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!олаток до спецiа.пьного дозволу
на користування надрами, наданого з метою
видобування корисних копrшин

.Щi:rянка Щентральна Юлiiвського родовище
габпо
Nч'Q?/ вil,< / >6>/2/2 2О /-QpoKy-7ч

УrодаNс бЫб
про умовп користуванIlя надрами

з метою видобуванпя корисяих копалин

/ см. Киiв
(дага ук,lадевня)

.Щержавна служба геологii та надр Украiни, в особi Заступник директора .Щепартаменту-

начальник вiддiлу з питань i{ад) у користуваlня ,Щепартаменту дозвiльноi та мiжнародноi

дiяльностi Тимошенка Iгоря Васильовича який дiе на пiдставi наказу .Щержгеоналр вiл

21.05.2018p. Ns 176 та довiревостi вiд 02.01.2019 року Ns7 (далi - Щержгеоналра) з олнiСi СТОРОНИ

та Товариство з обмеженою вiдповiдмьнiстю ккамiнеuь-.щобринь>, яке заресстроване в

,Щержавному peecTpi юриди.пrих осiб та фiзи.+lих осiб пiдтrриемцiв 14.05.2013року JФ

12051020000000914 в особi директора Лисак Ярослава Юрiйовича, який дiе на пiдставi Статlт1,
(да,тi - НадрокОристувач), з iншоi стороНи (ла:Ii разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона)

укл&! и цю Угоду про умови користування надраN,rи з метою видобування родовищ корисних

копаlLtн (далi Угода). яка е невiд' емною частиItою спецiального дозволу на користування

надрами вiд <<У рок), Ns 63/6 (лалi - ,Щоз B1--I ), про нижчевиюrадене.

l. Прелмет Угоди
1.1. .щержгеоrrадра надае Налрокорисryвачу право тимчасового користув.шня дtлянкою

надр з метою видобування корисних копалин. а Надрокористувач зобов'язустъся виконувати та

дотримуватисЬ р{ов користуваяня дiлянкоЮ нцлр. перелбачених ,Щозволом, цiею Угодою та

Еорма}rи дiючого зzlконодalвства_

2. Вiдомостi про дiлянку надр, яка надана в корпстування
2.1 . мiсцезнаходження дirrянки надр в 1 .2 км на пiвнiчний схiд вiд с. ,щобринь.

Хорошiвського району Житомирськоi областi..
2.2. Просторовi межi дi,пянки надр. яка с предметом цiсi Угоди, ступiнь геологiчного

ви8чення та освоення об'скта налрокористуваняя, вiдомостi про затвердження (апробаuiю)

запасiв корисноi копалини та загаJIьна кiлькiсть запасiв на час надzшнJl ,щозвоlry вказуються

надрокорисryвачем у характеристичi дiлянки надр, яка е Додатком t та невiд'смною частиною

цiеI Угоди.

3. Умовц користування дiлянкою надр, яка надана в користування
3.1 . Умови користуваннJI надра}{и, види, обсяги, джерело фiнансування та стрки виконання

Надрокористувачем робiт з видобування корисних коп!ши габро.
протягом строку лilL ,Щозволу визЕачаються в Програмi робiт з вилобування корисЕIIх копалин,

яка пiдписуеться Сторонами, е Додатком 2 та невiд'смною частиною цiеi Угоди (лалi - Програма

робiт1.
3.2. Програма робiт в цiлоrrлу або oKpeMi ii показники. у разi потреби можуть змiнюватися

та./або доповнюватись за взаемною згодою CTopiH у межах дii Дозволу та цiеi Угоди.



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

таlабо доповнюватись за взасмною згодою CTopiH у межах дii Дозволу та uici Уголи.

3.3. Сторона, яка iнiцЬс внесення змiн таlабо доповЕень ло Програми робiт, зобов'язана

надати iншiй CiopoHi вйповiднi письмовi обrрунтуъання та пiдтверджуючi документи.

