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.Щержавна с.lryжба геологii та надр Украiirи. в особi заступника директора .Щепартаменту

кач.Uьяика вiддiлу з надЕrння Еадр у користування .Щепартаменту дозвiльноi та мiжнародrrоi

дiяльностi Тимошенка Iгоря Васильовича, який дiе.на пiдставi наказу .Щержгеонадр вИ 21.05.20l8

Ns 176 та довiреностi вй 02.01.2019 Nр 7 (лалi - Держгеонадра) з одцiсi сторони та IТРИВАТНЕ

ПЦПРИ€МСТВО (УРОЧИЩЕ ТРОЯНИ>. яке заре€строване Тлчмацькою районною

держiшною адмiнiстрацiсю lвано-Франкiвськоi областi вiд 0l листопада 2005 року.

ресстрацiйний номер l 1l'7 l02 0000 000173, в особi директора Балафiна Iгоря евгенiйовича,

який дiс на пiдставi статуту (ла.тi - Надрокористувач). з iншоi сторони (ла,,ri разом - Сторони. а

кожна окремо - Сторона) уклЕlли цю Угоду про умови KopиcTyBaIrI I надрами з MeTolo

видобрання родовищ кориспих копалин (лалi - Угола), яка с невi]l'емною частиною спецiа,rьного

дозволу на корист}Еання надрами вiд 18 травня 2009 року J'.lb 4978 (ла,ri - .Щозвiл). про

нйжчевикладене.

l. Предмет Угоди
1.1, .Щержгеояадра надае Надрокористувачу право тимчасового користування дi,пянкою

надр з метою видобувавня корисних копалин, а Надрокористувач зобов'язусться виконувати та
дотимратись умов користування дiлянкою надр, передбачених .Щозволом, цiею Угодоlо та
нормами дiючого зtконодzвства.

2. Вiдомосr,i про лi;rянку ttалр, яка надана в користування
2.1. Мiсцезнаходження дi;rянки налр IBarro-ФparrKiBcbKa область, Тлумацький район,

0r5 км на шiвдень вiд с. Гаврiляк.
2.2. Просторовi межi дi.ltянки надр. яка с преJметом цiгТ Угоди. стlпiнь геологiчноtо

вивчення та ocBocHHJl об'скта нмрокорисryвання. вiдомоеl i ltpo затвердження (апробачiю)
запасiв корисноi копалини 1,а загtl,льна кiлькiсть запасiв на час надання ,Щозволу вкilзуються
Налрокорисryвачем у характеристичi дiлянки надр. яка с /{ола,гком 1 та певiд'смною частиною
цiеi Угоди.



3. Умови корItсI),ваrrня дi.,rянкою надр, яка I!ailaнa в корпсц,ванвя
3.1. Уtчови корисцъ Iя надра]\rи. види- обсяги. .llжepe-To фilrаrrсування та строки виконанtul

На.rрокористl,вачелr робiт з видобl,ванIrя корисних копаjlин - гiпсl,проrягом строк},лii flозволу
визначаються в Програмi робiт з вилобрztння корисних копа-llин. яка пiдлисlсrься Стороltами. с

,Що,латком 2 та невiд'смrlою частиIIою цiсi Угоди (.rапi - llрограма робiт;.
3.2. Програма робiт в Iri;ro,rtl,aбo oKpeMi ii показники- у разi rrотреби tr,toxt1,l,b змiнюватися

та./або доповнюватись за взасмноtо зго:ою cTopilt у межах дii .Цозво:rу та цiсi Угоди.
3.3. Сторон4 яка iнiцiюс Rнесення змiн та,/або .,lolloвHeнb до Програлtи робiт_ зобов'язана

напати iншiй CTopoHi вiдповiлri tlиcblroBi обrрl,нтування та пi:твер,trtgючi докl лtенти.

З.4. Сторона, яка одержала Bi,a iншоi Сторони письмовi обrрl,нтування з пiдтверджl,ючими
документами та пропозичii щодо внесення змiн таlабо доповнень ло Програми робiт зобов'язана
в мiсячний TepMiH надати irrшiй CTopoHi письмову вмотивовztну вiдповiдь що,tо прийняття
пропозицiй щоJlо BHeceHIц змiн таlабо лоповнеIIь до Програмп робiт.

З.5. Строк виконання робiт з метою видобування корисних копilлин може бути
продовжений за умови продовження cTpoKy,ril .I[озволу та цiсi Угоди. iз внесенняrt вiдповiдних
злriн до Програми робiт.

