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.Щержгеонадра) з

од{lе1 сторони та

товариство з обмежепою вiдповiдапьнiстю <райт СолошнD, яке зарееировzlЕе
Овруцьким райопним управлiнrrя,л юстицii Житомирськоi областi 30.07.2015 за й 1 295 1о2
0000 000845, в особi керiвника Коца Вiкгора Васиrьович4 який дiе на пiдставi Статуту (да.lli -
Надрокористувач), з irrшоi сторони (ла.пi разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона) ук.пали
цю Угоду пр умови користувадrя надраlllи з метою геологi.шого вивчеЕня, в тому паслi
дослiдно-промисловоi розробки родовищ корисних копаJIиЕ зaгальнодержalвЕого зпачеЕЕя
(ла;ri - Угола), жа е невiд'емною частиною спецiа.льного дозволу Еа користувilпЕя надрами вiд
<<26>> серпня 201б року ЛЬ 4785 (даrri -.Щозвiл), про нижчевикJIадене.

1. Предмет Угодп
1.1 . .Щер*сгеон"л.Irа надае Надрокорист}ъачу прilво тимчасового корисц.вiulrrя дiляякою

Еадр з метоЮ геологi.rногО вивчення, в тому шслi дослiдно-промисловоi розробки родовищ
корисниХ копаJlиЕ зiгальнодержавногО значення, а Надрокористувач зобов'язусгься
викоЕуватИ та дотимуваТись ),ъ{оВ користуваншI дirrянкою надр, передбачених .[tозволом,
цiею Угодою та нормaми дiючого законодавсrва_

2. Вiдомостi про дiлянlсу надр, яка надана в користувапЕя
2.1. Мiсцезнаходження дiллrки надр: Жrтгомирська область, олевський район, мiж

селами Сирниця та Селизiвка.



2.2. Просторовi межi дiлянки надр, л(а с пред\rетом цiеi Угоди, ступiяь геологiчного
вивчеЕIu{ та ocBocHHlI об'екга надрокорисцванюl, вiдомостi про затверджевпя (апробацiю)
ЗШrаСЬ ВУгЛеводнiв та загilJьЕа кiлькiсть ix запасiв Еа час яадirнЕrl ,Щозвоrry вказуються
Надюкористумчем у характеристrtцi дiляlп<и надр, яка е Додатком 1 та невiд'емною частиною
цiеi Угоди.

3. Умовп корпстувапня дiлянкою надр, яка падапа в корпстуваЕшя
3.1. Умови корисryъаншI надрами, видл, обсяги, дхерело фiпапсування та fiрокq

виконllнIlя Надрокорисгувачем робiт з метою геологi.лого впвченЕя, в тому ч.rслi дослiдно-
rцюмисловоi розробrо родовищ корисних копалин загаJIьЕодержавного значенЕя бlрштиrту
пртягом строку дii ,цозволу визпачаються в Програмi робiт з геологiшого вивчепня, в тому
.шслi дослiдlо-rцrомисловоi розробки родовищ кориснж копllJIин загаJБЕодержzlвЕого
зЕачеЕня, яка пi.щrисуеться Сторонами, с Додатком 2 та невiд'емною частиною цiеi Угоди
(ла.пi - Програма робiт).

3.2. Програма робiт в цiлому або oKpeMi ii пок:вники, у разi потреби мо}ýrгь
змiшоватися таlабо доповrrюватись за взаемЕою згодою CTopiH у межах дii.Щозвоrry та цiеi
Угоди.

3,3. Сторон4 яка iяiцiюе внесенЕя змiн таlабо доповнеЕь ло Програми робiт,
зобов'язана Еадати iЕшiй CTopoHi вiдповiдri письмовi обqррryваlпrя m пiдгверджуючi
докр{енти.

3.4. Сторона, яка одержма вй iншоi Сторони письмовi обlрунryвання з
пiдгверджую.лп,rи докумеЕтirми та пропозшIii щодо внесешш змiн та./або доповнень до
Програr"ш робiт зобов'язана в мiсячЕий TepMiH надати ilтшiй CTopoHi письмову вмотивовtшу
вiдповiль щодо прийrтяття пропозицiй щодо вЕесенЕя змiп таlабо доповfiеЕь до Програми

робiт.
3.5. Строк виконанЕя робiт з метою геологiчного вивченЕя, в тому т.tслi дослiдlо-

промисловоi розробки рдовищ корисIlш( копаJшЕ загальнодержarвпого значепЕя може буtи
продовжепий за умови продовжеIrня строку лii ,Щозволу та цiеi Угод,r, iз внесеннллr

вiдповiдяих змiн до Програми робiт.
3.6. Особливi умови корисIуваIIпя надрzlми визначаються в Дозволi та цiсю Угодою i е

обов'язковими до виконанЕя Надрокористувачем.