3.4. Сторона, яка одерж.rла вiд iншоi Сторони письмовi обrрунтування з пiлтверлжlточими

документами та пропозицii щодо внесення змiн таlабо доповЕень ло Програми робiт зобов'язана

в йсячний ..ap"in пuлчr, iншiй CTopoHi письмову вмотивовану вiдповiдь щодо прийняття

пропозицiй щодо внесення змiн та./або доповнень до Програми робiт,
3.5. Строк виконання робiт з метою видобуванЕя корисних копалин може бути

продовжений за умови .rродо""."""п строку лii,Щозволу та цiеi Угоди, iз внесенням вiдловiдних

змiн до Програми робiт.
з.6. оЪооливi },]\.rови користувzlння надрами визначаються в ffозволi та цiею Угодоrо i с

обов'язковими до виковання Надрокорисryвачем.

4. Права CTopiH на геологiчну iнформацiю про надра

4.1. ВикористанЕя та розпорядження Сторонами геологiчною iнформачiею про надра

здiйснюеться в порядку визначеному законодавством.
4.2. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (прилбана) за рах}пок коштiв державного

бюлжеry с державною власнiстю.
4.з. ГеЪлогiчна iнформацiя про Еадра, створена (прилбана) за рахуЕок коштiв державного

бюджету. надасться Надрокорисryвачу на правi користрання та володiння без права

розпорядження на логовiрнiй ocBoBi в порядку визначеному зzlконодавством,

4,4. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (прилбана) Надрокористувачем пiд час дii

,Щозволу за власнi кошти, с його власнiстю. Про передачу права власностi або права

корист}ъання геологiчною iнформачiсю Надрокористlъач повiдомляс ровноважений орган в

порядку визначеному зztконодавством.

5. Iншi права та обов'язки CTopiя
5.1. .Щержгеонадра ма€ право:

5.1,1 витребоьувати у Ьадрокористувача звiтнi давi та iнформацiю про виконання цiсi
Угоди;

5.1.2 видавати та направляти Надрокористувачу в межах cBoci компетенцii вiдповiднi

приписи, розпорядженЕя та./або повiдомлення;
5.1.з здiйснювати вiдповiдно до дiючого законодавства державниЙ геологiчниЙ контролЬ

за рацiона.ltьним i ефекгивним використанням надр Надрокористувачем;
5.1.4 притяг}ъати Надрокористрача вiдповiдно до дiючого з.жонодавства i умов uiеi

угоди до вiдповiдальностi, в тому числi, зупиняти дiю .щозвоrгу або припиняти право

користування надрами шляхом анулювання ,щозволу в порядку визначеному законодавством;

5.1.5 в установленому законодавством порядку вживати заходlв до припинення Bclx видlв

робiт з використtlЕЕя надр, що проводяться Надрокорисryвачем з порушенням стандартiв та

правил i можуть спричинити псування родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або

ninar..r" до значних збиткiв, в тому числi якlцо роботи ведуться 3 застосуванням \lетодiв i

способiв, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього

природного середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населення, а також в iнших
випадках, передбачеЕих законод.rвством УкраiЪи;

5.1.6 у встановленому законодalвством порядку вживати зtlходlв до зупинення дlяльностl
пiдприсмств, установ та органiзацiй, що здiйснюють використання надр без спецiальних дОЗВОЛiВ

на користувtlння або з порушенням умов, передбачеIlих такими дозволами;
5.1.7 налравляти матерiали щодо виявлених порушень в iншi ровноваженi лержавнi

оргЕlни дjUI проведення контроJIьних дiй i перевiрок, притягненЕя Надрокорисryвача до
вiдповйыrьностi та./або вжиття заходiв реаryвання вiдповiдно до компетенцii.

5.2. .Щержгеонадра зобов'язана:
5.2. 1 свосчасно розглядати звернення Надрокористувача;

.v



5.2.2 своечасно розглядати отримапi вiд Надрокористувача прогрilIt{и, плани, звiти та lнШl

док}.менти, якi необхiднi для виконЕIння робiт, визначених цiею Угодою.
5.3. При виконаннi робiт вЦповiдно до умов цiсТ Угоди Надрокорисryвач

зобов'язаний:
5.3.1 приступити до проведепня робiт на визначенiй дiляrчi налр не пiзнiше нiж через 2

(лва) роки з моменту початку строку дii Дозволу;
5.3,2 забезпечувати охорону надр та довкiлля в межах дiлянки надр. наланоi в

користування, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний д]я
використаннЯ за призначеннЯм, або придатний для подальшого ix використання у суспi.rьном1,

