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(,la,-ri - .Щержгеонадра) з однiсi cToptlHlt

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ (MIHEPAJI'
ПРикдРПдТТЯ>, яке заре€строване ,Щроrобипькою районпою державною адмiяiстрацiсrrr

ЛьвiвськоТ областi 07.12.20l2p. ЛЪ 1 39б 102 0000 0008З0, в особi дпрекгора Гаванчака Мшко.irи

Iвановича, якпй дiс на пiдсrавi Статуry (лмi - Налрокористрач). з iншоi сторони (дапi разоrr -

Сторони. а кожна окремо - Сторона) уклали цю Уголу, про умови корис,г},ванt{я надрами з \{еток)

видобування родовищ корисних копаJlин (лалi - Угола). яка с невiд'смною частиноЮ cneuia-IbHttt,t

дозволу на користуванЕя вадрами вй <22> лпстопада 2017 року лЬ 6234 (.ra,Ti - .I[озвi_r). про

нижчевикладене.

1. Предмет Угоди
1.1. flержгеонадра надас Надрокористувачу право тимчасового користування дiляrlкокr ца:,р l

метою видобування корисЕих копалшн, а Надрокористувач зобов'язу( гься вИКОНУВаТ1l l'a

дотрим)ватись умов корисIувzrння дiлянкою надр, передбачених ,Щозволом, цiсю Уголою та Hoplva}tli

дiючого з{lконодzlвства.

2. Вiломостi про дiлянlсу яддр, яка падаЕа в користувдпня
2.1. МiсцезнаходжеЕня дiлянки надр: 1,5км на пiвдепнпй схiд вiд с. СоJопсько Львiвськоi

областi ffрогобицького райопу
2.2. Просторовi межi дiляяки надр, яка с пред\{етом цiсi Угоди. cT},liHb геологiчного виRчснltя

та освосння об'скта падрокористувitння. вiдомостi,про затвердженrrя (апробачiю) запасiв кориснtlТ
копалини та зzгазьна кiлькiсть запасiв на час надання !озволу вказ).ються Надрокористувачем 1

хараюеристиui дiлянки падр, яка € Додатком l та невiд'смною частиною цiсТ Угоди.
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3. Умовш корпстуваrrня лiляпкою HaJlp, яка HaIlaпa в корпсryванпя
3.1. Умови користумllllя надра}л,l, види, обсяги. джерело фiнансуваrrня та строки виКОIlаННЯ

Надрокористрачем робiт з видобування корисЕих копit,-lин суглпнкп
( назва корисноi liоп&]ини)

протягом строку дii,Щозвоrry визначаються в Програмi робiт з вилобування корисних копа.jIин. яка

пiдписуеться Сmровами, е Додатком 2 та невiд'смною части}tою цiсi Угоди (далi - Програrrа Робiт1,
3.2. Програма робiт в цiлому або oKpeMi'tT показники. у разi потреби можуть змiнюватися

та./або доповнюватись за взасмвою згодою cTopiH у межах лii ,щозволу та цiеi Угоди.
3_3. Сторона яка iнiцirос внесення змiн таlабо доповнень до Прогр&ми робiт. ЗОбОВ'ЯЗаНа

надати iншiй CTopoHi вiдповiднi письмовi обrруЕтування та пiдтверджуючi доку}rенти.
3.4. Сторона, яка одерrкала вiд iншоi Сторони письмовi обФунтрання з пЦтверjlrк),ючи Il tl

документами та пропозицiТ щодо внесення змiн тrабо доповнець до Програrtи робiт зобов'язана в

мiсячний TepMiH надати iншiй CTopoHi письмову вмотивовану вiдповiдь щодо прийняття пропозlпtili

щодо внесенtlя змiн та./або доповнеliь до Програми робiт.
3.5. Строк виконання рбiт з метою видобрання корисних копалин може бути продовжений

за умови продовженЕя строку дii Дозволу та цiсi Угоди. iз внесенням вiдповiдних змiн ДО ПРОГРаМи

робiт.
3.6. Особливi рrови користуванЕя надрами визlrачаються в !озволi та цiсю УгодоЮ i с

обов'язковими до виконilпня Надрокористрачем.

