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,Щодаток ло спецiмьного дозвоrry
на користуваЕнJI надрами, надаЕого з метою
видобуванrrя габро
Iршичького родовища
Ns 2695 вiд <03> червня 2002 року

УrодаNр J6ý5
про у}tови корIlстування падрами

з метою видобуванrlя кориснrtх копалIlн

лt. Киiв O|u.zaz"oezo /эl9
(дага укладення )

,Щержавна служба геологii та надр УкраiЪи, в особi Заступника дирекгора .Щепартаменту
начальника вiддiлу з надання надр у користування .Щепартаменту дозвiльноi та мiжнародноi
дiяльяостi Тимошенка Iгоря Васильовича, який(а) дiс на пiдставi яаказу .Щержгеонмр вiл
21.05,2018 Nэl7б та довiреBocTi вiд 2) D/- /DtQ N9 ? _(лалi - ,I[ержгеоналра)
з однiеi сторони та Товариство з обмеженою вiдповiдальнiспо KMa:le пiдприемство кАметист>.
яке заресстровште у Хорошiвськiй районнiл"r .Щержавнiй адмiнiстрацii ЖитомирськоТ областi
22.06.1994 року Nч 1285 l 05000l000042, в особi лиректора Есояrlа Вололимира Вачагановича,
яке дiе на пiдставi статlту (лалi - Налрокористувач), з iншоi сторони (далi разопл - Сторони, а
коr<на окремо - Сторона) укJIали цlо Уголу про умови користування надрами з метою
видобування родовищ корисних копаJIин (лалi - Угола), яка с невiд'смною частиною спецiапьного
дозволу на користуваIrня надраl'{и вiд <0З> червня 2002 року Nе 2695 (лалi - !озвiл), про
нижчевикJIадене.

1. Предлrет Уголи
1.1. !ержгеонадра нада€ Налрокористрат право тимчасового користування дiлянкоtо

надр з метою видобувдlня корисних копatлин, а надрокористувач зобов'язусться виконувати та
лотим}ъатись }ъ4ов користування дiлянкою надр, передбачеяих ,Щозволом, цiсю Уголою та
норма {и дiючого заководавства.

2. Вiдомостi про дiлянку надр, яка яадана в корпстувашrrя
2.1. МiсцезнаходжеItня дiлянки надр ЖитопIирська область. Хорошiвський pailoH. 1,0 км.

на пiвнiч вiд смт. Хорошiв.
2.2. Просторовi межi дiлянки надр, яка е предметом цiсi Угоди, cTylIiHb геt-lлогiчногtl

вивченtul та освосння об'скта надрокористуван ня, вiдомостi про затвердження 1апробачiю1
запасiв корисноi копалини та загalльна кiлькiсть запасiв на час надання !озвоrry вказуються
надрокористувачем у хараюеристицi дiлянки надр, яка с Додатком l та невiд'смною частиною
цiеi Угоди.

3. YrrroBrr користуванвя дiлпнкою надр, яка падаЕа в користувапня
3.1. Умови користування на цгzlми, влци, обсти, джерело фiнансуванIu та строки виконання

Надрокористlъачег*r робiт з видоб}ъання rабро протягом строку лii.Щозволу визЕачаються в
Програмi робiт з видобування корисних копалин, яка пiдписусться Сторонами, е Додатком 2 та
невiд'емпою частиноtо цiеi Угоди (далi - Програма робiт).

3,2. Програма робiт в чiлому або oKpeMi ii показники, у разi потреби можуть змiнюватися
та./або доповнюватись за взаемноIо згодою cTopiH у межах лii !озволу та цiсi Угоди.



3.З. Сторона" яка iнiцiюе внесеЕня змiн таlабо доповнеЕь до Програми робiт, зобов'язана
надати iншiй CTopoHi вЦповiднi письмовi обrрунтування та пiдтвердхgпочi докl,лtенти.