4. Права Сторiя па геолоriчЕу iЕформдцiю про пддра
4.1. ВикористанЕя та розпорядхенrrя Сторонами геологiчпою iяформачiею про Еадра

здйсrпосься в порядсу вк}наченому зaкоIrодавством.
4.2. Геологiтrа iнформацiя про Еадра створена (придбана) за рахунок коштiв

державного бюдкету с державною власнiстю.
4.3. Геологiчна iнформачiя про Еадръ створеЕа (прилбшrа) за рахунок коштiв

дерх:вного бюджету, надаеться Налрокорисryвачу на правi корвстувalння та володiттня без

прiша розпоряджепюl на договiрнiй ocHoBi в поря,щу визЕаtIепому зaконодавством.
4.4. Геологiчпа iнформачiя про падра' створеЕа (прилбапа) Нашюкористувачем пiд час

дii ,Щозволу за власнi кошти, с його власнiстю. Про перелачу права власпостi або прам
користування геологi.пою iнформацiсю Надlокорпсryвач повiдом.пяе уповноваженrй орган в

порядку визначеному законодавством.

5. Iпшi права та обов'язки CTopiH
5.1. .Д[ержгеопадра мас право:

5.1.1 витрбовумти у Надрокорисгувача звiтнi дадi та iнформаuiю про виковапrя цiеi
Уюд{;

5.1.2 видавати та направJlяти нащюкористумчу в межах свосi компgтенцii вiдповiднi
пршIиси, розпорядження таlабо повiдомлепrrя;

5.1.3 здiйснювати вiJцlовiдно до дiючого зчlкоЕодавстм державний геологi,пrий
контроJъ за рацiопапьпим i ефекгrтвпим викориgtarнЕям налр Надlокорийувачем;

5.1.4 притшlъати На,дрокористlъача Bi,щloBiдro до дiючого закоЕодlвства i умов цiсi
Угоди до вiдповiдальностi, в тому числi, тимчасово зупипяти дiю Дозвоrry або припинягrr



пр{rво користувalнЕя надр:l]\rи
закоЕодaвством;

5.1.5 в устапов.гrеному законодавством порядку вживати заходiв до приrrинепня Bcix
видiв робiт з геологiчпого вивченIUI та використанЕя надР, що проводяться
Налрокористувачем з порушенням стаЕдартiв та правил i мож)ть сприIIиЕити псуванЕя
родовищ, icToTHe зниженrrя ефективностi робiт або призвести до значяих збиткiв, в тому числi
якщо роботи ведуrься з застосувrц{шIм методЬ i способiв, що Еегативно вIIJIивають на стau{
надр, призводятъ до забруднепня нzвкоJIиuшього природного середовища або шкiдливих
наслiдкiв дrя здоров'я населення, а також в iпrшлх випадках, пердбаченrтх законодzlвством
УкраiЪи;

5.1.6 у встацовлеЕому зiжонодzrвством порядку вживати заходЬ до з)дIиЕенIlя
дiя.llьпостi пi,щIриемств, устiшов та оргапiзацiй, що здйсЕюють використання надр без
спецltlльнlr( дозвоJIrв на
дозволами;

корист}ъд{ня або з порушенням уиов, передбачених такими

5.1.7 направляги матерiали щодо виJIвленD( порушень в iншi уповвоваженi державнi
органи для проведеншr коЕтольЕIr( дй i перевiрок, притяrЕеЕня Надрокорисryвача до
вiдповйальцостi таlабо вllслтгя заходiв реаryмпня вiдIlовiдrо до компgгенцii'.

5.2. f ерэкгеопадра зобов'язана:
5.2.1 своечасно рзглядати зверневяя Надрокористрача;
5.2.2 своечаспо розглядатп отримаli вiд Надрокористувача програми, плшти, звiти та

iншi докрленти, якi пеобхiдri для впковаrrня робiт, визначеЕrх цiею Угодою.
53. Прш впкопапнi робiт вhповiдцо до умов цiсi Угоди Нашlокорпстувач

зобов'язапrй:
5.3,1 У встановленому порядку заре€струвaхти рботи i дослМення, пов'язанi з

геологiчвим вивченЕям, в тому числi дослiдно-промисловою розробкою родовищ кориснrх
копalлин зilгаJIьнодержавного значеЕЕя;

5,3.2 приступrги до прведепня робiт на визначенiй дiлянцi Еад) не пiзнiше нiж через 2
(.цва) роки з момеЕry початку стоку дii.Щозвоlry

5.3.3 забезпе.ryвати повноту геологiшого вивченЕя, охорону надр та довкllшtя в межiD(
дiлянк,r нашr, наданоi в користувzlнЕя, а також забезпечувати приведеЕЕя порушених земеJIь у
стан, придатний дrя викорисrанЕя за призЕаченЕям, або придатнлй дrя подшrьшого ix
використilнЕя у суспiJьяому виробIrицтвi вiдповiлно до ПроIрами робiт;