4. Прrва CTopiH па геологiчrrу iнформачiю про надра
4.1. Використапня та розпорядt(ення Сторонами геологiчною iнформачiсю лро HaJpa

здiйснюсться в порядку визЕаченому законод,lвством.
4.2. Геологiчна iяформшriя про надрц ствоРена ( придбана) за рах),нок коштiв державного

бюджеry с державною власЕiстю.
4.3. Геологiчна iнформачЬ пр надра, створена (прилбана) за рахунок коштiв дер;кавного

бюджету, надасться Надркористувачу на правi користуванвя та володiняя без права ро3поряджен''я
яа договiрнiй ocHoBi в поря,щу визначеному законодавством.

4.4. Геологiчна iяформаriя про надра. створена (придбана) Наrрокорисryвачем пi: час.riТ

.Щозволу за власнi коIпти, е його власнiстю. Про перлач.ч права BJlacнocTi або права кОриСт\'ВаrIня

геологiчяою iяформаIriею Надрокористувач повiдомляе уповноважений орган в порядк}
визначеному законодiвством.

5. Iпшi права та обов'язкп CTopiB
5.1. .Щерlкгеопадра мас цраво:

5.1.1 витрбовувати у Нqдркорисryвача звiтнi данi та iнформацiю про виконання цiсi Уго:и:
5.1 .2 видавати та папраыIяти Надрокористувачу в межa!х cBoci компетенцii вiдповiднi tlрипltси.

розпорядження та,/або повйомлення;
5.!.3 здiйсяювати вiдловИЕо до дiючого з.жонодiвства державний геоJ,Iогiчний контроль 3а

рацiояа;rьним i ефеrгивнrм використанням налр Налрокористувачем;
5.1.4 притяграти Надрокорисryвача вiдповiдно до дiючого законодавства i Jмов uicТ Уго:и :to

вiдповiдальностi, в тому числi, зупипяти лiю,Щозволу або припиняти право користування Ha.ilpa}llт

шляхом анулюваняя flозвоlIу в порядку визначеному зzlконодавством;
5.1.5 в установленому зaжонодавством поряJку вживати заходiв до припинення всir Btt tiB

робiт з використання над), що проводяться Надрокористуъачем з пор}.шенrrям стандартiв та правl1.1 i

мохý/ть спричинити псування родовищ, icToTHe зниженЕя ефекrивностi робiт або призвести -rtl
зЕачЕих збиткiв, в тому шrслi якщо роботи ведуться з застос),вання}l методiв i способiв. Itlo

Еегативно впливають на cтitн надр, призводять до забр),днення навко-iIишньопо приро,lноI,L}
середовища або шкiд,чивих наслiдкiв дJlя здоров'я населення- а тако;к в iнших випа,lка\.
передбачених зzжонодавством Украihи;



5.1.6 у встановленому зuжонодавством порядку вживати заходiв до зчпинення дiя_rьносri
пiдприсмств. установ та органiзацiй, що здiйснюють використання надр без спецiа.lIьних дозво-тiв на
користуван}uI або з порушенням умов, передбачених такими дозволtl}tи;

5.1.7 направ,;rятп матерiали щодо виявлених порушень в iншi уповноваженi державнi органtt
ДJUl проведення контроJъних дiЙ i перевiрок. притягнення Надрокористl,вача до вiдповi.]а,l,tьнос t i

та./або вжиття заходiв раryвання вiдповiдно до компетенцii.
5.2. !ерiкгеопадра зобов'язапа:
5.2. l свосчасно tюзглядати звернення Надрокористувача:
5.2.2 своечасно розглядати отримаяi вiд Надрокористрача програми. плани. звiти та iHLtli

документи, яti необхi,щli для виконiшня робiт, визначених цiсю Угодою.
5.3. При викопанrri робiт вйповiдно до умов чiсТУгодп Надрокорпстyвач зобов'язашшй:
5.3.1 приступити до прведення робiт на визначенiй дiлянцi надр не пiзнiше нiж через 2 (два)

роки з моменту початку строку дii.щозвоlry-;
5.3.2 забезпе.r}ъати охороЕу надр та довкiлля в межах дiлянки надр. наланоi в користування. а

також забезпечувати приведенЕя порушених зеЙель у, стан. придатний дJя викориСтання ,1u

