
ДОДаток до спецiшьного дозвоrry
яа користрalЕня Еадрами, наданого з метою
геологi.пlого вивчення, в тому ,п.lслi

дослiдпо-прмисловоi розробrи родовищ
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значенЕя
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lпt,Угода М
про умови користуваIIня падрамп

з метою геологiчного вивчеЕня, в ToM5r числi дослiдпо-промисловоi розробки родовпщ
корпсних копаJrин загальподержавпого зЕдченЕя

м. Киiв /3 ,zmоzо
(дага умадеrtяя)

fержавна служба геологii та палр Украiпи, в особi (/rG

-)

який(а) дiе на пiдставi lF
2

(лалi - .Щержгеонадра) з однiеi

сторни та

Товариство з обмежепою вiдповйаьпiстю <Файт Солюшн), яке зар€естровапе Овруцьким
раЙонним управлiнням юстицii Житомирськоi областi 30.07.2015 за Nр | 295 102 0000 000845, в
особi керЬника Коца Вiкгора Васильови.Iц який дiе на пйставi Статуry (да:ri -Надрокорисryвач),
з iншоi сторони (ла.пi разом - Сторони, а кожяа окремо - Сторона) укJIiuш цю Угоду про умови
коРистування надрамп з метою геологiчного вивчення, в тому .п,Iслi дослiдно_пlюмисловоi
розробки родовищ корисних копаJlин загаJIьнодержiшцого зпачеЕIUl (лаri - Угола), яка е
невiд'емною частиною спецiа.lьяого дозволу на користувашrя над)ап,rи вiд <26> серrпrя 20lб року
Ns 4786 (далi - Дозвiл), про нижчевикJIадене.

1. Предмет Угоди
1.1. .Щержгеонадра падас Налрокористувачу прzlво тимчaюового користування дiлятткою

надр з метою геологiqного вивчення, в тому .мслi дослiдпо-промпсловоi розробки родовищ
корисню( копаJIин з:гаJIьнодержilвного значення, а Надрокорисгувач зобов'язуегься викопрати
та дотиI!ryватись yI\{oB користувzшнJI дiлшкою вадр, передбачених ,Щозволом, цiею Угодою та
нормами дiючого зaжонодatвства.



2.1.

Шебедиха.

2. Вiдомостi про лiлянку падр, яка надапа в корцстуваЕrrя
Мiсцезнаходження дiляяюл надr: Житомирська область, Олевський район, с

2.2. Просторовi межi дiллrrc.r падр, яка е предиетом цiеi Угодл, сryпiнь геологiчпого
вивчецпя та освоенЕя об'екта надрокористуваннll, вiдомостi про затверджеrтпя (апробацiю)
заrrасiв вуглеводнiв та 3агаJьна кiлькiсть ii запасiв на час падllнЕя .щозволу вказуються
Надюкористувачем у характеристицi дiллrки над), яка е.Щодатком 1 та невй'емною частиIIою
цiеi Уго.щ.

3. Умовп корисц/вапЕя дiлянкою падр, яка падана в коршgгувапця
3.1. Умови корисц.вalЕня надрами, вид.r, обсяги, джерело фiвансрання та строки

виконанtUI Надrокористувачем робiт з метою геологi.rного вивченЕя, В Тому.мслi до"пйrо-
промисловоi розробкИ родовиЩ кориснШ копilJIиН з{шальЕодержaВноro значеЕIUI бурrп.гипу
протяIом строку дii.Щозвоrry визЕачаються в Програмi робiт з геологiчного вивчеIlЕя, в тому
,п,lслi дослiдно-промисловоi розробки родовищ корисних копaUмII зaгальнодержавного
значення, яка пiдписуеться Сторонами, е .Щодатком 2 та невiд'емною частиною цiсi Угодл (далi
-Прграмаробф.

3.2. Програма робiт в цiлому або oKpeMi iT показпики, у разi потрби можуь змiнюватися
таlабо доповнюватись за взаемною згодою CTopiH у межах дii.Щозволу та цiсi Угоди.

3.3. СТОРОНа, яка iнiцilое вIlесенпя змiп та,/або доповнень до Програми робiт, зобов'язапа
надати iншiй CTopoHi вi.щrовiднi rrисьмовi обrруrrтранпя та пiдгвердлсуючi докуrиеrrти.

З,4. Сторона" яка одержала вiд iпшоi Сторони rшсьмовi обrрунryвапня з
пiдтверджуючали доц,,меIrтами та пропозицii щодо Blleceнrr;l змiн таlабо допо"u"н, до
Програп,rи робiт зобов'язана в мiсяrпrий TepMiH падатп iншй CTopoHi письмову вмотивоваIту
вiдпоз!д5 щ9^6 прийlrягтя пропозицй щодо вЕесенЕя змiя та,/або доповнень до Програми робiт.

