшого ii використання у суспiьыому
виробництвi вi.щrовйно до Програми робiт;

5.3.3 проводити роботи у термiни та в межах. з.вýачених у Програмi робiт;
5.3.4 лотршrrуватися вимог законодавств:l Украiни, чинних стандартiв, правил, норм

виконання робiт, пов'язаних з користрzlнням надрами;
5.3.5 лопускати уповно&Dкених посадових осiб .Щержгеонадр для здiйснення заходiв

держчвного геологiчного контроJIю в порядку та на пiдставах визначених Iшнним

законодавством УкраiЪи;
5.3.б giлтпкодовувати збитки, заподiянi пiдприемствам, ycTaнoBalM, органiзацi-m,r.

громадянаtr{ та довкiллю;
5.3.7 вiдшкодоврати у встановленому порядку власникам землi та землекорист}ъачirм

збитки та втрати. завданi внаслiдок користр:lння земельними дiлянками вiдповiдно до мети
користування надра}.{и визЕаченоi Дозволом;

5.3.8 використовувати надра вiлповИно до мети, для якоi ix було надано;
5.3.9 забезпечувати безпеку .lподей, майпа та назкоJIиIIJнього природrого середовища;
5.3.10 лотримратися вимог та },]\{ов, передбачених .Щозволом та цiсю Угодою;
5.3.11 надавати в установленому порядrry .Щержгеонадрам iнформачiю щодо корисryъмня

надрами;
5.3.12 при виконшrнi робiт передбачених .Щозволом та цiею Угодою застосовувати

прогресивнi техяологii i TexHiKy, що забезпечують повне, комплексне i рачiонмьне використllнЕя
надр;

5.3.13 зберiгати розвi,щвальнi гiрничi виробrи i свердловини, якi мож)пь бlти використанi
при розробчi родовищ та в ilтших цiлях, i лiквiдовувати у встановленому порядку виробки i
свердловини, якi не пiдtягшоть подrulьшому використанню;

5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-технiчну локрrентацiю. зразки гiрських порiд i

руд, дублiкатiв проб кориспих копzlлин, якi мохý,ть бlти використанi при подальшому вивченнi
та використаrтнi налр;

5.3.15 лотримуватися протипожеlпlоi безпеки на рловичri та нести за пеi перонапьну
вiлповйа.пьнiсть;

5.3.16 зупинити виконаttня на наданiй йому у корисryвання дiлянцi надр цiльових робiт,
передбачених .Щозволом! пiсля зупиненrrя дii.Щозвоlry та пiсля його ануJIюв{lння;

5.3.17 у разi зупинення дii ,Щозвоrry проводити на дiлянцi надр роботи, пов'язанi iз
запобiгапяям виникнеЕню аварiйноi ситуачii або усуневням iT наслiдкiв. а тzжож викон)ватЕ
заходи, спрямованi на усунення порушень, що стЕци пiдставою д,тя зупинення лii.Щозвоlry;



5.3.18 проводити у поряд(у вст.rЕовлеЕому зalконодzвством повторЕу експертизу та оuiнку
запасiв родовищ(а) корисних копалиЕ дi.пянки (лiлянок) надр зазЕаченоi (зазначених) у,,Щозволi
та цiй Угодi;

5.3.19 внести змiни до.Щозволу та цiсi Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з моменту
прведеЕIIя повторноi експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисних копалин дiлянки
(лi.плrок) на,др;

5.3.20 забезпечити paltioHaпbHe комплексне використання i охорону надр згiдно з цiсю
Угодою та Програмою робiт;

5.3.21 створити безпечнi дlя працiвникiв i населення у^{ови проведення робiт, пов'язанпх з
корист}ъанIrям дiлянкою надр отиманою з метою видобування кориснгх копzшин;

5.3.22 у встановленому порядку забезпечити виконalt{ня вимог зtlконодllвства про оцiЕку
вIIливу Ira довкiJIJlя.

