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Додаток до спецiального дозвоrry
На КОРИСт}ЪаIrЕя НаД)alJ\rИ, наДilногО З метОю
видоб}ваЕвя кориснж копаJIин

пrrтпi пiдземнi водп ТацепкЬського
роло"rrщ"

(вфва корисноi коIилиня та дirlrюоr нз,Ф)

Jф 4021 вiд <<12> вересяя 2(Юб року

Угода Лз
/l-/а./

м. Киiъ

ямй(а)

IL^-

Jс

!ержавна с.rryжба геологii та надр УкраiЪи,

про умовп корпстувапня падрамп
з метою вшдобування корпснях коплIпн

ч на

ндт а_

х9 oi лý
(дага уклацецм)

в ocбi .JасmчИl-tАtr a!,ФbrrBpo-a 1
лt Wt

дiе на пiдставi

ej{rejn
Z Jl,C s 2оN N

г

L

flерхсеонадра) з однiеi

сторони та _ !ОЧIРН€ ШДПРИ€МСТВО (ФАДПОЛ)
(повне наЛмен}ъаяtп tоридrrчноi ocб}r або прЬвнще, iM я m по баьковi фiзичхоi особи пiдрr€мщ)

яшй(а/е) заресгрований(а/е) _ Обухiвська райоппа державна адr,tiнiстрацй Киiвськоi областi,
22.09.2000 р., Nч | З42120 0000 001400

(оргав рессФацii дда та рсстрачifoлй лоr.ср)

в особi _ дпреrсгора Смпрповоi Наталff Олексапдрiвпл
(посада, прiзыщq ii.'я та по баrъковi)

який(а) де на пiдставi_ Статуry
(нам доýx.екга)

(да.тri - Надрокористувач), з iншоi сторони (лалi разом - Стороrш, а коя<на окремо - Сторна)
укпашr що Угоду про умови користув{lннJI цадрirми з метою видобуваrтrrя родовиц кориснrо(
копalJIин (ла.пi - Угода), -пса с невiд'емною частиною спецiальноm дозвоJIу Еа користувllння
над)ами вiд <12>> вереспя 2006 року J\i 4021 (далi - Дозвiл), цр нижчевикJIадеЕе.

1. Предмег Уголв
1.1. ,Щеря<геопалра Еадае Налрокористувачу прilво тимtrасового користуклЕЕя дiляrкою

над) з метою видобрання корисниr( копаJIин, а Надркористумч зобов'язуеться викоЕувати та
дOтрrIt{уватись умов користуваЕня дi.пянкою нашr, пердбачених ,Щозволом, цiею Угодою та
нормами дiючого законодавства

Обухiвського району КиiЪськоi обласгi в доrпrнi р. Стугrrа

са,с/ ,tci q tL7
\'

\



2.2. Просторовi межi дi,llлпсл Еадр, яка е пре.щ{етом цiеi Угоди, ступiнь геологiчного
вивченнrI та ocBocнIu об'екга надрокористуваlfiя, вiдомостi пр затвердженяя (апробачiю)
запасiв кориспоТ копалини та запшьЕа кiлькiсть запасiв на час ЕаданЕя ,Щозволу вкirзуються
На4юкористувачем у хар:rктеристицi дi.пянки над), яка е Додатком 1 та невiд'смною частиною
цiеi Угод.r.

3. Умовп корисц/вдпЕя дiлянкою надр, яка наданд в корпстуваппя
3 . l . Умови користувшпrя надхl}rи, вид{, обсли, дкерло фiншlсуваrпrя та сцюки виконашuI

Нашюкористувачем робiт з видобувашrя кориснгх копaulиIl _ питrю< пiдземнIr( вод
(вазм корясЕоi коrвлини)

протяюм строку дii .Щозвоrry визЕачаються в Програмi рбiт з вилобувавЕя корисЕD( коп:tJIин,
л<а пi.щп,lсусься Сторонами, е Додатком 2 та певй'емяою чаgгипою цiеi Угод.l (даrri - Програма
робiт),

З.2. Програма робiт в цiлому або оIФемi ii показниlол, у разi потрби мож}rгь змiнюмтися
таlабо доповrповатись за взаемЕою згодою CTopiH у межах дii.Щозвоrry та цiеi Угодд.

3.3. Стороп4 жа iнiцilое вЕесенЕя змiн таlбо доповIlеЕь до Прграми робiт, зобов'язана
па,дати iнmй Стоlюнi вiлдlовiдоi шлсьмовi бrруптувапня та пiдтвер,шlсуюd локумеЕтп.

3.4. Сторонц яr<а одержала вiд iнmoi Сторш письмовi бrрупг5rвання з пiдгвердlсуюшпrли
документ:ми та пропозицii щодо вЕесеяня змiЕ тrабо доповнеIlь до Програми робiт зобов'язана
в мiся.пrий TepMiH надати irтшй CTopoHi Iшсьмову вмотивовану вiдповiдь щодо прийняггя
пропозицiй щодо вЕесенrя змiн Trafu доповнеIlь до Програми робiт.