3.5. СтроК виконанЕЯ робiт з метоЮ геологi.лrогО вивчеЕЕя, в тому числi до"пiд"о-
промисловоi розробки родовищ корисних копаJIиЕ загllJIьнодержавного зЕаченЕJI може бупа
продовжений за умови продовжеЕпя строку дii .Щозво.тry та цiеi Угод,r, iз впесепням вi.щlовiдпих
змiп до Програми робiт.

3.6, особливi умови користуванIrя Еадрrrми визЕачаються в.Щозволi та цiею Угодою i е
обов'язковими до виконання Надрокористувачем.

4. Права Сторiп па геологiчпу iпформацiю про надра
4.1. Використання та розпорядженпя Сторонами геологiцrою iнформацiею про цалра

здйсrпосться в порядсу визначеЕому зiконодalвсIвом.

_ 4.2. Геологiшrа iнформачiя про надрц створеЕа (прилбана) за рахуfiок копrтiв державного
бюдкету с державпою власвiстю.

4.3. Геологiщlа iнформацй про надрц створепа (придбана) за р.жуяок коштiв державного
бюлжеry, надастьсЯ Нацгокористувачу на правi користувilflкя та володiння бЬз права
розпорядд(еншI на договiрнiй ocHoBi в порядку визначеному зчжонодaвством.

4.4. Геологiщrа iнформацiя про надр4 створеЕа (прилбана) Надрокорисryвачем пiд час дii
.щозвоrту за власнi коIпти, е його власнiстю. Про передачу права власностi або права
користувzшня геологi,пlою iнформацiею Нашюкористувач повiдомляе 1повноважеrrий орг.ш в
порядку впзначепому зzконодавством.

5. Iншi права та обов'язкп CTopiH
5.1. .Щержгеошадра ма€ право:

5.1.1 вп,гребовумти у Надркористумча звiтпi даri та iнформацiю пр вшсопашrя ruei Угодл;
5.1.2 видавати та паправJIяти Надрокорисryвачу в межах cBoei компетепцii вiдповi,щi

приписй, розпорядженвя таlабо повiдомленпя;
5.1.З ЗДiйсlповати вiдповiдпо до дiючого зzкоподавстм державЕий геологi.пrrd KoHTpoJrь

за рацiональним i ефеrrивним використalшtям надr Надрокористувачем;



5.1.4 притяryъати Надрокористрача вiдповiдно до дiючого законодчвства i уlrцов цiеi
Угоди до вi,щrовiда.lьпостi, в тому .шслi, тимчасово зупшшти дiю ,Щозволу або прппиняги право
користувirнЕя надрами IIIJIяхом анулюванrrя ,ЩозвоJry в порящу визrlаченому законодавством;

5.1.5 в установленому зaжоЕодzlвством порящу вжЕвати заходiв до припиненнJl Bcix видiв
робiт з геологiчпого вивченнlI та використаЕня Irад), що проводяться Надрокорисryвачем з
порупенням стандартiв та прalвил i мож.ль сприtшнити псукrнЕя [юдовищ, icToTHe зниження
ефеrшвностi робiт або призвести до зЕатIнrх збrrжiв, в тому тлслi я<що роботи ведлься з
застос}ъilнЕям методiв i способiв, що негативно вIIJIив:Iють па cTzlп надр, призводять до
забрудЕення ЕzlвкоJIипшього природЕого середовища або шкiдIивrх наслiдкЬ для здорвk
населеI Iя, а також в iпших випадках, передбачених зzжонодalвством УкраiЪи;

5.1.б у встановленому законодавством порядку вживати заходЬ до зупиЕеЕrul дiяльностi
пiдrриемств, устаЕов та органiзацй, що здiйсrтюють використirЕця над> без спецiаьню< дозволiв
Еа користувaшЕя або з порушенням }ъrов, передбачених такими дозволaшfи;

5.1.7 направляти матерiшrи щодо виJIвлеЕIл( порушеЕь в iншi уповноваженi державнi
opml r дIя проведевня конц)оJIьяих дiй i перевiрок, притягненпя Надрокорисryвача до
вi.щtовiдальпостi таlабо вжитгя заходiв реаryвшпrя вiдповiдно до компсгенцii.

5.2. .Щержгеопадра зобов'язаЕа:
5.2. 1 своечасно розглядати звернеЕня Надркорисryъача;
5.2.2 своечасяо розглядати отриманi вiд Надрокористрача програми, плzшtи, звiти та iпшi

докумепти, якi необхiдri для викопатня робiт, визначеню< цiею Угодою.
53. Прп виконанпi робiт вiдповiдrо до умов ф€i Угоди Надрокорисrувач зобов'rваний:
5.3.1 У встalноыlеному порядку зарееструвати роботи i дослiдження, пов'язанi з

г€ологiчним вивченням, в тому числi дослiдно-промисловою розробкою родовищ корисню(

копzlJIиЕ зaгilJьнодержавного зЕачеЕпя;
5.3.2 пристушлти до прведенпя робiт на визначенiй дi;rлrцi надр яе пiзнiше пiж через 2

