
Державна служба геології та надр України

Реєстраційний 

Дата видані 

Підстава надання:

ш щ аш дш й д ю ш
на користування надрами

б с ї б а

від / s
Наказ від 12.12.2017 № 548

року

(дата прийняття та номер наказу ДержгеонаОр, протоколу Міжвідомчої комісії з  організації укладення та 
виконання угод про розподіл продукції або протоколу аукціонного комітету та договору купівпі-продажу)

Вид користування надрами відповідно 
до статті 14 Кодексу України про
надра, статті 13 Закону України «Про _  г_ ___
нафту і газ» та пункту 5 Порядку В И Д О О уванН Я  
надання спеціальних дозволів на 
користування надрами

Мета користування надрами: видобування суглинків, придатних для виробництва цегли 
керамічної рядової повнотілої та пісків, придатних для 
благоустрою, рекультивації та планування

Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно до державного балансу запасів корисних копалин України), що надасться у 
користування:

назва родовища Роганське родовище

Г еографічні
координати: Т.1 Т.2 Т.З Т.4 Т.5 Т.6 Т.7

ПНІ 49°54’09” 49°54’07” 49°54’06” 49°54’06” 49°54’05” 49°54’01” 49°54’0Г
СхД 36°30’50” 36°30’53” 36°30’56” 36°31’00” 36°31 ’07” 36°ЗГ06” 36°31’03:

Т.8 Т.9 Т.10 ТЛІ ТЛ2 ТЛЗ ТЛ4

п ш 49°54’02” 49°54’05” 49°54’07” 49°54’06” 49°54’06” 49°54’07” 49°54’08’
СхД 36°30’58” 36°30’55” 36°30’5 Г 36°30’50” 36°30’49” 36°30’50” 36°30’49’

місцезнаходження: Харківська область, Харківський район
(область. район, населений пункт/

прив язка на місцевості відповідно до
адміністративно-територіального 0,9 К М  На П ІВДЄН НИ Й  СХІД В ІД  СМТ. РогаНЬ
устрою України:

площа

Обмеження щодо глибини 
використання (у разі потреби)

Вид корисної копалини відповідно до 
переліків корисних копалин 
загальнодержавного та місцевого 
значення, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 12 грудня 1994 р. № 827

(напрямок, відстань від найближчого населеного пункту, залізничної станції, природоохоронних об 'єктів)

3,0 та

(зазначається в одиницях виміру)

пісок, суглинок



час надання спеціального дозволу на 
користування надрами (основні, 
супутні):

Ступінь освоєння надр:

Відомості про затвердження 
(апробацію) запасів корисної 
копалини (зазначається у разі 
видобування)

Джерело фінансування робіт, які 
планує виконати надрокористувач 
під час користування надрами

Особливі умови:

Відомості про власника:

Відомості про погодження надання 
спеціального дозволу на 
користування надрами:

Строк дії спеціального дозволу на 
користування надрами (кількість

пісок: кат. В+Сі -  90,4 (В -  5,4; Сі -  85) тяте, м3 
суглинки: кат. В+Сі -100,8 (В -11,8; Сі -  89) тис. м3

(аОиниця виміру, категорія, обсяг)

не розробляється
(розробляється, не розробляється)

протокол ДКЗ України від 14.08.2008 № 1565

(дата складення, номер протоколу, найменування органу)

недержавне

(державні або недержавні кошти)

1. Виконання умов Міністерство екології та природних ресурсів України -  наказ 
від 18.05.2017 № 197, протокол М 21 засідання Комісії з питань погодження 
надання надр у користування Мінприроди від 17.05.2017 (підпункт 7 пункту 2).