3.6. Особливi },}rови корист},вання наJрами визначаються в flозволi та цiсю Уго,,tою i с
обов'язковими до виконання Н:urрокористувачем.

4. Права CTopilr на геологiчну iнформацiю llpo надра
4.|. Використання та розпоряjlження Сторонами геологiчною iнформачiею про надра

з.цiйсrrюсться в llорядк!, визIIаченому законодавством.
4.2. Гсологiчна iпформацiя про надра_ створена (приlбана) за рахунок коштiв державного

бю:жету с ]ержавною в:tаснiстю.
4.3. Геологiчна iнформачiя про надра. створеtrа (придбана) за palxyнoк коштiв державного

бюджету. надасться Наrрокорист5 вач) на правi корисцвання та воло:iння без права

розпорядженltя на логовiрнiй ocHoBi в llорядку визначеному законолавством.
4.4. I'еологiчна iнформачiя про надра. створена (прилбана) Налрокористувачем пiд час дii

.Щозволу за власнi кошти. € його власнiстю. Про перела5, права власностi або права
корист}ъання геологiчною iнформачiсю На,tрокорист1 вач повiJоrt.rяс уповноважений орган в

порядку визначеноitу законодавством.

5. Iншi права та обов'язкп Сторiп
5. 1. .Щерlriгеонадра ма€ право:

5.1.1 витребовувати у Нмрокористувача звiтнi данi та iнформачiю про виконаrня цiеi
Уго.ци:

5.1.2 видавати та направjrяти Налрокористувачу в ]!Iежах cBoei компетенцii вi.цповiднi
приписи. розпоряJIження та./або повiдолtлення;

5.1.З здiйснювати вi:повiдно Jо.liючого законодавсl ва державний геологiсний коlIтроль
за рацiональним i ефекгивним використанням надр Надрокорисц,вачем:

5.1.4 приrягlваrи На:рокорисr 1ъача вi-lповi.lно до Jiючого законодавства i 1мов uiсI
Уr,оди до вiдповiдальностi. в ToTrr1 числi- зупиняти лiю .Щ,озволу або припиняти право
користування lrадрами Iпляхом анулювання f{озволу в порядку визначеному закоIIодавс,l,вом;

5.1.5 в установлено]\,tу законоJавством поряJк}, вжива]и заходiв.fо припинення Bcix ви:iв
робiт з використання надр. що проводяться Надрокорист)-ваче[t з порушенням стандартiв та
правил i ]\{ожуть сприtlинити пс)вання роlовищ. icToTHe зниження ефективностi робiт або
призвести Jo знаtIних збиткiв. в Tortr .rис-r i якщо робоrи ведться з застос)ъанням ve,lo:iB i

способiв, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення нzlвколишнього
природного сереловища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населення, а також в iнших
випадках. передбачених законодавством Украiни;



5.1.б у вс rarroBлeнoмy законо,lавсl,Rо]\r поря,,tц, вжllвати заходrв,,lо з)'пиIlеllня дlя-r]ьнОСтl

пi;tприсмств. чстанов r,a органiзаltiй. rцо з.цiйснrок,lть вик()рIrстання налр без сtIецiа.,:tьних дtlзволiв
на корисryвання або з порушенням умов. перелбачених таки}|и дозволами:

5. | .7 напрвляти пtатерiапи lцодо вияв-qсних пор\-rлень в iншi 1'llовноваженi lеРЖаВНi
органи для проведення контролыlrтх дiй i перевiрок. притягнення llа;rрокористlъача ло
вiдповiдальностi таlабо вжитгя заходiв реаryвання вiдповiшrо до компетснцii.

5.2. .Щерэrсгсонадра зобов'язаlrа:
5.2. l свосчасно розглядати звернення Налрокорист!,вачаi
5.2.2 своечасно розглядати отриманi вiд Надрокористувача програми. плани, звiти та iHШri

документи, якi необхiдli ,1JIя виконання робiт. визначених цiсю Угодою.
5.3. При виконаннi робir, вiдповiдно до умов цiсi Угоди Надрокорисryвач

зобов'язаllий:
5.3.1 присryпити до проведення робiт на визначенiй дiлянlli нмр не пiзнiше нiж через 2

(лва) роки з момеЕту початк}, строк}, дii ffозвол1,;
5.3.2 забезпе.ryъаlи охорону надр та довкiлля в межах дiJlянки надр. наланоТ в