(лоа) роки з момеЕту початку стоку дii Дозволу
5.3.3 забезпе.rувати повноту геологi*tого вивчення, охороку надр та довкi.rшrя в межах

дiляIffс{ надр, надшIоi в користувtlнЕя, а також забезпечувати приведення пор},шених земеJь у
йш, IIридатЕий дш використанltя за призЕаченЕям, або придатнпil мlя под{цьшого ix
використання у суспьному виробництвi вi,щlовi,шlо ло Програми робiт;

5.3.4 пiдгоцвати звiт про результати геологiчного вивченпJI, (довивчеввя) rra дiляrщi надр
та забезпе.лrти в установлеIIому зашонодirвством порядку подalншl докрлентiв на затверджепu{
оцiнки заrrасiв корисних копаJшн Ее пiзЕiше нiж за 3 мiсяuь (iliB) до д{я закiнчепrrя строкУ lii
,Щозвоrry;

5.3.5 проводити роботи у термiни та в межФ(, зазначених у Програмi робiт;
5.3.6 лотрлтмратися вимог зiшонодавства УкраТни, 1IинI lх стандартiв, правил, норм

викопашrя робiт, пов'язанtа< з користрашrям надрilми;
5.3.7 допускати уповновiDкених посадових осiб .Щержгеонадр шя здiйснення заходiв

дерr(iвного геологi.лого контоJIю в порядку та на пiдставах визначендх tIиЕним

зiконодalвством Украilлл ;

5,3.8 вiдшкодовувати збптки, заподiянi пiдприемстваI\.l, ycтaнoвrrм, органiзацiям,
громадянzlм та довкiлrпо;

5,3.9 вiдrпкодовувати у встilновленому порядку влatсникatм землl та земJlекорисryъач:lм
збип<и та втрати, завданi внаслiдок корист}вalяtlя земельними дiляыками вiдповiдяО ДО МеТИ

користув:rЕЕя IrадраItrи визпачеяоi,Щозволом;
5.3.10 використов}ъати вадра вiдповiдяо до мети, для якоi ix було Еадано;
5.3.1 1 забезпеч}ъам безпеry rподей, Mafuia та навкоrппшъою прирдIою середовищq
5.3.12 дотримуватися вимог та умов, передбачених ,Щозволом та цiсю Угодою;
5.3.13 надавати в установденому порядсу .Щерlсеопа,дрilм iнформаuiю щодо корЕстувtlЕня

нашrами;
5,3.14 при виконашri робiт перелбачених .Щозволом та цiею Угодою застосовувати

прогресивнi техвологii i TexHiKy, що забезпечують повне, комплексне i рачiопа;ьне вивчеяНJI

надр;



5.3,l5 зберiгати розвiдуваьнi гiрlrичi виробкя i свердловипи, якi мож5rть буп,I вш<ористанi
при розробцi родовищ та в iнших цi,пл<, i лiквiдовувати у встановленому порядку виробки i
свердIовинЕ, л<i не пiд.llягають подальшому використаIrЕю;

5.З.lб зберiгатИ геологi.пrУ i ыrконавчо-теХнiтту докуrиепТацЬ, зразlоr гiрьrсrх порiд i руд,
ryблiкатiв прб кориснlо< копiurип, якi мощrь бупr впкорисгаяi прп- полаьЬоrу 

"*""rrni 
та

викорисгшlнi надр;
5,3.17 доlриLryватися протлтпожехсrоi безпеки на родовищi та нести за Hei персонапьпу

вiдповйшьнiсть;
5.3.18 зупинити викоЕанItя на наданй йому у користlъання дiляrrцi надр цirьових робiт,

передбачених flозволом, пiсля зугпаненrrя дii.Щозволу та пiсля його ануlпованrrя;
5.3.19 у разi зупипеrrня лri.Щозвоlry прово.щти па дi,пяяцi надр роботи, пов'язанi iз

зшrобiганням виникнеЕЕю аварiйяоi сиryацii або усуненвяrr iT наслiдкiв, Ъ тако* вико}ryвати
зaцодл, спрямованi на усуненпя пор}.шень, що стапл пiдставою дц зупиЕеЕЕя дii.Щозволу;

5.3.20 забезпечити рацiонаJъне комплексне вивченнrl, використilнЕя i oxoporry надр згiдяо
з цiсю Уюдою та Програмою робiт;

5.3.2l створrrи безпечпi д,lя працiвникiв i населепня 5rмови проведенflя робiт, пов'язаних з
корйсIуванням дi.тrяпкою нацг отиманою з мЕтою геологiтrого вивчеЕIIя, в тому тлслi дослiдно-
промисловоi розробки вуглеводнiв;

5.4. При лiквцацfr робiт вiдповiдrrо до умов феi Угодп Надрокорпсцrвач зобов'язаппй:
5.4.1 провести та здiйснити фiншrсування лiквiдщiйпих робiт в.iлп6зiдlо до