2. Виконання умов ДКЗ України (п. 3.9 протоколу від 14.08.2008 № 1565).
3. Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар’єрі та продукції з неї 

на відповідність вимогам НРБУ-97.
4. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати обов’язкові платежі до Державного 

бюджету згідно з чинним законодавством.
5. Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України згідно з 

формою 5-гр.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ХАРКІВНЕРУДПРОМ» 
КОД 41184204 
03190, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 
БУДИНОК 16/30, ОФІС 2

(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім ’я, по батькові фізичної особи — підприємця, 
ідентифікаційний номер, місцезнаходження)

Харківська районна рада -  лист від 24.07.2017 № 02-19/440, рішення від 
20.07.2017 б/н
Міністерство екології та природних ресурсів України -  
наказ від 18.05.2017 № 197, протокол № 21 засідання Комісії з питань 
погодження надання надр у користування Мінприроди від 17.05.2017 
(підпункт 7 пункту 2)

(найменування органу, який погодив надання дозволу, дата прийняття та номер документа про погодження)

20 (двадцять) років



Додаток до спеціального дозволу 
на користування надрами,
наданого з метою видобування пісків та суглинків 
Роганського родовища

№  (о £ £ 0  від « /£ >> 20 / ^ р о к у

Угода № (о с$  ̂ ( 9  
про умови користування надрами 

з метою видобування пісків та суглинків Роганського родовища

М. Київ
(дата укладення)

Державна служба геології та надр України, в особі т.в.о. директора Департаменту 
дозвільної та міжнародної діяльності Тимошенка Ігоря Васильовича, який діє на підставі 
наказу Держгеонадр від 18.12.2015 №  430 (зі змінами внесеними наказом Держгеонадр 
від 03.11.2017 №  492) та  довіреності  від 03.01.2018 №  9 (далі - Держгеонадра) ,  з однієї 
сторони ,та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківнерудпром», яке зареєстроване 
Шевченк івською районною в м. Києві  державною адміністрацією 01.03.2017 року №  1 074 102 
0000 065620, в особі директора Золотоголового Олега Ігоровича, який діє на підставі 
Статуту, (далі - Надрокористувач) ,  з іншої  сторони, разом - Сторони,  уклали цю Угоду, яка < 
невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами №  від
« / 3  > > о ^ 2 / ^ року (далі - Дозвіл),  про нижчевикладене,

1. Предмет Угоди ^
1.1. Держгеонадра надає Надрокористувачу право користування ділянкою надр з метою 

видобування корисних копалин, а Надрокористувач зобов’язується виконувати та 
дотримуватись умов користування ділянкою надр, передбачених Дозволом,  цією Угодою та 
нормами діючого законодавства.

2. Відомості про ділянку надр, яка надана в користування
2.1. Місцезнаходження ділянки надр - Харківський район Харківської області,  в 

0,9 км. на південний схід від смт. Рогань.
2.2. Просторові  межі ділянки надр, яка  є предметом цієї Угоди,  ступінь геологічного 

вивчення та освоєння о б ’єкта надрокористування,  відомості  про затвердження (апробацію) 
запасів корисної  копалини та загальна кількість запасів на  час надання Дозволу на 
користування надрами вказуються Надрокористувачем у характеристиці  ділянки надр і < 
Додатком 1 та невід 'ємною частиною цієї Угоди.

3. Умови користування ділянкою надр, яка надана в користування
3.1. Умови користування надрами,  види та строки виконання Надрокористувачем 

робіт  з метою видобування суглинків та пісків протягом строку дії  Дозволу визначається в 
Програмі  робіт  з видобування корисних копалин, яка підписується Сторонами і є Додатком 2 
та невід 'ємною частиною цієї Угоди (далі -  Програма робіт).

3.2. Програма робіт  у цілому або окремі  її  показники,  у разі потреби можуть 
уточнюватися або змінюватися за взаємною згодою Сторін у межах  дії  Дозволу та цієї Угоди 
за наявності  інформації,  одержаної  за результатами перевірки органом державного



геологічного контролю, яка оула здійснена протягом одного календарного року то момешу 
звернення про внесення змін до Програми робіт.

3.3. Сторона, яка ініціює внесення змін та/або доповнень до Програми робіт, 
зобов'язана надати іншій Стороні відповідні письмові обгрунтування.

3.4. Сторона, яка одержала від іншої Сторони письмові обгрунтування га пропозиції 
щодо внесення змін іа/або доповнень до Програми робії юбов 'язапа в місячний іермін 
надати іншій Стороні  письмову вмотивовану відповідь щодо прийняття (відмови) 
пропозицій щодо внесення змін га/або доповнень до Програми робі і .

3.5. Строк виконання робіт з метою видобування корисних копалин може бути 
продовжений за умови продовження строку тії Дозволу та цієї Угоди. П внесенням 
відповідних змін до Програми робіт.