3.5. Строк вЕконанЕя робiт з мgгою видобуваrrЕя кориснш( коп:lJIЕЕ може бупr
продовжениЙ за у!{ови продов]кеЕЕя сгроку дii ДозвоJrу та цiеi Уюш, iз внесеннлrr вiдгlовiднrо<
змiн ло Програми робiт.

3.6, Особ.тшвi умови користр:rнЕя надраь,rи визначаються в ,Щозволi та цiею Угодою i с
обов'язковими до виконlшня Налрокористувачем.

4. Права Сторiп па геологiчцу iпформацiю про цадра
4.1, Використшня та розпорядження Сторопами геологiшою iяформацiею про надра

здiйсrпосться в поряд(у визначеЕому законодalвством.
4.2. Геологiщrа iнформаttiя про Еадра створена (придбана) за p.lxyнoк кошгiв дерхавного

бюджчгу с державною власнiстю.
4,3. Геологiщrа iнформачiя про надр4 сrворена (придбана) за рахунок KorrrTiB державного

б.д,.еry, надаеться Налрокорисгумчу на правi користувавля та володirтrrя без прам
розпорядкеяЕя яа договiрнiй ocHoBi в порядку визЕачецому з{lкоЕодirвством.

4.4. Геологiша iнформаuiя цро Еадрц створеЕа (придбана) Н4щюкористувачем пiд час дii
,Щозвоrry за BJracEi коIпти, € його власнiстю. Про передачу прам власностi або права
користуванЕя геологi.пrою iнформацiею Надрокористувач повйошшс уповноважеЕий орган в
поряд(у визЕачепому мконодавством.

5. Iпшi права та обов'язкп Сторiп
5.1. Щержгеопадра мае прдво:

5.1.1 витрбовумти у Налlюкористрача звiтпi данi та iЕформацiю пр влп<опапrrя цiеi
Уго.щ;

5.1.2 впдавати та нaшравJIятц Налрокористувачу в межaлх cBoei компЕтенцii вi,щlовiднi
пршшси, розпоряджеЕшI таlабо повiдомлення;

5.1.3 зфйgIповати вi.щlовiдlо до дiючого зalкоЕодilвства державЕшi геологi.пrий контроJъ
за рапiоншьlппrr i ефекгивншrr викорЕст:lнням надt Надрокористувачем;

5.1.4 притяг5вати Надрокористувача вi,щlовi,що до дiючого зirконодtlвстм i умов цiеi
Угод,r до вi,щlовйальпостi, в тому .шслi, зупиняти дiю .Щозвоrry або припиняти право
корисцванIul над)irми IIIJUrxoM апуlповаrня .ЩозвоJry в порядку визЕаченому з:lконодalвством;

5.1.5 в установленому зtжонодzвством поряд(у вжимти заходiв до припиненЕя Bcix видiв
робiт з використашя над), що щюводfiъся На4юкорисryмчем з порушенЕям стаплартiв та



правrLп i мох(уть спритмнити псув{lшlя родовищ, icToTre зниженяя ефеrшвностi робiт або
призвести до значни)( збижiв, в тому .шслi якщо роботи ведугься з застосув{lнням мgгодiв i

способiв, що ЕегативЕо впJIимють на cтilн над), призводятъ до забрудrення ЕавкоJIипшьою
природrого середовища або шкiдшвих наслiдкiв дrя здорв'я населенI , а також в iнших
вrш4щ<ах, пердбачених з:конодalвством УкраiЪи;

5.1.6 у встаrовлепому зarкоЕодавством поряд(у вrrслмти заходiв до зупиненЕя дiяльностi
пiддрисмств, устlшов та органiзацiй, що здйснюють викориспrння наар без спецiшrьних дозволiв
па користувапнrl або з порушешяrл умов, пеtrrедбачених такими дозвол:rми;

5.1.7 направrrяги матерiали щодо виявлеЕю( пор},шень в iяшi уповноваженi державяi
оргаЕи для прведенЕя контроJIьЕФ( лй i первiрок, прIlтяIrеЕIIя Н4дрокористувача до
вiдповiда.lьпостi таlабо ылоrтrя заходiв рагування вi,щlовi.щло до колrпgгенцii.

5.2. .Щержгеонадра зобов'язана:
5.2.1 своечасно розгJlядати зверненЕя НадюкорIrстувача;
5.2.2 своечасно розглядати отиманi вiд Надрокористувача процрами, плани, звiти та iншi

докуr.rенти, ясi необхi,щi дtя вш(онашя робiт, впзпачепm< цiсю Угодою.
53. Прп впкопапвi робiт вiдповiлно до умов цiеi Угодп Надрокорпстувач

зобов'яздrrrf,:
5.3.1 пристушrти до цроведеЕЕя робiт на визвачспiй лiллrчi валр пе пiзнiше нiж черз 2

(,ша) рки з момеЕry початку строку дii.Щозвоlry;
5.3.2 забезпечумти охороку наш) та довкi.пля в межФ( дiJIлilсi нащ!, над:lноi в