затверджеflого в устiiновлеЕому порядку Проекry рбiт;
5.4.2 У ВИПаЛКУ повноi або частковоi лiквiдацii ч{ ковсервацii гiркпчодобрпого об'сrга

гiрпичi виробки привести у cTtlн, який гараrryе безпеку людей, майва i навколиrrпъого
природЕою середовища, а в разi консервацii - зберегпл родовища та гiркrтчi виробкя Еа весь
перiод консервацii;

5.4.3 здiйснювати за погодженням З Оргапzшttи держzвного гiрю.lчого нtгляду та iншими
заiнтересованими оргarнаJ\{и у порядку встllновлепому законодzlвством лiквiдацiю i консервацiю
гiрничодобувнtл< об'екгiв або ix дiлянок.

5.5. Надрокористувач мас право:
5.5.1 здЙспювати на надаяiй йому дirrшцi надр геологiчне вивчеЕItя, в тому числi

дослiДrо-промислову розробку родовищ корисЕIr( копаJIиII за.гrrльЕодержtвного значенпя та iншi
роботи згi,що з умовами ,Щозвоrry та цiеi Угоди;

5.5.2 розпоряджатися видобугими корисЕими копilJlинllми в поряд(у визЕачепому
зzжонодавством Укра'ни;

5.5.3 вести, припшяти свою дiяьнiсть на отримшiй в користувtlннJr лi.llяlщi налр яа
yi{oвax, визначених ,Щозволом, цiею Угодою та зalконодiвством УкраiЬи;

5.5.4 при викондlнi робiт вiдповiдно до ,Щозволу та }Tr.roB цiеi Угодл запучати на пiдрядrю<
умовах викоп:лвцiв окремrх видЬ робiт, якi мають технiчнi можrшвостi, що вiдповiдають
вимога { tIинЕого зt!коIlодaвства.

5.6 Надрокористрач Еесе вiдповiдаrrьнiсть за дотримtlнЕям запучеЕими виконtвцями
умов .Щозволу та yI\{oB корисryв:шня яадрап,{и вiдповiдяо до вимог tIиЕного законодазства.

б. Коптроль за викоцанЕям умов корпсIувапня надрами та положець цiеi Угодlл
6.1 . Контроь за виконzrнням ylloв користувilнЕя надрalltrи вiлповiдtо до дiючого

з:коIlодtlвства та положепь цiеi Угоди, здiйсrпоеться незалежно кожlrою iз CTopiH.
6.2, Налрокористувач при проведешri робiт здiйснюс рiзнi вил.l вирбничого коЕтролю, а

також здiЙснюс контоJIь за виконапням та якiстю рбiт, якi провод}rть запучеЕлй виконавець.
6.3. ,Щерясгеоня,rцrа цроводить змоди державного геологi.пrого коптlюJIю за викончlнням

yьroB користрaц{шr Еад)rrми та положень цiеi Угод,r в межах пoBHoBilJKeHb вiдповi.що до дiюsого
зtlкоЕод:вства.

6.4. ,Щержгеонадра за резуJIьтатaми проведенЕх вею заходiв геологiчпого контоJIю,
безпосередньо або за подшrняи Мiнприрод.r з пiдстав, передбачепих Законом Украihи "Про
оцiнку впrшву па довкiлrrя", цеIпраJьних оргавiв виконавчоi влади, що решiзують державЕу
полiтику у сферi здiйснення державного гiрничого пагляду, епiдемiологi.лrого нrгляд/
(спостереження), державного qагляду (коrrгроrпо) за додержiпII rм вимог законодalвства у сферi\2:



охороIrи н,lвколипIнього природпого середовища, оргдriв мiсцевОГО СаJt{ОВряДуванЕя, органiв
,,ЩФС у разi порlшення Надрокористувачем умов користув:[rI I над)zми мае право:

6,4,1 зупипити дiю .Щозвоrry у випадк:ж передбачепих .цоrоо* Zi Порялку наданЕя
СПеЦiаЛЬrИХ ДОЗВОЛiВ Па Користувirння над)ами затвердженого постчlЕовою кабiнегу MiHicTpiBУкраiЬи вiд 30.05.2011 М 615 (да.lli Порядок) та в iншФ( випад(ах, передбаченпх законод.rвством;

_6,4,2 прлпинити право користувЕlннJ{ надрами пUIяхом аIIуJIюваншI .Щозволу у випадкrж,пердбачених rrуrюом 23 Поря:ку та в iцIIIID( випадк,ж, передбачених закоrЬд*a.uо";
, 9,4.З зверЕутисЯ з позовоМ ло адц.riвiстративного суду з метою припинепЕrI Bcix видЬ

робiт iз використztннll над), що проводяться з порушеню{м стандарЬ та прzrвил i можутьспрпtIинши псува,ЕIIя родовищ,. icToTHe зниження ефекгивностi робiт iбо пр"auЪ* до зЕаIIнI4(збижiв, а тмоr( вживати заходiв до зупинеI*UI дiяльностi пцприемстr, уarоЪ" ,u органiзацiй,
що здйсrтюють використ tня надr без спецiапьпrтх дозволiв ,u *оро"цr"** падрами або зпорупешшм умов, пердбачених такими дозволами.