3.6. Особливі  умови користування надрами визначаються в Дозволі та ції ю У і одою і є 
обов 'язковими до виконання Надрокорисгувачем.

4. І Ірина Сторін  на гео.шіічму інформ ац ію  про надра
4.1. Геологічна інформація про надра, створена (придбана)  па коипи державного 

бюджету є державною власністю.
4.2. Геологічна інформація про надра, створена (придбана)  па коніїн державної о 

бюджету, надається Надрокорпстувачу на праві користування та володіння без права 
розпорядження на договірній основі.

4.3. Геологічна інформація про надра, створена І Іадрокористувачем під час дії 
Дозволу за власні кошти, є його власністю. Реалізація цієї інформації  здійснюєгьея за 
погодженням з Держгеонадрами.

4.4. Порядок використання та розпорядження геологічною інформацією про надра 
визначений постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про порядок 
розпорядження геологічною інформацією» від 13 червня 1695 року №  423.

5. Інші п ра ва  і а ооон'н іки ( бор ін
5.1. Держгеонадра має право:
- витребувати у І Іадрокористу ваші зві тні дані та інформацію про виконання цієї

Угоди;
- видавати та направляти І Іадрокористу вачу в межах своєї компетенції відповідні 

приписи, розпорядження га/або повідомлення;
- проводити державний геологічний контроль відповідно до діючого законодавства;
- притягувати Мадрокористувача відповідно до діючого законодлвсіва і умов цієї 

Угоди до відповідальності,  в тому числі, зупиняти дію Дозволу або припиняти право 
користування надрами шляхом анулювання Дозволу в установленому порядку;

- в установленому законом порядку припиняти всі вили роби із і оологічного вивчення 
та використання надр, що проводяться з порушенням с т а н д а р т і  іа правил : м о ж \ і ь  
спричинити псування родовищ, су ттєве зниження ефек і ивное і і робі і або призвести до 
значних збитків, а також зупиняти діяльність підприємств, ус йшов іа орі ані кщііі. пю 
здійснюють геологічне вивчення та використання надр без спеціальних юзво іів іа ліцензії! 
або з порушенням умов, передбачених цими дозволами чи ліцензіями;

- направляти матеріали щодо виявлених порушень в інші уповноважені  державні 
органи для проведення контрольних дій і перевірок, прім яі вення і Іадрокорме І \ В.іЧЛ до 
відповідальності та/або вжиття заходів реагу вання відповідно до компетенції.

5.2. Держгеонадра зобов'язані :
- своєчасно розглядати звернення 1 Іадрокористу вача:
- своєчасно розглядати підготовлені 1 Іадрокористу вачем програми, плани, інііш рівні 

матеріали та інші доку менти, які необхідні для виконання робі і . ви ніачених цією Уі одою.
5.3. При виконанні  робії відповідно до умов цієї Уіоди І І адрокориеі \вач 

зобов'язаний:



- забезпечувати охорону надр іа довкілля в межах ділянки надр, наданої в 
користування, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для 
використання, відповідно до Програми робіт:

- проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах,  зазначених у 1 Ірограмі робіт:
- дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм 

виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами:
- допускати посадових осіб Держгеонадр для здійснення заходів державної о 

геологічного контролю за умови дот римання порядку здійснення де|гжавного і еологічного 
контролю, передбаченого законодавством:

- відшкодовувати збитки, заподіяні підприємствам.  установам.  організаціям, 
громадянам та довкіллю в установленому законодавст вом порядку :

- використову вати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано:
-забезпечувати  безпеку людей, майна та навколишньої  о природною середовища:
-дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією У і одою:
- надавати в установленому порядку Держтеонадрам інформацію щодо користу вання 

надрами;
- застосовувати прогресивні технологі ї і техніку , що забезпечують повне, комплексне і 

раціональне використання надр:
- зберігати розвідувальні  гірничі виробки і свердловини, які можуть бу ги використані 

при розробці родовищ та в інших цілях, і ліквідову вати у встановленому порядку виробки і 
свердловини, які не підлягають подальшому використанню:

-збер ігати  геологічну і виконавчо-технічну документацію,  зразки гірських порід і руд. 
дублікатів проб корисних копалин,  які можу ть бутті використані при подальшому вивченні 
надр:

- дотримуватися протипожежної  безпеки на родовищі та нести за неї персональну 
відповідальність;

- зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених 
Дозволом,  після зупинення дії Дозволу або ану лювання Дозволу:

- у разі зупинення дії Дозволу проводиш на ділянці надр роботи, пов'язані із 
запобіганням виникнення аварійної  ситуації або усу нення її наслідків:

- проводити повторну державну експеріизу та оцінко запасів родовищ корисних 
копалин через кожні п'ять років експлуатації ділянки надр, а іакож у разі:

- коли перегляд вимог стандартів і технічних умов щодо кілі,косії або якості корисних 
копалин, технологі ї  їх переробки призводить до зменшення сумарних розвіданих запасів 
більш як на 20 відсотків або зростання їх обсягу більш як па 50 відсотків. Запаси родовищ, 
що розробляються,  підлягають повторній експертизі га оцінці, якщо внаслідок 
гірничодобувних або додаткових геологорозвідувальних робіт сумарні розвідані запаси 
зростають більш як па 50 відсотків порівняно з раніше оціненими Державною комісією по 
запасах корисних копалин або якщо списані га передбачені для списання розвідані запаси як 
такі, що не підтвердилися чи недоцільні для видобутку за техніко-екопомічнпмп умовами 
родовищ, перевищують нормативи, встановлені законодавством:

- коли різниця у розмірі становить понад 20 відсотків порівняно з фактичними іехпіко- 
економічними та фінансовими показниками господарської  діяльності,  пов'язаної з 
видобуванням корисних копалин, а також коли зміни в технологічних схемах призводять то 
такої різниці.

- після проведення повторної  державної  експерпгзп іа оцінки запасів родовищ 
корисних копалин, внести зміни до Дозволу протяіом ірьох місяців з момент, заївер гження 
протоколу Державно ї  комісії  України по запасах корисних копалин.

5.4. При ліквідаці ї робіт по видобуванню корисних копалин І Іадрокорпсіутзач 
зобов'язаний:

- провести та здійснити фінансування ліквідаційних робіт відповідно до Проекту
робіт;

)



- у випадку повної аоо часткової ліквідації чи консервації і ірпичодооувної о ооєкта  
гірничі виробки привести \ стан, який гарантує безпеку людей, майна і навколишнього 
природного середовища,  а в разі консервації - зберегти родовища га гірничих виробок на 
весь період консервації:

- здійснювати за погодженням в органами державного гірничого нагляду іа іншими 
заінтересованими органами у порядку, встановленому іакоподавством ііквідлцію і 
консервацію гірничодобувних об'єктів або їх ділянок:

- за свій рахунок фінансувати усі ліквідаційні робот и
5.5. ГІри виконанні  робіт відповідно до Дозволу та умов цієї Уіодп Надрокористувач 

має право укладати договори з підрядними організаціями.
Надрокористувач несе відповідальність за дотриманням підрядником у м о в  

користування надрами відповідно до внмої чинного законодавства.

6. Кон троль ні в и к о н а н н я м  у мов корінну вапни надрами га полож ен ь ні» ї  N6 о їм
6.1. Контроль за виконанням умов користування надрами відповідно то д ію чою  

законодавства та положень цієї Угоди, з іійсіпогі ься незалежно кожною із Сторін.
6.2. Надрокористувач при проведенні робі і здійсню« різні види виробничої о 

контролю, а також здійснює контроль іа виконанням га якісно робіт, як: проводиіь 
підрядник.

6.3. Держгеонадра проводить заходи державною теологічної о кош ролю  за 
виконанням умов користування надрами та положень цієї З годи в межах повноважень 
відповідно до діючого законодавства.