корист}tsання. а також забезпеч.чвати приведенЕя порушених земель у стан. придатний для
викорисlання за призначснням. або придатний дjrя подальшого ix викорис,lанllя у сl,спiльномv
виробниuтвi вiдповiдно до Програ,vи робiт;

5.3.3 проводити роботи у термiни та в межах. з.вначених у Програмi робiт:
5.3.4 ,аотримуватися вимоr законодilвства Украiни. чияню( стандартiв. правил. норм

виконання робiт. пов'язаних з корис],уванням надрами;
5.3.5 лопускати \,повноважених посадових осiб flержгеонадр .lJlя з:iйснення захоJiв

державного геологiчноt,о контроJIю в порядку та на пiдставах визrrачених чиltниМ

законодавством Украiни:
5.3.6 вiдшкодовl,вати збитки. заподiянi пiдприсмствам. ycTzlнoBaýt. органiзацiям.

громадянalм та довкiл;по:
5.3.7 вiдшкодовчвати т встаяовленому поряltку власникам землl та зе}lлекорисц-вачаN'

збитки та втрати. зав:анi внаслi:ок користування земеJIьними дiлянками вi-rповiдно до мети
корисц.вання надрами визначеноi,Д,озволом:

5.3.8 використовувати надра вiдповiдно до мети. для якоi iх було надано:
5-3.9 забезпеч1вати безпек1, -lюлей, майна та навколишнього природного середовища]

5.З.l0 лотримуватися вимог та }hrов. передбачених .Щозволом та цiсю Угодою;
5.3.1 1 надавати в ),cTaHo&:IeHoMy порядку .Щержгеонадрам iнформачiю щодо користування

надрами;
5.3.12 при викопаннi робiт перелбачених .I|,озволом та цiсю Уголою застосовувати

прогресивнi технологii i TcxHiKy. шо забезпечують повне. комплексне i рачiональне викориСтанВЯ
надрl

5.3.13 зберiгати розвiдува,чьнi гiрничi виробки i сверд,,lовини, якi можуть бути використанi
при розробцi родовищ та в iпших цiлях, i лiквйов}ъати у встановлсному порядку виробки i
сверд.цовини. якi не пiд;ягають подiuьшому використанню;

5.З.l4 зберiгати гсо_,tогiчн1 i виконавчо-технiчну lокl,лtентацiю. зразки гiрських rropi: i

руд_ ]ублiкатiв проб корисних коtlаtлин. якi можlть бrти використанi при подальшому вивченНi
та використаннi надр,

5.3.15 .rотримуватися протипожежноi безпеки на роловишi та нести за неi персонмьну
вiдповiдапьнiсть;

5.3.1б зупинити виконання Ira наданiй йому у користрання дiлянцi налр чiльових робiт.
передбачених ,Щозволом, пiс:rя зупинення дii !озволу та пiсля його анулювання;

5.3.17 у разi зупинення дii ,Щозволу провод}lти на дiлянцi надр роботи, пов'язанi iз

запобiганням виникненню аварiйпоi ситуацii або усуненням ii наслЦкiв, а також виконувати
заходи, спрямованi на усунення порушень, що стttли пiдставою для зупинення дii .Щозволу;

5.3.1 8 проволити у порядку встановпеному законодавством повторну експертизу та оцiнку
запасiв родовищ(а) корисних коrrмив дiлянки (лiлянок) надр зщначеноТ (зазначених) у.Щозволi
та цiй Угодi;



5-3,19 вrrесr,и змitrи Jo .Щозво-r1, та цiсi \rгоди протяIо}l 3 (трьох) мiсяцiв з N{oNlellTy

прове.-tеl|ня повторноi експертизи та t,lцiнки запасiв ро.lовищ(а) корисних копалин .'li-lянки
(лi.лянок) налр:

5.3.20 забезпечиr,и рацiональне комплексне використання i охорон1, Ha"tp згi:но з ttiсю
Уголою та l Iрограмою робiт:

5.3.2l створити безпечнi для працiвникiв i населення чмови проведення робiт. пов'язаних з

корист),ванням дi:rянкою надр отриманою з Ilетою видобуъанrlя корисIIих копil,,Iин:

5.З.22 у встановлеtIому порядку забезпечити викопання вимог законодавства про ouiHKv
впливу па довкiп-тrя.