виробництвi вiдповiдно до Програми робiт;
5.3.3 проволити роботи у термiни та в межах, зазначених у Програмi робiт;
5.3.4 дотримуватися вимог зlжонодiвства Украiни, чинних Фандартiв, правил, норпt

виконання робiт, пов'язаних з корист}ванням надрами;
5.3.5 допускати уповноважених посадових осiб Держгеонмр для здiйснення заходiв

державного геологiчного контролю в порядку та на пiдставах визначених чинним
законодавством Украiгги:

5,3.6 вiдшкодовувати збитки, заподiянi пiдприемствам, ycTaнoвalм! органlзацlям.
громадянам та довкiллюl

5.3.7 вiдшкодовувати у встановлеЕому порядку власникам землr та землекорист}ъачам
збитки та втрати. завдitнi внаслiдок користування земельними дiлянками ВiдлОвiДНО ДО МеТИ

користування надрalми визначеноi Дозволом;
5.3.8 використов)ъати надра вiдповiдlо до мети, д.гrя якоi ix було надано;
5.3.9 забезпе.ryвати безпеку lподей, майна та назкоlплцшього прирдIого середовища;

5.3.10 лотримуватися вимог та умов, передбачених .Щозволом та цiею Угодою;
5.3.1l вадавати в устllновленому порядку ,I[ержгеонадрам iнформалiю щодо користування

НаДРаIltИ;

5.3.12 при виконаннi робiт передбачених Дозволом та цiею Угодою застосов"чвати

прогресивнi технологiI i TexHiKy, що забезпечують повне, комплексне i рачiональне використання
надр;

5.3.13 зберiгати розвiдувальнi гiрничi виробки i свердловини, якi можуть бlти використанi
при розробцi родовищ та в iнrппх цiлл<, i лiквiдовувати у встановленому порядку виробки i

свердловини, якi не пiдлягають подtцьшому використанню;
5,3.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-технi.rну локушентацiю. зразки гiрських порi: i

руд. дублiкатЬ проб корисних копаJIин, якi можlть бута використанi при подальшому вивченнi
та використаннi надр;

5.3.15 дотримlватися протипожежноi безпелсr на родовищi та нести за Hei персональну
вiдповiдальнiсть;

5,3.16 зlтинити виконання на наданiй йому у користування дiлянцi надр цiльових робiт,
передбачених .Щозволом, пiсля зутинення дii.Щозволу та пiсля його анулювання;

5.3.17 у разi зупинення дii .Щозволу проводити на дiлянцi надр роботи, пов'язанi iз
запобiганням виникненню аварiйноi cl,tTyaцii або усуненням i] наслiдкiв, а також виконувати
заходи. спрямованi на усунення порушень. що стми пiдставою для зупинення дii .Щозволу;

5.3.18 проводити у порядку встановленому законодzlвством повторну експертизу та оцiнку
запасiв родовищ(а) корисних копilлин дi.пянки (лi:rянок) надр зазначеноi (зазначених) у ,Щозволi
та цiй Угодi;

5.3.19 внести змiни до ,Щозволу та цiеi Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з момент},
проведення ловторноТ експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисних копilлин дiлянки
(лiлянок) надр;

5.3.20 забезпечлти рацiональне комплексне використання i охорону надр згiдно з цiсIо
Угодою та Програмою робiт;

5.3.21 створити безпечнi для прачiвнихiв i населення умови проведення робiт, пов'язаних з
користуванням дiлянкою надр отримtlною з метою видобувдtЕя корисних коп:Ulин;



5.3.22 у встановленому порядку забезпечити виконання вимог з{lконод€lвства про оцlЕку
впливу на довкiлля.

5.4. IIри лiквiдацii робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Надрокористувач зобов'язаний:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансування лiквiдацiйних робiт вiдповiдно до

затвердженого в уст€шовленому порядку Проекту робiт;
5,4.2 у випадку поввоi або частковоii лiквiдацii чи консервацii гiрничодобувного об'скта

гiрничi виробки привести у стtш, який гаранryс безпеку людей, майна i навколишнього
природного середовища, а в разi консервацii - зберегrи родовища та гiрничi виробки на весь

перiол KoHcepBauiT:
5.4,3 здiйснювати за логодженням з органами державного гrрничого нагляду та 1ншими

заiнтересованими органами у порядку встановленому законодавством лiквiдацiю i консерваuiю
гiрничодобувних об'сктiв або ii дiллlок.