5.3.4 пiдготувати звiт пр рсзуJьтати геологiчного вивчення, (ловивченпя) на дiляЕцi
Еад) та забезпе.л,rти в ycTitHoBJIeHoMy закоЕодавством порядку поданнlI документiв на
затвердженЕя оцiнки запасiв кориснID( копzlJшн не пiзнiше нiж за 3 мiсяць (7iB) до дпя
закiнченЕя стоку лii.Щозволу;

5.3.5 проводити роботЕ у термilrи та в ме}к:ж, зазначенrо< у Програмi робiт;
5.3.6 дотрипryватися вимог зalконодzлвства Украi'ви, .мнIID( стандартЬ, прzвил, норм

виконання робiт, пов'язанm< з користуванЕям надрами;
5.3.7 догryскати уповЕов.Dкених посадових осiб ,Щерlrоеонадр для здiйснення заходiв

державного геологiчного контроJIю в порядrry та на пИставiлх визпаченю( llинним
законодавством Украi'ни;

5.3.8 вiдшсодовувати збитки, заподi.пri пiдIриемствапr, yФaнoBzrм, оргавiзацi.шr.r,
громадянам та довкirшю;

5.3.9 вiдшкодовувати у встчrЕовленому порядку власЕикIм землi та землекористувача}l
збитки та втати, завданi внаслiдок користув:lння земеJIьними дiJIяЕками вiдповi,що до мети
користувirнЕя IIадрalми визначеноi.Щозволом;

5.3,10 використовувати надра вiдповiдпо до мЕти, для л<оi ii було надапо;
5.3.1 l забЕзпечумти безпеку rподей, майlrа та навко.тпrrшъою прирдIою середовищц
5.3.12 дотримратися вимог та умов, передбачених .Щозволом та цiсю Угодою;
5.3.1З цадiвати в устzlновленому порядку .Щерясеопалрам iпформацiю щодо

користуванЕя па,драмй;

шJuD<ом анулюмЕня .Щозвоlry в порядку визЕаченому



5.3.14 при виконаннi робiт передбачепих ,Щозволом та цiсю Угодою застосовувати
ПРгресивнi технологii i TexHiKy, що забезпе"rуlоть повне, комплексне i рачiопа.пьне вивчепня
надр;

5.3.15 зберiгати розвiдувальнi гiрlтичi виробки i свердловини, лсi мож5ть бlти
використанi при розробцi родовищ та в iнштх цi;rл<, i лiквiдовувати у BcTilHoыIeEoMy порядку
вирбки i свердrовини, якi не пiдлягаютъ подalJъшому вЕкористанЕю;

5.3.16 зберiгати геологiчЕу i виконавчо-технi.пту докуrиентацiю, зразю.r гiрьких порИ i
руд, дублiкатiв проб корисlrих копаJIин, якi мож},ь бугrr використапi при подшьшому вивченнi
та вшtористапнi над>;

5.3.17 дотримryватися щ)отипожежяоi безпеки на родовищi та яести за Hei персональну
вi,щrовiдаьвiсrъ;

5.3.18 зупинrпr виконalння на наданiй йому у користувшrrя дiляrщi надр цЬових
робiт, передбачених Дозволом, пiсля зlтинення дii .Щозволу та пiсля його ануJIювllнш{;

5.3.19 у разi зупиненIrя дii,Щозвоrry проводити па дiллщi Еад) роботи, пов'язшri iз
запобiганпям виЕикпенню аварiйпоТ ситуаlii або усуяеrтrrяr,r ii наслi,цкiв, а тажож виконрати
заход{, спрямованi на усунекня порушень, що стали пiдставою дlя зупинення дii,Щозвоrry;

5.3.20 забезпешлти раlliбцд1511g комIшекспе вивчеЕIIя, використашIя i охорону надр
згiдно з цiею Угодою та Програмою робiт;

5.3.21 створити безпечнi для працiвникiв i васеленrrя умови проведення рбiт,
пов'язшlих з користуваншrм дiJUlнкою надр отиманою з метою геологiщrого вивчеЕпя, в тому
.п,rслi дослiдпо-промисловоi розробlо вуглеводяiв;

5.4. Прп лiквiдацii робiт вiдповiдпо до умов цiеi Угодr Надрокоршстувач
зобов'язаппй:

5.4.1 провести та здiйснити фiяансування лiквiдацiйних робiт вiдповiдно до
затвердженого в ycTilнoыIeнoмy порядку Проекry робiт;

5.4.2 у випалку повноi або частковоi лiквiдацii,лл консервацii гiрничодобуъного об'екта
гiрничi виробки привести у стан, який гараrrтуе безпеку rподей, майна i цавколиrшrього
приро,щого середовища, а в разi KoHcepBauii - зберегпl родовища та гiрничi виробки на весь
перiод консервацii;

5.4.3 здiйсвюваш за погоджеЕIuIм з органtllt{и державного гiрпичого Еzгляд/ та 1нпIимИ

заiптересованrши орпlнzlI\,rи у порядку встапоыIеному зiжояодавством лiквiдацiю i
коясервачiю гiрlичодобувних об'екгiв або ii дiллrок.

