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м. Киiв

схiдно-покро вське родовиrце гiпсу
(на]ва корисноl копапlни m -хпянки Halp,

NsЗ400 вй <<02,, вересня 2004 року

Угодд Л! 34(Ю

про умовп коршсryвання нддрами
з метою видобуваняя кориснлrх копалпн

,Щержавна служба геологii та надр Украlни, в ocool {.о

,Щолаток ло спецiа,тьного дозволу
на користувапня надрtlми, надztного з метою
видобування корисних копil,тин

5О еr-:Ъrr.Z ,Ь/ g
(,1а,tа }кlа-lеllllя)

L..Z-zt&; l,<f

який(а) дiс на пiдстав

t9. оз е

"{/ о/. lr/9 а/ /*з (да,,ri - Держгеонадра) з однlеi

Угоду
Ns

Z

сторони та

Товарпсгво з обмежепою вiдповiдальнiстю <Кнауф Гiпе .Щопбас",

яке заресстоваве 20.10.200Зр. виконавчим KoMiTeToM Дртемiвськоi MicbKoi ради ДонецькоТ

областi, реестраuiйний номер l 254 l20 0000 000 202,

в особi iенерал"rо.о дrр"Ьор а Бччкова ()лексанdра Мuколайовuчо, який дiе на пiдставi

Статуry пiдприсмсr"а (да:ri - Надрокорисryвач), з iншоi сторони, разом - Сторони, укJIали цю

l. Предмет Угодп
1.1.!ержгеонадранада€НалрокорисryвачУправотимчасовогокористУваннядlлянкою

пuлр з 
""rою 

Ъ!rдобування корисних копzuин, а Нмрокорисryвач зобов'язусться виконувати та

дотрим}ъатись умов корист}ъання дiлянкою налр, перелбачених .Щозволом, цiею Угодою та

нормами дiючого законодzlвства.

2. Вiдомостi про дiлянку надр, яка надана в корисгуваппя
2.1. мiсцезнаходження дiйн*и надр ,[|онецька обласmь, Бм.uуmськuй район, 0,5 *lt на cxid

Bid с. Пtlкровське.
2.i. Просrоровi межi дiлянки надр, яка с предметом цiе'ii Угоди, сryпiнь геологiT ного

вивченнrl ,а 
-o"*oinrr" 

об'скга налрокористувавЕя, вiдомостi про затвердження (апробачiю)

запасiв корисноi копа:lини та загалъна кiлькiсть запасiв яа час надання ,щозвоrry вказуються

надрокористl.вачем у характеристшri дiляяки надр, яка с .щодатком l та невiд'смною частиЕою

цiсi Угоди.

с



3. Умови корисryванпя дiлянкою Еадр, яка нддана в користувдння
3.1. Умови користуваню{ надрами, види, обсяги, джерело фiнансрання та сIроки виконашlя

Налрокорисryвачем робiт з видобування корисних копаJIин fuу
(назва корисuоI копатlни)

протягом строку лii,Щозволу визвачаються в Програмi робiт з видобрirння корисних копаJIин,

яка пiлписуеться Сторонами, е Додатком 2 та невiд'смною частиЕою цiсi Угоди (далi - Програма

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

таlабо доповrrюватись за вза€мною згодою CTopiH у межах дii Дозволу та цiеi Угоди.
З.3. Сторона, яка iнiцiюс внесеЕня змiн таlабо доповнень до Програми робiт, зобов'язана

надати iншiй CTopoHi вйповiднi письмовi обrруrтування та пiдтверлжl. очi док}менти.
З.4. Сторона, яка одержirла вiд iншоi Сторони письмовi обrрунryвання з пiдтверджlточими

документrlми та пропозицii щодо внесення змiн таlабо доповЕень до Програми робiт зобов'язана

в мiсячний TepMiH надати iншiй CTopoHi письмову вмотивовану вiдповiдь щодо прийняття

пропозицiй щодо вflесенIiя змiн та./або доповнень до Програми робiт.
3.5. Строк виконання робiт з метою видобування корисних копzlлин може бути

продовжений за }ъ{ови продовженшl строку лii.Щозволу та цiеi Угоди, iз внесеЯшIМ ВiДПОВiДНИХ

змiн ло Програми робiт.
з.о. оЪоолиЪi ),l!{ови корист}tsання надрами визначilютъся в .Щозволi та цiсю УгоДОЮ i е

обов'язковими до виконанЕя Надрокористрачем.

4. Права CTopiH яа геологiчшу iпформаuiю про надра

4,1. Використання та розпорядження Сторонами геологiчною iвформачiсю про надра

здiйснюсться в порядку визЕачевому зzlконодавством.
4.2. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (придбава) за pirxy'o* коштiв державпого

бюлжету с державною власнiстю.
4.з. ГеЪлогiчна iнформацiя про надра, створена (придбана) за рах},нок коштiв державного

бюджету. надасться Нмрокористувачу на правi користрання та володiння без права

розпоряджеЕня на договiрнiй ocHoBi в порядку визначеЕому з,lконодавством,

4.4. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (придбана) Налрокорисryвачем пiд час дii

.щозволу за власнi кошти, € його власнiстю. Про передачу права власностi або права

користувztння геологiчною iнформачiсю Налрокористрач повiдомляс уповноважений орг.rн в

порядку визЕаченому зажоЕодzlвством.