3.4. Сторона, яка одержала вй iншоi Сторони письмовi обrрlтrтуъання з пiдтверджуючими

ДОКУr}.tеНТаМи та пропозицii щодо внесення змiн таlабо доповнень до Програми робiт зобов'язана

в мiсячний TepMiH надати iншiй CTopoHi письмову вмотивовану вiдповiдь щодо прийняття

пропозичiЙ щодо внесеЕня змiн таlабо доповнеЕь до Програми робiт.
3.5. Строк виконання робiт з метою видобування корисних копалин може Оути

проловжений за умови продовження сlроку дii Дозволу та чiеi Угоди, iз внесенням вiдповiдних

змiя до Програми робiт.
3.6. оЪооливi р{ови корист}ъання Еадрами визначаються в,Щозволi та цiсю Угодою i с

обов'язковими до виконання Надрокористувачем.

4. Права CTopill ша геологiчrrу iнформачiю про надра
4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологiчною iнформачiсю про надра

здiЙснюеться в порядку визначеному заководавством.
4.2. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (прилбана) за p,rxyнoк коштiв державного

бIолжеry с державноlо власнiстю.
4.3. Геологiчна iнформачiя про Еадра, створена (прилбша) за pttxyнoK кошrтiв державного

бюджету, надастьсЯ НалрокорисryВачу на правi користрання та володiння без права

розпорядження на договiрнiй ocHoBi в порядку визЕаченому законодавством.
4.4. Геологi.тна iнформаuiя про надра, створена (придбана) Надрокористувачем пiд час дii

.Щозволу за власнi кошти, € його власвiстю. Про перелачу права власностi або права

користування геологiчною iнформачiсю Налрокористувач повiдомляс уповноважений орган в

порядку визначеному законодавством.

5. Iншi права та обов'язки CTopiH
5.1. .Щержгеонадра мас право:

5.1.1 витребовувати у Надрокористувача звiтнi данi та iнформаuiю про виконання ЦiеI

Угоди;
5.1.2 видавати та направляти Надрокорисryвачу в межЕIх cBoci компетенцiТ вiдповiднi

приписи, розпорядження та./або повiдомлення;
5.1.3 здiйснювати вiдповiдно до дiючого законодавства державний геологiчниЙ контоль

за рацiонагьним i ефектлвним використанням надр Надрокористувачем;
5.1.4 притяграти Надрокорист)ъача вiдповйно до дiючого законодавства i упrов uici

Угоди до вiдповiдальностi, в тому числi, з)пиняти дiю .Щозвоlry або припиняти право
корйст}ъаЕня падраNrи пlляхом ануrповання .ЩозвоJry в порядку визначеному законодавством;

5.1.5 в установленому законодавством порядку вживати заходiв до припинення Bcix видiв

робiт з використання надр, що проводяться Нмрокорисryвачем з порушеIIням стандартiв та
правил i можуть спричинити пс)ъання родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або
призвести до значних збиткiв, в тому числi якщо роботи ведуться з застос}ъанням методiв i

способiв, що негативно вtIливають на стан надр, призводять до забруднення Еавколишнього
природного середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населення, а також в ittших
випадках, передбачених зalконодtвством УкраiЪи;

5.1.6 у встановленому законодавством порядку вживати зaжодiв до зупинення дiяльностi
пiдприемств, установ та органiзацiй, що здiйснюють використання надр без спецiшlьних дозволiв
на користувztння або з порушенням умов, передбачених такими дозволаI\,1и;

5.1.7 направляти матерiали щодо виявленrх порушень в iншi уповноваженi лержавнi
органи дllя проведення коt{троJIьних дiй i перевiрок, притягнеЕня Надрокористувача до
вiдповiдальностi та,/або вжиття заходiв реаryвання вiдповiдно до компетенцii.