користувапня, а тiжож забезпечуватп пряведенЕя порушених земеJIь у стан, придатний для
викорIrст:lЕЕя зil призЕаченЕя}r, або придатний дrя пода_rьшого ik викорисгання у суспiльному
виробниrцвi вiдlовiдно до Програми робiт;

5.3.3 прово.щlтrr роботи у термiпи та в межах, зазначеню< у Програмi робiт;
5.3.4 лотршrrуватися вимог з:жонодaвства YKpai'rш, шннш( стtlлдартiв, прrвал, норм

викопzlння рбiт, пов|яздID( з користувzlншш надр:ми;
5.3.5 доrryскати уповпокDкеЕих посадовш( осiб Дерхffеонадр дIя здiйсвенrц заходЬ

державного геологiчlого контоJIю в поряд(у та на пйgгавах визначеЕrх тшнЕим

зlкоЕодaвством Украilш;
5.3.б вiддкодовумти збrrп<и, зшrодiяrri пiдприемсткlI\r, установам, оргапiзацiяv,

громадяна { та довкiл.lпо;
5.3.7 вiдшсодовумтп у BcTlmoBJreпoмy порядку вJIасIIЕкам землi та зеItdлекористу&rчам

збитоr та втати, з:lвданi внаслИок користувalпня земелъниl\ifld дiл.шrками вiдповiдно до мети
користувall {я надрtlми визначеноi.Щозволом;

5.3.8 впкористовувати надра вi,щlовi,що до мgги, для якоi ix було надаЕо;
5.3.9 забезпечуваги безпеку rподей, Mafua та навкоlшrrою цриродrою середовшца;
5.3.10 лотршr.rуватяся вимог та ylloB, передбаченrл( Дозволом та цiею Угодою;
5.3.1 l надаватrr в устаIIовJIеному порядсу !ерх<геонашlам iнформачiю щодо KopIrcTyвaHI

нqдрами;
5.3.12 при викоЕ:lпнi рбiт перлбаченп< ,Щозволом та цiею Угодою застосовувати

прогрсивпi техяологii i т€хнiку, що заftзпечують повне, комплексне i рацiональне викорйстапЕя
Еадr;

5.3.13 зберiгати розвiдува.тlьнi гiрничi виробшл i свердловини, якi мохqrгь буги використаri
при розробчi родовищ та в ilших цiJlл(, i лiквiдовувати у встаIrовленому поряд(у вяробки i
свердловиЕи, якi не пiд.тlягаоть подаJIьшому використ rцю;

5.3.14 зберiлати геологiшу i виковавчо-технiтrу локументапiю, зразю.l гiрьюл< порiл i

руд, дублiкатiв проб KoprcHID( копаJIин, якi мощrь бl,ги використаri при подальшому впвченнi
та використчlннi надр;

5.3,15 лотршryватися цротипоже)lGIоi безпеlол на роловищi та Еестп за пеi пероншьну
вi.tцlовiдаьвiсть;

5.3.16 зупявим виконtlЕЕя па вадаяй йому у користування дiлянцi надр цi.тъових робiт,
перлбачених .Щозволом, пiсrrя зупиЕення дii ДозвоJry та пicJUI його аrrуrповання;



5.3.17 у разi зупинення дii,Щозво.тry проводити на дiпяlщi надр роботи, пов'язанi iз
запобiгаЕндl виникнеЕню амрiйяоi ситуацii або усуяенвяv i'i' васдiдкЬ, а також виконувати
зirходr, спрямовшri на усунення порушеЕь, що стали пiдставою дIя зупиненшI лii.Щозвоrrу;

5.3.18 провошrги у порядку встаноыIеЕому з.rконодllвством повторЕу експертизу та оцiнку
запасiв родовищ(а) кориспrх копilлиIl дiляшс{ (лi.ltшок) вадр зазваченоi (зазначенп<) у .Щозволi
та цй Уголr;

5.3.19 впести змiни до.Щозвоrry та цiсi Угодл протягом 3 (цьох) мiсяцiв з моменту

црведеЕня повторноi експертизй та оцirпи запасiв родовищ(а) корисяюt копалив дiлянlсл
(лiляпок) надр;

5.3.20 забезпеwrги рацiоналъве комплексЕе використанЕя i охорку надр згiдво з цiсю
Уголою та Програмою робiт;

5.3.21 створити безпе.шi дlя працЬншсiв i населення умови црведенЕrI рбiт, пов'язаних з
користуваIrЕям дi;rяпкою вадр отриманою з метою видйуваlня кориснж копllлин;

5.3.22 у вспlповJIеЕому поряд(у забgзпецлти виконанЕя впмог законодавстм про оцiнку
вплву на довкi.пля.

5.4. При лiквiлачii робiт вiдповiляо до JrMoB цiсi Угодп Налрокорпстувач зобов'вдппй:
5.4.1 цровести та здiйсlшттr фiпаясуваrrня лirсвiддIiйlщц робiт вiдповiдrо до

з{rтвердкеного в уст:шовлепому порядсу Прекry робiт;
5.4.2 у вппашу повноi або чаgгковоi лilсвйшrii .пr ковсервацii гiряичодобувного б'скга

гiрничi виробки привести у стан, яrсй гаравryе безпеку лодей, майпа i навколишъого
прирощого серсдовища" а в разi копсервачii - збергпr [юдовIrща та гiрlмчi вирбш на весь
перiод консервачii;

5.4.3 здiйснювати за погодкеЕIuIм з орг:lнап.{и держarвного гiрпичою пaгляду та iкшими
заiнтерсованими оргап:мп у поряд(у встановленому зllконодавством лiхвiдацiю i ковсервачiю
гiрнпчодобрнrо< б'скгiв або iх дiлшок.