5. Iпшi права та обов'язки CTopiH
5.1. .Щержгеошадра мас право:

5.1.1 витребовувати у Надрокористувача звiтнi данi та iнформачiю про виконання цiеi

Угоди;
5.1.2 видавати та Еаправляти Налрокорисryвачу в межах свосi компетеЯЦii ВiДПОВiДНi

приписи, розпорядженЕJI таlабо повiдомлення;' 
5.1.З здiйсттюватИ вiдповiднО до дiючогО законодавства державний геологiчний контроJIь

за рацiонаJIьним i ефективним використанням надр Налрокористувачем ;

5.1.4 np".r.j.ur" Нмрокористрача вiдповiдно до дiючого законодilвства i умов чiсi
Угоди до вiдповiдальностi, в тому ,пlслi, зlтиняти дiю Дозвопу або припиняти право

користування надрtlми шляхом ануjIюваЕня ,Щозволу в порядку визначеяому законодавством;

5.1.5 в установленому закоЕодzlвством порядку вживати заходlв до припиtlення Bclx видlв

робiт з використання надр; що проводяться Надрокорист}ъачем з пор},шенням стандартiв та

.rравип i мож}ть спричи""r" ,raу"*r" родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або

.rр"r""ar" оо ,"ч"пй збиткiв, в ioMy числi якщо роботи ведугься з застос}ванням методiв i

способiв, що негативЕо впJIивalють на стан надр, призводяrъ до забруднення навколишнього

природного середовища або шкiдливих наслйкiв д.ля здоров'я населенЕrl, а також в iншlо<

випадках, передбачених зitкоцодавством Украiпи;



5.1.6 у встановленому зalконодавством порядrry вживати зarходlв до зупиненпя дrяльIlост1
пiдприемств, установ та органiзачiй, що здiйснюють використання надр без спецiальних дозволiв
Еа корист}ъання або з порушенням уtt{ов, передбачених такими дозвол{tJt{и;

5.I.7 направляти матерiали щодо виявлених пор},шень в iншi уповноваженi державнi
оргаЕи для проведення контроJьяих дiй i перевiрок, притягнення Надрокористувача до
вiдповiдаьностi та./або вжиття заходiв реаг}ъанЕя вiдповi,щrо до компетенцii.

5.2. Держгеопадра зобов'язапа:
5.2- 1 своечасно розглядати звернення Налрокорист}ъача;
5.2.2 своечасно розглядати отриманi вiд Надрокористувача прогрiш{и, плани, звiти та iншi

документи, якi необхiднi для виконаняя робiт, визначених цiсю Угодою.
5.3. При впконанпi робiт вiдповiдпо до умов цiсi Угодп Надрокористувач

зобов'язаний:
5.3.1 приступити до проведення робiт на визначенiй дiлянцi надр не пiзнiше нiж через 2

(два) роки з моменту початку строку дii [озволу;
5.3.2 забезпеЧувати охоронУ надр та довкi-лuIЯ в межalх дiлянки надр. наданоi в

користуваIrня, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатrий для

використirння за призначенням. або прилатниЙ для подальшого ix використання у суспiльному

виробництвi вiдповiдно до Програми робiт;
5.3.3 проводити роботи у термiни та в межilх, зазначених у Програмi робiт;
5,3-4 лотримуватися вимог законодавства УкраiЪи, чинних стандартiв, правил, норм

викопання робiт, пов'язаних з користуванням надрами;
5.3.5 допускати уповнов'rжених посадових осiб .щержгеонадр для здiйсненrrя заходiв

державного геологiчного контолю в порядку та на лiдставах визначених чинним

зztконодавством Украiниl
5.3.6 вИшкодовувати збитки, заподiянi пiдприемствам, ycT{lHoBaM, органlзацrям,

громашlнztм та довкi.lt-пю;
5.3.7 вiдшкодовувати у встановленому порядку власникаI\.t земш та землекорист),вачам

збитки та втрати, завдalнi внаслiдок користувIlняJl земеjlьними дi,lянками вiдповiдно до мети

користування надрzlми визначеноi .Щозволом,
5.3.8 використоврати надра вiдповiдно до мети, дlя якоi ix було надшrо;

5.3.9 забезпеч}ъати безпеку шодей, майпа та навкоJIишпього природного середовища;

5,3.10 дотрим}ъатися вимог та }мов, передбачених .Щозволом та цiею Угодою;
5.3.1 l надавати в установленому поряJIку ,Щержгеонадрам iнформачiю щодо користраншI

надрirми;
5.З.|2 при виконаннi робiт передбачених ,Щозволом та цiсю Угодою застосов}ъати

прогресивнi техяологii i TexHiky, що забезпечують повне, комплексне i раuiональне використання

надр;
5.3.13 зберiгати розвiлlъа.тьнi гiрничi виробки i свердловини, якi можуть буги використанi

при розробчi родовиut та в iнших цiлях, i лiквiдовувати у встановленому порядку виробки i
свердловини, якi не пiдтягають подальшому використанню;

5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-техвi.*rу документдIiю, зразки гiрських порiл i

руд, дублiкатiВ проб кориснlо< копалин. якi можутЬ бути використанi при полалъшому вивченнi

та використаннi надр;
5.3.15 дотримуватися протипожежцоi безпеки на родовищl та нести за Her персон,tльну