6.4. Держгеонадра безпосередньо або за поданням органів державною  і ірппчоїо іа 
санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічною і екологічного кошролю. 
органів місцевого самоврядування,  органів державної  податкової  служби у разі порушення 
Надрокористувачем умов користування надрами має право:

- зупинити дію Дозволу у випадках передбачених пунк том 22 1 Іорядку.
- припинити право користування надрами шляхом анулювання Дозволу у вішалках, 

передбачених пунктом 23 Порядку та в інших випадках, передбачених іакоіюдавст вом:
- звернутися з позовом до адміністративного суду s метою припинення всіх видів 

робіт із геологічного вивчення та використання надр, що проводяться порушенням 
стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, суттєве шиження 
ефективності  робіт або призвести до значних збитків, а також іупннепня діяльності 
підприємств, установ та організацій, що здійснюють геологічне вивчення та використання 
надр без спеціальних дозволів та ліцензій або з порушенням умов, передбачених ними 
дозволами чи ліцензіями;

6.5. Дія Дозволу поновлюється Держі еонадрамп та у мови:
- усунення Надрокористувачем причин,  що призвели до іупиііеііня дії Дозволх:
- сплати сум фінансових санкції, застосованих у зв'язку із зупиненням дії Дозволу.

6.6. Надрокористувач має право оскаржи ти в судовому порядку накази Держгеоналр 
про зупинення та припинення права користування шляхом анулювання Доїволу

6.7. Держгеонадра продовжує строк дії Дозволу за у мови надання І Іалрокорис ту вачем 
позитивного висновку спеціалізованого державного геологічного підприємсі  на. установи, 
організації, що належать до сфери управління Держгеоналр.  за результатами проведення 
державної  експертизи звіт ів щодо теологічних матеріалів.

7. Інф о р м у в а нн я  ( б о р і н .  Щ орічна  іні і ніс і ь

7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку подавати то Держгеоналр аф ірмацію 
щодо стану виконання Програми робіт за формою ігідно з законодавством та надаваш 
відповідні пояснення з питань, що входять до компетенції  Держгеоналр.



7.2. Надрокористувач зобов'язаний в >с іанов.тсном) порядку подавані  ло 
Держгеонадр України щорічні звіти відповідно то форми державної  е іа їт ісшчііої  іні ті met і 
5 гр.

7.3. Держгеонадра зобов 'язана своєчасно інформувати Надрокорис і \ вача і мигань, які 
віднесені до його компетенції  і виникають стосовно виконання умов Дозволх іа положень 
цієї Угоди.

8. К'онфі. іепці іп і іс  11»
8.1. Уся інформація,  отримана чи придбана Сторонами в процесі виконання робіт, с 

конфіденційною. Порядок і умови користування інформацією, установлюється власником 
інформації  відповідно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфіденційності,  передбачені статтею 8.1. цієї У юди.  кідііпіаюіься в 
силі після припинення строку дії цієї Угоди, якщо інше не передбачено чинним 
законодавством.

9. О б ста в и ни  непе реборн о ї  сиди
9.1. Невиконання або неналежне виконання юбов 'язапь за цією Угодою є 

виправданим і не спричиняє відповідальності \ том\ разі, якщо таке невиконання чи 
неналежне виконання викликані обставинами непереборної  сили (надишчаііпа або 
невідворотна за даних умов непереборна подія, випадок).

9.2. Обставинами непереборної  сиди вважаються такі події: війна. во< пні дії. 
повстання, мобілізація, страйк, епідемія, пожежа, вибучи, природні ка їас ірофи іл інші події, 
що не залежать від волі Сторін.

9.3. У разі виникнення обставин непереборної  сили Сторона, для якої виникли такі 
обставини, зобов 'язана протягом 7 (семи) днів з момент)  ї х н ь о ю  виникнення, нові томи їй 
іншу Сторону про такі обставини та нада ти документи,  що підтверджу ють їх наст ання. У 
випадку невчасного повідомлення Сторона, для якої виникли форе-мажорні  обставини, 
позбавляється права посилатися на їх дію.

9.4. Після повідомлення про виникнення обставин непереборної  сили С т р о п и .  \ 
найкоротший термін, зобов'язані  провести зустріч із метою прийняття спілі ,пою рішення 
щодо подальшого виконання умов цієї Угоди.

10. В ико р ис т анн я!  у к р а ї н с ь к о ї  о и о і с і щ і а ї х
10.1. У процесі надрокорист)  вання на ділянці надр. І Іадрокорпсту вач 

використовуватиме переважно українські товари і послуї н іією мірою. у якій їх ціни іа 
якість, порівняно зі світовими цінами та якістю, будуть технічно, технологічно й економічно 
доцільними,  та не призводити мусь до зниження рівня виробництва та екологічної  безпеки.