5.2. .Щержгеонадра зобов'яздна:
5.2, 1 своечасно розглядати звернення Надрокорисцъача;
5.2.2 своечасно розгJuIдати отриманi вiд Надрокористувача програми, плани, звiти та iншi

документи, якi необхiднi для виконання робiт. визначених цi€ю Угодою,



5.3. При виконаппi робiт вйповiдно до умов цiсi Угоди Налрокорпстувач
зобов'язаlrий:

5.3.1 приступити до проведення робiт на визначенiй дi.пянцi надр не пiзнiше нiж через 2
(лва) роки з моменту початку строку дii Дозвоrrу;

5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкiлля в межах дirrянrq надр, наланоi в

користування, а тatкож забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний дJuI

використанtul за призначенням, або придатний для подальшого Тх використання у суспiльноМу
виробничтвi вiдповiдно до Програми робiт;

5.3.3 проволити роботи у термiни та в межах, зазначевих у Програмi робiт;
5.З.4 дотримуватися вимог законодавства Украiни, чинних стitндартiв, правил, норм

виконання робiт, пов'язаних з корисryванням Еадрzlми;
5.3.5 допускати уповноважених посадових осiб Держгеонадр для здiйснення заходiв

державного геологiIшого коIIтроJIю в порядку та на пiдставах визначепих чиЕним
зiжоЕодавством Украiни;

5.3.6 вiдшкодовувати збитки, заподiянi пiдприемствам, ycTaнoBzlI\r, органiзаuiям,
громадянам та довкiллю;

5.з.7 вiдшкодовувати у встановленому порядку власникаý, землi та землекористувачам
збитки та втрати, завданi внаслiдок корисryвання земельними дiлянками вiдповiдно до мети
користувzrн шl надрilми визначеноi Дозволом;

5.3.8 використоврати надра вiдповiдно до мети, д;rя якоi ii було надано;
5.3.9 забезпечувати безпеку тподей, майна та назкоJ]ишнього природrого середовища;
5.3.10 лотримуватися вимог та умов, передбачених .Щозволом та цiею Угодою;
5.3.11 надавати в устilновленому порядку ,I[ержгеонадрам iнформачiю щодо користування

надрами;
5.3.12 при виконаннi робiт перелбачених Дозволом та цiсю Угодою застосовувати

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

5.3.13 зберiгати розвiдуватlьнi гiрничi виробки i свердловини, якi мохqпь бlти використанi
при розробчi родовищ та в iнших цiлях, i лiквiдовувати у встановлеrrому порядку виробки i
свердловини, якi не пiдtяrають подальшому використанню;

5.3.14 зберiгати геологiчяу i виконавчо-технiчну докрлентаuiю, зразки гiрських порiд i

руд, дублiкатiв проб корисних копаJIин, якi можуть бlти використанi при подальшому вивченнi
та використаннi надр;

5.3.15 лотримуватися протипожежноi безпеки на родовищi та нести за Hei персональну
вiдповiдальнiсть;

5.З.16 зупинити виконання Еа Irаданiй йому у користlвання дiлянцi надр цiльових робiт,
перелбачених .Щозволом, пiсля зупинеяня лii.Щозволу та пiсля його анулювання;

5.3.17 у разi зупинення дii .Щозволу проводити на дiлянцi надр роботи, пов'язанi iз
залобiганням виникненню аварiйноi ситуацii або усунен}rям ii наслiдкiв, а також виконувати
заходи, спрямованi на усунення порушень, що стали пiдставою для зупинення дii !озволу;

5.3.18 проводити у порядку встановленому законодавством повторну експертизу та oltiHKy
запасiв родовищ(а) корисних копа,'tин дiлянки (лiлянок) надр зазначеноi (зазначених) у !озволi
та цiй Угодi;

5.3.19 внести змiни до .Щозвоrry та цiеi Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з момент)
проведення повторноi експертизи та оцiнки запасiв роловищ(а) корисних копмин дiлянки
(лiлянок) налр;

5.3.20 забезпечити рацiональне комплексне використ {ня i охорону надр згiдно з цiсю
Угодою та Програмою робiт;

5.3.21 створити безпечнi для працiвникiв i населення умови проведення робiт, пов'язаних з

корисryванцям дiлянкою надр отимаЕою з метою видобування корисних копалин;
5.З.22 у встановленому порядку забезпечлти виконаншI вимог законодавства лро очiнку

впливу на довкiлля.