5.4. При лiквЦацii робiт вiдповiцно до умов цiсI Угодп Нrлрокорпстувач зобов'язlппй:
5.4.1 провести та здiйсrтити фiнансування лiквiдацiйшд< робiт вiдповiдно до

затвердкеIlого в установJIеному порядку Проекry робiт;
5.4.2 у випадку повноi або частковоi лiквiдацii чи консервапii гiрнпчолобувного об'екга

гiрпичi виробки привести у cT r, яrс.rй гаранryс безпеку Jподей, майна i навколиrшrього
приро.щого середовищ4 а в разi консервацii - зберегти родовища та гiрrшчi виробки Еа весь
перiол консервачii;

5.4.3 здiйснювати за погодженням з оргzlн:t},tи держiвного гiрничого нtгляду та iншими
заiнтересованими органаItrи у порядку встalновленому зaжонодalвством лiквiдацiю i консервачiю
гiрничодобувних об'€ктiв або ix дiлянок.

5.5. Нддрокорпстувдч мд€ прдво:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лiлянчi надр розробку родовища корисних коп!lлин та

iпшi роботи згiдIо з упловами .Щозволу та цiеi Угоди;
5.5.2 розпоряджатися видобуп{ми корисними копаJIиЕtiми в порядку визначеному

зtlкоЕодавством УкраiЪи;
5.5.3 вести, припинJIти свою дiяrьнiсть на отриманiй в корист}.вання дiлянчi надр на

ylroBax, визначених .Щозволом, uiсю Угодою та законодавством Украви;
5.5.4 при виконlшнi рбiт вiшrовi,щlо до Дозволу та ptoB цiсi Угодл заJr}чати на пИря,щпD(

},IlloBilx впконавцiв окремих видiв робiт. лсi мають технiчнi можливостi. що вiдповiдають
впмог:м tплпного зiжонодавсткr.

5,б Налрокористрач несе вiдповiдальнiсть за дотимiмням зiL,Iученими викон:lвцями

умов ,Щозволу та ytlroB користрапня Еадр:lми вйповiдно до вимог тмш{ого з:lконодавства.

6. Контроль зд викоrrаппfм умов користуваншя надрамп та поло2кень цiсi Угоди
6.1. Контроль за виконмням р!ов користувzlння надрil]ч, и вiдловiдно до дiючого

з:lкоцодzlвства та положень цiсi Угоди, здiйсню€ться незалехно ко}сtою iз CTopiH.
6.2. Налрокористувач при проведеннi робiт злiйснюс рiзнi видл виробничого контроJIю, а

також здiйснюс контрль за викояапrrяrл та якiстю робiт, якi проволить запrrений виконавець.
6.3. Дерхгеонадра провод,Iть захо.щr державного геологiчного контроJIю за викон:lrrr{ям

ylroB корисryвання надраDrи та положень цiсi Угоди в межах повновaDкень вiдповiдно до дiючого
зzжонодalвства.

б.4. .Щержгеонадра за результатами проведених нею заходiв геологiчttого контроJIю,
безпосередньо або за поданням Мiнприроли з пiдстав, передбаченrх Законом УкраiЪи "Про
оцiнку впливу на довкiлля", центальних органiв виконавчоi влади, що реа.пiз1,1оть держilвну
полiтику у сферi здiйснення державного гiрничого нагляду, епiдемiологiчного нzгляду
(спостерження), державного нагляду (контроло) за додержанням вимог законодilвства у сферi
охоронл нalвколишнього природного середовища- органiв мiсчевого самоврядування, органiв
{ФС у разi порушення Налрокорисryвачем }ъrов користукшЕя надрапrи мае прarво:

6.4.1 зупинити дiю .Щозволу у випа,дка( передбачених пуЕIсtом 22 Порялку нФI:lнItя
спецiа.ънпх дозволiв на користув:lння llадрarми затвердхеного постановою Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 30.05.201l N 615 (да.ri Порялок) та в iнших випадках, передбачених з:жонодавством;

,l
,,



6,4.2 припннити право користувaшня надрЕlJt{и шляхом .lнулювання .Щозволу у випадк:rх,
передбачених пlъктом 23 Порялку та в iншrтх випадках, передбачених законодавством;

6.4.3 звернутися з позовом ло адмiнiстративЕого суду з мgтою припинеЕня Bcix видiв

робiт iз використанЕя надр, що проводпься з порушенням станлартiв та прilвил i можугь
спричинити псуванЕя родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або призвести до зЕачних
збиткiв, а також вживати заходiв до зупинення дiяrьностi пiJtrrрисмств. ycтtlнoв та органiзаuiй,
що здiйснюють використання надр без спецiальнюr дозволiв на користуванЕя налрами або з