5.4. Прш лiквйацii робiт вiлповiдlrо до умов цiсi Угодlл Налрокорисryвач зобов'язаний:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансl,вання лiквiдацiйних робiт вiдповiдно до

затверджеIrого в },становленому порядку Проекту робiт;
5.4.2 у випалку повноi або частковоi лiквiдацii чи консерваuii гiрничодобувного об'скта

гiрничi виробки llривести у стан. який гарантуе безпеку людей_ майна i навколишнього
природного сереJовища_ а в разi KollcepBauii - зберегти родовища та гiрничi виробки lta весь

перiод KoHcepBauii:
5.4.3 здiйснювати за погодження]\{ з органalми державного гIрничого нагляду та lншими

заiнтересованиN! и органами у порrчlк} встановленому законо]авствоv лiквiдацiю iконсервацiю
гiрничолобувних об'сктiв або iх дiлянок.

5.5. Налрокорпсry-вдч мас право:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лiляншi надр розробку ро]tовища корисних копzlлин та

iншi роботи згiдно з 1,моваvи .Щозволу та цiсii Угоди;
5.5.2 розпорялжатися видобрими корисними копilлиfillми в порядку визначеному

законодавством Украiни :

5.5.3 вести. припиняти свою дiя,,lънiсть на отрlтманiй в корисryвання :i-rянцi надр на

умовах, визначених Щозволом. цiсю Угодою та законодавством Украiни:
5.5.4 при виконаннi робiт вiдповiлно до Дозволу та умов цiсi Угоди заI},чати на пi.lрядних

умовах виконавчiв окремих видiв робiт. якi мають r exHi.THi можливостi. що вiдповi:ають
вимогам чинного законодавства.

5.6 Налрокористувач несе вiдповiда,тьнiсть за дотриманням залученими виконавцями

умов.Щозволу та чмов користуваlння нмрами вiдповiдно до вимог чинItого зzlконодzlвства.

б. Контро"пь ]а впконанням умов корпсryванIrя надраl}!и та положень цiсi Угодll
6.1. KoHTpo:tb за виконанЕям }мов користування наJра}{и вiдповiдttо до дiючого

законодtвства та положсIIь цiсi Угоди. здiйснюсться незалежно кожною iз CTopiH.
6.2. Налрокористчвач при провелсннi робiт здiйснюс рiзнi вили виробничого контролю! а

також здiйснюс контроль за викоI{ання]\l та якiстю робiт. якi провоlить зал5чений виконавець.
6.З. [ержгеоналра проводить заходи державного геологiчноt,о контроJlю за виконанпям

Wов користування на.]ра\lи та положень цiсi Угоди в межalх повноважеlIь вiдповiдно.lо:iючого
законодzвства.

6.4. Держгеонадра за результатами проведених нею заходiв геологiчного контроJIю,
безпосередньо або за поданвям Мiнприроли з пiдстав. передбачених Законом Украiъи "про
оuiнку впливу rra ловкi;rля". централыlих органiв виконавчоi влади. lцо реаJIiзуlоть державну
по_riтик1 у сферi з_]iйснення .1ержашного гiрничого наг-qялf\,. еп iдем iологiчяого наrляду
(спостереження). лержавного нагляд}, (контролю) за додержанняr, вимог зzlконодавства 1, сферi
охорони навколишIIього Ilриродного середовища. органiв rtiсшевого сalмоврядування. органiв

flФС у разi пор}lпення Напрокористувачем yпtoв корист}ъання надрами мас право:

6.4.1 зупини-ги дirо Дозволу ), випадках передбачених п}тктом 22 Порядку цаданнJI

спецiальних дозволiв на користуваншl надрами затвердженого постановою Кабiнету MilricTpiB
Украiни вiд 30.05.20l1 Nс бl5 (далi Порялок) та в iнших випадках. передбачених законодавством;

6.4,2 припинити право корист)ъаншI надрilми шляхом аЕулювання !озволу у випадках.
передбачених п\iнктом 23 Поря.rrку, та в iншrих випадках. передбачених зilконодавством;



6.4.З звернl,тися з позовом до а.,lмiнiстативного c),,l), з метою .припинс]]ня 
Bcix видiв

робiт iз використаIlня надр- що IIроводя'l,ься з пор},UlеItня}l стандартlв та llpat]и"il l мо}ryть

спричинити пс).вання родовищ. iстопlе зниження ефскгивнtrстi робiт або Ilриfвсс-l,и до значних

збйткiв. а також вживати захолiв,цо зупинення дiяльностi ttiдlrрисмств. установ ra органiзаuiй-

що з;tiйснююТь використilннЯ Hanp без спецiальних дозволiв на корист! вання надрами або з

пор}'шенням утов. перелбачених такими дозволtlми,
6.5. Дiя flозволу поновлюсться .щержгеоналрами за умови усунення Надрокорисryвачем

причин. цо lIризвели до зупиненЕя його дii.
6-6. Наlрокорисry,вач мас право оскаржити в судовому Irорядку накази flержгеонадр про

зупиненпя та припиненнЯ права користуВання дiлянкоЮ наJр шляхоМ анулюваIlня Дозволу.