5.4. При лiквйацii робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Надрокористувач зобов'язанltй:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансувшrня лiквiдацiйних робiт вiдповiдно до

затвердженого в установленому порядку Проекry робiт;
5.4.2 у випадку повноi або частковоi лiквiдацii ча консервацii гiрничодобувного об'скта

гiрничi виробки привести у стан, який гарантус безпеку людей, майна i навколишнього
природного середовища, а в разi коцсервацii - зберегти родовища та гiрничi виробки Еа весь
перiод консервацii;

5.4.3 здiйснювати за погодженням з органами державного гiрtтичого нагJrяду та iншими
заiнтересоваяими органами у порядку встановленому законодавством лiквiдацiю i консервачiю
гiрничодобувпих об'ектiв або ii дiлянок.

5.5. Надрокоршстувач мас право:
5.5.1 здiйспювати на наданiй йому лiлянrri нмр розробку родовища корисних копалин та

iншi роботи згiдно з умовами flозвотry та цiсi Угоди;
5.5.2 розпоряджатися видоб}тими корисними коп:lлинами в порядку визначеному

законодalвством Украiни ;

5.5.3 вести, припи}шти свою дiяльнiсть на отриманiй в користування дiлянцi надр на

умовах, визначених .Щозволом, цiею Угодою та законодавством Украiни;
5.5.4 при викоЕаннi робiт вiдповiдно до ДозвоJtу та умов цiеi Угоди залучати на пiдрядних

yMoBElx виконавцiв окремих видiв робiт, якi мають технiчнi можливостi, що вiдповiдають
вимогilм чинного законодавства.

5.6 Надрокористувач несе вiдповiдальн icTb за дотимatнням залученими викоЕавцями
умов.Щозволу та умов корисryвання надра}чrи вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль зд виконапням умов користуваняя надрамIl та положень цiсi Угодп
6.1 . Контроль за виконанням yt'toB корисryвання надрzlми вiдповiдно до дiючого

законодilвства та положень цiсi Угоди, здiйснюеться незzшежно кожною iз CTopiH-
6.2. Надрокористувач при проведеннi робiт злiйснюс рiзнi види виробничого контролю, а

також здiйсrrюе контоль за виконанням та якiстю робiт, якi проводить залrrений виконавець,
6.3. .Щержгеонадра проводить заходи державного геологiчяого контроJтю за виконанням

} ов корисryвання надрами та положень цiсi Угоди в межах повноважень вiдповiдно до дiючого
закояодавства.

6.4, .Щержгеонадра за результатаJ\{и проведених нею заходiв геологiчного конlроJlю,
безпосередньо або за поданням Мiнприроди з пИстав, передбачених Законом Украiни "Про
оцiнку впливу на довкiлля", центаJIьних органiв викоgtlвчоi влади, що реалiзують державну
полiтику у сферi здiйснення державпого гiрrгичого нагл,цу, еп iдем iологiчного нагляду
(спостереження), державного ншляду (контролю) за додержilнням вимог законодttвства у сферi
охорони навколишнього природного середовища, органiв мiсuевого саJ\.rовряJlування, органiв
,,ЩФС у разi порушення Надрокористувачем умов користування шаJIраý{и мае право:

б.4.1 зупинити дiю Дозволу у випадках передбачених пунктом 22 Порялку надання
спецiальних дозволiв на користування надрами затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 30.05.20l l N9 бl5 (лалi Порядок) та в iнших випадках, передбачених законодавством;

6.4.2 припинити право користуваЕня надрами uulяхом анулювtlння .Щозволу у випадках.
передбачених пунктом 23 Порялку та в iнших випадках, передбачених зtжонодавствомi

б.4.3 звернутися з позовом до адмiнiстативного суду з метою припинення Bcix видiв
робiт iз використtшня надр, lцо провомться з пор},шенн,tм стандартiв та правил i можуть
спричинити псування родовищ, icToTHe зниження ефеюивностi робiт або призвести до значних
збиткiв, а також вживати заходiв до зупинення дiяльностi пiдприсмств. установ та органiзачiй.
що здiйснюють використанЕя Еадр бв спецiальних дозволiв на користування надрами або з
порушенЕям уtuов, передбачених такими дозволzlми.