6.5. ,,Щiя ,Щозволу поновJпоеться Дерrrсеонадрами за }ъ{ови ус}ъеншI Надрокорисryвачем
причип, що призвеJIи до зупинення його дii'.

б,6, Надрокорисlувач мае прarво оскаржити в судовому порядку накази !ерлсеоЕадр про
зупиненюI та припинеЕшI прalва користуванI I дirrянкою надр IIIJIл(.M ilнуJIювання .Щозвоrry. 

-

6,7, .Щержгеонадра продовжус строк дii ,Щозво.тry за умови наданIlJl Нашэокористувачем
позитивного висновку спецiалiзованого держilвного геологiчяого пiдrрп*ь установи,органiзацii', що нarлежать до сфери yopa-iH"" .Щер".еонадр, за резуJътат:ш{и проведенюI
державноi експертизи звiтЬ щодо геологi.rнrл< матерiалiв.

7. Iпформуванпя Сторiп. Щорiчна звiтrriсть
7.1. Надрокорисцвач зобо_в'язаrий щороry oo.i*u* до .Щержгеопадр iнформацiю щодоcT{lнy 
,виконaшIш Програми робiт за формою встilновлеЕою зilконодавством та надавати

вцповцн1 поясЕенЕя з IштаЕь, що вiднесенi до компеrcнцii.Щержгеонадр.

. 7.2. ,Щерп<геонад>а зоб,ов'язана своечасно iнфорьrувати Нчдро*Ьр""rу"ача з питань, якi
ВiДНеСеНi ДО ЙОГО КОМПеТеНцii i вишткають 

"rоaо""о "r*о"ано, уrоЪ !Ъзrолу та положень цiеiУгоди.

, _ 8.1. Уся iнформачiя,."*rr.j;Ytffi#'ffi*н:lми в процесi виконаrrня робiт, еконфiленчйною. Порядок i 1шови корист}ъ:шня iнформацiею, уЪr*о*оur""" власником
iНформацii BiдloBi lpro до rfiнного законодавства.

. 8,2, Вимоги конфйенцiйностi, передбачепi статrею 8.1. цiеi Угоди, за.rшшаються в силi
пiсля припипенпя cTpolcy дii цiеi Угоди, я<що iнше не передбачено *"r."* ,*оrrод*"*о".

8.3. Копфiденцiйнiсть цiеi Угоди пе поширюсться па рlови, вреryльованi IшнЕим
зtжонодirвством Украi'rrи, та щодо органiв, якi здiйснюють контро.гь за ix викон:u tям.

8,4- Не е пор},шенЕяМ конфйенuiйностi цiеi Угоди ЕадllIIЕя вiдомостей, докут..tентiв таiнформацii коЕч)оJIюючим, судовим, державпим оргtlнaм у випадках> передбачених чиЕЕим
з:жонодalвством.

9.1. невиконан"" 
"u" ""i;tI#HiJ""#ЪllJ"1;#L цiсю угодою с виправдаким i

не спричиЕ,Iе вiдповйа:ьносгi у тому разi, якщо Titкe невикоЕаннJl tш неЕалежне викоЕzlнItя с
наслiдком випадку або обставип непереборпоi сили, якi виIIикJIи пiсrrя укладепня цiеi Уюди,
перебрають поза межап.{и контроJIю Сторiп, та якi Сторояп ," 

"о.r*' 
апi передбаити, aHi

поtrередiти роз}мними заходirми.
9.2. Пiд випадком Сторони розумiють надзвичай,.у подiю, .пса не Еосить характеру

невiлпбр6*оi' одпак е непередбачуваною i раптовою л.пя ёторiн, а ci*e: акти або дii Ъргапiв
д€ржлЕого управлiнтrя, рiшення органiв мiсцевого сaмовряд/в,шня, змiни в законодавствi
УкраТпи за )п\{ови, що даЕi обставини безпосердпьо впJIинуJш Еа своечасне виконаЕIIя
зобов'язапь Сторони. Пй обставпнами непереборпЪi сили Сторони розрtiють повirrъ, пожежу,
землетрус та iHmi стихiйнi JIихъ оголошену та неоголош""у ЪiЬу, BoeHHi дiil загрозу вiйни,



терористи.Iний акг, блокаду, революцiю, заколот, повст:шtЕr{, MacoBi зalвор},шеЕня та iншi подii,
що не залежать вiд волi CTopiH.