6-1 . .Щержrеоналра проловж),€ строк лii .Щозвол1, за Yмови наданнrt Налрокорисryвачем

пози]-ивного висновку спецiацiзованого державного геологiчного пiдtrриемства, установи.
ор1аttiзачii. що нzlлежать до сфери управлiнrrя !ержгеона.rр. за результатilми проведенЕя

дЬржавноi експертизи звiтiв щодо геологiT нпх MaTepia.ltiB,

7. Iнфорпц,вання CTopiB. Щорiчна звiтнiсть
7.1. Налрокори.rуuu" ,обоu'rrаний щорок},подавати ло.Щержгеоналр iнформачiю ruoro

стану виконаIiня Програми робiт за формою встаttов-itеною законодавством та н Iавати

вiдIlовiлнi поясtIення з питаЕь. Iцо вiднесенi до компетенцii flержгеовалр,
7.2. Налрокорисryвач зобов'язаний в установлено]\r}' порядку подавати до Держгеонадр

шорi.тнi звiти вiдповiдно ло форм звiтностi цодо облiку запасiв корисних копа.Iин.

7.3. !ержгеонадра зобов'язаЕа сво€часно iнформувати Налрокорисryвача з питань, якi

вiднесенi до його компетенцii i виникають cTocoBllo виконання 1,мов .Щозволу та положень цiсi

Угоди.

8. Конфйенчiйнiсть
8.1. Уся iнформачiя. отимана чи придбана Сторонами в процесi виконання робiт, с

конфiленrriйною. Порялок i 1тови користування iнформаlriсю. установлюсться власником

iнформачii вi,rповiдно до чинного законодaлвства.

8.2. Вимоги конфi.lенцiЙностi. перелбаченi статтею 8.1. цiсi Угоди. за,rишаються в силi

пiсля припинення строку дii цiсi Угоди, якщо iнше не передбачено чинним законодавством,

i.з. Конфiленчiйнiсть цiсii Угоди не поширюсться на умови. врегу.:rьованi чинним

законодавствоN{ УкраiЪи. та щодо органiв, якi здiйснюють контроJIь за ix виконанням.

8.4. Не с порушенням конфiдеяrriйностi цiсi Угоди надання вiдомостей, документiв та

iнформачii контроjIюючим. судовим. державним органам у випадках. передбачених чинни {

законодавством.

9. Обставипи вепереборlrоi сили
9-1. Невиконання або нена:tежЕе викоЕання зобов'язань за цiсю Угодою с виправданим i

не спричиняс вiдповiдальностi у тому разi. якщо таке невиконанЕя чи ненaLтежне виконання с

наслiiком випадку або обставия непереборноi сили. якi виникли пiсля укладенrrя цiеi УгОДИ.

перебувають поза межами Koн,tpo-llo CTopiH, та якi С,горони не мог-qи aHi передбачити. aHi

попередити роз),мними захода\{и.
9.2. пiд випадком сторони розумiють надзвичайн1, подiю. яка не носить характер),

невiдворотноi. однак с непере,чбачl.ваною i раптовою для CTopiH. а саме: акти або.ri'i оргаlliв

державноI,о 1правлiнtlя. рiшсння органiв ьtiсчевого са}lовряд},вання. змiни в законоJ,авствi

украiъи за уп.tови, що данi обставиrrи безпосередньо вплинули на своечасне виконання

зобов'язаtlь Сторони. Пiд обставинами ЕепереборноТ сили Сторони розу,мiють повirrь. пожежу.

землетрус та iншi стихiйнi лиха, оголошену та неоголошену вiйну. BocHHi дii. загрозу вiйни.
терористичний акт. блокалу. револrочiю- заколот. повсlанtIя. MacoBi заворушення та iншi подiТ.