б.5. ,Щiя .Щозволу поновJIюсться .Щержгеонадрами за },}4ови усуЕення Надрокорисryвачем
причин, що rrризвели до зупинення його дii.

б.б. Надрокористувач мас прzшо оскаржити в судовому порядку накази ,Щержгеонадр про
зупиненця та припинення права користування дiлянкою надр шляхом анулювання flозволу.



6.7. .Щержгеонадра продовжуе строк дii.Щозвоrry за }ъ,rови надання Налрокорисryвачем
пОзитивного висновку спецiалiзованого державного геологiчного пiдприсмства, установи.
органiзачii, що наJIежать до сфери управлiння .Щержгеонадр, за результатами проведення
державноi експертизи звiтiв щодо геологiчних матерiалiв.

7. Iнформуваппя CTopiH. Щорiчпа звiтпiсть
7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку подавати до Держгеонадр iнформачiю urоло

стану виконання Програми робiт за формою встановленою законодавством та надавати
вiдповiднi пояснен}tя з питань, що вiднесенi до колrпетенцii flержгеоналр.

7.2. Надрокористувач зобов'язаний в установленому порядку подавати ло.Щержгеонмр
щорiчнi звiти вiдповiдно до форм звiтностi шlоло облiку запасiв корисних копаJIин.

7.3. !ержгеонадра зобов'язана свосчасЕо iнформувати Надрокористувача з питань, якi
вiднесенi до його компетенцii i виникаоть стосовно виконання умов .Щозволу та положень цiсi
Угоди.

8. Коrlфiлепчiйнiсть
8.1. Уся iнформачiя, oтpяIlraнa чи придбана Сторонами в процесi виконаlння робiт. с

конфiленцiйною. Порялок i уr,лови користуванЕя iнформацiеlо, устаIrовлюсться власником
iнформацii вiдповiдно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфiдеацiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiеi Угоди, змишаються в силi
пiсля припинення строку aii uici Угоди, якщо iнше не перелбачено чинним законодавством.

8.3. Конфiленчiйнiсть цiсi Угоди не поширюеться на умови, врегульованi чинItим
законодЕшством Украiни, та щодо органiв, якi здiйснюють контоль за ix виконанвялt.

8.4. Не е пор},шенням конфiденчiйностi цiсi Угоди наданвя вiдомостей, документiв та
iнформачii контролюtочим, судовим, державним органам у випадкilх, передбачених чинним
законодавством.

9. Обставини пепереборноi сили
9.1. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цiею Угодою е виправланим i

не спричиня€ вiдповiдальностi у тому разi, якщо таке невиконання чи неналежне виконання €

наслiдком випадку або обставин непереборноi сили, якi виникли пiсля уклалення цiсТ Угоди,
перебуваоть поза межами контролю CTopiH, та якi Сторони не могли aHi перелбачити. aHi
попередити розрlними заход,ми.

9.2. Пiд випадком Сторони розумiють надзвичайну подiю, яка не носить характеру
невiдворотноi, однак с непередбачуваною i раптовою для cTopiH, а calre: акти або дii органiв
державного управлiння, рiшення органiв мiсчевого самоврядування, змiни в законодавствi
УкраiЪи за рrови, що данi обставини безпосерелньо вплинули на своечасне виконання
зобов'язмь Сторони. Пiд обставинами непереборноТ сили Сторони роз}а{iють повiнь. пожежу,
земпетрус та iяшi стихiйнi лиха, оголошену та неоголошену вiйну, восцнi дii, загрозу вiйни.
терористичний акг, блокаду, революuiю. заколот. повстання. MacoBi заворушення та iHrrli подii.
що не залежать вiд волi CTopiH.

9,3. При HacTaHHi обставин, зазначених у пунктi 9.1., Сторона, яка опинилася пiд 'ix

впливом, повинна в розулtний сток, але не пiзнiше нiж через 7 календарних днiв з дllя Тх

виникнення, без затримки повiдомити про це iншу Сторону та надати протягом 60 календарних
днiв документи, що пiдтвердкують ix настання. Повiдомлення повинно мiстити iнформачiю про
характер обставин i. якщо мохtливо, оцiнку ix впливу на можливiсть виконання стороною своiх
зобов'язаяь за цим .Щоговором та примiрний графiк виконання зобов'язань.