вiдповiда,цьнiсть;
5.3.1б зупинитИ виконztннЯ на наданЙ йому у користlъання дiляяцi налр чiльових робiт,

перелбачених ,щозволом, пiсrrя зупинення дii.щозволу та пiсля його tlнуJ]юваншr;

5.3.17 у разi зупинення дili Дозволу проводити на дiляшцi надр роботи, пов'язанi iз

запобiгмням виникlенню аварiйноi ситуацii або усуненням ii'наслiдкiв, а також виконувати

заход{, спрямованi на усунення порушень, що сталl-t пИставою для зупинення дii.Щозволу;

5.3.18 проводити у порядку встановленому зirкоfiодавством повторну експертизу та оцiнку

запасiв родовиЩ(а) корисниХ копалиН дiл.шпс.r (дiлянок) надр зазначенОi (зазначених) у.Щозволi
та цiй Угодi]



5.З.l9 внести змiпи до .Щозволу та цiеli Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з моменту
проведенЕя повторноii експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисних копzIJlин дi,rянки
(лiлянок) надр;

5.3.20 забезпечити рацiона,тьне комплексне використання i охорону надр згiлно з чiсю
Угодою та Програмою робiтl

5.3.2l створити безпечнi для працiвникiв i населення рлови проведенЕя робiт, пов'язаних з

корист).вtlнням дiлянкою надр отриманою з метою видобуваIrшI корисних копalJIин;

5.З.22 у встановленому порядку забезпечити виконання вимог законодавства про ОuiНКУ

впливу ва довкiлля-
5.4. При лiквiлацii робiт вiдповiдно до умов цiсi Уrодп Надрокорпсryвач зобов'язаний:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансlъання лiквiдацiйних робiт вiдповiдно до

затверджепого в установленому порядку Проекту робiт;
5.4.2 у випалку повноi або частковоi лiквйацii чи консервацii гiряичодобувного об'скта

гiрничi виробки привести у стан, який гаранryс безпеку шодей, майна i навко:пlrrrнього

природного середовища, а в разi консервацii - зберегти родовища та гiрничi виробки на весь

перiод KoHcepBauiil
5.4.3 здiйснювати за погодженнJIм з орган,lми державного гlрничого 

"тпчу 
та lншими

заiнтересованими органчrми у порядку встановлеЕому закоЕодавством лrквlдацlю l консервацlю

гiрничолобрних об'ектiв або ii дiлянок.
5.5. Налрокористувач мас право:
5.5.1 здiйсrтювати на наданiй йому лiлянчi налр розробку родовища корисних копulJIиII та

iншi роботи згiдно з рловами !озволу та цiеi Угоди;
5.5,2 розпорялжатися видобугими корисними копalлинzlми в порядку визЕаченому

законодzlвством УкраiЪи;
5.5.3 вести. припиняти свою дйльнiсть на отриманiй в користуванЕя дi,тянцi надр на

yмoBarx, визначених .Щозволом, цiсю Угодою та законодавством УкраiЪи;

5.5.4 при виконаннi робiт вiдповiдно ло .Щозволу та 1lIvloB цiеi Угоди залr{ати на пiдрядяих

1^nor* ""*оrr*цiв 
окремЙх видiв робiт, якi мають технiчнi можливостi, що вiдповiдають

вимогам чинного законодalвства.
5.6 Нмрокористувач Еесе вiдповiдальнiсть за дотриманням зал)п{еними виконавцями

1мов .Щозволу та умов корист},ванItя надрarь,tи вiдповiдно до вимог чинного зzжонодавства,

6. коптроль за виконаншям умов корисц.вапня надрамп та полож€пь цiсi уrодп
6.1. Контроль за виконанням 1rlroB корисryванЕя надрitми вlдповlдно до дlючого

законодавства та положеItь цiсi Угоди, здйснюеться незашежно кожною iз CTopiH,

б.2. Надрокорист}вач при проведенвi робiт здЙсню€ рiзнi види виробничого коItтролю, а

також здiйснюе конц)оль за виконal]tням та якiстю робiт, якi проводить заlrучений виконавець.

б.3. .Щержгеовадра проводить зirходи державного геологiчного контоJ]ю за вItконапням

}.I!toB користува"", пчлрurп .гu положень цiеi у годи в межах повновФкень вiдповiдно до дiючого

законодавства.
б.4. .I[ержгеонадра за результатами проведених нею тlходв геологlчного контроJIю,

безпосередпьо або за поданням Мiнприроли з пiдстав, передбачених Законом Украiни "Про

ouiHky впливу на довкiлля"' центрatльних органiв виконавчоi влади, що реа;riзують державну

оолiтику у сферi здйсцення держalвного гiрничого Еагляду, епiдемiологil ного нагJuIду

(спостереження), державного нzгляду (контроrпо) за додержzlнш{м вимог зilконод.шства у сферi

охорони навколишнього природного середовища, органiв мiсuевого самовряд},вання, органiв

flФС у разi порушення Налрокорисryвачем }мов користув{IнIIJI Еадрами мас прiво:

6.Ц.t .yrrr"rrn дiю flозвоlry у випадк.rх передбачених гryпктом 22 Порялку наданш{