ПРИЗНаЧеННЯМ, або приддтнrЙ для пода.льшого ii використанкя \ cycni.rbHoMy виробнlлцтвi
вiдповiдно до Програми робiтl

5.3.3 проволити роботи у термiни та в межах, зазЕачених у Програмi робiт;
5.3.4 дотримчватися вимог зчжонодавства Украihи. чинних стандартiв. правил. Hoprl

виконання робiт. пов'язанtо< з корист}Еlнням надрilJt{и;
5.3.5 допускат}l 1товноваrжених посадових осiб .Щержгеона.lр .],1я здiйснення захо,Liв

державного геологiчного коптрjпо в порядку та па пiдставах визначених чинним законолавствоtt
УкраiЪи;

5.3.б вiдшкодовувати збrmси. заподiпli пi.щрисмс гвам. \,становам. органiзацiям. гро\lа_ýна\i
та довкiллю;

5.3.7 вiдшкодовувати у встirновленому порядку в-,Iасникам зеvлi та землекористувачам збитки
Та ВТаТИ, Завдаri внаслiдок користуванЕя земельними дiлянками вЙповiдно 1,o мети корис,I,ування
надрами визначеноi,Щозволом;

5.3.8 використовlвати надра вiдповiдно до мети. :ля якоi iх бу:rо надано:
5.3.9 забезпечваги безпеку rподей, майяа та навколиrпнюго природного середовища:
5.3.10 лотримуъатися вимог та умов, передбачених .Щозволом та цiею Угодоюi
5.3.11 надавати в установленому порядку .Щержгеонадрам iнформацiю щодо користуванIIя

надрами;
5.3.12 при виконанпi робiт пердбачених .Щозволом та цiсю Угодою застосовувати прогресивн i

технологii i TexHiKy. що забезпечують повне, комплексне i рашiона,rьне використання надр;
5.3.13 зберiгати розвiлувальнi гiрничi виробки i сверлтовини_ якi rto;rq,Tb блти використаtti прlt

РОЗРОбui родовищ та в iнших чi-тrю<. i лiквiловувати у BcTaHoB-leHov), поря_]к}, виробки i cBep;LloBlt lt tt.

якi не пiдлягають подalльшому використчшню;
5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-технiчнt,_1окументачiю. зразки t iрських порi_r i pl.r.

лублiкатiв проб корисних копiлJIин. якi можуть бути використанi при подzlлыuому вивченнi ta
використаннi надр;

5.3.15 лотримуватися пртипожежноi безпеки на ро.]овищi та нести за неТ lIepcoHalbH_r
вiдповiда:lьнiсть;

5.3.1б зупинити виконllнпя на наданiй йому у користчвання дi.rянцi надр цiльових робiт.
передбачених ,Щозволом, пiсля зупинення дii {озволу та пiсля його анулювання:

5.3.17 у разi зупивення дii .Щозволу прOводити на дiлянцi надр роботи. тtов'язанi iз
запобiганпям виникневню аварiйноТ сиryашiii або усуненням i'i' нас"-riдкiв. а також виконувати захо.lи.
спрямованi на усчнення порушень, що стаци пiдставою д-ля зупинеяня дi'i !озволу,

5.3.18 проводити у порядку встановленому законодавство11 повторн.,- експертиз}, га ouiHKr
запасiв родовищ(а) кориспих коп:lJIин дiляпки (лrлянок) HfuIp ]азначеноi 1зазначених) у flозволi та uiГr

Угодi;
5.3.19 внести змiни до ДозвоJrу та цiсi Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з rroMeнTy прове]tеItllя

повторноi експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисних копtl'rин дiJянки (дiлянок) нzurр:



5.3.20 забезпечити рацiоналъне комtrлексне використання i охорону надр згi:но з uir Kl
Угодою та Програмою робiт;

5.3.2l створити безпечнi для прачiвникiв i населення умови проведення робiт, пов'язаних з
користранЕям дiлянкою fiадр отримilною з метою видобування корисних копмин:

5.3.22 у встановлеЕому порJцку забезrrечити виконtшня вимог законодавства про ottiHKr
впливу на довкiлля.