5.5. Надрокористувач мае право:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лiлянчi надр розробку родовища корисних копалин та

iншi роботи згИно з умовами Дозвоrry та uiei Уголи;
5.5.2 розпорялжатися видобутими корисними копаJlинtlми в порядку визначеному

законодавством Украiни;
5.5.3 вести. припинJtти свою дiяльнiсть на отриманiй в користування дiлянui налр на

умовах, визначених .I|,озволом, цiею Угодою та законодtlвством Укршни;
5,5.4 при виконаннi робiт вiдповiдно до,Щозвоrry та умов цiеi Угоди залучати на пiдрядних

умовах виконавцiв окремих видiв робiт, якi мають технiчлi можливостi, що вiдповiдають
вимогам чинного законодавства.

5.6 Надрокористувач несе вiдповiдальнiсть за дотримau{Еям зzшученими виконавцямИ

умов flозволу та умов користуваЕнJI надраI4и вiдповiдно до вимог чинного законодalвства.

б. Контроль за викондпням умов корисryванIlя надрами та положень цiсi Угодп
б.l. Контроль за виконанням }п4ов користування надрами вiдповiдно до дiючого

закоЕодавства та поJIожень цiсi Угоди, здйснюеться яезtlлежно кожною iз CTopiH.
6.2. Надрокористувач при проведеннi робiт здiйснюе рiзнi види виробничого коЕтролю. а

також здiйснюс контроль за виконiшням та якiстю робiт, якi проводить залучений виконавець,
6.3. Держгеонадра проводить заходr державного геологi.rного контроJIю за виконанням

умов користувilння надрами та положень цiсi Угоди в межах повновaDкень вiдповiдно до дiючого
закоЕодавства.

6.4. ,Щержгеонадра за результатами проведених нею заходiв геологiчного контролю,
безпосередньо або за поданням Мiнприроди з пiдстав, передбачених Законом Украiни "Про
оцiнку впливу ва довкiлля", центральних органiв виконавчоi влади, що реалiзlтоть державну
полiтику у сферi здiйснення державного гiрничого нitгляду. еп iдем iологiчного наг,,ulд}
(спостереження), державного нагляду (контроrпо) за додержанням вимог зzlконодавства у сферi
охорони навколишrяього природного середовища. органiв мiсцевого самовряJlчвання. органiв
,ЩФС у разi порушення Надрокористувачем умов користування Еадр€lми мае право:

6.4.1 зупинити дiю Дозволу у випадках лередбачених п},нктом 22 Порядку надання
спецiшьних дозволiв на користування надрами затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд З0.05.2011 Ns 615 (далi Порядок) та в iнших випадках, передбачених законодавствоNl:

6.4.2 припинtтти право користування надрами шJuIхом анулювання .Щозволу у випадках.
передбачених пунктом 2З Порялку та в iнших випадках, передбачених законодавством;

6.4.3 звернутися з позовом до адмiн iстрати вного суду з метою припинення Bcix видiв

робiт iз використання надр. що проводlться з пор).шенням стандартiв та правил i можlть
спричинити пс}ъанЕя родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або призвести до значних
збиткiв. а тiжож вживати заходiв до злинення дйльностi пiдприсмств. установ та органiзацiй.
що здiйснюють використання Еадр без спецiальних дозволiв на користування надрами або з

порушенням умов, передбачених такими дозволами.
6.5. Дiя,Щозволу поновлюеться,Щержгеонадрами за умови усунення Надрокористувачем

причин, що призвели до зупинення його дii.