порушенням умов, перлбачених такими дозволttми.
6.5. Дй.Щозволу поновлюеться ,Щержгеонадрами за },мови усуЕення Надрокористумчем

прп.Iин, що призвели до зупинеЕЕя його дii.
6.б. Надрокористувач мае прilво оскаржити в судовому порядку накази ,Щержгеонадр пр

зупинення та припинеЕпя прzва користування дiлянкою надр цшл(ом апу.тповання ,Щозволу.
б.7. .Щержгеонадра продовжу€ сток дii .Щозволу за ),мови надапня Надрокористумчем

позитивного висновку спецiалiзованого держ:lвного геологiчного пiдприемства" устirаови.
органiзачii, що нzlлежать до сфери управлiння .I[ержгеонадр, за результатами прведеЕrul
державпоi експертизи звiтiв щодо геологi,лrих матерiалiв.

7. Iнформувапня CTopiH. Щорiчна звiтпiсть
7.1. Надрокорисryвач зобов'язаний щороку подавати до.Щержгеопадр iнформацiю щодо

стzш{у викоЕання Програми робiт за формою встtlновленою законодавством та надавати
вi.щовiднi пояспення з питань, що вiднесенi до компетенчii.Щерюеонадр.

7.2. Налрокорист)вач зобов'язаний в установJIеному порядку подавати до.I[ержгеовадр
щорiчнi звiти вiдповiдно до форм звiтностi щодо облiку запасiв корисншх копалин.

7.3. ,Щержгеоналра зобов'язана своечасно iнформувати Надрокористувача з питанъ, я<i

вiднесенi до його компетенцii i виникають стосовно виконаIlЕя уluов ,Щозволу та положень цiсi
Угоди.

8. Копфiленчiйпiсть

8.1 . Уся iнформачiя, оlрим.ша чи придбшrа Сторона.ми в прочесi виконitння робiт, е

конфiленчiйною. Порядок i 1т,rови користувапня iнформацiею, установлюсться власником
iнформачii вiлповiдно до чиЕного законодtвства.

8.2. Вямоги конфiленчiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiеi Угоди, за,тишаються в силi
пiсля припинення строку лii шiсi Угоди. якщо iнше не передбачено чинним зzlкоttодавством.

8.3. Конфiленчiйнiсть цiеi Угоди не поширю€ться на }алови, врегульованi ЕIинним

законодавством Украi'ни, та щодо органiв, якi здiйснюють контроль за ix виконанням,
8.4. Не е пор).шенням конфiленчiйностi цiеi Угоди надання вiдомостей, докрtентiв та

iнформачii концолюючим, судовим, державним органам у випадк:rх, передбачених чинпим
зiжонодавством.

9. Обставини непереборноi сп"rи

9.1. Невиконмня або неналежве виконання зобов'язань за цiсю Угодою е виправданим i
не спричинJIс вiдповйа.пьностi у тому разi, якщо TEtKe певикоЕання чи ненalлежне викон:шця е

наслiдком випадку або обставип непереборноi си:пt. якi виникJIи пiсля укладення цiеi Уюди,
перебувшоть поза межами контроJIю CTopiH, та якi Стороlrи не могли aHi передбачити, aHi

попередити розуIuними зtlходaлмI{.

9.2. Пiд випадком Сюрони розуъliють надзвичайну подiю, яка не носить харакrеру
невйворотноi однак е непердбачуваною i раптовою лля CTopiH, а саме: aшти або дiТ органiв
державного управлiння. рiшення органiв мiсцевого самоврядувzшня. змiни в законодавствi
Украiни за )а{ови, що данi обставини безпосередньо вILlинули на свосчасЕе викоЕ:шНЯ
зобов'язань Сторни. Пiд обставинами непереборпоТ сили Сторони розумiють повiнь, пожежу.



землЕтрус та iншi стихiЙнi JIиха, оголошепу та неоголошеЕу вiЙну, BoeHHi дii, загрозу вiЙни,
терористичншй дсг, блокаду. ревоJIюцiю. заколот. повстання. MacoBi зatворушення та iншi подii,
Iцо t{e залежать вiд волi CTopiH.