5.4. Прп лiквiлацfr робiт вiдповiдно до умов цiсТ Угодп Налрокорпсlчвач зобов'язаний:
5.4.1 провести та здiйспrrтп фiнансуваrня лiквiдацiйних робiт вiлповiлно до затвердженого в

установленому порядку Проеrгу робiт;
5.4.2 у випадку повrrоi або частковоi лiквiдацii чи KoHcepBauii гiрничолобрного об'скта

гiрничi виробки привести у стан, який гарilнтуе безпеку людей. майна i навко.,,tишнього природного
середовища" а в разi консервацi'i - збертти родовища та гiрничi виробки на весь перiол консервапiт:

5.4.3 здiйснювати за погодженням з органаJrrи державного гiрничого нагляду та iншиrtrл
заiнтересован и м и оргirнами у порядку встllяовленому зaжонодавством лiквiдацiю i KoHcepBauiK,
гiрничолобрних об'скгiв або ik дiлянок.

5.5. Налрокористувач мас право:
5.5.1 здiйснювати на надаЕiй йому аiлянчi надр розробку родовища кориснж копаTин та iHtlti

роботи згИно з умовами .Щозвоrry та цiеТ Угоди;
5.5.2 розпоряд)Iсlтися видобlтими корисними копалинами в порядку визначено]\l\

зztконодавством Украirш;
5.5.3 вести. припвнятп свою дiялънiсть на отриманiй в користування дijlянцi надр на \vовах.

визначених .Щозволом, цiею Угодою та зr!конодalвством Украiни;
5.5.4 при виконапнi робiт вiдповiдrо до.Щозволу та умов цiеi Угоди залучати на пiдря.lних

умовах виконавчiв окрмих видiв робiт. якi мають технiчнi можливостi. цо вiдповiдають вимога\l
чинного з:lкоЕодtiвства.

5.6 Надрокористувач весе вiдповiда:ьнigть за дотимzlнням залученими виконавцями умов
.Щозволу та умов користування надрzlми вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

6. Коrrтроль за впконапtiям умов користування надрами та положепь цiеi Угодll
6.1 , Контроль за виконalЕням ).мов користувilння надрa \4и вiдповiдно до дiючого законодавс-гва

та положень цiеi Угод,r, здiйсшосться незалеrсно кожною iз CTopiH.
6.2. Надрокористувач при проведеннi робiт здiйснюе рiзнi види виробничого контроJю. а

також здiйснюе концюль за виконаrтпям та якiстю робiт. якi проводить за,т1^lений виконавець.
6.3. !ержгеонаца проводЕть за_ход.r держilвЕого геологiчного контролю за виконанням vNIoB

користування надрами та положень цiсТ Угоди в межах повноважень вiдповiдно fo дiкlчоlо
зiконодавства.

6.4. .Щержгеонадра за результатами проведених нею заходiв гео.тогiчного Koнlpo.:rк).
безпосерелньо або за подшrrrям Мiнприроди з пйстав, передбачених Законом Украiни "Про ouiHKy
впливу на довкiлля". центрiuьнш( органiв виконавчоi влади. що реаliз},ють ]ержавн}, по_riтик1 1

сферi злiйснення державЕого гiрнrrчого нагляду. епiдемiологiчного нагляду ( спостережен ня ).

державного нагляду (коятроrпо) за додержаrrЕям вимог законодавства у сферi oxopolrlr
навкоjIишнього природного середовища_ органiв мiсчевого самовряд},вання. оргiлнiв,ЩФС v разi
порушеЕня Надрокорисryъачем ).мов корисryваIr}rя iiадрами мас право:

6.4.1 зlтlинити дiю ,Щозволу у випадкzж передбачених пунктом 22 Порядtу IIа]ання
спецiальних дозволiв Еа користранЕя надрами затвердженого постаIiовою Кабiнету MiHicTpiB
Укра'iни вiд 30.05.2011 Ns 615 (далi Порялок) та в iнших випадках. передбачених зtlконодавство\I:

6.4.2 припинити право користувtlgня яадра,tи lIlJIяхом анулювання .Щозволу у випа-цка\-
передбачених пунктом 23 Порядку та в iнших випадках. передбачених змонодавством;

6.4.3 звернутися з позовом до адмiнiстративного суду з метою припинення Bcix видiв робiт iз
використilння надр. що проводяться з порушенням станлартiв та правил i можуть спричиItи-г}л