6.6. Надрокористувач ма€ право оскаржити в судовому порядку вакази Щержгеояадр про

зупинення та пРипиненнЯ права корист)Ъання дiлянкою Надр шJIrIхоМ анулювання {озволу.
6.7 . ,Щержrеонадра продовжуе строк дii Щозволу за умови над,шнJI Надрокорисryвачем

позитивного висновку сlrецiмiзованого держашного геологiчного пiдприемства, установи,

органiзачii, що належать ло сфери управлiння .щержгеонашl, за результатаN{и проведення

дЬржавноi експертизи звiтiв щодо геологiчних MaTepiMiB,

7. Iнформування CTopiH. Щорiчна звiтнiсть
7.1. Наярокори.ry"u,, Ъобоu'"заниЙ щороку подавати до Держгеонадр iнформачiю чоло

стану виконiшrrя Програми робiт за формою встановленою законодавством та надавати

вiдповiднi пояснення з питtшь, що вiднесенi до компетенцii Держгеонадр,
7,2. Надрокористувач зобов'язаний в установленому порядку подавати до,Щержгеоналр

щорiчнi звiти вiдповiдно до форм звiтностi щодо облiку запасiв кориснrх копалин.

7.3. ,ЩержгеоЕадра .оЪоЪ'"a*u своечасно iвформувати Надрокористувача з питань. якi

вiднесенi до його компетенцii i виникають стосовЕо виконiшнJI ylt{oB Дозволу та положень цiсТ

Угоди.

8. Конфiпенчiйшiсть
8.1. Уся iнформачiя, отримана чи придбана Сторонами в процесi виконання робiт, с

конфiденцiйною. Порялок i 1мови користуваяня iнформачiсю, установлюсться власником

iнформацii вiдповiдно до rмнного закоЕодавства.' ' 
8,2. Вимоги конфiденцiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiеi Угоди, за;мшаються в силi

пiсля припинення строку дii цiеi Угоди, якщо iнше не передбачено .lинним закоЕодавством.

i.з. Конбиенчiйнiсть цiеi Угоди не поширюеться на умови, врегульованi чинтtиý{

законодавством УкраiЪи, та щодо органiв, якi здiйснюють контроль за i.x викоЕанням.

8.4. Не е порушенЕrlм конфiденцiйностi цiеi Угоди Еадання вiдомостей, документiв та

iнформачii контролюючим, судовим, державним ОРгаНаI\.{ у випадках, передбачених чи!tним

законодавством.

9. Обставини непереборноi сили
9.1. Невиконання або неналежне виконalння зобов'язань за цiею Угодою с виправданим i

не спричиняе вiдповiда,rьностi у тому разi, якщо таке невиконання чи Ееналежне виконання €

пu"rйпо" випадкУ або обставиН непереборноi сили, якi виникJIи пiсля укладення цiеj Угоди.

перебувають поза межами контроJIю CTopiH, та якi Сторони не могли aHi передбачити, aHi

попередити роз}ъ.{ними заходами.
9.2. пiд випадком сторони розумiють надзвичайну подiю, яка не Еосить характеру

невiдворотноi, однак с непередбачуваною i раrrтовою для Сторiц, а саме: акти або дii органiв

д"рr*uuпоrо управлiння. рiшення органiв мiсцевого самоврядування, змiни в законодавствi

украiни за уr{ови, що данi обставиши безпосередньо вплиЕули на свосчасне виконання

зобов'язань Сторони. Пiд обставинами непереборноi сили Сторони роз)ъdють повiнь, пожежу,

землетрус та iншi стихiйнi лиха, оголошену та неоголошеву вiйну, BocHHi дii, загрозу вiйни,

терор"ЪiичниЙ акт. блокаду, револючiю. заколот. повстання. MacoBi заворушення та iншi подiТ.

що не зацежать вiд волi CTopiH.
9.з. при HacTaHHi обставин, зазначених у пунктi 9.1., сторона, яка опинилася пiд iх

впливом, повинIlа в розумЕий строк, але не пiзнiше нiж через 7 ка.течдарних днiв з дня l\
виItикнення, без затримки повiдомити про це iншу Сторону та надати протягом 60 календарних

днiв документи, що пiдтверджlrоть iх HacTaHIп. Повiдомлення повинно мiстити iнформаuiю про

характер обсгавин i. якшо можливо, оцiнку Тх впливу на моrкливiсть виконання стороною своТх

зобов'язань за цим Договором та примiрний графiк виковання зобов'язань.
9.4. Пiсля повiдомлення про виникнення обставин непереборноТ сили Сторони. у

найкоротший TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхiдностi) з метою прийнятгя спiльного

рiшення щодо подаJIьшого виконання }мов цiеi Угоди.