9.3. При HacTaHHi обставин, зазначеЕих у пlнкгi 9.1., Сторонц яка опинилася пй ik
вIlливом, повинпа в рзумний сток, але яе пiзнiше нiж через 7 ка.пендарних днiв з дня ix
виникненIrя, без затримки повiдомити про че iншу Сторону та надати протягом 60 ка;lепдарIшх
днiв док}шенти, що пiггверляgrють iх настаяrrя. Повiдомлення повинно мiстити iнформачiю про
характер обставин i, якщо можливо, оцiнку ix впливу на можливiсть виконання стороною cBoii
зобов'язань за цим ,Щоговором та примiрний графiк виконання зобов'язань.

9.4. Пiсля повiдомлепня про виникнення обставин непереборвоi си.ш Сторни, у
найкоротпrий TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхiдrостi) з метою прийвяггя спiльного
рiшення щодо подаJьшого виконання умов цiеi Угоди.

9.5. Пiсля припинеЕня обставин, зaLзначених у пуякгi 9.1., Сторона, що опинилася пiд
впJIивом обставин нелереборноi сили, повинна без затримки, але не пiзнiше нiж черз 5

к:rлеIrдарних днiв з дня припинення. повiдомити про че iншу Сторону у письмовiй формi.
повiдомлеrтrп повинно мiстити TepMiH, в який передбачаеться виконати зобов'язання за цiсю
Угодою.

9.б. Фаю настliння обставин непереборноi сиjIи повинеЕ б}ти пiдтвердхенш:i
документальЕо компетентним органом (сертифiкат торгово-промисловоi палати).

В разi вiлсупlостi пiдтвердження Сторон4 яка не виконilла cBoi зобов'язalнIt l, несе
вiдповiдальнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог зzжонодilвства.

10. Впкорпстапня украIпеького потенцiапу

l0.1. У проuесi надрокористування на дiлянцi надр, Надрокористувач використов},вiлтиме

обладнання, механiзми, засоби, приладдя, устатцвl!нЕя та iH. переважно вiтчизн-ших виробникiв
(в тому числi послуги) тiею мiрою, у якiй iх цiни та якiсть, порiвняно зi свiтовими цiнами та
якiстю, булуть технiчно, технологiчно й економiчно доцi;ьнимя. та не призводитиltfугь до
зниження рiвня виробництва та екологiщrоi безпеки.

l l. Набуггя чпнностi, змiви, розiрвання та приппяепня Угодп

1 1 .1 . tIя Угода набирае чинностi з дня pe€crymlii .I[озволу та припиняе свою дiю з моменry
пршIиненIiя права користувzшня надрllми шJIл(ом аIryJIювzlння .Щозволу або закiпчення cTpotcy лii
.Щозволу.

11.2. Дiя цiсI Угоди :lвтоматиIшо зупиняеться, в частинi виконанЕrl робiт, перлбачених
.Щозволом у випадку його зупинеЕня та поноыIюеться у разi поновлення дii Дозвоlry.

1 1.3. У разi прдовженЕя стрку лii !озволу Стороlти в устzlновленому порядку вносять
змiни до Програми робiт та до цiсi Угоди IIшIяхом укладанЕя додатковоi }тоди.

l 1.4. Якщо iттше прямо не пердбачено цiсю Угодою або .плнним в YKpaiHi законодавсIвом,
внесення змiн та доповнень до цiсi Угоди здйснюеться в порядку встalновленому зaконодlвством
УкраrЪи шлrжом укJIадання додаткових )тод до цiсi Угоди. якi стають дiйсними пiс.пя ix
письмового оформлення Сторонами та пiдписання уповноваженими особами CTopiH.

l1.5. Одностороння вiдrlова вiд виконання 1тvов uici Угоди повнiстю або частково не

доIryскаеться. Право односторонньоj вiдмови вiд цiсi Угоди надаеться .ЩержгеонадраJ\{ у випадку
припинеЕня права користувalннJI надрами цUIяхом анулювшrlrя .Щозволу.

l l.б. Кожяа Сторона пйтверджус, шо обидва примiрпики цiеi Угоди пiдписанi вй ii iMeHi

особою, яка мас право вtlиняти юрили.лli дii вiд iMeHi вiдповiдноi юридичноi (фiзи.пrоi особи -