псування родовищ. icToTHe зниження ефективностi робiт або призвести до знаlгних збиткiв. а гако;к
вживати заходiв до зуIIиЕенIIя дiяльностi пiдприемств, установ та органiзаtliй. що здiйснюкrть



використання надр без спецiальЕих дозвоfiв на користувrшня надрами або з порушенЕяlll vý{oв,

передбачених таю]ми дозволами.
6.5. .ЩiЯ .ЩозволУ поновлю€тьсЯ flержгеонадрами за умови усунення Налрокористlъаче:rt

причин, що призвели до зупи}lення його дii.
6.6. Налрокорисryвач мае прilво оскархоiти в судовому поряjlку накази Держгеонадр про

зупинення та припинення прalва корист}ъання дiлянкою надр шляхом анулювання Дозвопу,
6.7. .Щержгеонадра продовжу€ строк дii .Щозволу за умови надання Надрокористувачеrt

позимвного висновку спецiалiзованого державного геологiчного пiдприсмства. установи.

органiзацii', що нt}лежатЬ до сферП управлiшrЯ Держгеонадр, за результатами проведення lержавяоТ

експертизи звiтiв щодо геологiчнш матерiалiв.

7. Iпформувапвя Сторiп; Щорiчна звiтнiсть
7.1. Налрокористувач зобов'яiаний щорокУ подавати ло.Щержгеоналр iнформачiю що.цо cTa'v

виконання ПрЬrрами рбiт за формою встановленою зiжонодавством та надalвати вiдповiднi

пояснення з питань, цо вiднес€Еi до компетепцii ДержгеоIrадр.
7.2. Налрокорисryвач зобов'язzший в уст{rновленому порядк), подtiвати до ,I[ержгеонаtр

rчорiчнi звiти вiдповйно до форм звiтностi щодо облiку запасiв корисних копаjIин.

7.з. .щержгеонадра iобъв'язана свосчасно iнформрати Налрокористувача з питань. якi

вiднесенi до йЪгО ко шетенцii i випикаютЬ стосовно виконання 1шов flозволу та положень цiti
Угоди.

8. Копфiленчiйнiсть
8.1. УсЯ iнформапiя, отримiuiа чи придбана Сторонами в процесi виконання робiт. с

конфiденцiйною. Порялок i уrо"r, *орп"rуuанllя iнформапiсю. ),становлю€ться в-lасЕиком iнформаrriТ

вlдповlдно до чинного закоIiодtlвства.
8.2. Вимоrи конфiдеЕцiЙностi, перелбаченi статтею 8.1. цiсi Угоди. за,Tишаються в си:ti пiс.lя

припинеЕня строку лii чiеi угодд, якщо iнше не передбачено чинним з.жонодавством.

8.З. Конфiленчйнiсть цiеi Угоди не пбширюсться на умови, врегульованi чиltним

законодавством Украi'ки, та щоло оргalнiв. якi здiйснюють контоль за ix виконанням-

8.4. Не е порушеrrням ко;фИенцйностi цiсI Угоди надання вiдомостей. докlчентiв та

iвформачii кон,IроJIюючим, судовим, держztвним органам у випадках. передбачених чинни!l

законодавством.

9. Обсrавшнп пепереборноi спли
9.1. Невиконаrня бо ненмежне виконаrtЕя зобов'язань за цiею Угодою с виправданилt i не

спричиняс вi,цtовiдальностi у юму разi. якrчо таке невиконання чи неналежне виконання с нас.,liлкоьt

випадку або обставин Еепереборноi ситпл, якi виникJIи пiсля укладення цiсI Угоди, перебувають позzr

межами контролю cTopiH, та якi Сторови не могли aHi передбачити. aHi попередити розум}tими
заходzrми.

9.2. пй випадком сторни розумiють надзвичайну подiю, яка не носить характер),

невiдворотноi', одЕaк е непередбачувдIою i раптовою дтя CTopiH. а czlмe: акти або лiТ органiв

держalвного управлiння. рiшення органiв мiсчевого самоврядування, змiни в законодавствi Украiни
за умови, що данi обставинИ безпосередньО вплинули на сво€часне виконання зобов'язань CTopoHll.