шо не залежать вiл волi CTopiH.
9.3. При HacTaHHi обставин. зазначеЕих у пунктi 9.1., Сторона. яка опинилася пiд ix

впливом. повинна в розумний строк. zше не пiзнiше нiж через 7 кzurенларних днiв з дня ik



виIIикllсння. без затримки ltовiдомити про че iнш1 Сторон1, та надати протяI,о\{ 60 календарних
дriв Jокументи, ruо пiдтверлжчють ix настання. Повiдомленпя повинIIо мiсr,ити irrформачiю про
характер обставиlI i. якrцо можливо. ouiHKy ix вп.llиву lta можливiсть виконаlIня сrороною своiх
зобов'язаttь за ttим flоговоролt та примiрний графiк виковання зобов'язань.

9-4, Пiс:rя повiдом:rення lтро виникнення обставип неперсборно'i сили Сторони. у
найкоротший TeptliH, проводять зустрiч (у разi пеобхiлностi) з лtетою прийпяття спiльного

рiшення щодо подальшоIо виконання }'llroB цiсi Угоди.
9.5. Пiсrrя припинення обставин. зш}начених у пупкгi 9.1.. С,горона. tцо опинилася пЦ

вllливом обсr,авин непереборяоi сиJIи! повинна без затримки. a,le не пiзнiше нiж через 5

кzшендарних днiв з дня припиненЕя. повiдомити про че iншу Сторону у письмовiй формi.
Повiдомлення повинцо мiстити TepMiH. в який передбачасться виконати зобов'язання за цiсю
Угодою-

9.6. Факг настання обставин непереборноi сили повинен бути пiдтверлжений
док!,меЕта!,Iьно компетентним органом (сертифiкат торгово-Ilромисловоi палати).

В разi вiдсрностi пiдтверлження Сторона, яка не викона..jlа cBoi зобов'язання. несе
вi.цповiдальнiсть в повнолr}, обсязi вiдповiдно до вимог законодавства.

t 0. Викориетання yKpaiHcbKo1,o потепцiа"ту
10.1. У прошесi Еадрокорисцъання на.хi-,lянцi надр. Надрокорисryвач використовуватиме

обладнання. механiзми. засоби. прилалдя. устаткування та iH. ltереважно вiтчизняних виробникiв
(в то}(}, числi послlги) liсю мiрою. 1, якiй i.x цiни та якiсть. порiвняно зi свiтовиvи цiнаvи та
якiстю. булlть технiчно. техно-{огiчttо й економiчяо доцiльними. та не призводитиNl},ть до
знижеIIня рiвня виробничтва та екологiчноi безпеки.

ll. Набуття чrrrrностi, змiнrr, розiрвання,t,а припиlIення Угодrr
l l .l . tИ Угода набирас чияностi з лня ресстрацii ,Щозвол_ч та припиняе свою дiю з моменту

припиtIення права корист},ваItня надрами uшяхо}t анулювання .Щозволу або закiнчення строкry лii
.Щозво"rу.

11.2. !iя цiс'i Угоди автоматично зупинясться. в частинi виконання робiт. передбачених

!озволом у випадк}, його зlпинення та поновлюсться у разi поновлення лii ,Щозвол1,.

11.3. У разi продов}(еншI строку лii.Щозволу Сторони в устаiовлепому порядку вIIосять
змiни до Програми робiт та.по цiеi Угоди шляхом укладzlння додатковоi угоди.

l 1.4. Якщо iнпrе прямо не передбачено ltiсю Угодою або чинним в УкраiЪi законодавством,
внесенпя змiн та .1оповнень до цiсi Угоди здiйснюсться в tlорядку встановленому законодавствоIt
УкраТни шляхом укладання додаткових уtод до цiсi Уголи. якi стають дiйсними пiсля ix
письмового оформлення Сторонами та пiдписання },гIовноваженими особами CTopiH.

l1.5. Одностороння вiдtчова вiд викоtrання 1шов uicii Угоди повнiстю або частково не

доп},скасться. Право оlносторонньоi вiдмови вiд цiсi Угоди надасться !ержгеоналрам у випадку
приuинення права користування надрzlми шляхом анулювання .Щозволу.

l 1.6. Кожна Сторона пiдтверджус. що обидва примiрники цiсi Угоди пiдписанi вiд ii iMeHi
особою. яка ма€ право вчиняти юриличнi дii вiд iмеяi вiдповiдноi rоридичноi (фiзичноi особи -
пiлприсмчя) особи. Кожна Сторона гарантус. що нею виконанi yci умови i формальностi.
пере.rбаченi 'ti' 