пiлприемця) особи. Korrcra Сторона гарантус, що Еею виконшri yci рлови i формальностi,
передбаченi'ti установ.п.tми документitIr,lи, щодо прийняття оргдIами управлiння рiшення про
погодженЕя i пiдписання цiеi Угоди, а особа, яка пiдписа,та цю Угоду, мас для цього достатнй
обсл повноважень. Жодна iз Сторiя не може посилатися у спорi з другою Стороною на
обмеження представництва особи, яка пiдписала цю Угоду вiд ii'iMeHi. або на недостовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва.



l1.7. Сторони несугь повну вiдповiдшlьнiсть за правиrьнiстъ вкл}аних ними у uiй Уголi
рквiзитiв, а у випадку змiяи: реквiзrrгiв, юрили.лlоi чи фактичноi адреси, назви, уст.lЕовчих
док},rсентiв, Сторона" у якоi вiлбулася така змiпа, повинна повiдомити про пе iншу Сторону у
строки та в поряIку визначеному законодавством УкраiЪи. У разi неповiдомлення Сторони
несуь ризик наспtння пов'язаних iз rмм несприятливих наслiдкiв.

l1.8. Yci правовiдяосини, що виникають з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому .шслi

пов'язанi iз дiйснiстю, укJIаденнIIм, виконанЕям, змiною та припинепням цiеi Угоди, тJг}тtrаченruм

ii yrrloB, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порlтrення Угоди, реryлюються цiсю Угодою та
вiдповiдrшми нормiми чинЕого закоЕодавства УкраiЪи.

11.9. Ця угода скJIадена 1траiЪською мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають
од{акову юриди.пrу силу, по одЕому примiрнику лля кожноi iз CTopiH.

12. Додатки до Угоди

l2.1. Невй'емною частиною цiеi Угоди с:

- Додаток l - Харакгеристика дiлянки надр:
- Додаток 2 - Прграма робiт.

l3. Юриличнi адреси, реквiзпти та пiдппси CTopiH

,Щержавпа служба
геологii та надр Украihи

03057, м. Киiв,
вул. Антона Щелiкц lб
сдрпоу 37536031
тел. (044) 536-13-20

вул. Налзбруlн4 20 смт. Ска.па-Подiльська
БорщЬський р-н, Тернопiльська обл.,
48720
едрпоу зз00672,7

. (0б7) 6868088

, Джос Во панович
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Надрокорпсгувач
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Бурлякiвський спецкар'€р)
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Додаток 1

до Угоди про умови
корисц/вання надрами з метою

вання кор исних копал инв

Родовище вапняlсу Бiдок-Лiвобережний розташоване на пiвнiчнiй околицi смт.

скала-подiльська в Борщiвському районi Тернопiльськот областi, на вiдстанi близько

3 км на пiвнiч вiд залiзничноТ станцiТ Скала-Подiльська. Районний центр м. Борщiв

розташоване на вiдстанi близько'14 км на пiвденниЙ захiд вiд родовища.

Геоrрафiчнi координати к}rтових точок родовица :

вlд lI 2О2/9 роху Ne //З2 ЕD

8 48"52,з7" 26"12,о2"

9 48,52,з8" 26"!7,57"
10 48"52,41" 26"11,54"

11

t2 48"52,4о" 26,t1,44"
48"52,з7" 26"1].,42"

1,4 48"52,з8" 26"tL,40"
15 48"52,47" 26"!l,з9"

Ns ПнШ Схд
1 48"sз,17" 26"Ll,з9"
2 48,5з,06" 26,!2,05"
з 48,5з,14" 26"72,зз"
4 48,5з,01" 26"12,з8"
5 48"52,37"
6 48,52,з2" 26"t2,09"
7 48"52,з4" 26"72,04"

Площа: tt2,7 rа

Протягом 1967-1968 рр. Киiвською rеологорозвiдувальною експедицiею тресry
(Киiвгеологiя> розвiдане родовище Брiдок-Лiвобережний. 3а результатами
проведених робiт УкрТК3 були затвердженi балансовi запаси вапнякiв родовища
Брiдок-Лiвобережний у кiлькостi 9687,8 тис.мЗ ( категорii А, В, С1 ) ( протокол УкрТК3

вiд 03.03.1970 Ne 3030 ).