пiд обставинами неперборноi сили Сторопи розумiють повiнь. ложежу, зе]\{летрус та iншi сr,ихiirнi

лиха, оголошеЕу та цеоголошену вiйну. BoeHHi дii. загроз!, вiйни, терористичний акт. б-.lокад1.

револtочiю. заколот, повстанItя, MacoBi заворушення та iншi подii. що не заlежать Вiд ВОЛi CToPiH.
9.3_ При HacTaHHi обставия, зазначених у пlъктi 9.1., Сторона. яка опинилаСя ПiД i\ ВП;rИВОrt.

повинна в розумний строк, але не пiзнiше нiж через 7 ка,лендарних днiв з дня ix виникнення. бсз
затимкИ повiдомити про че iншу Сторону та надати протягом 60 ка,,rенларних днiв докуlrентlt. rllo

пiлтверлхqпоть ix настання. Повiдомлення повинно мiстити iнформаuiю про характер обставllн i-

якщо можJIиво. очiнку ix впливу на можливiсть виконання стороноЮ Своiх зобов'яЗанЬ ta Цlt\t

.I[оговором та примiрний графiк виконання зобов'язань.
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9.4. Пiсля повiдомлення про виникнення обставин непереборноi сили Сторони. у найкоротший
TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхiдностi) ,з метою прийнятгя спiльного рiшення щодtl
подilльшого виконalння умов цiсi Угоди.

9.5. Пiсля припинення обставин, зaвначених у пуъктi 9.1., Сторона, що опинилася пiд вплttвоu
обставин непереборноi сили, повинна без затримки. але не пiзнiше нiж через 5 календарних днiв з

дня припинення, повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi. Повiдомлення повинно
мiстити термiнл в який передбачаеться виконати зобов'язання за цiею Угодою.

9.6. Факт настання обставин непереборноi сили повинен бути пiдтверджений документально
компетентним органом (сертифiкат торгово-промисловоi па"'rати).

В разi вiдсутностi пiдтвердження Сторона, яка не викона.,Iа своI зобов'язання. несе
вiдповiдальнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог законодавства.

10. BпKoprrcTalrrrя украiнського потенцiаrry
l0.1. У прчесi надркорисryвання на дiлянцi надр. Налрокористувач використовуватиме

обладнаяня, механiзми, засоби, прпладдя, устаткуванЕя та iH. переважно вiтчизнятмх виробникiв (в

тому числi послуги) тiею мiрою. у якiй ii цiни та якiсть. порiвняно зi свiтовими цiнами та якiсr Kl.

булць технiчно. технологiчно й економiчно доцiльними. та не призводитимуть до зниження рiвня
виробництва та екологiчноТ безпекл.

11. Набуттr чпнностi, змiнп, розiрваншя та прпппнення Угодп
l1.1. tlя Угола набирас lшHHocTi з днrl ресстрацiТ ,I[озволу та припиня€ свою дiю з MoмeHT\

припинення пp:lв:l користувашIя надрalJr.tи lIIJlжoM анулювання .Щозволу або закiнчення строк1 лiТ

fозволу.
l1.2. fliя цiеi Угоди автоматично зупинясться. в частинi виконання робiт. перелбачених

,Щозволом у випадку йоrо зlтинення та поновJIюеться у разi поновлення .аii !озволу.
l1.3. У разi продовхевня стоку дii Дозволу Сторони в установленому порядку вносять зrliни

до Прграми робiт та ло чiеi Угодл rrrляхом укJIадання додатковоi угоди.
l I.4. Яrсцо iнше пряrrо не пердбачено фею Угодою або шлнпим в УкраiЪi зzжонодавство\t-

внесепня змiн та доповнень до цiеi Угоди здiйсяюеться в порядку встановленому законодавство},
УкраiЪи шлrtхом укJIя,цання додаткових }тод до цiеi Угоди, якi стають дiйсними пiсля'iх письмового
оформлення Сторонами та пiдписання уповновлкеними особами CTopiH.

11.5. Одностороння вiдмом вiд виконання умов uici Угоди повнiстю або частково не
допускасться. Право односторнньоi вiдмови вiд цiсi Угоди надасться Держгеонадрirм у випадку,
припинення права користувllння надр:лIlrи lIlJIяхом анулювання .Щозволу.