5.5. Надрокорпстувач ма€ право:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому ,чiляrщi надр геологi,пе вивчеЕня, в тому числi

дослiдно_промислову розробку родовищ корисню( копilJIин загаJIьнодержавного зЕаченЕя та
iншi роботи згiлпо з улtовами ,Щозво.тry та цiеi Угоlрr;

5.5.2 розпоряджатися видобуrими корисЕими копatJlияаtми в порядr.у визначеному
законод:lвством Украi'tти;

5.5.3 вести, припиняти свою дiяльнiсть на отриманй в корист}tsaшЕя дiлянцi надр на

}Tr{oBax, визначених ,Щозволом, цiею Угодою та закоЕодlшством УкраiЪи;
5.5.4 при викондrнi рбiт вiлповiлно до .Щозвоrry та уi{ов цiеi Уго.шt заг}л{ати на

пiлрялlплх },I\roBax викопавцiв oKpMrTx видЬ робiт, ясi мають технi,шi можливостi, що
вiдповiдаоть вимогам чинного законодавства.

5.б Налрокорист}ъач несе вiдповiдапьнiсть за до1римilнЕям заIryченими викоЕiвIlями

1TloB .Щозвоrry та }ъ{ов користуванпя Еад)ап.{и вйповйно до вимог tмнного закоЕод:lвства.

б. Коrrгроль за викопацням умов корпсT },ваЕня цадрами та положець цiсi Угодп
6.I . Контролъ за виконан}tям }Tvtoв користуванпя над):lми вiдповi.що до дiючого

закоЕодrвства та положень цiеi Угоди, здiйсшоеться незrшежЕо кожною iз CTopiH.
б.2. Надрокористувач при проведеннi робiт здiйснюе рiзнi вищ виробнrчого коIIтроJIю,

а тtжож здiйснюе контоль за виконаншIм та якiстю робiт, якi прово.щrтъ залучешлй
викоЕавець.

6.3. ,Щержгеояадра првод{ть зirхо.щr держilвного геологi.пlого коЕтроJIю за виконltrlЕям

},Ivlo3 користувilнкя на,дрalми та положень цiсI Угодл в межах повновiDкень вiЛПОВtДНО ДО

дЬчого законодавства.



_ 6.4. .Щерхгеоналра за результатilми проведених нею заходiв геологi.лrого коIIтроJIю,
безпосердrьо або за поданrlш't Мilшрирод,t з пiдстав, передбачених Ъконом Украiпи- ''Про
оцiкку вгшивУ на довкiлля", центаJьнD( органiв виконавчоТ ыlади, що ралiзуюrъ державЕу
полiтику у сферi здiйсненrrя державЕого гiрничого н.гJIяду, епiдемiологi,пlого нaгJIяду
(спостереження), державного нагляду (копцолю) за додержацЕям вимог зtlкоцод:вства усферi охорони н{lвкоJlипп{ього црирод{ого середовищ4 opiaHb мiсцевого самоврядрalнЕя,
органiв.ЩФС у разi порушеняя Надрокористувачем умов користуванця Еадрами мае право:

б.4.1 зупинlтги дiю .Щозволу у випадк{rх пердбачених Iц/нкгом 2) Порядку цаданЕ,I
СПеЦiа.ltЬНИХ ДОЗВОЛiв на корисryванш{ Еадрzми затверджепого постановою KaбiHeryMiHicTpiB
Украiни вiд 30.05.201 l Ns 615 (ла:ri Порялок) та в iнrшц випадк:rх, передбачених
зilконодirвством;

б.4.2 пршlипити право користувalЕня IrадраL,rи пLтlяхом ануrповання .ЩозвоJry у випадках,
передбачени:х тгуrrrrом 23 Порядку та в iBrrmx випадках, передбачешо< .*ооод*Ьоr;

6.4.3 звернутися 3 позовом до 4дrliнiстративного суду з метою пршIиЕенIIJ{ Bcix видiв
рбiт iЗ використаннЯ над), щО проводятьсЯ, nopy-eHo"' aru"лчрrЬ та правил i мояgлгь
спри*IинЕти псуванIUI родовиц, iстотпе зниження ефекшвностi робiт або призвести до
значних збrrп<iв, а тaкож вживати заходiв до зупинеЕIrя дiяrьпостi пiдrриемств, устiшов та
оргапiзацiй, що здйсrпоють використаIIнJI на,др без спецiальнлп< доз"олi" на корисryъанЕJI
надрами або з порушенЕям умов, передбачеrтих такими дозвол.lми.

6.5. .Щiя .Щозволу поцовJIюеться ,Щержгеонадрzl rи за )л\{ови усунення Надрокористрачем
причип, що цризвеJIи до зупинення його дii.

б.6, Надрокористувач мас пр:lво оскаржити в судовому ..орядrry накази .Щерхсеонадр
про зупиIrеIrЕя та припиненЕя права користування дiлянкою н4Др шляхом alнуJIювапЕя
.Щозвоrry.