спецiа:rьних дозволiв на корист},ванЕя Еадраý{и затвердженого постiшовою Кабiнету MiHicцb
УкраiЪи вiд З0.05.201 l Jф бl5 (далi Порялок) та в iяших випадках, передбачених законодавством;

6.4.2 припинити прzlво корист)ъаЕIIя надрами шлл(ом авуJIювання .Щозволу у випадках,

передбачених пуЕктом 23 Поря:ку та в iнших випадках, передбачених законодавством;



6.4.3 звернутися з позовом до адмiЕiстативного суду з метою припиненЕя Bclx видrв

робiт iз використilнвя надр. що проводяться з порушенням станлартiв та прilвиJI i можугь
спричипити псуваItш{ родовищ, icToTHe зrrиженпя ефекгивностi робiт або призвести до значних
збиткiв, а також вживати заходiв до зупиненшl дЙJrьностi пi,щIрисмств, установ та органiзацй,

що здiйснюють використання надр без спецiальних дозволiв на користувzlння надрами або з

пор},шеннJlм умов, передбачених тчlкими дозволами.
6.5. Дiя ,Щозволу поновJIю€ться ,Щержгеонадрами за }мови усуЕевIrя Надрокорисryвачем

причин, що призвели до зупиЕення його дii.- 
6.6, Надрокористувач мае право оскаржити в судовому лорядку накази ,щержгеонадр про

зупинеЕня та припинення права користувавня дiлянкою надр шJIяхом ану:повання ,Щозволу.

6.'7. Щержгеоналра продовкуе строк дii.щозволу за умови надання Надрокорисryвачем
пlдприемства, установи,

резуJьтатами проведенЕя
позитивного висновку спецiа,,]iзованого державного геологlчного

органiзацii, що нtlлежать до сфери управлiння .Щержгеонадр, за

державноi експертизи звiтiв щодо геологiчних матерiалiв.

7. Iпфорпrуванпя CTopiH. Щорiчна звiтrriсть
7.1. Налрокори.ry"u" Ъобоu'"заний щороку подавати до.Щержгеонадр iнформачiю щодо

стану виконанпя Програми робiт за формою встановленою законодавством та надtвати

вiдповiднi пояСнення з питань, що вiднесенi до компетенцi'i .Щержгеоналр,

7.2.Налрокористувачзобов'яЗанийВУстаноВленомУпоряДкУподаВатидо,Щержгеонадр
щорiчнi звiти вiдповИно до форм звiтностi щодо облiку запасiв корисних коп:lJIин.

7.3. .щержгеонадра зоъоъ'язана свосчасно iнформувати Налрокорисryвача з питань, якi

вiднесенi до його компетенцii i виникають стосовно виконанЕя 1шов ,щозволу та положень цiеi

Угоди.

8. Конфйеншiйпiсть
8.1. Уся iнформачiя, отимана ч" прилбана Сторонами в прочесi виконzlнЕя робiт, е

конфiденцiйною. Пор"ло* i умови користуваЕня iнформачiсю, установлюсться власником

iнформачii вiлповiдно до чинного закояодавства,
8.2. вимоги конфiденцiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiеi угоди, за.lIишшоться в силl

пiсля припинення строку дii цiеi Угоди, якцо iнше не передбачено чинним законодавством.

iЗ.З. Конбiленчiйнiсть цiеi Угоди не поцшрю€ться на },I!{ови, врегульовzшi чинним

зzlконодавством Украiни, та щодо органiв, якi здiйснюють контоль за ii виконанням.

8.4. Не с пор},шеЕнrIм конфiлеячiйностi цiсi Угоди наданш вiдомостей, док}т,лентiв та

iнформачii контролюючим, судовим, державним органаN{ у випадках, передбачених чинним

зiжонодавством.

9. Обставппи непереборпоi силп

9.1. Невиконання або неналежяе виконанЕя зобов'язань за цiею Угодою е виправданим l

не спричиняс вiдповiдальностi у тому разi, яшцо таке невиконzlння чи неналежне виконання €

наслiдко, випадку або обставиъ непереборноi сили, якi виникли пiсля 1кладення цiсi Угоди,

перебрають поза межами контроJIю 
'C.ollr, 

та якi Сторо}rи не могли a'i передбачити, a'i
попередити розумними заходами.' 

9.2. Пiд випадком Сторони розумiють палзвичайну подiю, яка не носить хар,жтеру

невiдворотяо'i, одlак е непере;бач}ъ;rй i pun.ouo16 дrrя CTopiH, а саме: акти або дii органiв

лерЙвного упра"лiнн", рiшенн" bpruHiB мiсче"ого самовряд}ъання. змiни в законодавствi

украiни за }мови, що данi обставини безпосередньо вплинули на сво€часне виконzшня

,odo"'"runo Сторони. Пiд обставинами непереборноi сили Сторони розрriють. повiнь, пожежу.

."r""rру" та iйi стихiйнi лиха, оголошену та веоголошену вiйну, воеянi дiТ, загрозу вiйни,

,aрорпar"""пй акт, блокаду. революuiю, зiжолот, повстанtш, MacoBi заворушення та iншi подiТ,

що не залежать вiд волi CTopiH.
9.3. При HacTaHHi обставип, зазЕачених у прктi 9,1" Сторона, яка олинилася пlд lx

впливом, повинна в розумний строк. але не пiзнiше нiж через 7 календарних днiв з дня ii



виникненIul, без затримки повiдомити про че iншу Сторону та надати протягом 60 календарних
днiв док}менти, що пiдтверджують ix настання. Повiдомлення повинЕо мiстити iнформачiю про
характер обставин i, якщо можливо, оцiнку ix впливу на можливiсть виконання стороною cBoix
зобов'язань за цим ,Щоговором та примiрний графiк виконанrrя зобов'язапь.