11.6. Кожна Сторна пiдгверджус, що обидва примiрниlсл цiсi Угоди пiдписанi вiд ii' iMeHi
особою, яка ма€ право вIIиняти юридичнi дii вiд iMeHi вiдповiдноi юридичноi (фiзичноi особи -

пiдIрисмчя) особи, Кожна Сторна гарантуе, що нею виконанi yci },мови i формальностi. передбаченi
'lT установчими документiлми, щодо прийняття органаvи управлiння рiшення про пого.littення i

пiдписання цiеi Угоди. а особ4 яка пiдписа.па цю Угоду, ма€ для цього достатнiй обсяг повновахtень,
Жодна iз CTopiH не моr(е посилатися у спорi з другою Стороною на обме;кення представництва
особи, яка пiдписала цю Угоду вiд il iMeHi, або на недостовiрнiсть вiдомостей щодо представництва.

l1.7. Сторни нес}ть повну вiдповiдапьнiсть за правильнiсть вказаних ними у цiй Угодi
реквiзитiв, а у випадq/ змiни: реквiзитiв, юридичноi чи фактичноТ адреси, н,Iзви, чстановчих
документiв, Сторова, у якоi вiдбулася така змiнц повинна повiдомити про це iншу Сторону у строкII
та в порядку визначеному законодzrвством Украiни. У разi неповiломлення Сторони нес!,"ть ризик
настання пов'язаних iз ним несприягливих наслiдкiв.

l1.8. Yci правовiдносини, що виникztють з цiсТ Угоди або пов'язанi iз нею. у тому чис.ri
пов'язанi iз дiйснiстю. ук.ладенням. виконatнням. змiною та припиненням цiсТ Угоди. тrryъ,tаченняrt iT

}а{ов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення Угоди, регу-цюються цiею Угодою та
вiдповiдпими fi ормами tшнного заководавстм Украiни.

l1.9. Щя }тода скJIадена украiнською мовою у двох автентичних примiрниках. якi MaKlrb

однакову юридичну силу, по одному примiрнику лля кож}iоi iз CTopiH.



12. Додаткп до Уrодп
l2.1. Невiд'смною частивою цiсi Угоди е:

- Додаток 1 - Харакlеристика дiлян ки надр;

- Додаток 2 - Прграма робiт.

13. Юрилпчвi алреси, реквiзити та пiдписп CTopiH

.Щержавна qтужба
гео]-Iогii та надр Украiiши

03680, м. Киiв,
вул. Антона Щедiщ 16

сдрпоу 37536031

1 тел. (044'l
J,{lffyll)cccK

lз

(.: a к

(посаiL прi]вllше. iм'я,

Налрокористувач
повве найменуватrня: ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
КМIНЕРАJIИ ПРИКАРПАТТЯ)

юридична адре са: 82162, Львiвська обл,,

.Щрогоби uький р-н, с. Летня,
вул. Б.Хмельнпчького. бул. 66

€дрпоу 38268949
тел.06'13343726

!иректор ТО ЕжЕнок)
вIдпов СТЮ к

прикАр >)rtrllHEPAJlИ

г ак
(посjпа_ llр (пiдпис )
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)
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Додаток 1

до Угоди про умови користування

надрами з метою видобування

У;rЫЩ*rр^Цх"ЗЦY

l. Загальнi вИомосri про лiляпку надр:

1.1. Мiсце розташувrвпя родовища, адмiяiстративна прив'язка;

Пiвденно-Солоrau*a рооойе розтаIIIоване в 1.5 юл. на пiвденний схiд вiд с. Co:roHcbKo

у .[tрогобицькому районi Львiвськоi обл,

1.2. Вiдомостi про здтrер&.(енвя (апробувапвя) запасiв корисноi копалинп;

Запаси суглинку затвердд(енi Протоколом ДКЗ Ng3545 вiд t7,03 2016р в Ki,;rbKocTi

646.0тис.куб.м Зокрма по категорi-п<: Кат А-193,0 тис,куб,м Кат в-453,0 тис,куб,м

13. Загальпа кiлькiсть запасiв на ч!с паддЕIlя спецiального дозволу на користування

ХЛРЛКТЕРИСТИКА
дiлянки яадр

падрами

Родовище не потривох(ене. Запаси станом на l .01.2019р 646.0тис.куб, Зокрема

категорiях: Кат A-l93.0 тис-куб,м Кат В-453,0 тис,куб,м

2 Географiчнi коорлпваrт кловпх точок тд плоша лLrянкп Ha,lp,

ката,тог географiчних координат к}"тових точок Пiвденно-солонського родовиlца
суглинкlв

23,38,53 "

п()

Географiчнi координати

Сх. ДПн. Ш.