6.7. .Щерlоеопадра продовжус строк дii.Щозво.гry за уi{ови ЕаданЕя Надрокористувачем
позитивЕого висновку спецiалiзованого державного геологiчного пiлприемства, устlшови,
органiзацii, що ЕIшежать до сфери управлiнrrя ,Щержгеонадр, За РеЗУJIЬТаТаII{и проведеннJ{
державноi експертизи звiтiв щодо геологi.лrш< матерiшriв.

7. Iпфорпrуваппя Сторiп. Щорiчна звiтrriсть
7.1. Налрокористувач зобов'язаrrий щороку подамти до .щержгеонадr iнформаць щодо

cT:lнy виконzlвня Програми робiт за формою встzlновленою законодавством та надавати
вiдповйнi поясненнlI з питzlпь, що вiднесенi до компетепцii.ЩержгеоЕалF.

7.2. .Щержгеонадра зобов'язана своечасно iнформувати Нал[rокористрача з питаrrь, якi
BiДreceHi ДО ЙОГО Компеrеяцii i виЕикають стосовно виконапнlI умов .Щозвоlry та положень цiеi
Угоди.

8. Копфiденцiйпiсгь
8.1. УсЯ iцформацй, оц)имана чи придбана СторонамИ в процесi викоЕalнЕя робiт, е

конфiденцiйною. Порядок i умови корисryъдrЕя iнформачiею, уст.lновJIюеться вл:юником
iнформацii вi:цrовiдно до чинного зttконодавства.

8.2. Вимоrи конфiденцiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiеi Угоди, залишаються в силi
пiсля прrшинення строку дii цiеi Уго.щ, л<що iнше не передбачено чиЕним зilкоIlодalвством.

8,3. Конфйенцiйнiсть цiеi Угоди не поширюетъся t{a умови, вреryльовапi Iшнним
зtlконодiлвством Украiъи, та щодо органiв, якi здйсrпоють koHTporb за ii виконаЕням.

8.4, Не е порУшепням конфiдевцiйпостi цiеi Угоди наданпя вiдомостей, докlт.lентiв та
iнформацii коятроJIюючим, судовим, держ{rвним орг€rнaм у випадкirх, передбачеrтих Iмнним
законод:вством.

9. Обgгавини пепереборпоi спли
9.1. Невиконання або неналежне викопаrlrlя зобов'язань за цiею Угодою е вЕправданим

i не сприT иняе вiдповiдальностi у тому разi, якщо таке ЕевикояilнIlя чи ненмежЕе виконilнЕя е
наслiдком випадку або обставин непереборноi сr.ши, якi виник.JIи пiс.lтя укладепня цiеi Угод.r,
перебувають поза межа}lи коЕтоJIю CTopiH, та якi Сторони не могли aHi передба.л,tти, aHi
попередrlи розумпими зzD(од:lми.



9.2. Пiд випадком Стороlrи розуrrаiють надзвичайну подiю, яr<а не носить xaparсrepy
rrевiдворотноi, однiж е непередбачршrою i раптовою дrя cTopiE, а са {е: акти або дii оргапiв
держalввого управлiпня, рiшення органiв мiсцевого сzlмоврядувапня, змiни в законодавствi
Украihи за умови, що даЕi обставини безпосередньо впJIинуJIи па своеч:юпе викоЕilнЕя
зобов'язань Сторони. Пiд обставинами неперборноi сили Стоlюrи розумiють повiпь, пожежу,
землегрус та iяшi с,глп<iftri лrтх4 оголошепу та неоголошену вiйну, BoeBHi дii, загрозу вйни,
терористи,*rий аю, блокаду, революцiю, заколот, повстalн}lll, MacoBi заворушення та iншi
подii, що не за,тежать вiд волi CTopiH.

9,3. При HacTaHHi обставин, зазначениr( у пунrгi 9.1., Сторн4 яка опинилася пiд ix
вIшивом, повиЕна в розумний сток, rrле не пiзнiше нiж через 7 калепдарнlо< дriв з щя ix
виникнепЕя, без зацrимкИ повiдомиTи про це iншу Сторону та падати протягом 60
к.rлеЕдарнЕх ,щiв докрlенти, що пiдrвердхgпоть ix настаrшя. Повiдомлення повинно мiстити
iпформацiю про характер обставин i, якщо можJIиво, оцiпку ii вIrливу на можrrивiстъ
викоЕанIUI стороЕою cBorx зобов'язаш за lцпr,t ,Щоговором та примiрний графiк викоЕанЕя
зобов'язань.

9.4. Пiсля повiдомлення про виникЕенЕя обставин пепереборно1 сили Сторони, у
найкоротший TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхiлностi) з меюю прийнягтя спiльного
рiшевня щодо подчшьшого виконанЕя умов цiеi Угод.r.