9.4. Пiсля повiдомлення про виникнення обставин непереборноi сили Сторони, у
найкороппий TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхiлностi) з метою прийняття спiльного

рiшенпя щодо подальшого виконання умов цiсi Угоди.
9.5. Пiсля припинепня обставин, зазначених у пlъктi 9.1., Сторона, що опинилася пИ

впливом обставия непереборноi сили, повиЕна без затримки, але не пiзнiше нiж через 5
кaшендарних днiв з дня припиненIul, повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
Повйомлення повинно мiстити TepMiH, в який передбачаеться виконати зобов'язшпя за цiсю
Угодою.

9.6. Факт настання обставин пепереборноi сили повинен буги пiдтверджений
документаJIьно компетентним органом (сертифiкат торгово-промисловоi палати).

В разi вiдсlтностi пiдтвердження Сторона, яка не виконала cBoi зобов'язzlння, несе
вiдповйаьнiсть в повному обсязi вИповiдно до вимог законодrвства.

10. Впкористапuя украiЪського потепцiалу
l0.1. У процесi надрокористування на дiлянцi надр, Надрокорист}ъач використов}ъатиме

обладнання, механiзми, засоби, приладдя, устаткуванЕя та iH. переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi послуги) тiсю мiрою, у якiй ii цiни та якiсть, порiвняно зi свiтовими цiнами та
якiстю, булуть технiчно, технологiчно й економi.пrо доцiльними, та не призводитимугь до
зниження рiвня виробництва та екологiчноi безпеки.

11. Набуття чинностi, змirrи, розiрвдння та приппнепня Угоди
l l. l . Ц Угода набирае чинностi з дня peccTpaui'i ,Щозволу та припиняс свою дiю з моменту

припинеЕня прzlва користування надрalми шляхом анулювання .I[озволу або закiнчення строку лii
.Щозволу.

l|.2. [iя цiсi Угоди zlвтоматично зупиня€ться, в частинi викон.lння робiт, передбачених

,Щозволом у випадку його зупинення та поновJIюсться у разi поновлення дii {озволу.
l1.3. У разi продовження строку лii.Щозволу Сторопи в установленому порядку вносять

змiни до Програми робiт та до цiеi Угоди шляхом укладання додатково'i уголи.
l1.4. Якщо iнше прямо не передбачено цiсю Угодою або чинним в YKpaiHi законодавством,

внесення змiн та доповнеЕь до цiеI Угоди здiйспюсться в порядку встановленому законодalвством
Украiни шJlяхом укJ]адання додатковшх угод до цiсi Угоди, якi стають дiйсними пiсля ix
письмового оформлення Сторонalми та пiдписанrrя уповновiDкеними особами CTopiH.

l1.5_ Одностороння вiдмова вiд виконаяня умов цiеi Угоди повяiстю або частково не

допускаеться. Право односторонньоi вiдмови вiд цiеi Угоди надаеться .Щержгеонадрам у випадку
припинення прzва користуванЕя надрами пIляхом ануrловання .Щозволу.

l1.6. Кожна Сторона пiдтвердхус, що обидва примiрники цiсi Угоди пйписанi вiд i'i iMeHi
особою, яка ма€ право вчиЕяти юрилишri дii вiд iMeHi вiдповiдноi юридичноi (фiзичноi особи -
пiдприсмця) особи. Кожна Сторона гарантуе, що нею виконанi yci умови i форма,rьностi,
передбаченi ii'установчими докуиент.lми. шlодо прийняття органами управлiння рiшення про
погодженнJt i пйписаrтня цiс'i Угоди, а особа, яка пiдписшrа цю Угоду, ма€ для цього достатнiй
обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з др}тою Стороною на
обмеження представництва особи, л<а пiдписа,аа цю Угоду вiд ii iMeHi, або на недостовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва.

l1.7. Сторони нес}ть повяу вiдповйальнiсть за правильнiсть вказаних ними у чiй Уголi
реквiзитiв, а у випадку змiни: реквiзитiв, юриличноi чи фактичноi адреси, назви, устаЕовчих
документiв, Сторона, у якоii вiдбулася така змiна, повинна повiдомити про че iншу Сторону у
строки та в порядку визначеному зzlконодalвством УкраIни. У разi неповйомлення Сторони
несуть ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.



l1.8. Yci правовiдносини, що виник:tють з цiсi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому числi
пов'язанi iз дiйснiстю, укладенням, виконаяням, змiною та припиненI м цiсi Угоди, тлуrrлаченням
ii 1шов, визначенttям наслiдкiв недiйсностi або порlшення Угоди, регуrпоються цiею Угодою та
вiдповИними нормilý.lи чинного законодавства УкраiЪи.

l 1.9, I_Iя угода скJlадена 1краiiнською мовою у двох автентиtlню( примiрниках. якi мають
од{.lкову юридичЕу силу, по одному примiрнику для коясrоi iз CTopiH.