ус ганов.rлми Jок},мента\rи. щодо прийняття органа\lи 1правлiння рiшенltя про
погодження i пiдписангrя цiсi Угоди. а особа. яка пiдписала чю Уголу. ма€ для цього достатнй
обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Стороною на
облrеження представництва особи. яка пiдписала цю Уго.щ, вiд ij'iMerri. або на недостовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва.

l I.7. Стороlrи нес\,ть повн) вiдповiдальнiсть за прави,.llьнiсть вказаних ними у uiй Уголi

реквiзитiв. а у випадку злriни: реквiзитiв, юриди.rноi чи фактичноi адреси. нiвви. установчих
докlыентiв, Сторона. у якоТ вiлбулася така змiна. повияна повiJолtити про ue iнш1, Сторону у
строки та в порядку визllаченому законодавством УкраiЪи. У разi неповiдомлення Сторони
нес)ть ризик настalJIня пов'язаних iз ним несприятливих нас-цi.lкiв.



l1.8. Yci правовiдносини, lцо вIlникають з цiсi УгодIл або пов'язанi iз нею. у тому чис.lli

пов'язанi iз дiйснiстю. .чкладенЕям. виконанням. змiною та припиненням цiсI Угоди, тл),маченням

ii.уъов. визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення Угоди. регулюються цiсю УI,одою та

вiJповiдними нормами чинного зzrконодirвства УкраIни,
l1.9- tи угода складена украiнською мовою у двох автентичних примlрникirх, якl мають

однакову юридиtшу силу. по одному примiрнику д-пя кожноi iз CTopiH,

12. Додаткп до Угоди
12. l . Невiд'смною частиною цiсi Угоди с:

-,Щолаток l - Харакгеристика дiлянки Halp:
- Додаток 2 - Програма робiт.

l3. Юрrlлпчнi адресп., реквiзпти та ttiдlrиси CтopilI

.I|ep;KaBHa с.rl,я:ба
гео"тогii та палр YKpaiht

03680. м. Киiв.
вул. Алтона Цедiка, 16

€дрпоу з75з60з1
тел. (044) 5з6-1з-20

<2|rгинсir

//Иffil/lлХrZ
у
1:а

(lloca_ra прl]вLlпе, i\t'я. llo

Налрокористувач
повне яайменуваrrня:
Приватне lriдпрпсмство
<УРОЧИЩЕ ТРОЯНЬ)

7800О, lвано-Франкiвська область,
Тлумацький
район. шr. Т.lrlмач.вул. I]ав'люка. бул. бА. офiс 2l

lдентифiкац iйний номер ЗЗ5В6890

тел. (03541) 2-З9-6

Генеральний лире
IlП (УРОЧИIIЕ т

Ба-,lа iH l.C.
(поса]а, llрlзвпlпе. l\l

о
е.

4п д п

е,?оз
Ф*!

},роч ищЕ
троя н tl
зз586890

ф/

)
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Додаток l
до Угоди про }ъ!ови

користуваннr{ надрами з метою
видобJвання корисн их, копалин
,аф,УДLL2O|УN9 49,18

ХЛРАКТЕРИСТИКА
дiляпки падр з метою видобування корпспих копа,lцн

1. Свиргiвське родовпще гiпсiв знаходлться 0,5 км на пiвдень вiд села Гавриляк Тлрtаttького

району Iвано-Франкiвськоi областi.

i.iлпо ,rрото*олу ДКз Украни вiд 14.06.2017р. ль з971 на Свиргiвському родовище

мiсцевого значенЕя, затверджеItо ба,rансовi запаси гiпсу придатного для виготовлення

щебеню гiпсового 1-3 copTiB вiдповiдно до вимоГ дсту Б в.2.7-104-2000 KKaMiHb i шебiнь

гiпсовiiгiпсоангiДритовiдтявиробиицтвав'яжуlихматерiа,riв.Технiqнi}ъ,tови)'В
кiлькостi 9574 тис.т., за категорiями (тис.т.): в-3о29, C1-6545. Позабалансовi 2073 тис, т, за

категорiею Ct за рiзновидами порiд (тис,т): гiпс - 849, ангiдрит - 1224,

2. Географiчнi коордпЕати кутових точок
т.1 т.2 т.3 т.4

ПнШ 48" 42,45" 48'42,45" 48" 42,45, 48" 42,45'

СхД 25'12,46, 25, 12,46" 25, 12,46, 25'12,46"

fllоща родовища 12,'7 га.