9.5, Пiсля пршIиненшI обставиЕ, зазначепю( у ггlтlкгi 9.1., Сторопц що опинилася пiд
вIшивом обставин неперборноi сили, повинна без затримlсл, але не пiзпiше яiж через 5
к:rлеЕдарних днiв з.щя припиненнJl, повiдомити про це iflшу Сторопу у письмовй формi.
Повiдомлення повинно мiстити TepMiH, в якld пердбачаеться викоЕати зобов'язапня за цiсю
Угодою.

9.6. Факт наст:lнЕя обставиЕ неперборноi сиJш повинеЕ буги пiдгверджений
доцrменпulьно компsтенп{им оргапом (сертифiкат торюво-прмисловоi па.тrати).

В разi вiдсуrпостi пiдгвердкеrrпя Сторон4 яка не виконапа своi зобов'язtlяЕя, Еесе
вiдповiдальцiсть в повному обсязi вiдповi,що до вимог зaкоЕодalвства.

10. Викорпсгання уцlаiпського потепцiа.irу
10.1. У процесi надрокористуваЕнlI Еа дfuящi Еад), Налрокористувач

використовуватиме обладlшrня, мехшriзми, засоби, пршlаддя, устаткувzrння та iH. переважно
вiтчизн.ших виробникiв (в тому числi посrryги) тiею мiрою, у якiй ix цiни та якiсть, порiвняно
зi свiтовими цiнами та якiстю, буд},ь техяiчно, технологiщrо й економiчно доцiльними, та не
призво,щтимуIь до знп;кенЕя рiвня виробництва та екологi,пrоi безпеюл.

11. Набуггя чипносгi, змiпи, розiрваппя тд припиЕенпя Угоди
l1.1. Ця Угода набирае тrrтностi з дЕя реестрацii ,Щозвоlry та припикяс свою дiю з

момецту припинеЕIIя прarва користувarнIrя надрarми IIIJuIxoM aшуJIювдrня .Щозвоrry або
закiнчепня сгроку лii .Щозво.тту.

l1.2. Дl,я цiеi Угоди alвтоматично зупиЕясться, в частинi виконalпнll робiт, передбачених
,Щозволом у випадliry його зупинеЕня та поновrпоеться у разi поповленпя дii .Щозвоrry.

l 1.3. У разi продовжеЕня строку дii Дозвоlry Сторони в успlповJIеЕому порядку вносятъ
змiни до Прграми робiт та до цiеi Угоди IIIJuIxoM укJIадalпня додатковоi угодл.

1 1.4. Яшtо irппе прямо не пердбачево цiею Угодою або .мпнлм в YKpaiHi
з:конодzвством, внесеннJI змiн та доповнень до цiеi Угоди здiйснюсться в порядку
вст lовленому зllконодalвством Украiни llIJuD(oM укJIадаЕЕя додатковIо( угод до цiеi Уюди, якi
стдоть дiйсними пiсля ii письмового оформлення Сторонами та пiдписшlня уповновЕDкеЕими
особами CTopiH.

11.5. Одяостороння вiдмова вИ виконання ploB цiсi Угоди повпiстю або частково не
допускаеться. Право односторонньоi вiдмови вц цiсi Угоди надаеться Дер)лсеонад)ам у
випадку припиЕенЕя прztва користувurння Еадрами IIIJuD(oM ануrповання ,Щозвоrry.

11.6. Kolrcla Сторона пiдгверджуе, що обидва примiрники цiеi Угодл пi,щlисанi вiд i(
iMeHi особою, яка мае прzво вчшIяти юридlлшi дii вiд iMeHi вiдповiдноi юрЕдиqlоi (фiзи*lоi
особи - пiдлрисмця) особи. Koxora Сторпа гаранryс, що нею виконанi yci рrови i
формальностi. передбаченi iT установчими докуlrеятilýrи, щодо прийняття орган:l]\,tи управлiнrrя
рiпепrя про погоджецня i пiдгпrсшrня цiеi Угоди, а особ4 яка пiдписала цю Угоду, мае для



цього достатЕiй обсяг повноважеЕь. жодIrа iз CTopiH не мо)r(е посилатися у спорi з др)тою
Стороною на обмеження предстllвнIlцfм особи, якЪ пiдIrисала rцо Угоду 

"й iT irerri, iбo 
"uнедостовiрнiсть вiдомостей щодо trредставцицтва.

l 1.7. Сторони несугь повну вiдповiда.llьнiсть за правкьнiсть вкtц}апих ними у цй Угодi
рквiзитЬ, а у випадсу змiни: реквiзrгiв, юридичпоi чи факгишоi ацреси, Еазви, ).стiшов:rих
докlментiв, Сторона, у якоi вiдбулася така змiн4 поrилна повiдомитrл про'це iншу Сторопу устроки та в порящу визIlаченому законодzвством Украiни. У разi неповiдомлеЕня Сторони
Еесуь ризик настilння пов'язаrrих iз ним несприятливих наслiдсiв.