5.5. Еадрокорпgц/вач мас право:
5.5.1 здiйсrпомти па паданiй йому лiляrтшi налр розробку рдовища корисню( копiлJIин та

iшi рботи згi,шlо з уlrловами .Щозволу та цiеi Угоди;
5.5.2 розпорялкатися видбуптми корисЕими коп:ulиIlztми в поряд(у визначеному

зzконодавством Украtп.t;
5.5.3 веgги, припшrяти свою дiяльнiсть на отриманiй в користукшIш дiл-шrцi налр на

умовах, визпачепlа< ,Щозволом, цiею Угодою та зzконодlвством Украiни;
5.5.4 при виконашri робiт вi,щIовi,що до ,Щозволу та ylroB цiеi Уго,щ залучати Еа пiлря.шm<

},Ii{oкlx виконавцЬ окремrх вилiв рбiт, -лсi мають TexHi,lHi можrrивостi, що Bi цпogiддоть
вимогам IIиЕного закоЕодавства

5.6 Налрокористувач песе вiдповiдаlrьнiсть за дотимiшням запученими виконilвцями

умов ,Щозвоrrу та умов корЕстувашя ЕадIrilми вi,r{повiдно до вшrог чпЕпого законод:rвстм.

б. Кошроль за виконаппям умов корпстувдншя надрамш та цолоrкепь цiсi Угоди
6.1. Коптроrь за виконalRIUIм ylt{oB корист}ъ:tяпя вадрatlr{и вiдповi,щrо до дiючого

з{жоЕодaвстм та положеgь цiеi Уго.щ, здiйсшоеться незtlлежно кокrою iз СторЬ.
б.2, Надюкористрач при проведеннi робiт злйсшос рiзнi ви.uд виробничого коЕгроJIю, а

також здiйснrое коЕтоJIь за виконанпm.r та лсiспо робiт, якi проводrь заттгrений впкояавець.
6.3. ,Щер>rсеопадlа проводить заход{ держ{lвною геологiщого контроJIю За BИKoIr:ulШIM

ylrroB користуванЕя над)амй та положеttь цiеi Угоди в межах повпокl]кеЕь вilцtовiдяо до дiючого
з:lконод:tвства

б.4. !ерясеонадра за резуJIьтата}rи проведенrо( нею заходЬ геологi.лrого конц)оJIю,
безпосер.щьо або за поданпям Мiнприродл з пiдстав, пердбачених Законом Украiни "Про
оцilтку вплшу на довкi.п;rя", центlulьЕпх органiв виконавчоi влащ, що реалiзуоtь держrrвну
полiтику у сферi здiйснеrтrrя державного гiрничого нагляду, епИемiологi,шого нiгляду
(спостерження), дерхавного Еагляду (контрошо) за додерхаЕIrям вимог зaконодавства у сферi
охорони навколипшього природIого середовиlца" органiв мiсцевого самоврядувzrяня, оргшriв

,,ЩФС у разi порушевня Надрокористувачем умов користувдIЕя надрами мае право:



6.4.1 зулинити дЬ .Щозво.тry у випадках передбачених пуЕюом 22 Порядку наданнJr
спецiшьншr дозволiв на користувaшня над)а}.{и затвердженого постЕtновою Кабiнету MiHicTpiB
Украr'тти вiл 30.05.2011 }lЪ 615 (да,чi Порядок) та в iнших випадках, передбаченrтх зilконодавством;

6.4.2 прrrпинити право корЕстуванЕя н4дрalми IIIJIяхом ,lнуJIювiшня ,Щозволу у випадках,
передбачеяпх пуIrкгом 23 Порядку та в iнштх вlпrадках, передбаченпх зtlконодarвством;

6.4.3 звернуплся з позовом ло адлtiв iстрати вного суду з метою припиненЕя Bcix видiв
робiт iз використанЕя над), що цроводяться з пор},шеюlям сганларгiв та орав}tл i можугь
спрlт.IиЕити псувilЕЕя родовищ, icTorнe знижеrтяя ефегпrвностi робiт або призвести до знаIшrх
збиткiв, а тalкож вживати заходЬ до зупинеIrшI дiяльностi пiдIрисмств, устаЕов та оргшiзацiй,
що здiйсrтюють використанЕя яадр без спецiа:ьних дозволiв на корист},кlнЕя надрами або з
порушеннftr умов, передбачених тttкими дозволzlми.