11. Н а б у т т я  ч и н н о с т і ,  зм іни,  р о з і р в а н н я  та  п р и п и н е н н я  У г о д и
11.1. Ця Угода набирає чинності з дня реєстрації Дозволх іа припиняє свою дію в 

моменту припинення права користування надрами шляхом aux іювання Дозволх або 
закінчення строку' дії  Дозволх .

11.2. Дія цієї Угоди автоматично зупиняється,  в частині виконаним робії.  
передбачених дозволом,  або поновлюється у випадку зупинення або поновлення дії 
Дозволу.

11.3. У разі продовження сгрокч дії Дозволх Сіорони впосяіь  зміни до Програми 
робіт та до цієї Угоди.

11.4. Внесення змін до цієї Угоди здійснюється за взаємною зі одою (.’горім шляхом 
укладання додаткових угод до цієї Угоди, які підписуються ) іювіюваженими особами (берім 
і засвідчуються печатками.



11.5. Одностороння відмова від виконання умов цієї Угоди повністю або чашково не 
допускається. Право односторонньої  відмови від ніс ї Уюдн п ал иться  Де ржі сонадрам у 
випадку припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу.

11.6. Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, по одному тля 
кожної  зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

12. Додатки до Угоди
12.1. Невід'ємною частиною цієї Угоди є:
-Д од аток  1 - Характеристика ділянки надр:
- Додаток 2 Програма робіт з видобування корисних копалин.
* Додатки подаються до Держі сопадра \ л ію \  примірниках,  оформ.ііо ю іься Нлдрокорпсічвачем пі пювідію ,» примірпих с|кірм. 

засвідчуються підписом \ повноваженні особи іа печаїкою заявника І Іадрокорпсі\вача

13. Ю р и д и ч н і  адреси та р е к в і з и т  С і о р і н  

Державна служба І Іадрокорпсіувач
геології та надр України Товармсіво і обмеженою відповіла.іі.міс і ю

«Харків перу, ні ром»

03680. м. Київ. 03190. м.Киїк. ву.ь Черняховського. бу.ь 16 ЗО.
вул. Ежена Гіотьє. 16 офіс 2
Ідентифікаційний номер 37536031 Ідентифікаційний номер 41 184204

—.А.1.1, ,-ла _і л_дц_________  іел . (003) 244-00-85



Додаток 1 
;ю Угоди про умови 

користування надрами з метено 
видобування пісків іа. е\ : динків 

і’оі ансі.коі'о ро.ювипіа 
від *< » 20 .NV

\  А Р Л К  І і . l’ H C T  I I Іч А 
ділянки надр ч метою вндооування корисних копалин

1. Загальні відомості про ділянку надр:
1.1. Місце розташування родовища, прив'язка:

Роганське родовище пісків т и  суглинків знаходиться у Харківському районі 
Харківської області, в 0,9 їси па південний схід від смш. Рогача.

1.2. Відомості про затвердження (апробування)  шпаеів корисної  копалини:
Запаси затвердж ені Протоколом Хе і 565 від 14 серпня 2005 року засіданням колегії 

Д ержавної ком ісії но запасах корисних копалин України.

1.3. Загальна кількість запасів на час надання спеціальної о дозво.у па користування 
надрами.
Згідно паспорту родовища Хе 4707 на 1 січня 2017 року запаси основних корисних 

копалин складаю ть:
- для благоустрою, рекультивац ії і планування -  90,4 ш ис.м ' (Л+С'і);
- суглинки -  100,5 шис.м ’ (В+С/).

2. Географічні координати кутових іочок га площа ділянки надр:
Катало г географічних координат кутових то чо к  ділянки надр і м етою  видобування 

суглинків т а  пісків Роганського родовища

■ № І Ш САД
1 49° 54' 10" 36 Зо' 50"

49 54' 08" 56 ЗО' 52"

49і 54’ 07" 36 30' 56"
4 49 54’ 06" 36 5 1 '00"
5 49° 54' 06" 36 31' 07"
6 49° 54' 02" 36 З Г 0 6 "

~ 7 49е 54' 02" 36 З ГО З "
8 49° 54' 03" 36 30' 58”
9 49° 54' 06" 36 Зо' 55"
10 49( 54' 07" 36 30'51"
1 1 49° 54' 09" 56 30’ 49"

Площа - 0,0292 км ' (2,92 га)

3. Геологічна характеристика (ступінь геологічною вивчення іа освоєння об'єкта 
надрокористування тощо).