11.8. Yci правrовiдносини, що виникають з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому тлслi
пов'язанi iз дiйснiсrю, },кJrаденЕrIм, викоIlаЕням, змiною та припиненням цiaТ У.одп,
тл),1\{ачеIшям iT умов, визЕаченням наслйкiв недiйсностi або порушЬння Угодr, ргуrпоються
цiею Угодою та вiдповiдними пормап{и tiиЕItого зtконодазства Уфаi.rпr

l1.9. LИ }тода складена украiЪською мовою у двох автентичнID( примiрнлп<ах, якi
мають одЕакову юридичну силу, по одному примiрнику дlIя кожrоi iз CTopiH.

12. Додаткп до Угодп
12. 1 . Невiд'емною частиною цiеi Угоди с:
- .Щодаток l - Харакгеристlака дiлянки пашl;
- .Щодаток 2 - Програма робiт.

13. Юрплпчнi алресш, реквiзитт та пiдппси Сторiп

o|bZattl

.Щержавпа grужба
геологii та шадр Украiни

03б80, м. IfuiЪ,
вул. Антона I{едiка, l б
сдпоу 3753603l
тел. (044) 536-13-20

Надрокористувач
повне наймеяування: Товариство з обмеэкепою
вiдповiдальпiстю <ёайт Солюшп>>

юридшIна адреса: l 1000, Жrгомирська
обл., Олевський р-н, м. Олевськ, вул.
Герцена, буд. l9lA

€дрпоу з9921587

тел. 098036lб3l

Керiвник

ц Вiкгор Васильович

(пiдлис

ф"
-7r.: J

(посадц прiзвrшlе, iм'я, по баьковi)

ýПримiтки:
1. Угода та
примiрних

едодатки подаються до имiрниках, оформ.lпоються заIвником вiдповiдно до
форм i засвiдчуються пi от особtr заrвника.

2. Заповненrrя назв, наlшtенуванъ та вiдомосгей заявника в передбачених для цього Miclиx в Уюдi та додатках,
рекоменловано злiйснювати вlдповlдним шрифтом (Times New Roman) з установленим рзмiром (l2).
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fодаток l
до Угоди про умови користувапЕя
над)ап.rи з метою геологi.пrого
вивчення родовищ кориснlD(
ко н

)) o_1LN,_Q#/2
Х АРА КТ ЕРИ СТ ИКА

3агапьнi вiдомостi ,ро oi**y 
"чffЯПКИ 

ЯаДР

1. Мiсце розташувiлнЕя родовища, адмiнiстратшна прrв'язка:
Перспективна на виявлення родовища бурштину дiлянка надр ''Стрi.rп<а'' зЕаходиться в

Овручькому районi Житомирськоi областi, мiж селами Сирниця'та iелизiвка. Територiя
передбачуваного геологiчного вивчення знаходлться на утiддях Словечанського лiсгоспу, на
85- 90% покрита рiзновiковими змiшаними лiсами та ч.гарник.rми, в зна,пriй Mipi заболочена.
fIлоща постадiйного геологiчного вивченнJI стiшовить |0,2,|7 Kltl2 i не знаходrься на зеItlJUD(
прирдоохороНного призЕачеНтrя. Через центрalJьну частиЕу дi;rянки в пiвпiчному Еiшрямку
протiкають малi рiчюr (канави) Стрiлка та осмольська (в cBoix Bepx'ix ,"Ыr*, ЛЬrr""мелiорванi), тому геологiчне вивченЕя бУд" проводитись з врахуваЕня\,r ix
прирдоохоронних зон }rке розпоIшнalюtlи з пошуковоi'-пошlrково-оцiнюваrьноi стадii
геологорозвiдувальних робiт та iнших природоохороЕних заходiв згi.що чинного
зirконодавства.

2 а- Географi.лri коордпrати K)пoBID( точок та п,поща дiляrпи надр:
5l" 28' 41" ПяШ, 28. 06' 26"СхД
5l" 29'з5'гIнш, 28.05' 5S' СхД
51' З0' 3l" ПнШ, 28.09' 35' СхД
51" 28'54" ПнШ,28О l0'42" СЦ
5|" 28'23" ПпШ,28о 0S'47" схД
5l" 29'17" ПнШ,28.09'05" СхД
51" 29'14" ПнШ,28о 07'22" СД

Надрокористувач
Керiвник Коц Вirсгор

IIлоща- l02l,7 га

2 б. Географiчнi коордшати свердловин (дrя пiдземних)- вцс}тнi.

3. Геологiща харакгеристика (вiдомостi пр Ki-lbKicTb зшlасiя/рсурсЬ, iпформацiя оро
за.влену потребу).