9.5. пiсля припинення обставин, зазначених у пунктi 9.1., сторона, що опинилася пrд

впливом обставин непереборноi сили, повинна без затримки, але не пiзнiше нiж через 5

календарних днiв з дня пр"пи""rпя, повiдомити про це iншу сторону у письмовiй формi.
Повiдомлення повинно мiiтити TepMiB, в який передбачасться виконати зобов'язання за цiсю

Угодою.
9.6. Факт настання обставин непереборноi сили повиIlен бути пiлтверлжений

док}ъ{ентально компетентним органом (сертифiкат торгово-промисловоi па,T ати).

В разi вiдсутноотi пiдтвердження Сторона, яка не виконала cBoi зобов'язання, несе

вiдповiдальнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог законодitвства,

10. Використання украiпського потевцiалу
l0.1. У прочесi надрокористування на дiлянцi надр, Надрокористрач використовуватиме

обладнання, меiанiзми, засоби, прилаЛля, устаткуванНя та iH. переважно вiтчизняних виробникiв

(в тому числi послуги) тiсю мiрою, у якiй ix цiни та якiсть, порiвняно зi свiтовими цiнами та

якiстю. булуть технiчно, техвологiчно й економiчно доцiльними, та не призводитимуtь до

зниження рiвня виробництва та екологiчноi безпеки.

11. Набуття чинпостi, змiнп, розiрвання та приппнеппя Угоди
l 1 .1 . Ця Угода набирас чинностi з дня реестрацii ,щозволу та припиняс свою дiю з моменту

припинення права користувtlння надра {и шJlяхом анулюв{lння .щозволу або закiнчення строку дii
.Щозво.rу.

it.z. дi" цiеi Угоди автоматичItо зупинясться, в частинi виконання робiт, передбачених

.Щозволом у випадку його зупинення та поновJIюеться у разi поновлеrrня дii Дозволу,
l1.3. У разi продовження стоку дii .щозволу Сторони в установленому порядку вносять

змiни ло Програми робiт та до цiеi Угоди lIlJIяхом укJIадzrння додатковоi угоди,
1 1.4. Якщо iнше прямо не передбачено цiсю Угодою або чинним в УкраЪi законодаВстВо}t.

внесення змiн та доповнень до цiеi Угоди здiйснюеться в порядку встановленому законодавствоIu

УкраiЪи шJUтхоМ укладання додаткових Угод до цiсi Угоди, якi стають дiйсними пiс.rя iх
письмового оформленшl Сторонами та пйписання уповноваженими особами cтopil{.

l1.5. Одностороння вИмова вИ виконання ylt{oB цiеi Угоди повнiстю або частково не

допускасться. Право односторонньоi вiдмови вiд цiеi Угоди надаеться ,щержгеонадрам у випадку

припинення права користування надрalми шляхом анулюванrrя,Щозволу.

l 1.6. КЬжна Сторона пiдтверджус, що обидва примiрники цiеi Угоди пiдписанi вiд ii' iMeHi

особою, яка мас право вчиняти юриличнi дii вiд iMeHi вiдповiдноi юридичноi (фiзи,тноi особи -

пiдпри€мця) особи. кожна Сторона гаранту€, що нею викоЕанi yci 1мови i формальностi,
перелбаченi i'i установчими документaми, ulодо прийняття оргiшами управлiння рiшення про

поiодження i пiдписання цiеi Уголи, а особа, яка пiдпис{ца цю Уголу, мас дllя цього достатнiй
обсяг повноваЖень. Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Стороною на

обмеження представництва особи, яка пiдписала цю Угоду вiд i'i'iMeнi, або на Еедостовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва.

l1.7. Сторони нес}ть повну вiдповiда.ltьнiсть за правильIliсть вказаних ними у uiй Уголi

реквiзитiв, а у випадкУ змiни: реквiзитiв, юридичноi.iи фашичЕоi адреси, Ечвви, установчих
документiв, Сторона, у якоi вИбулаСя така змiна, повинна повiдомити про це iЕшу Сторону у
строки та в порядку визначеному законодавством УкраiЪи. У разi неповiдомлення Сторони
несуть ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.