9.4. Пiсля повiдомленпя про виникненЕrI обставин непереборноi сили Стороltи, у
наЙкоротший TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхiлностi) з метою прийняття спiльного
рiшення щодо подаJьшого виконання ptoB цiеi Угоди.

9.5. Пiсля припинення обставин, зaвначених у пунктi 9.1., Сторона, що опинилася пiд
впливом обставин непереборноi сили, повинна без затримки, але не пiзнiше нiж через 5
календарних днiв з дrrя припинеIlня, повiдомити про ше iншу Сторону у письмовiй формi.



повiдомлення повиIlно мiстити TepMiH, в який перелбача€ться виконати зобов'язання за цiею
Угодою.

9,6. Факг настання обставиЕ непереборноi сили повинен бути пiдтверлжений

документальЕо компетентним оргirном (сертифiкат торгово-промисловоi палати).
в разi вiдс}тностi пiдrвердженIrя Сторона, яка не викон:tла cBoi зобов'язання, несе

вiдповйальнiсть в повному обсязi вiдповiдцо до вимог законодавства.

10. Використапня украi'llського потенцiалу
l0.1. У прошесi надрокористування на дiлянцi надр, Нмрокористувач використовуватиме

обладнання, механiзми, засоби, прилаДдя, устаткування та iH. переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi посщти) тiсю мiрою, у якiй iх цiни та якiсть, порiвняно зi свiтовими цiна,ци та

якiстю, булуть технiчно, технологiчно й економiчно доцiльними, та не призводитим}ть до

зниження рiвня виробництва та екологi,шоi безпеки.

l1. Набуття чипностi, змilrи, розiрвашня та припшнеtIня Угодt|
l l .1 . Ця Угода набирае чинностi з дня ресстацii .щозволу та припиЕяс свою дiю з моменry

припинеЕня права користування Еадра}tи IIlJlяхом анулюванIlя !озволу або закiнчення строку дii
,Щозволу.

l1.2. Дiя цiеi Угоди автоматично зупиняеться, в частинi виконанIUl робiт, перелбачених

.Щозволом у випадку його зупинення та поновJIюсться у разi поновлення дii Дозволу.
l1.3. У разi продовження строку лii.щозволу Сторони в установленому порядку вносять

змiни до Програми робiт та ло цiеi Угоди шшяхом укладання додатковоi уголи.
11.4. Якщо iнше прямо не передбачено цiсю Угодою або .пlнним в YKpaiHi законодавством,

в}tесеIIня змiн та доповнень до цiеi Угоди здiйснюеться в порядку встановленому законодавством

украiъи шJlяхом у1падання додаткових угод до цiсi Угоди, якi стають дiйсними пiс.irя ix
ппiь"о"о.о оформлення Сторонами та пiдписання уповнов:Dкеними особами CTopiH.

11.5. одностороння вiдмова вiд виконання умов uici Угоди повнiстю абО ЧаСТКОВО Не

допускаеться. Право олносторонньоi вiдмови вiд цiст Угоди надаеться ,щержгеонадрам у випадку

припиненЕя права користуваIrня надраI\.rи шляхом анулювання .Щозвоlry.
l1.6. Кожна Сторона пiдтверджуе, що обидва примiрники цiсi Угоди пiдписанi вiд i'i iMeHi

особою, яка мае право вчиняти юридичнi дii вй iMeHi вiдповiдноi юридичноi (фiзичноi особи -

пiдприсмчя) особи. Кожна Сторона гарантуе, що нею виконанi yci умови i форма,rьностi.
передбаченi ii' установчими документаJйи, щодо прийняття органа}rи управлiння рiшення про

погодженяя i пiдписання цiеi Угоди, а особа, яка пiдписала цю Угоду, мае для цього достатнiЙ
обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Стороною на