6.5. Дй !озвоrту поЕовJIюеться ,Щеряоеонадрами за умови усF{еIrЕя Нашrокорисryвачем

цриwIЕ, що призвсJш до зуппнення його дii.
6.6. Надрокористувач ма€ право оскаржитlI в судовому поряд(у пакази ,Щер;rсгеоЕадр про

з}тиненнJI та припиненIш прirм користування дiлянкою надр IIlJlю(oM аяуJIюваgЕя flозволу.
6.7. ,Щерхсtоналра цродовжу€ gтрок дii !озво.тry зir уIvовп IIад:IшIя Нашюкористувачем

позЕтивного висвовку спецiмiзованого державяого геологi.пtого пiлприсмства установи,
оргшiзацii що нzшежать до сфери управrriння .Щерlrстеонадр, за резуJIьтатlIl,tи проведеЕня
держазIrоi експертизи звiтiв щодо геологiчrrо< матерiалiв.

7. Iпформуванпя Сторiп. Щорiчпа звiтпiсrъ
7.1. Нащlокористумч зобов'язаний щороку подавати до Дер)rffеонадр iнформацiю щоло

cTaIry викоЕанпя Програми робiт за формою встalновJIеною зtlконодaвством та надавати
вi,щlовiдцi поясненЕя з питчlнь, що вi.щесепi до компегенrliТ ,Щер}сеоЕадр.

7.2. Нашюкористувач зобов'язаIrtй в уgгановлецому порядку подавirти до,Щерхсеонадр
щорiтri звiти вiдповiдrо до форм звiтностi щодо облiку запасiв кориснло< копа,шн.

7.3. Щерхсеопадра зобов'язана своечасно iнфорщъати Надрокористрача з rrи,гаrъ, шti
вiлнесенi до його компетенцii i виrп.rкають стосовЕо виконання умов !озволу та положень цiеi
Угоди.

8. Конфiлеlrпйпiсть
8.1. Уся iнформацiя, отримана чr придбаIrа Сторонами в процесi виконilJlня робiт, е

конфйенцiйяою. Порядок i уъ,rови користув.шЕя iвформацiею, устtцlовJIю€тъся власником
iнформачii вi,шlовiдrо до ц.lнного зtlкоЕодtlвстм,

8.2. Вшrrош кояфiденцiйностi, передбачеЕi статтею 8.1. цiеi Угода, за.lшшаюrъся в силi
пiсля приrrинення строку дii чiеi Уго.щ, якцо iнтпе не передбачено чиIлtим зalконодчвством.

8.З. Ковфйещifuliсть цiсi Уго.щ яе попшрюеться на уN{ови> врryльовапi чинним
законодllвством Укра'rш, Tzr щодо оргшriв, якi здйснюють копцюJь за ix викон:lшIям.

8.4. Не е порушеIrнJIм копфйеIrцйнос"гi цiеi Уго.щ Еадаш{я вiдомоgrей, документiв та
iнформачii коктроJIюючим, судовим, держzlвним оргшrам у випадкirх> пердбаченrтх чиI Iим
з:lкоЕодalвством.

9. ОбсIавпнц непереборпоi силп
9.1. Невикопапвя або неншrеясrе викоЕаI tя зобов'язшrь за цiею Угодою е виправданим i

не спритIинlIе вi,щlовiдаьвостi у тому разi, якщо тже ЕевиконztнIu{ чи неналеяоtе викоЕ{lння е

наслiдком вип4щу або обставин непереборпоi сили, я<i виIIикJм пiсля укладення цiеi Угощ,
перебувalють поза межаIr,fи контроJIю CTopiH, та якi Сторопи не могJIи aHi передбаwrпr, aHi
поперед}пИ РОЗУIi{ЕИМи заrхОдамИ.

9.2. Пiд випа.щом Сторони розрлiють надзвичайну подiю, яка не носить харакгеру
ggбi/рбрбтно'l, одIzrк е непередбачршrою i раптовою д:rя CTopiH, а аý{е: tlкти або дii органiв
держalвного управлiння, рiшенвя оргalнiв мiсцевого сzrмоврядуваяЕя. змiни в законодавствi
Украr'ни за умови, що дшri обставини безпосередньо вIIJIиIrуJIи на своечасне виконzlнЕя
зобов'язаlь Сторони. Пiд обставинаrrли неперборноi сили Сторошл розумiють повiяь, пожежу,



землетрус та ilпtri стихiЙнi JIиr(а, оголошену та Ееоголошену вiЙну, Bo€HHi дii зirrрозу вiЙни,
терористиtший акг. блокаду, ревоJIюцЬ. заколот. повстzшtш. MacoBi заворушенЕя та iншi подii.
що не з:rлежать вiд волi CTopiH,

9.3. При настаrшi обставия, зttзначеЕID( у пункri 9.1., Сторонц яка опинилася пiд iх
вIt]Iивом, повинна в розумний сток, аrле не пiзнiше нiж через 7 каrrендарнlо< щЬ з дrя ii
виникненЕя, без затрrлrлки повiдомити про че iншу Сторопу та надати протl{гом 60 ка:rендарrпо<

днiв дощь.rентrr, що пiдrвердясуlоть ix настшrrrя. Повйомлепrrя повинЕо мiстити iпформацiю про
характер обставия i, яrсцо мож;п.l во, оцi+псу rx впливу на можrивiстъ виконання стороною cBoix
зобов'язаrъ за цшчr .Щоговором та пршлiрlмй графiк виконаЕшI зобов'язаъ,

9.4. Пiсля повiдомлеrтrrя про вшrикненru{ обставин непереборпоi силrr Сторокя, у
Еайкоротшrй TepMiH, проводяь зустрiч (у разi небхiдrостi) з меrою приftrяrтя спi,ъного
рiшенrrя щодо подаJIьшого вйконаЕЕя умов цiеi Угоди.