NФ,ts

куrовID(

точок

2з"з8,з9"49,22,12"

2з"з8,53"49,22,10"2

2з,з8,54"49о22,09"з

49,22,06"4

49"22,05")
23,38,3 8 "49"22,0,7"6

2з"38,38 "49,22,10"7

Плоша 5.0 га

23"38,4l "

l

l



3. Геологiчша Iардктерцстпка (ступiяь геологiчного впвченЕя та освосЕня об'сктд

надрокорпсц/ваввя тощо).

пiвденно-солонська дiляпка палр в геоморфологiчпому вiдяошеннi вiдноситься до

.ЩрогобичькоI перлгiрноi деIiудацiйно-акумулятивноi височини, що знttходиться в межах

передкарпатського крйового прогшrу, .щi,тuнка надр валежать до четвертинЕих вiдlспадiв,

пiвденно-солонське родовище за складпiстю геологiчноi будови вiдноситься до родовищ

з 11ростою геологiчною буловою з витим,lяими якiсними та кiлъкiсними показника\lи,

Корисною копаJIиною е верхньо-четвертипнi середньо-помiрнопластичнi тяжкi с!тлинки,

Типовий геологiчяий розрiз

0,0 _ 0,2 = 0,2 м Грунтово-рослинниЙ шар

0,2 - 6,0: 5,8 м Супiсок промитий атмосферними опадtlми, який

вiднесений до розкривних порiд.

б,0 - t3,5 = 7,5 м Суглинок жовто-сiрий, помiрно пластишrий, який вiдпесено

до корпсноi копалини (верхяiй шар корисноi копалини)

l3,5 - 25,5 =12,0м Сlтлинок свiтло-сiрий, помiрво ппастичний, який

вiдrrесенО до корисноi копалини (ниlrшiй шар корисноi

копалипи)

25,5 -26,0:0,5м Сумiш супiску, суглинку, пiску i гравiю

Надранавказанiйдiллrцiдета.llьповивченi.СтангеологiчяоговиВЧенIlядостатнiйлля
проекг}tsitння розробtm та ркультивачii кар'еру Родовипlе не освою€ться,

1
еевокJ р

Klr4lHEPД'iH

|о

ý
\4.I. Гаванчак



Додаток 2

до Угоди про рrови користування
надрами з метою видобування
корисних копаJlин

J,h б е30lL)вiдк 0/ >

ПРОГРАМА РОБIТ
з видобування корисних копалин
Суглинки. Пiвденно -Co,T oHcbKe родовише

Строк
проведення

робiт

[жерело
фiнансування

обсяги

робiт
Вили робiтNlrJф

п/п

I кв 20l9p.
Внесення змiн в Програму робiт

II кв 20l9p
власнl коштIl

законодавствоIgвстановленом

2

III кв 20l9p.

II кв 2020р

B.tacHl коштиПiдготовка матерiалiв та отримання у
встановленому порядку акгу про надання

гiрничого вiлволу

Оформлення у встановленому порядку

правовстановлюючих документiв на

земельну дiлянку для потреб пов'язаних з

ня\, над Itt,tко

4

III кв 2020р.власнl кошти

Пiдготовка родовиша до роз
- проходка в'iзних. розрiзних траншей та

утворення площадок першочерговот
вiдробки, проходження гiрничих виробок
(розробка вiдкритим способом );

- проходка вертикaцьних. похилих стволlв,

шурфiв тощо (розробка пiдземним
спосооом

робки:5

IV кв 2020р.власн1 кошти
5.0-30.0Початок видобування (тис. м, куб. на piK)6

II кв 2022рвласнl кошти
l0.0-40.0Вихiд на проектну потужн icTb (тис. м. куб

на piK)
7
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