обмеження представництва особи, яка пiдписала цю Угоду вiд i'i iMeHi, або на недостовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва-

l1.7. Сторони Еес}ть повЕу вiдповiдальнiсть за правильнiсть вкaваних ними у uiй Уголi

реквiзитiв, а у вrrпадку змiни: реквiзитiв, юридичноi чи фактичноi адреси, назви, ycтalroBtмx

локументiв, Сторова, у якоi вiдбулася така змiнц повинна повiдомити про це iншу Сторону У
строки та в поряIку визначеному зaконодавством Украihи. У разi неповiдомлення Сторони
несуть ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.

l1.8. Yci правовiдносини, що виникаютъ з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому числi
пов'язанi iз дiйснiстю, укладенням, виконаннrlм, змiною та припиненням цiсi Угоди, тлумаченням
iT умов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порlт-tення Уголи, регуrпоrоться цiсю Угодою та
вiдповiдними нормtlми чинного законодавства Украiни.

l1.9. Ця угода складена украТнською мовою у двох автентичнrтх примiрниках. якi мають
однiжову юридичну силу, по одному примiрнику лля кожноТ iз CTopiH.



12. Доддтки до Угодп
l2.1 . Невiд'емною частиною цiеi Угоди с:
- Додаток l - Характеристика лiлянки надр;
- Додаток 2 - Програма робiт.

l3. Юрttлlrчlli адресIl, реквiзlrтlt та пiдпIlсп Сторiп

.U[ержавша еlrужба
геологii та цадр УкрaiLrи

03057, м. КиiЪ,
вул. Антона Щедiка, lб
сдрпоу 375з60зl
тел. (044) 536-13_20

Заступник дирекгора .Щепартаменту -
нач{uIьник вiмiлу з наданЕя надр у
користування !епартаменту лозвiльноi
мlжнародноl дшльЕостl

Тимошенко iгор Васильович

товарпство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<<Мале пiдпрпсмство ((Дметист)

12 l 01, Житомирська область, Хорошiвський
район, смт, Хорошiв, вул. ГероiЪ Украiни, l0
едрпоу l3550587
тел. 097 -62'7 -46-7 l

flиректор

Есоян Володилt
вачаганович

с

:
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Додаток l
до Угоди про уi{ови користування
надрами з метою видобування
корисних копаlJIин
вiд к >> 20 ]ф 2695

ХАРАКТЕРИСТИКА
дiлянкrr rlадр Iршнчького роловпща габро

Iршицьке родовище габро знаходиться в 1,0 lol на пiвнiч
Хорошiв Житомирськой областi на вододiлi рiчок Iршi та Iршиui.

вlд раионного центру смт.

Георгафiчнi координати кугових точок лiцензiйноi плоlцi:

Jф/Ns
точок

ПнШ СхД

l 28"21,27"
2 50"з7,32" 28.27,зз"

50"з,7,24" 28"27,зз,
50,37,24, 28"27,27,

Площа родовища: 3,2 га,
Iршицьке родовище вItявлене в 1990 р. i вперше розвiдано .Щнiпровською ГРЕ в l99t-

1995 рр. за технiчним завданЕям МП "дметист" та за його кошти.
КОРИСНа КОПаЛИfiа - незмiнене габро ншrежить до порiл коростенського iнTрузивного

комплексу середнього протерозоя. Незмiнене габро - це порода темно-сiрого до чорного
кольору однорiдЕа i монолiтна.

Незмiнене габро серелньотрiuинувате. перевiDкають трiшини субмерiдiонального i

СУбШИРОТнОго нzшрямку. Фiзико-механiчнi властивостi габро (корисноi копалини) витриманi.
родовище вiднесене до 1 групи кладностi геологiчноi булови вiлповiдно з "классификацией
запасов месторождений и прогнозних ресурсов твердых полезньн ископаемьш''

за даними радiацiйно-гiгiенiчноi оцiнки габро родовища вiднесено до l класу
булiвельних матерiалiв i згiдно нрБу-97 придатне дllя використання в ycix видах будiвництва
без обмежень.

Вихiд блокiв з гiрничоi маси 26,7 Уо.