Родович.lе розробляеться з 1973 pot<y.

Протягом 1978-1 981 рр. Правобережною геологорозвiдувальною експедицiею
ПГО <Пiвнiчукргеологiя> проведена попередня розвiдка пiвнiчного фланry родовища
Брiдок-Лiвобережний. 3апаси в установленому порядку не затверджувались.

Протягом'l 983-1 985 рр. Правобережною геологорозвiдувальною експедицiею
ПГО <Пiвнiчукргеологiя> проведенi роботи з до розвiдки пiвнiчного фланry родовища.
3а результатами проведених УкрТК3 затвердженi балансовi запаси вапнякiв

родовиlла БрИок-Лiвобережний у кiлькостi ( протокол УкрТК3 вИ 16.10.1985 М 9822 )

'aL

ХАРАКТЕРИСТИКА

дiлянки надр з метою видобування вапнякiв
к Брiдок-Л i вобережного)) родови ща

48"52,42" 26"11,50" 
I

I

26"12,2з" ll rз



Категорiя запасiв
3апаси за рiзновида ми

вапняки мя виготовлення
щебеню, тис.м3

вапняки розкривних порlд д|я
виrотовлення вапнякового

борошна, тис.т
5275 96

в 8840 22з
Сl 19448 819

Всього ( A+B+cl ) 33563 1 138

У 2007 р. товариство з обмеженою вiдповhальнiстю <Бурдякiвський

спецкар'ерD отримало спецiальний дозвiл на корисryвання надрами MiHicTepcTBa

охорони навколишнього природного середовища УкраТни вiд 08.08.2007 Ne 4328,

наданий з метою видобування вапнякiв родовища Брiдок-Лiвобережний, придатних

для виробництва щебеню будiвельного, каменю брового та вапнякiв розкривних
порiд для виробництва вапнякового борошна, строком дii на 20 poKiв.

У 2016 р. фiзичною особою-пiдприемцем Балтрунасом Юрiем Едуардовичем
за технiчним завданням ТОВ <Бурдякiвський спецкар'ер> проведено повторну

геолого-економiчну оцiнку запасiв вапнякiв родовицlа Брiдок-ЛiвобережниЙ
( протокол ДК3 УкраIни N9 3729 вiд 30 листопада 2016 року ) в кiлькостi за

категорiями ( тис.м3 ) : А - 981, В - 7539, С1 - 18627, A+B+Cr =27147, придатних для
виробництва щебеню марки 800 за дробильнiстю, CT-ll за стираннiстю, F-50 за

морозостiйкiстю вiдповiдно до вимог ДСТУ Б В.2.7,-75-98 кЩебiнь i гравiй щiльнi
природнi для будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй i робiт.Технiчнi умови> та

каменю брового марки 800 за мiцнiстю F-50 за морозостiйкiстю вiдповiдно до вимог

ДСТУ Б В,2.7-241-2010 <<KaMiHb бровий.Технiчнi умови>, а також придатних для
виготовлення асфальтобетонних сумiшей вiдповiдно до вимог та ,ЩСТУ Б.В,2.7.-121-

2003 <Порошок мiнеральний для асфальтобетонних сумiшей>.

Станом на 01.0'1.2018 р. залишок запасiв корисних копалин вапнякiв

родовища Брiдок-Лiвобережний, придатних для виробництва щебеню будiвельного
та каменю брового смадають : 26967,05 тис.мЗ, у т.ч. за категорiями ( тис.м3 )

А - 981, В - 7359,05, С1 - 18627 ; вапнякiв для виробництва вапнякового борошна -
1 1 38 тис.т.

У геологiчнiй будовi родовиrла беррь участь четвертиннi вiдклади та Bi-

дклади силуру.

Корисна копалина на родовичli представлена товщею органогенно-

детритових вапнякiв силуру серед яких видiляють дрiбнозернистi,
прихованокристалiчнi iпелiтоморфнi рiзновиди, цо незакономiрно перешарованi в

товщi корисноI копалини й макроскопiчно мало чим вiдрiзняються один вiд одного.

У загальному об'емi корисноI копалини вiдсоткове спiввiдношення рiзновидiв
вапнякiв таке (О/о) : дрiбнозернистi - 24, прихованокристалiчнi - 49,

пелiтоморфнi - 27.