. НайбЬш перспективними Еа виявлеIIЕя покltя цiв бурштину е вi.цк.пади меlигiрькоiсвiти xapkiBcbkoi cepiT верхнього пirлеогеЕу. Вiдклади верхнього палеогену-ниrшього
Ееогену повсдно перкритi уrвореннями четвертинного BiKy i прлставл"оi piarn 

"генетичними типilми - болотними, водно-льодовико"имrп, аr"о"Ь"о-dоrrооrмr, еоловимита iH. Пiд четвертипними вiдкладами в межах палеодепресiй (запащн) ."й; пiщано-
ГrrИНИСТi ВiДrСrаДИ НОВОПеТРiвськоi освiти пиrrс."ого небгену. Вiдк;lЙ часто каолiнiстi iвуглистi, мiстять органiчнi рештки i можль розглядатися в якостi потенцiйних колекгорЬ
бУРШТИНУ. ПОryЖнiсть вi,щ.rrадiв 

"rд,о"иi" t.b-t.S до 4.0-б.0 м. b"roo""ffiio', u***,вiдкладами в межalх Зшчryхiнськоi, TeTepiBcbKoi: дirrянок пов'язавi прявп (зпахiдш)
бlршгину.

. odkyBaHi резуJьтати робiт в межах дiлянюл передбачають апробацiю попередньо
розвiдапих i оцiнених запасiв та перспективЕих pecypciB буршrиrу у ;;;;;iHe 

",епше 
оо000 кг, який Iш:lнуеться використовувати як сировину шй-ювелiiноi 

"po""aobro"ri, що ,значнiй Mipi покращrгь перспеtсгиви подаJьшого poiunr*y .-pi , оrь nu тепденцiю
IIевпинного росту попIrry Еа украiЪсьIgй бурштин та вирби з нього лс в ме*Ь Y*pui.r* та* i
за кордоном

(пiдшс)



{одаmк 2
до Угоди пр умовн

втомучислiдослiдно-промислово,*,i;ЖЁfrJff %хТ:#-Ж;"*}Т;ffiЖ]Ж;

"ьД,,/шu ,o7g*""27#'

IIРОГ?АМА РОБIТ
з геологiчного впвчеяня в тому чпс.лi дос-iriдпо-промrrс.ловоi розробкш

дiляпкп бдrштппу <<Стрiлко>

пl}

п/п Впдп робiт та вптрат обсягн
робiт

.Щ:кероrо
фiпапсуван

ня т

Строк
проведенпя

Внесення змiн до програми pojiT

Власнi IV кв. 20l8p. -

I кв. 20l9 р.-

ння поUIукових свердlовин: встановлення
загальних закономiрностей геологiчноТ булови
родовхща, визначення перспекгив лiцензiйноi
плоцI, встановлення прогнозованих pecypciB
кориснlл( копzrлин;
Бурiння розвiлуваJlьних свердJIовин: око}rryрен}rя

родовищq дет liзацiя особливостей геологiчноi
будови, вивчення якiсних i кiлькiсних парамегрiв
корисноТ копалИни, обrруrгryван ня пiдрахунку
запасiв.

Бурi

l890 ш.

б5 стр
620 ш.

Власнi
коltrти

I KB,20l9p.-
IlI кв. 20l9 р.

2

омшtекс геологорзвiлувальнrо< рбiт: геологiчне
обслlт,ов5,ъаняя бурових робiт, вiдбiр проб iз керну
свердlовиIt, гамма-карот,Dк свердловин,
гйргеологi.*li дослiФкешlя

к
l05,0 тис.

прб
33,7 тпс.
пог- м.

Власнi
кошти

3

оти: прведення фiзико-механiчяlоt
дослi,Фкень KepHoBrTx проб на визначення BMicry
бурштину-сирцю, випробування сировини,

Лабораторнi рб

вини.ацlино_гlпенlr{на оцlнка си

Власнi
кошти

I кв. 2019 р. -
ПI кв. 2020 р.

4
Складанrrя та затвердr(ення у BcTaHoBJTeHoMy

oBolдослlдно- ки проект Власнi
коlцти

,I[ослiдно-промислова розробм
кар €р I кв. 2020 р. -

IlI кв. 2020

6
Камеральнi рбmи:
пiдготовка матерiал

скJIаданнJI геологiчного звiry,
iB i складанrrя ТЕО постiйш{х

кондицiй Звiт
Власнi
кошти

,7 запасiв корисноi копалини у ffКЗу
Затвердження

Звiт Власнi
кошти I кв. 2021 р.

.Щер;кгеопадра надракористувач:

ТзОВ "Райт Солюшп'|J,o, 2alo"*
lib,,| "

tar
ftGZatbHa а

iG iliцlкс

lill-.|

fr

ъ
р

il,

Р:D,rоi 'цдьFrз1!

q $

-;,.flпрекго
_i. л.",-

р Коц В.В.

-,

ai

l l.

I кв. 20l9 р.-
III кв. 20l9 р.

l05,0 тис.
10 MiH. ан
l5 xiM. ан.
15 рад. ан.

IV кв. 20l9 р.

5 Власнi
кошти

III кв. 2020 р.-
IV кв. 2020 р.

фц
;/