l1.8. Yci правовiдносини, що виникають з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому числi
пов'язанi iз дiйснiстю, укладенням, виконЕlнням, змiною та припинеItням цiеi Угоди, тп}маченням
i'i умов, визнаЧенням наслiдкiв недiйсностi або порушепня Угоди, реryлюються цiею Угодою та

вiдповiдними нормап.{и чинного з.lконодавства Украiни.
l 1.9, I-1я угода складена украiнською мовою у двох автентичних примiрниках. якi мають

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

12. Додаткп до Угоди



12. 1. Невiд'емною частиною цiеi Угоди е:

- Додаток l - Характеристика дi,тянки надр;

- Додаток 2 - Програма робiт.

13. Юриличпi алреси, реквiзити та пiдписи CTopirr

.Щержавна слуrriба
геологii та надр УкрдiЪи

03680, м. Киiв,
вул. Антона I {едiка, 16

€дрпоу 375з6031
тел. (044) 5З6-1З-20

Засryпнrrк диреlсгора .Щепартапtепту-
нача.-rьник вiд,tiлу з питань яадр у
корrrсryвання .Д,епартаме

Надрокористувач
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кКамiнечь-.Щобринь>

юридична адреса: Житомирська область,

Хорошiвський район, с. [обринь
едрпоу 38580762
тел. 0674115166

ж\та пriжнародrrоi дiяльн

Тимошенко Iгор
Васrr.,rьовлrч

д'Q

ý*,
-/

(

\-'tZ

рекl ор
сак Ярослав Юрiй

t

tр,a,с
'-э

Примiтки:
l. Угода та додатки подаються до Держгеоцадр у лвох примiрниках, оформлюються за,rвником вlдпов|дно до

примiрних форм i засвiдчуються пiдписом уповноважецоi особи заявника.

2. Програма робiт обирасться заявником вiдповiдно до виду корисноТ копалини,

з. заповнення назв, найменувань та вiдомостей заявника в передбачених для цього мiсrrях в Угодi та додатках.

рекомеядовано здiйснювати вiлповiлним шрифтом (Times New Rоmап) з установленим розмiром ( l2).

ф

/

.И йd



Додаток 1

до Угоди про у!!ови користування
надрами з метою видобування
корисних копалин
вц (( 20_ Nэ _))

l. Загальнi вiдомостi про лiляяку надр:

1.1.,ЩiлянкаЩентральнаЮлiiЪськогородоВищегабророзташованав1.2кмнапiвнiчний
схiд вiд с. ,Щобринь, Хорошiвського району Житомирськоi областi,

1.2. Пiсlrя повторноi геолого-економiчпоi експертизи запаси корисноl копалини дlлянки

I-{ентральноi юлiiвськоiо родовища габро затвердженнi протоколом,ЩtЗ УкраiниNо 4577 вiд 08

ХАРАКТЕРИСТИКА
дiлянки надр

листопала 2018 року

l.з. Ба,тансовi запаси: незмiнного габро затвердженi по категорiям в кiлькостi (в тис

м.куб): В - l07; Cr - 164; B+Cr -271;

2 а. Географi.тнi координати:
ПнШ

l. 50'42,11"
2. 50'42,15"
3. 50о42,15"
4. 50о42,16"
5. 50о42,|4"
6. 50o42,14"
7- 50'42,11"
8. 50o42,10"
9. 50"42,10"
Лiцепзiйна площа 4,1 га.

СхД
28о49,з9"
28о49,3 8 "
28о49,40"
28о49,48"
28о49,48"
28о49,54"
28о49,55, 

,

28о49,49"
28о49,41"

3. Геологiчна характеристика.

Розроблення корисноi копалиЕи передбачасться кар'сром до вiдмiтки +162 м. Висота

уступiв та пiдступiв залежить вiд наявностi горизонтtlльних трirшлн i вiдстанi мiж ними (6-3 М) i
буде кориктуватись по фактичнiй трiпцнlъатостi порiд.

На родовищi передбачаеться транспортна система розроблення з розмiщенням
розкривних порiд у зовнiшнi вйвали. Робочий к}т укосу уступiв для незмiнного габро з

урахуванням запобiжних берм - 75 градусiв скальних розкривних порiл - 60 градусiв. пухких
порiд розкритгя - 40 гралусiв.