12. Додаткп до Угоди
12.1. Невiд'смною частиною цiеi Угоди е:
- Додаток l - Характеристика дiлянки налр:
- Додаток 2 - Програма робiт,

13. Юрилячнi адресrt, реквiзптп та пiлпllси Сторiп

flержавна служба
геологii та надр Украi'ни

0З680, м. КиiЪ,
вул. Антона I {едiка, 16

сдрпоу 3753бOз1
тел. (044) 536-|З-2О

TS.o
/а1

иао
(посаJа_ прiзвищс. iм'я, по

Надрокорисryвач
Товарuсmво з обмеженою вidповidа,lьнiсmю

"Кнауф Гiпс !онбас"

юридична адреса: УкраiЪа, 8454б, Донецька
обл., м. Соледар, вул.. Володарського,1
едрпоу з|279540
тел. (0627) 44-Зl-ф

- Генера.пьнийдиректор
ТОВ "Кнауф Гiпс flонбас"

о о
{посаJа. llpl]
I,1l l

. по бацб$
-----..- |

, (пiдплс)

iPl',Zol4<-<ze ezz,t c
" Еа-erазао-dq "U
Примiткп:
1. Угода та додаткп подаються до Держгеонадр у лвох примiрниках, оформrпоються заявником вiдловiдно до
примiрню< форм i засвiдч},rоться пiдписом уповноваженоi особи змвника.
2. Програма робiт обирасться заявником вiдповiдно до виду корисноj копалини.
3. Заповнення назв, найменувань та вiдомостей заявника в передбачених дjIя rъого мiсrrях в Угодi та додатках.

рекомендовано здiйснювати вiдповiдним шрпфтом (Times New Rоrпап) з установленtiм розмiром (l2)_

L
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.Щодаток l
до Угоди про },Nrови користування
Еадрамп з метою видобування
корисЕих копалин

20l_ лl! з400вц <<_

ХАРАКТЕРИСТИКА
дiлянки падр з метою видобування корисних копiullrн

1. Загальнi вiдомостi пDо дiлянкч надр:
Схiдно-Покровське родовище гiпсу знаходиться за 0,5 км на схiд вiд с. Покровське в

Бахмутському районi Донецькоi областi в межах земель Соледарсько'i об'еднаноi громади.
За перiод з 1954 по 1993 р.р. на Схiдно-Покровському родовищi були виконанi:

пошукова ( 1954 та |973-|914 р.р.), попередня ( l975 р.), детаJIьна (1911-'78 р.р.), експлуатачiйна
(1990 р.) розвiдки, дорозвiдка (l991-9З р.р,). Таким чином, Схiдно-Покровське родовище за
перiод з 1954 по 1993 р.р. детально розбурене свердловинами та розкрите на глибину, яка
дозвоJIяе визначити геологiшrу будову Х гiпсового пласта на повну поryжнiсть.

За результатilми детальпоi розвiлки протоколом }Ф3883 засiдання УТКЗ
вiд 29.06.1978 р. були затверлженi запаси гiпсу Схiдно-Покровського родовища в контурах та
категорiях: А * 5З76,0 тис. т; В - \4248,6 тис. т; Ct - ЗЗ947,О тис. т; A+B+CI - 5357l,б тис. т;
Сэ - 324'12,0 тис. т. В тому числi видiленi запаси дiлянок д;rя вiлкритоi розробки: б.лок l-A -
lб68,б тис. т; блок IV-B - 2576,О тпс. т; всьо?о А+В - 4244,6 тис.т. Родовище передбача:Iось

розробляти комбiнованим пшяхом. Пiвденну його частину передбачалось вiдпрацьовувати
кар'срами. Основну частину родовища - шахтою.

Пiсля проведеноi експлуатацiйноi розвiдки в 1990 р. на площi пiдземноI розробки було
встановлено складнi рлови зzlJlягalння Х пласта гiпсу, що виражаеться в багаторазовому

розщепленнi шару на 2-З або 4 пачки, якi втрачають промислову цiннiсть; у пiдвищеннiй
закарстовtlностi в межах вiд 4,6Ча до l007o, в середньому 4О,7То, лtдвуlщення потужностi
покрiвельних порiд. наявностi тектонiчних порушень i великих зон трiщинуватостi.
Пiлвишену закарстованiсть, у порiвняннi з результат.rми детальноi розвiлки, було визначено i
на дiлянках вiдкритоi розробки, цо було пiдтверджено i резу:ьтатами гiрничодобуъних робiт,
якi розпочатi на роловищi з 1990 р.

ТОВ <Кнауф Гiпс .Щонбас> в 2004 р. оцимrrло спецiшrьний дозвiл на корист}ъання
надрами N9 3400 вiд 2 вересня 20О4 року, переоформленого замiсть лiцензii вiд 23.11.200l
Ns2588. Спецiа,'rьний дозвiл видавий строком на 12 poкiB.