9.5. Пiсrrя припш{еншI обставлпr, зalзначенID( у пуIлсгi 9.1., Сторон4 що оплнилася пй
вIIJIивом обставин неперборноi сиJш, повиЕЕа без затримкп, alre не пiзнiше нiж черз 5

калеЕдарнID( ,щiв з дrя прЕIIинецня, повйомити пrю це iЕшу Стороку у письмовiй формi.
Повйомленrrя повиЕItо мiстrтrи TepMiB, в лсй пердбачаеrъся виконати зобов'язанllя за цiсю
Угодою.

9.6. Факr ЕастанIlя обставин непереборноi си.Jш повиЕен буш пiдгверджений
доц/меЕтаuIьЕо компетентним оргаЕом (сертпфiкат торгово-промисловоi палати).

В разi вiдсугностi пiдгвердкеппя Сторон4 яка не виконала своi зобов'язаrrшI, Еесе
вiлповйаrьнiсть в повнолц/ обсязi вiлповiдпо до вимог зirконодzlвствil.

10. Викорисгаlrпя украiпського потепцiа-trу
10.1. У процесi пашюкористування на дiл.шщi надр, Надрокорист}ъач використов},мтиме

обладlаrrня, мехаrriзми, засоби, приладдя, устатк}.вiшЕя та iH. перважно вiтчизвянlлс виробникЬ
(в тому тлслi посrгуrтr) тiею мiрою. у якiй ii цiли та псiсть, порiвrrяно зi свiтовrали lliнаtии та
лсiстю, будуь техвiчно, технологiцrо й eKoHoMi.+ro доцi.тънпми, та не призво.щти]чf}ть до
зниженrrя рЬrrя виробrшцтва та екологiчноi безпеки.

11. IIабуття чпппостi, змiпи, розiрвання та припипенrrя Угоди
l1.1. L[я Угода набирае чlHHocTi з шя реестрацii,Щозволу та припшrяе свою дiю з моменту

пршIшrешu{ прав{r користуванш{ надрilми IIIJIл(ом ЕtнуJIювa!ЕшI ,Щозвоrry або закirrsешrя сгроку дiТ

.Щозвоrту.
l1.2. Дiя цiсi Уго.щ ulвтоматитшо зуIIиЕяеться, в частинi викоЕzlннJI робiт, передбачених

.Щозволом у випадку його зуIтЕЕенЕя та поновлюстъся у разi поновлеrrяя дii ,Щозволу.
11.3. У разi цродовжеIIЕя строку дii,Щозволу CToporm в уст:lЕовленому поряд(у вносять

змiни до Програми робiт та до цiеi Уго.щ шпл<ом укJIадаЕЕя додатковоi угоди.
l1.4. Якщо iнше пряrло не пердбачено цiею Уmдою або *тпm,r в УкраiЪi закоподавсгвом,

внесеrrня змiн та доповЕень до цiеi Угоди здйснк)€ться в порядсу BcTilrroыIeнoмy зaжонодzвством
УкраiЪи IIIJIл(oM }кладання додаткових угод до цiеi Уго.щr, якi grають дiйсrлпли пiсlц ii
лясьмового оформле}Glя Сторонап.lи та пi.щrисанrrя уповновzDкеними особами CTopiH.

l1.5. Одностороння Bi,щloBa вй виконання 1ъ,rов цiеi Уго,щ повнiстю або чаgгково не
доrryскаеться. Право односторопЕьоi вiдrlови вiд цiеi Угоди надаеться ,ЩерясеоЕад)ам у випадку
пршшнешIя пpirкr користувtllrЕя вад)alI\,{и IIIJUD(oM alЕуJ]юкlнЕJI ,Щозволу.

l1.б. Кожrа Сторона пiдтверджуе, що обида пршrriрники цiеi Угод.r пi,щlисанi вiд i-i iMeHi
особою, яка мас пр:во вIIинJIти юридттli дii вй iMeHi вiдповiлноi юридтшrоi (фiзи.пrоi особи -
пi,щриемця) особи. Коrrси Сторона гарантуе, що нею виконшri yci 1мови i форма.пъносгi,
передбаченi ii' установ.п.lми докуIrrентаýl и, щодо при futяття орпшilми управлiння рiшення про
погоджеIlЕя i пi,щlисаrпrя цiеi Угодл, а особа" яка пiдтtиса.тrа цю Угоду, мас для цього достатнй
обсяг повЕовахень. Жодна iз CTopiH не може посиламся у спорi з другою Стороною на
обмеження предстllвництва особи, -лса пiдписма цю Угоду вй i-i iMeнi, або на недостовiрнiсть
вiдомостей щодо предстt!вництва_



l1.7, Сторони несуть повЕу вiдповiда.:ънiсть за щlавиrьнiсть вкi}заЕих ними у цiй Уголi
реквiзитiв, а у випад(у змiни: реквiзитiв, юрид.r.шоi чи факгичноi qдреси, Еii:}ви, устaшовrlих
докумептiв, Сторонц у якоi вiдбулася така змiн4 повинна повiдомити про це iвшу Сторону у
стоки та в порядку визначеIlому законодавством Украiни. У разi неповiдомлення Сторони
несуь ризик настав ня пов'язаних iз ним несприятrгквих наслiдсiв.