т.5
48" 42, 45"

25" 12, 46"

т.6
48" 42,45,

25, 12,46"

т;7
48" 42,45,

25" |2, 46"

т.8
48" 42,4r"

25, 12,46,

т.9
48" 42,45,

25, ,2, 46"

3. Геолого-економiчна переоцiнка запасiв гiпсу та ангiдриry на Свиргiвському родовище

Виконанау2017ркУФоПкКолчевКостянтинМихайлович>назаluовленIUlПП
(УРОЧИlllЕ ТРоЯНИ). За складнiстю геологiчноi булови Свиргiвське родовише гiпсу

вiднесене до групи родовищ складноi геологiчноi булови (2 група), за ступенем TexHiko-

екояомiчногО вивчеltнЯ до ГЕо-1, за ступенем геологiqного вивчення до розвiланlтх

(ловеленi), код кJIасу 111, вiдповiдно до <Класифiкацii запасiв i pecypciB корисних копtUIин

держiшногофонлУналр>.РодовищеВизнаяопiдготовленимдоподальшоiпромис;lовоТ

розробки.

l'енера.rьний,лиректор
ПП (УРОЧИЩЕ ТРОЯНИ) I.€.Балафiн

( l,рочI,1u{Е
rрояни
зз 58G890

ь

о

Ф
о

aа.

с
д
f
п

п.. I
пl



Дода,r,ок 2

до Уl,оди про умови
користуваtIня надрами з метою
видобуванllя корисних копiUIин

ьiл,,Й, l/Г7Р,4^ 20 lYN 49'78

д на.lр1r

//а 2ахь4uI(

а*
( поса]а прiзвише_ iv'я.liо

прогрлмА роБtт
з ви;lоб_l-.ванlrя KoptIcHItx копа-пIш

гiпс Свирt iвського ро,],оRиlца

HaJpoKopпcTvBa
Приватtrе пiдпри

(УРОЧИIЦЕ

Генеральни

lH
( лоса.,lа_ |lpl]Bп

,

лЪ}s
п/п

Впдп робiт Обсяги
робiт

BapTicTb
робiт

(Tlrc. грrr.)

fi;Kepe",ro

фiнансу-
вапвя

Строк
проведенllя

робiт
l ПереоформленtIя та внесення з\{ltl

до спецiального .fозвол}, Ns 4978 на
ко аllня ll tl

l I-1IKB.
2019р.

_) Коригlвання проеюу на розробку i

рекультивацiю родовища

l l50.0 lI-IlI кв.
2019р.

_{ Пiдготовка родовища до розробки:
- проходка в'iзllих. розрiзних
тршrшей та }1,ворен}ш tlлощацок

першочерговоi вiдрбки:
- прохо]ження гlрничих вирооок.

Власнi
кошти

IV кв.
20l9p.

] Початок видобуъання
о.]иlIиIlя ви\{l на lK

20.0
тис. т

Власнi
кошти

l кв.
2020р.

6 Вихiд на проектн},
(одиниця вимiка с lIa iK)

200.0
тис. т

Власяi
кошти

Il кв.
2022р.
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ДОВIРЕНIСТЬ

}t. ТJу}tач (0l) _:д!qfgдq 2019 poKr,

Приватне пiдприемство (УРОЧИП{Е ТРОЯНИ) (дшri за текстом -
Щовiритель або Товариство), в особi генерального директора Балафiн Iгор

евгенович, який дi€ на пiдставi Статугу Товариства, цiею довiренiстю

уповноважуе
громадянина Украiни Колчева Костянтина Михайловича, паспорт cepii ВД J',i!

9|1242, виданий Костянтинiвським МВ УМВС Украiни в ,Щонечькiй областi

03.10.1997 року (лалi - Повiрений) бути представником ,Щовiрителя у державних

установах, отримувати та подавати yci нормативно - правовi та дозвiльнi

документи вiдносно ведення дiяльностi IIП кУРОЧИП{Е ТРОЯНИ) в областi

надрокористуваннJI.

.Щовiренiсть видаЕа без права пере

грудня двi тисячi дев'ятвадцятого року.

Пiдпис Колчева Костянтина Михайловича зас вlдч}.ю.

Генеральний директор
IIп<урочищЕ трояни>

доручення сто ко о тридцять першого

I.С.БалафiнФ
S

t,oltt-l lцЕ
TP()rlHll
зз586890

п {] Dа 9\