9.3. При настанпi обставия, зirзЕачеЕих у пункгi 9.1., Сторона, яка опинилася пiд ik
BITJшBoM, повинЕа в розуь.tний строк, але не пiзнiше нй через 7 катrендарrтих днiв з дrя ixвияикненЕя, без затрlтr,rки повiдоштпr про це iншу Сторону та Еадати протffом 60 календарних
дrь докумевти, що пiдгвердж5rють ix пастанпя. Пъвйомлепня повинцо мiстлл,ги iнформацiю про
харашер обставlтн i, лщо можливо, оцiшсу ii впливу на мож.lшвiсть викоЕalЕIlя стороною cBoik
зобов'язапь за цим .щоговором та примiркий графiк вдконанпя зобов'язшrъ.

9.4. Пiсля повiдомлевня про виникпеЕш{ обстазин непереборпоi сиrи Стороlrи, унайкоропш,rй TepMiH, проводяь зустрiч (у разi необхiдlостi) з метоЬ прийнятгя спiльного
рlшення щодо подаJIьшого викон:шЕя ),ъ,lов цiеi Угоди.

9.5. Пiсля припинеЕ}Iя обставип, за}наченtD( у пFIIсгi 9.1., Сторона, що опиrшлася пiд
вIIJшвом обставин непереборноi сиJIи, повияЕа без зацrrплси, але пе пiзнiше нiж через i
к:rлеIцарних дпiв з дня прппипенЕя, повiдомrтги про це iншу Сторону у письмовiй формi,
ПОВiДОМЛеНПЯ ПОВИННО мiстrтги термiп, в який передбачаетьa" Ъ*оrrЪ*-.обов'язання за цiею
Угодою.

9.б. Фаю Еастання обставип непереборноi сиJIи повинен бути лiдгверджений
докумеЕтarльIrо компетентним органом (сертифiкат торгово-прмисловоi па.пати).

В разi вiдсутностi пiдтвердження Сторон4 яка IIе виконаJIа своi зобов'яз.lннJtr, несе
вiдповiдалrьнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог законодalвства,

l 0. Впкорпсгаrrпя украiпського потепцiапrу
_ l0,1. У процесi ня,ч)окористу*шня на лiллrчi налр, Налрокористрач використовуватиме

обла.щання, механiзми, засоби, приладдя, устаткуваншl та iH. перважно'вiт*л,tзняrтлтх виробrплкiв
(в тому числi послуп,r) тiею мiрою, у якiй iх цiни та л<icTb, пЬрiвняпо зi свiтовими цiочlr, ,u
якiстю, булугь технiчно, технологi.пtо й економiчно доцьншrли, та не призводитшrгь до
зниження рiвrrя виробmлцrва та екологiщrоi безпеки.

11. Irабуггя чпнпостi, змiпи, розiрвапня та припппепня Угодп
1 1.1, Ц Угода набирае Чrтнностi з дя ресстрачii .щозвоlry та припиrrяе свою дiю з моменту

припинеIlюI права користувllш{я надрtlми IIIJIяхом шryлювапня ,Щозвоrry або закirтчення сгроку дiТ
.Щозвоrry.

1|.2. liя цiеi Угоди автоматиtlно з)пиЕr{еться, в частинi викоЕанЕя робiт, передбачених
,Щозволом у випадку його зупиненЕя та поновJIю€ться у разi поновлеrпrя дiТ .Щозволу.

l1.3. У разi цродовження строку лii .ЩозволУ Сторони в ycTu,loBJIeHoMy порядку вносять
змiни до Програми робiт та до цiсi Угоди IIIJIл(oM ук.JIадання додатковоi угоди,

l1,4. Якщо iнше прямо не пердбачено цiею Угодою або,шrцrи:r,r в YKpaiHi закоIlодilвством,
внесенпя змiп та доповнець до цiеi Угоди здiйсшосться в поряду встilновлеЕому з1конодавством
Украi'ни IIIJIл(ом укладalпш додажовю( )тод до цiеi Угодл, л<i стають дiйсrпми пiсля ii
письмового оформлеяня Сторонами та пiдписання уповновФкенимя особами Сторiп.

l1.5. Одпосторонrrя вiдvова вiд вгконання умов цiсi Угод,r повнiстю або часжово пе
допускастъся. Право односторонньоi вiдuови вiд цiеi Угоди надаеться .ЩержгеоЕадр:lм у випадку
пришлпеЕня права користуваншI над)а},{и IIIJU{xoM апу.rповання,Щозволу.

1 1.6. Кожlа Сторопа пiдтверджуе, що оби.ща примiрники цiеi Угод.t пiдписанi вй i-i iMeHi
особою, яка мас гц)alво втIиЕrlти юридичнi дii вй iMeHi вiдповiлноi юридичпоi (фiзи.шоi особи -
пiлприемчя) особи. Кояgа Сторона гаранlуе, що нею виконавi yci уtллови i формальностi,
пердбаченi i-i установчrпr.rи докуr{ентaми, щодо прийlrяття орг:lЕ:ми утравлiнпя рiшення про
погодженнjI i пiдписанпя цiеi Уго.щ, а особ4 яка пiдписшrа що Угоду, мас дJIя цього достатнй
обсл повноважень. Жодяа iз Сторiя не може посилатися у спорi з другою Стороною на
обмеженrrя представництва особи, яка пiдписаrrа цю Угоду вiд ij'iMeHi, або ца недостовiрнiсть
вЦомостей щодо предстilвництва.