11.8. Yci правовiдносrшл, що виник.rють з цiеi Угоди або пов'язшri iз нею, у тому шлслi
пов'язанi iз дйснiстю, уФаденням, виконанЕям, змiною та прrшшlенrrяr.r цiеi Угоди, тJI},II{аченЕям

iT рлов, визЕачепЕrIм пасл|щЬ недйсностi або порушення Угодл, рryзпоються цiею Угодою та
вi.щlовiднш"rи нормzlI\,lи rшЕного законодавства Украrни.

l1.9. tИ угода скJIадеяа украЪською мовою у двох tlвтентичних примiрыиках, яti мають
одraкову юришшrу сиJIу, по о.шrому примiрнику для кожноi iз Сторiп.

12. Доддткц до Угодя
12.1. Невй'емяою часrт*rою цiеi Угоди е:

- ,Щодаток l - Харакгеристика дiлянки надр;
- .Щодаток 2 - Програма робiт.

4*

,Щержавпа спужба
геологii та падр Украiпи

03б80, м. I&Ъ,
вул. Антона Ifедiкц lб
едпоу з7536031
тел. (0zИ) 5З6-1З-20
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Надрокорпстувач
повне наймеrцrваrшя: {ОIIIРН€
IПДIРИ€МСТВО (РА,ЩIОJЬ)

юридичrа адреса: 08700, КиiЬська обл., MicTo
Обухiв, село Тацепки, вул. Лiсна, 76-В
едрпоу 31l 15202
тел. +380930406474

с ОлексапдрrвЕа

(пi,щЕtс )l

a

--оКаuэль

lL

,a

D:a

rtl

Прпмiткн:
l. Угода m додатки подаються до Держгеонад) у.шох пршrriршлкац офрм.lпоються заlвником вiщtовiдо до
прlлuiрнrо< фрм i засвiдчуються пiдrисом )rповноваженоi особи заявнrп<а.

2. Програма робiт обяраrгься за_шtttлсом вiдловiдно до виry корисвоТ копаJrию1.

3. Заповнення назв, найменувань та вiдомостей зitявника а лередбачених ди lъого мiсцях в Угодi та додатк:lх,

ркомевдовано здiйсItrовати вiдповiдtrе{ шрифтом (Times New Roman) з установленш розмiром (l2).
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Додаток l
до Угоди про }мови користуванIrя
надрllIlrи з метою видобування

кАП9jшI /r?L'/ 20UNq щ1

2 а Географiчпi коордппатп цrтовпх точок дiляпкп падр:
T.l гьш50"0d4dl схдз0"4dl ll//
т.2 ппш 50" 0Е4Е/ схд з0" 4d 1з//

т.з ппш 50'0У4з// схдзо' 4U l7//
т.4 пЕш 50'оЕ42// схд з0" 4d 1з//

т.5 tIнш 50'0d45// схдз0" 4d |2||

2 б Географiчнi коорлпнатш родовища (свердловппп Лil) паступпi:
йш so,oy'+B" схд з0"40/ l2l/

ХАРЛКТЕ РИ СТИКА
дiляшки надр

1. Загальцi вЦомостi про дiлянrtт падрз

3. Геологiчва характеристпка (ступiпь геологiчпого вI|вчеIIЕя та освоеппя об'еtсгд
Еадрокорисгувапяя тощо):

Тацеrткiвське родовище пiдземнrо< вод (да.тli - Таценкiвське родовище) скIадаеться з
однiеi експтryатацiйноi свердловини Nчl, яка знаходиться в цептраьнiй частинi КиЪськоi
областi в межах арýлrrу топографiшоi та геолого-гiдlюгеоrrгiчяоi зйомю-r масшгабу l:200000
М-З6-)ШI (КиЪ). Сверлловина Nsl пробурна в 2001 р. гшлбиною 1б7 м ва байоський
водоносrтий горизоIrт. Апрбачiял ексшryатацiйню< запасiв виконшrа KoIпToM ,ЩI кРа,цrол> у
20|t6-2О17 роках в кi-lъкостi l80 м]/д. у тому т.rслi 70 м3/д за категорiсю А, 70 м3/д за категорiсю
В, 40 м'/д за категорiею С1, протокол ,ЩЗ Украiни Nф308 вй 01.03.2018 р. Кошlпекс робiт з
переощIпсr з{шасш IIIтTHID( пr,ФемЕш( вод вкJIючilв довивчеЕIIя гlдюrcолопчнш MaTeplaJIrB,

еколого-гiдюгеологi.+rе обстежешrя Iюдовища та TeplTropii, прилеглоi до рдовищц пооддrоку
дослiдту вiд<а.лсу експлуатацiйноi свердIовиIrи Nчl .ЩI <<Радrол>> та ведеIrня по нй рrоплпп<
спостережень за водовiдбором, рЬнем пйзетrшrю< вод i jx хiйlплпr скJIадом, бстежеrтrя
експтrуат,ацiйшл< свердIовин в районi робiт, лабораторнi дослiлlсення i камера,ъry обробку
MaTepia;riB.