I



,Щрiбнозернистi вапняки - cipa до TeMHo-cipoT мiцна дрiбнозерниста, мiсцями
прихованокристалiчна порода, з одиничними крупними скупченнями фауни
(дрiбнi муtчлi остракод, фораменiфер, детритовий матерiал). Основна маса породи
(близько 70 О/о) е дрiбнозернистою масою зерен кальциry, Фред якоТ наявнi дiлянки
криптокристалiчноТ будови, що надае породi "плямистий" виrляд.

Потуrкнiсть прочlаркiв дрiбнозернистих вапнякiв змiнюеться в межах вiд 0,8

до 36,3 м ( у середньому 4,9 м ).

Приховано кристалiчнi вапняки - TeMHo-cipa, cipa шарувата порода,
складена криптокристалiчною карбонатною масою з розсiяними залишками фауни
(фораменiфери, остракоди). Потуrкнiсть прошаркiв приховано кристалiчних
вапнякiв змiнюеться в межах вiд '|-2 см до 46,0 м ( у середньому 1'|,4 м ).

Перекристалiзованi пелiтоморфнi вапняки - TeMHo-cipa мiцна зi

слабовираженою сланцюватiстю порода, складена криптокристалiчною карбонатною
масою з дiлянками розкристалiзацiТ, що представленi дрiбнозернистими агреrатами
кальциry фозмiр зерен 0,5-0,8 мм), з домiшками тонкодисперсноrо глинистого
матерiалу. Хараrгеризуються наявнiстю численних залишкiв фауни (остракоди,

фораменiфери, мшанки). Поry,lкнiсть прошаркiв переtристалiзованих
пелiтоморфних вапнякiв змiнюеться в межах вiд 0,3 до 57,6 м ( у середньому 7,9 м ) .

Пухкi розкривнi породи в KoHrypi пiдраryнку представленi /рунтово-

рослинним шаром (потркнiсть до 1,0 м), суглинками та глинами з уламками l

вапнякiв (1,2-30,0 м), пiсками свiтло-сiрими, часто з уламками пiсковикiв
(до 'l2,3 м), пiсковиками бiлими, жовryвато-сiрими, свiтло-зеленувато i голубувато-
сiрими тонко- i дрiбнозернистими слабо зцементованими (до 10,2 м), вапняками

детритовими як продуктивним розкривом (до 2,5 м). 3агальна пот,уrкнiсть пухких

розкривних порiд на родовищi змiнюеться в межах вiд 2,0 до 39,5 м.

3а складнiстю геологiчноi будови родовище вапняку Брiдок-Лiвобережний
вiднесено до групи родовищ простоТ геологiчноТ будови (1 група) згiдно з

Класифiкацiею запасiв i pecypciB корисних копалин державноrо фонду надр.
Пiдприомство забезпечене фаховими спецiалiстами та riрничою технiкою,
3 метою охорони природних pecypciB i використання порушених земель в

народному господарствi постiйно проводиться рекультивацiя земель, порушених

розробкою вапнякiв пiд цiльове народно-господарське освоення. 3асипана та

рекультивована поверхня кар'еру пiдготовлюоться згiдно з проектом рекультивацii
пiд лiсонасадження.

flиректор
кБурдякiвський спецкар'€рD Юrrо. flжос В,С,



,Щодаток 2

до Угоди про умови
користування надрами з метою
видобування корисних копалин
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ПРОГРАМА РОБlТ

з видобування корисних копалин вапнякiв

< Брiдок-Лiвобережний> родовиlца

Н адрокорисryвач:

Bq- ,Щирекгор Товариства з обмеженою
ВrДПОВlДlL,'IЬНlСТЮ

<Бурлякiвський спешкар'ер>
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п/п Види робiт

обсяги
робiт

Джерело
фiнансування

Строк
проведення

робiт
1 2 2 4 5
1 Внесення змiн до угоди

про умови корисryвання
надрами

1 власнi кошти lKB.
2019 р.

2 Кориryвання робочого
проекту розробки
родовища

1 власнi кошти
lKB.

2019 р.

Подальше видобування
вапнякiв (тис.мЗ) 180_260 ll кв.

2019 р.
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