Проектна потужнiсть кар'сру .Щiлянки центрzlльна Юлiвського родовища габро 3,5 тис
м.куб. блокiв на piK або l3,0 тис м.куб гiрськоi маси незмiнного габро.



Полальша розРобка родовища габро розпочяеться пiсля оцимЕlнЕя спецlЕшьного дозволу
на експrryатаuЬ. гiрничого та земельногО вИводiв, скJIад:rння вiдповiдних проектiв.

В межм родовища землi природоохоронного призначення вiдсутнi, Родовище не

розташоване у водоохоронЕiй зонi. Потреби в отриманнi дозволу на спец водокористування не

мае. Рекультивацiя порушених земель буде передбачена проектною документачiсю. яка буае

розроблятись пiсля отримаяня спеlцозволу.

тов кКамiнець-Добринь> }комплектов.ше фахiвчями, якi мають вiдловiдну

кзалiфiкачiю та досвiд роботи в гiрничому виробничтвi, а також забезпеЧеНа НеОбХiДНИМ

гiрничо-видобувним та переробним устаткуванням та обладнанням.

Вилобута мiнеральна сировина (блоки габро) буле переробrrятись на каменепереробному

виробництвi в Коръстишiвському районi. Порушене вивiтрюванням габро i вiдходи

вилобування блокiв булуть використовуватись для виробництва щебню булiвельно та каменю

бутового

.Щiлянка l_|ентральна ЮлiiЪського родовище габро пiдготовлено ДJlя ПОдzrлЬШОГО

промислового освоення.

Наарокорrrсryвач

Щиректор
ТоВ кКамiнець-Дбринь> JIисак Я.Ю.

:lолr.инь1

=a?



Додаток 2

до Угоди про р{ови користування
надрtll\,rи з метою видобування
кориснш( копzlJшн
вlд (_)) 20_N9 _

IIРОГРАМА РОБIТ
з видобування корпсних копалин габро дiляшкrr Щвтральна Юлiiвського родовнща Житомирськоi

областi

* !ля рlлних.,нерудних корисних копалtlн

!,ержавна слу;кба
геологii та надр Украiни

0З680, м. Киiв,
вул. Антона Цедiка, l б
едрпоу з753603l
тел. (044) 536- l З-20
Засryпник дирекгора Департаменry-
питань надр у корисryвання .I{епа
мiжнаролноI лiяльностi

Тимошенко Iгор Васильович

Надрокорпстувач
ТОВ <d(амiшець-,Щобрпнь>>

юридична адреса: Житомирська область,
Хорошiвський район, с. ,Щобринь
сдпоу 38580762
тел. 0674l l5 l66

,ф

..'
,.n+

v

N9
п/п

Ви.ru робiт Обсяги робiт .Щiкерело
фiнансу-

вання

Строк
проведення

робiт
l Огримання спецiмьного дозволу на корисT_'8ання

надра]\rи

l Власнi
кошти

l кв. 20l9p.

Смадання та затвердrкення прекry на рзробку i

ркультимuiТ роловища в порядку встчrноыIеному
законодавством

) Власнi
коштll

3 кв. 20l9p.

J Пiдготовка лrатерiалiв та отримання у
встановленому порядку акry про надання
гl ничого вlдво

1 Власнi
коштн

4 кв. 2019р.

.1 Оформлення у встановленому порядку
правовстановлюючих документi в на земельну
лiлянку ьпя потреб пов'язаних з корисryванням
надрами

l Власнi
кошти

1 кв. 2020р.

5 Пiдготовка роловища до розробки:
- проходка в''iiних, розрiзних траншей та

утворення мощадок першочерговоТ вiдробки,
проходження гiрничих виробок (розробка
вiдкритим способом);
- проходка вертикальних, похилих стволiв,
шурфiв тощо (розробка пiдземним способом)

Власнi
коштll

6 Початок видобування (олиниця вимiру на piK) l200ll3 Власнi
кошти

4кв.2020р.

Вихiд на проеIсгну поryжнiсть згlдно з
проеюом
розробки
родовища

B,,tacHi
кошти

2кв.2021р.

{ы )r'

Щирекrор /
Лисак Ярос.rав Юлiйов[

l

I

2 кв. 2020р. 
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