Свердrовrпrа обла;щана вi,щовiдrо до чипнIlD( вrп.rог. Вст-дIовлеЕий I пояс ЗСО, ведуься
pllclMHi спостереженшI. На терrrгорii rюдовl,ща ширко рзвиненi осадовi вiдtлад,r. поцжнiсть
яких скJIадас З50,0 - 405,0 м. Пiдешli во.ци мiстяься у чgгвергияяlл( i еоценовlо< вiдоrадах, у

1.1 Мiсце розташувацIlя родовищq адмiнiстратпвна прив'язка:
В адr.riнiстративному вi,щошевпi родовище Iюзтitшовzше на пiвяiтrо-змi.шiй окоrшцi

с, Таценюr Обухiвського райопу КиiЪськоi областi.
12 Вiдомосгi про здтверФкевяя (апробувапня) запасЬ корпсяоi копалияп:
Протоколом ЩtЗ УкраiЪи Jф4308 вiд 01.0З.2018 р. станом на 01.02.2018 р. затверджено

ексшryатацiйнi запаси Тацеrткiвського родовища пiдземпих вод у кiлькостi l80 м3lд, у тому
.шслi 70 мз/д за категорiею А, 70 мз/д за категорiею В, 40 мз/д за катеюрiею С1

13 Загальна кiлькiсь запасЬ Еа час ЕадаЕЕя епецiа;rьного дозвоJIу rrд
коршстування цадрами:

Загальпа кiлькiсть запасiв скJIадае l80 мз/д, у тому .плслi 70 #/д за категорiею д, 70 мз/л
за категорiею В, 40 м3/д за категорiею С1



келовеЙ-сеноманськш( вiдо'Iадах, у коЕтинентUIьIrих вi.щладах середъоi юри, а також у
Еюкчезаju{пlючIo( mDIcIboTpiacoBID( вi,щладах i трiштпнiй зонi кристалi.птrо< порй архей-
протерозою. На TeplrTopii Тацеrпсiвського родовища проведеr*rй комплекс гiшюгеологi.rrпо<

дослiдкеь з переоцirпо.r запасiв лi,щеrrдпо< вод, метою я<ого було довивченIя гiлрогеологi+lю<

умов та угоIшенЕJI гiдрогеологi.пло< парамегрЬ у сгупенi, достатньому для перерахунку
ексrшrуатацiйдrих запасiв роловrша гмтlпо< пi.шемrпо< вод за промисловltlмл категорi-пrл-t.

Пердбачасься розроблеIшя проекгу ЗСО та гiрlмчого вi,щоду протлом I-[V шapTa;riв
20lф.

Налрокорисгувач

,,Щиреrсгор .Щочiрнього пiдпрпемсIва (РАДIОЛ>
Смпрпова IIаталiя ОлексавдрЬна

(посада уповновФ.iеtюi особц rрЬвище, iмЪ rю йБковi,)

, rdо
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Додаток 2
до Угоди про уtlrови користуваЕIIя
Ir4драми з метою видобування
коDисних копztJIин
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Строк
пlюведеппс

робiт
l Оrримання спецi,rльного дозвоJrу на

користувilння надраJrrи (внесення змiн)
дозвш l00,0 Власнi

кошти
IV кв. 2018р.

2 складаrшя та заrвердlеr*rя проекгу на

розробry рловlшlа (технологiчноi схеми) в
поряд(у встановJIеному законодавgгвом

проекг Власнi
коlцти

I-IV кв.
20l9p.

3 fliлгmовка матерiалiв та огримаt+lя у
всгановленому порядry акry пр яадан}п
гiрюrчого вЬоду (дlя мiнеральклr вод)

проект виконано

4 Офрмленlrя у встановJIеному порядý/
правовстановJlюючих доýrмекгiв на
земельну лйянry для псrгреб пов'язанlос з
корисцланням надрами

проект виконано

5 Ск.ладанrrя, погодження та затвердr<ення у
вgгановJIеному поряIку про€кry зон
caHiTapHoi охорони родовища

проект 70,0 Власнi
кошти

I-III кв.
20l9p.

6 Почаюк видобуванrrя (одшlиця вимiру на
добу)

85 мJlд,
22,1

тис.лr'/рi*

Власнi
кошти

I кв. 20lф.

7 Ви,хй на проекгrry пот5окнiсть 1Е0 м3/л 46,8
тис.м3lрiк

Власнi
кошти

I-IV кв.
20l9p.
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Впдя робiт

70,0