В 2011-2012 р.р, пiлприемство ТОВ "Кнауф Гiпс .Щонбасо за власнi кошти викон.tло
повторну геолого-економiчну ouiHKy запасiв гiпсiв дiлянок Nsl та Ns2 Схiдно-Покровського
родовища з метою отримання iнформачii щодо пiлгвердження наявностi запасiв гiпсу.
Переочiнку було виконано ТОВ <КП оМiнералзо за технiчним зtвдzlнням ТОВ "Кнауф Гiпс
.Щонбасо,

пiдрах)тrок запасiв гiпсу в межах дiлянок NФfs l та 2 Схiдlо-покровського родовища,
якi були видiленi для розробки вiдкритим засобом та обrрlътованi проектом розробки
<,Открытая разработка Восто,rно-Покровского месторождения гипса>r, виконано з урахуванням
Bcix результатiв попереднiх стадiй розвiлки родовища а тzrкож результатiв видобувних робiт.

Проведеними роботами встановлено, що середня розрахункова закарстованiсть в
межах дiлянки Nql становить 28,ЗЧо, дiляллкъl Np2 - 31,3Чо, замiсть затверджених ТКЗ l3,67o.

Балансовi запаси гiпсiв дi,:rянок Nsl та Ns2 Схiлно-Покровського родовища мiсцевого
значення, придатних для виробництва гiпсового в'яжlпrого марок Г-1, Г-2 i Г-З вiдповiдно до
ДстУ Б В,2.'7 -82:2OlO "В'яжl"ri гiпсовi. Технiчнi рлови", затвердженi рiшенrrяv .ЩКЗ Украiни
(протокол Ns 2595 вИ 11.04.2012 р.) в кiлькостi 385l тис. т. у тому числi за категорiею В -1370
тис. т, за категорiею С1 - 248l тис. т.



У протокол Укр ТКЗ вiд 29.06.1978 р. Nч3883 BHeceHi змiЕи: iз загальяого обсягу
затверджених запасiв Схiдно-Покровського родовища вилrtено запаси дiлянок J,{!l та Ns2,
затверлженi протоколом .ЩКЗ Jt2595 вiл 1 1.M.20l2 р.

Ба.пансовi запаси гiпсiв Схiдяо-Покровського родовища згiдно з .Щержавним балансом
запасiв корисних копrlлин Украiни <<Гiпс та ангiдрито станом на 01.01.2013 р. скJIадають за
категорiями, (тис. т):

A+B+Cr -52698,9; ут. ч, А-5376; B-l3375,9; СrЗЗ947;Сz-З2472;
у тому числi по дiлянках:
дiлянка Ns l: B+Cl - 1598 у т. ч. В - 530; Cr - 1068;

дiлянка Ns 2: B+Ct - 2253 у т. ч. В - 840; Cr - l4l3;
дiлянка Ns 3 (Резервна):
A+B+CI -48847,9; ут. ч. А-5З76; B-l2005,9; Сr-З146б; Сэ-З24'72
Пiдприсмство ТОВ <Кнауф Гiпс .Щонбас" не пл{rн}ъiшо в майб}тньому видоб}ъання

гiпсу на Bcix дiлянках, тому за його проханн-шrл в Спецiшrьний дозвiл Nе340О па користування
надрiлми Схiдно-Покровского родовища ло графи <.загальний обсяг зшrасiво BBeceHi запаси
тiльки .Щiлянки Ml та .Щiлянки },,l!2.

Балансовi запаси гiпсiв Схйно-Покровського родовища станом на 01.01.2018 р-
скJIадають за категорiями, (тис. т):

дiлянка М l: B+Cl - 1598 у т. ч. В - 530; Cr - 1068;

дiляпка Jф 2: B+Ct - 2253 у т. ч. В - 840; Cr - 14l3;

2 Географiчнi коордпнатIt к\"тoBItx точок та площа дLllяпкIl нддD

Площа дiлянки Ns l - 9,28 га
Площа дiлянки Ns 2 - 9,81 га
Загальна площа 19,09 га

Ч.ч
Jlъ]ф

члових точок

Географiчнi коордияати

ПнШ СхД

.Щiлянка Nэl
l l 48,37,12" з8,10,40"

2 2. 48,37,14" з8" l0,з6"

3 3 48,37,19" з8" l0,34"
.1 _1 48"з,7,2l" 38,10,43"

5 f 48"з7,22" з8,10,53"

6 6 48"з7,|1" з8,10,56"
,|

48,з7,16" з8,10,55"

8 48"з7,15"

.Щiлянка Nч2

9 l 48,37,10"

l0 з8,09,.5з"

ll з 48,37,15" 38,09,56"

4 38"l0,M"
lз 5 48,37,16" 38,10,12"
Il 6 48"з7,14" 38"l0,23"

7 48"з1,12" 38" l0,2l "

16 8 48,37,09" 38,10,03"

I

,7
I

8 з8,10,5l,

з8"09,48"

2 48,37,14"

l2 48,37,15"

l5



Район Схiдно-Покровського родовища гiпсу розташований в межах схiдного краю
Бахмутськоi улоговини та при}рочене до Первомайськоi антиклiналi, усклалненоi системою
дрiбнrтх скJIадок i розривних порушень. В регiональному структурному планi родовише
вiдноситься до захiдноi частини ,Щонбасу. В геологiчнiй буловi району приймають участь
кам'яновутi.гънi, пермськi, палеогеновi. неогеновi i четвертиннi вiдклади.