11.7. Стороrrи нес}ть повЕу вiдповiда.lьнiсть за правилъвiсть вкiв.!них ними у цiй Угодi
реквiзи-гЬ, а у випадкУ змiни: реквiзитiв, юриди.шоi чи фамп.пrоi а,дреси, пазви, устаIrовчих
докlшентiв, Сторон4 у якоi вiдбулася така змiн4 повиЕна повiдомити про це iншу Сторону у\/z--_



строки та в порядку визначеному зaконодzвством УкраiЪи. У разi неповiдомлеЕIUI Сторони
несуIъ ризик ЕастrнЕя пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.

11.8. Yci правовiдносини, що виникilють з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому т.rслi
пов'язанi iз дiйснiстю, укrrадепЕям, виконапЕям, змiною та припиненням цiеi Угоди, тlгуruаченЕям
ii умов, визначенЕям паслiдкiв недiйсностi або порушення У.одr, р"ryпrоrоr"ся цiью Угодою та
вi/тповiдlими нормами чинного законодавства Украiъи.

11.9. Ця угода скпадеЕа уqраiЪською мовою у двох автентичнIr( прlлuiрниках, л<i мають
одIакову юридитIЕу сиJý/, по одному примiрнику для коясlоi iз CTopiH.

12. Додаткп до Угод1,1
12.1, Невiд'емцою частиною цiеi Угоди е:
- |одаток l - Харакгеристика дiлянlол налг;
- .Щодаток 2 - Проrрама робiт.

13. Юрцдичпi адресп, реквiзrтгп та пiдписп Сторiп

.Щержавпа grужба
геологii та падр Украftrи

03б80, м. IfuiB,
вул. Антопа I]едiка, 16
едпоу з75з603l
тел. (044) 5З6-1З-20

//сiftлшцr
t
-rd

надрокорисгувач
повне найменування: Товарпство з обмеr,rсепою
вiдповiдальпiстю <Файт Солюшп>

юридк.Iна адреса: l 1000, Жrтгомирська
обл., Олевський р-н, м. Олевсьц вул.
Герцена, буд. l9lA

оу з9921587

тел.098036l63l

вник

irгор Васильович

(пiдпfiс )

особи заяв
оформ;rюються заявнихом вiдповiдно до
ника.

(посзд4 прiзвlше, iм'я, по багьховi)

Примiтки:
1. Угода та додатки подаються до
примryнЕ\ форм i засвiлlrоться пiдписом

о ц с се; д ."с} )

Il
--)

(-
в Г_.-l

t

,J

д
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fодаток l
до Угод,r пр умови кориfiувiцrвI
вад)tlми з метою геологi.шого
вивч довищ корисЕих копilлин
вlд оУ2_хпЦлц)) 2

ХЛРАКТЕРИСТИ КЛ
дiляпкп падр

Загальнi вiдомостi про дi;янку надр:
1. Мiсце розтшпранI I родовищц адмiнiстративна прив'язка:

перспективна на виявленЕя родовища бурштину Правоберелпа дi-rrянка надр зн.rходитьсяв Олевському районi Житомирськоi областi, мiж селами Юрово, СlтпанЙ, Устинiвк4
Замисловиd. Безпосередrтьо на територii передбачуваних робiт розмiщепе с.Шебедиха_
Територiя передбаT ваною геологiчного вивчення знzлходtться па правобереlюrti р. Уборд, в
межирiччi дalного водотоку з його правим прt{током - р.Пергою. Площа робiт в значпiЙ Mipi
за;riснена (90% i бiльше) та заболочена. Розвiдува.lьнi роботи в охоронпих зоIlах ЕаселецIr(
щшсЬ та piK проводитися пе будlть, fIлоща постадifuого геологiчпого вивченпя ст.lновить
34,055 Kil{2 i не знахо.щrься на земJIя( природоохорояЕого призначепЕя.

3. Геологiчна харакгеристика (вiдомостi про кЬкiсlъ запасiв/ресурсЬ, йформачiя про зrurвлеflу
потрбу).

найбьш перспективпими на виявленЕя покltалiв бурштину е вйшадл мешлгiрськоi свiти
xapKiBcbKoi cepii верхнього пilлеогену, що заJIягають на розмrттiй поверхнi кори влвiтрювання
СиРницьких гранiтiв пержalнського комrrлексу та вулканогепно-осадових метаморфiзовапих
угвореЕь овручськоi cepi'i па.,,lеопротерозою. Лiтологiчно це кварцовi дрiбно-середrьосернистi
пiски з прошарк:lми алевритiв та arлевритисlих гJшЕ, часто з обвуглетшми рослш{ними
зtlJIипIкalми. Поrytrшiсть вi:ц.llадiв стаЕовить 1.0-1.5 до 4.0-6.0 м. Безпосередrьо з вкщ!u{Еми
вИкладами пов'язаний Рiчипський рудоцрояв бурштипу проши (зЕахiдrg) буршгш{у.