Територія розташована \ східній часі пні Дніпровсько-Донецької  хінидини. За 
геологічною будовою територія відноспіься до закритих двоярусних районів. Основні 
геологічні зрізи, що харчуються. - дочегвергипний і четвер IПІННІЙ.



Більшість територі ї  покрита рихлими гірськими породами,  серед яких дві різповиднос і і 
- лісовидні суглинки та алювіальні піски. В ярках на поверхню виходять і інші породи, що 
трапляються епізодично:  це строкаті глини, які використовувались місцевим населенням в 
якості гончарної  сировини,  білі піски неогенового періоду, жовтуваті іа бурі рихлі 
піщаники, піщаники сірого кольору, а також тонко-зернисті  та їлипнсі і  піски 
палеогенового періоде . В деяких місцях до поверхні підходи і ь ювщ а  крейди з сумішшю 
кремнію. На поверхню виходять Дівонсько-Пермські  кам'яні породи. - їх мелена побачи ти в 
залишках кам'яних копалень. І рун тотшорною породою < лісовидні суглинки. які можна 
побачити в ярках і навіть в господарських ямах, траншеях на глибині 2 метри На піщаних 
терасах прямо на поверхню виходять річкові (древш-алювіальні)  піски, що утворюють 
пагорбний ландшафт. По берегах річок талягас мулисто-піщана суміш, яка накопичувалась 
під час повіней. - сучасні алювіальні відкладення В теяких місцях прямо на поверхні 
лежать піски, вимиті повінню з русла.

В геологічному відношенні породи Рої пінського родовища віднося ться то алювіально- 
делювіальних відкладів плейстоценового відділу че ївер іннно ї  спсіемп (піски (аРІІ)) та 
еолово -  делювіальних відкладів плейстоценового відділ) четвертинної  системи (су і линки 
(vdPIII)). Продуктивна товща складається з суглинків но іуж н іс ію  від 2.1 до 6.б м. середня 
3,7 м та пісків потужністю від 2.1 до 6.0 м. середня 3.0 м. Підошвою для продуктивного 
горизонту є глина.

На ділянці Харківською їхГ11 1\П «1 Іівдену кргеолої ія» проведена ронвідка Рої анської о 
родовища про тне складено дві і в 2008 році.

Запаси затверджені  ДКЗ України 14.08.2008 року.

І



[ о  і а  і о к  2 

до Угоди про умови 
користу вання надрами з мстою 

видобування пісків іасу і . іинків 
Ногайського родовища 

від « » 20 №

ПРОГРАМА РОЬІТ 
з видобування пісків га суглинків Поганського родовита

№№
п/п

Види робіт ( )бсн 1 II 
робі 1

Вартість 
робі І
(ГІІС. 
і рн.)

Джерело
фінансу-

нання

С і рок 
проведення робіт

1 Отриуіання спеціального д о з в о л у  на 
користе вання надрами

1 29,29 Власні
кошти

1 кв. 201 S р.

Складання проекту па розробку і 
рекультивацію родовища. ОВПС

1 400 В. пісні
К О Ш  І II

II ІІІкв 201 8 р.

•*> Підготовка матеріалів для 
отримання акту' надання гірничого 
відводу і отричіання його в 
установленому порядку

1 В. іасні
КОПІ 1 II

II і в. 20 1 8 р.
III кв 2018 р.

4 Підготовка матеріалів на отриуіання 
земельної ділянки, для потреб, 
пов'язаних з користуванням 
надрами в установленому порядку

1 В. пісні
КОІІ І  1 Іі

IV кв. 201 8 р.

5 Підготовка родовища до розробки: 
проходка в'їзних, розрізних 

траншей та утворення площадок 
першочергової відробки;
- проходження і ірничих виробок

1 В. пісні 
коїп і п

1 кв 2019 р

6 1 Іочаток видобу вання 
(тис. уі ' на рік)

2.5 Власні
К ОНІ  1 II

I к в  2010 р
II кв. 20 19 р.

7 Вихід на проектну потужність 
кар'єру (тис. м' на рік)

5 Власні
КОІП 1 II

III кв. 2019 р.
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