Промисловi пласти гiпсу в районi робiт вiдносяться до слов'янськоi свiти пермського
BiKy. Слов'янська cBiTa достатЕьо розповсюджена на територii, що розглядаеться, i виходить на
денну поверхню вздовж piK Мокра Плотва i Горirпrй Пень. В складi свiти переважають
хемогеннi осадки: кам'яна сiль - 4ОЧо, riпс i ангiдрит - ЗЗ%, у пiдпорядкованiй кiлькостi
знаходяться глrrни, аргiлiти - 18%, доломiти i вапняки - 9То. Що цiеi свiти приlроченi пласти
гiпсу Схiдяо-Покровського родовища та iнших родовищ Бахмутськоi улоговини. Розкритий
свердчовин.lми розрiз слов'янською свiти на роловишi мiстить б пластiв гiпсу - вiд Xu до ХIV.

Корисною копминою на родовищi € гiпси Х пласry сiрого, свiтло-сiрого кольору з

медово-жовтим вiдтiнком, прЕховzlно кристалiчнi, iнодi дрiбно-крупнозернистi, переважно
щiльнi, oKpeMi iнтерва.ти трiщинуватi. Булова Х пласry гiпсу скJIадна i луже невитримана. На
булову пласту, його потужнiсть зна.пrий вплив чияить впlтрiшньопластовий карст та
TeKToHi.THi пор},шення. За результатами структурно-геодiнамiчного картувzu{Ея (l991-1993 р.р.)
встановлено. що KapcToBi угворення контролюються розривними порушеннями iтрiшiнними
зонами та подiляються на пори вип}.говування, каверни, порожнини та палеокарст, зzшовнений
пiщано-г,:плнистим матерiшlом. .I[iлянки з низькою закастованiстю невеликi по площi. В
основному це пiвденна частина, де розпочата вiлкрита розробка (дiлянки N9l i Ns2), i пiвнiчна
частина Схiдно-Покровського родовища. Геологорозвiд,ъшrьними роботами 1991-1993 р.р.
експrryатацiйною розвiдкою та добувними роботами встtlновлено, що середня розрах}ъкова
закарстованiсть в межzlх дiлянки Jфl становить 28,37о, дiлянки Ns2 - 31,З7о, замiсть
затверджених УкрТКЗ l3,б7о.

ГLпаст гiпсу тонкими прошаркilми брекчiсподiбни,х гrпан. зрiлка кавернозних вапнякiв i
аргiлiтiв подiляеться на 2-4 пачки потужнiстю до 7 м. Потужнiсть прошаркiв порiл
внуrрiшнього розкриву - l,0-4,0 м- Загыrьна поryжнiсть Х пласту змiнюсться вiд 5,1 м до 22,1

м, в середньому скJIадас 14,6 м. Х пласт гiпсу заJIJIгае похило з падiнням на пiвнiч. Азимут
падiння Х пласту 340-З550. Кlти падiння непостiйнi та змiнюються вiд 15-200 на виходах до 3-
50 на глибинi. Виходи пласта на поверхню спостерiгаються в балках та покиЕ}тих кар'ерах у
пiвденнй частинi родовиша.

Вiдповiдно до ДСry Б B.2.7-1M-2000 гiпс вiднесено до 1-3 copTiB, з бiльшою перевагою
корисноi копа.ltини 2-го сорry.

Розкривнi пород, представленi грlътово-рослинним шаром потlэкнiстю О-1,0 м, пiщано-
глинистими вiдкладами четвертинно-палеогенового BiKy потужнiстю О-24,2 м. Нижче залягас
товща перешарування глин зеленрато-сiрого, зрiлка бlровато-червоного i кори.пrевого
кольору, щiльних, аргiлiтоподiбних, вzlпнякiв жовтувато-сiрого кольору мiкрозернистих,
мiцних, трiщинуватих i аргiлiтiв темно-сiрого, iнодi коричневого кольору, тонкошаруватих.
Зага.llьна лотужнiсть розкривних порiд в межах дiлянки Jфl становить 0-б0,0 м, в середньому
l7,3 м. та в межах дiлянки J\!2 - 0-39,7 м, в середньому 24,1 м.

Запаси гiпсу, що розробляються вiдкритим засобом, знalходяться в сприятливих
гiдрогеологiчних 1ъloBax. Обома кар'срами розроблятимуться не обводвенi породи, в зв'язку з

чим водоприпJIив в кар'сри буде вiдбувлтисд лише за рах}.нок атмосфернлtх опадiв.

l
I
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о.М. Бичков

3 Геологiчяа хапактеDистика

.'(ЕНс

Гепера"rьний дrrректор
ТОВ <Кнауф Гiпс Донбас>
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Додаток 2

до Угоди про умови користування
надраJt{и з метою видобування
корисних копzlJIин
вiд <_>_ 20l_ ЛЬ 3400
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BшlH робiт обсяги
робiт

недержавне I-П кв. 2019 р.I Проlовження строку- лii спечiального дозволу та
внесення змiн до спецiального дозволу на
користування надрами Ng340O вiд 2.09,2ф4

недержавне Ш кв. 2019 р) Пiдготовка матерiалiв та отримання у встановленому
пор,цку акry про надання гiрничого вiлволу

згuIно з
проектом

розробки
родовища

недержавне за умови
виконанrrя п.п.l ,

2

з Продовження видобуванrrя гiпсу

tLc

IIРОГРЛМА РОБIТ
з вндобування корнсннх копалпн*
ziпс, Схidltо-покtэовське podoBuute
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