Надрокорисrувач
KepiBHrж Коц Вiкгор Васильович

2 а. Географiчнi коорд.rпати ц/товID( точок та площа дiлшкп надl:

1. 5l" 20' 06' IIпIII, 27' 50' 38' СхД
2. 5|" 20' lб" ПнIII, 27" 55' 38- СхД
3. 51' 19'42" П|lI]],27" 55'28" СхД
4. 5l0 l8,56" пнш,27" 56, 14, схд
5. 5l" 18' 12" Пн111,27" 5б' 14'СЦ
б. 51' 17' 21" ПЕIII, 27" 54' З7" СД
7. 5|" l']' l l" ПнШ, 27" 55' 08" СхД
8. 5l" lб'55'ffuШ,27'55'08" СхД
9. 5l' 1б' 34' ПнIII, 27" 54' 24" СД
10. 51' l6'51" ПнШ,27" 54'03" Сх!
ll. 5l" 16'38" ПнШ, 27" 5З'З6" СхД
12. 5l' 17'06" ПнШ,27" 52'16" СхД
13. 51' l7'08" ПкШ,27" 5l'05'СхД

Гfuоща - 3405,5 га

2 б. Географiчti коордипати свердlовип (для пiдземпп<) - вiдсупri.



.Щодаток 2
до Угоди пр умови

корисц/кlння надрами з метою геологiчною вивчешня,
в mму числi дослiдно-rцlомисловоi рqgобки родовищ корисш{х копалин

вlд{l,,//ПD?о zо1!1хэ lly'l(

IIРОI?АМЛ РОБIТ
з гео;rогiчпого впвчеЕпя в тому чцс.лi дос.rriдпьпромнс;rовоi розробкя

дiляпкп бурштяву Правобереrrспа

J$
пJп впдп робiт та вптрат Обсягп

робiт
обiт

Строк
проведепня

несеrrrrя змiн до програми робiтв
Власнi
коlIIти

IVKB.2Ol8p.-

I кв. 2019 р.

2

пошукових свердловин: встановjIення
загмьних закономiрносгей геологiчноТ будови
родовrrща, визначення перспеюив лiцензiйноii
шIощl, встаяовлення пргнозованих pcypciB
корисниr( копмин;
Бурiнllя розвiдув:пьних свердlовин: оконтуреннJI

рдовища, дgгалiзацй особливостей геологiчноi
будови, вивчення якiсних i кiлькiсrп.rх парамегрЬ
корисноi коп.цини, обrрутгryвашrя пiдраху}lку
запасiв.

Бурiння

l l00cB.
3200 ш.

З l00 ш.

Власнi
кошти

I кв. 20l9 р.-
I кв. 2020 р.

з

геологорозвiдвальних робiт: геологiчне
обслуговумняя бурових робiц вiдбiр прб iз керну
свердловиц гамма-каротчtJк кер
гцрогеологiчнi дослiдження-

ну свердJIовин,

Комллекс

150 тис.
проб

56,0 тис.
пог. м.

Власнi
кошти

I кв. 20l9 р.-
I кв. 2020 р.

4

рботи: проведення фiзкко-
механlчних дослlдкень кернових проб на BMicT
бlрrггину-сирцю, випробування сировини,
ралiаuiйно-гiгiеяiчна оцiнка сировиrп,l.

Лабораторнi

l5

l50 тис.
прd

l0 спекр.
ан.

l5 xiM. ан.
ан.

Власнi
коltrти

I кв. 20l9 р. -
IV кв. 2020 р.

5
Ск.ладання та затвердженшI у встановленому проект Власнi

кошти
Дослйно-прмислова розробка Власнi

коlIпи
II кв. 2020 р. -
IV кв. 2020

,7
Камеральнi роботи: ск.гlадання геологiчного звiry,
пiдготовка матерiалiв i ск;lадання ТЕО посгiйних
кондицй

Звiт Власнi
коlпти

ПI кв. 2020 р.-
IV кв. 2020 р.

8
Затверджеrrrrя запасiв корисноI копалиrrи у .Щ3у ltи Звiт

Власнi
копIти

I кв. 202l р.

f _Д.о*."о
L)ПY///цt

( е() П( Надракорпсryвач:

ТзОВ "Райт Солюшп"//acVxacc/k

у

ý\дt{!l

?l- ,, .ý

,7а lCO',

J

ё

{иреrсгор Коц В.В.

ý ._t

I

| .Щжершо

| Фiшапсув""
lпя

1 l.

порядtсу проекtу дослiдно-промисловоi Dозробки II кв. 2020 р.

6 кар'ер

фr