Розкрита поryжнiсть незмiяеного габро до абс.вiдмiтки +174,8 м змiнюеться вй l9,7 м
до 28,0 м, скJIадаючи в середЕьому - 24,З9 м.

Порушене вивiтрюванням габро мае потужнiсть вiд 0,0 м до 3,9 м. в середньому по
родоВиЩУ 0,86 м. Скелястi розкривнi породи складенi вивiтрилим габро поryжнiстю 0,6_1,8 м
(в середньому- l,48м). Пухка розкривна товща на родовищi смадасться грунтово-рослинним
шаром пiщапо-глиЕистимИ породilмИ загальною потужнiстю 0,5-8,2м(в серелньому - 3,77м).

Ба,таксовi запаси незмiненого габро , придатного лля виробничтва блокiв (ГОСТ 9479-
84) i облицювальних плит iз них (ГоСТ 9480-S9), Iршицького родовища загальнодержавного

50"з7,з2,

J.
4.



значення в контурах кар'ера, обrрунтованого ТЕО, в категорiях i чифрах затвердженi в таких
кiлькостях по категорiям (тис.м]): А-2З0,82, В-278,00 А+В-508,82.

Балансовi запаси порушеного вивiтрюванням габро, придатного дтя виробництва
щебеню (ГОСТ 8267-82), затвердженi в таких кiлькостях по категорiям (тис.м]): А-8,82 , В-4,2'7,
А+В-13,09( Протокол,,ЩКЗ вiл 27.03.1997р JФ420).

Станом на 01.01.2018poKy ба;rансовi запаси незмiненого габро становлять по категорiям
Та в КiЛЬкоСтi (тис.м3): A-2l7.37'l;B-2'16.99; А+В - 494.367; та габро пор},шеного вивiтрюванняlrл
становлять по категорiям та в кiлькостi (тис.мЗ): A-4.2l; В_3.5; А+В -7.71.

Гiдрогеологiчнi рлови Iршицького родовища не складrri. Прогнозний зага,,Iьний

водоприIIJIив в кар'ер на кiнцеву стадiю експлуатацii родовища становитиме 67 м]/добу.
Гiрничо-геологiчнi та гiрничо-технiчнi умови розробки родовища сприятливi для

видобугку корисноi копалини вiдкритим способом (кар'ером).

Вилобlток блочноi продукцii проводиться шляхом улаштування вiлрiзних rцiлин по
торцевих боках монолiту. Бурiння шпурiв по лiнii вiдколу прийнято бурильним верстаком
"Гемма". Вiдiлення блокiв (монолiтiв) Bia масиву здiйснюсться за допомогою канатноТ

аJIмазЕо-розпилювальноi машини "Надежда-2"
Пасировка блокiв виконусться для придання 1м форми прямокугного паралелепiпела або

близьку до нього.

Система розробки родовища та i'i параметри апробоваЕi тривалою експлуатацiею

родовища.
Рiчна потутснiсть кар'еру по кориснiй копzшинi становить t2200 мЗ гiрничоi маси, що

забезпечить пiдприемство запасами Еа сток бiльше 20 poKiB.

llrpeKTop ТОВ "МП "AпteTltcT" Есояll В. В.
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ДодатоО
до Угоди про }мови користування
яадр:lI\,tи з метою вилобування
кориснихкопалин
вiд < >О{Ф

IIРОГРЛМА РОБIТ

з впдоб5rвання габро Iршиttького родовпща

.Щеряrгеонадра Надрокорисryвач
Товариствозобмеженою вiдповiдальн iстю

_ кМале пiдприемство <сдметист>>

t' !}'-дс1

\
'!иректор
Есоян Вол

(посада, прiзвище, iм'я, по
(посада' прiзвице, iм'я, по баьковi)(пiдлис )

Z/ {

.лiъ

п/п
Впдп робiт обсяги

робiт
.Щжерело

фiнаllсування
Строк

проведення
робiт

l Продовженrя строку лiТ спеuiального дозвоJry
на користуваняя надрами

власнi кошти

2 Пiлготовм матерiалiв та отриманrя у
встановленому порядку аrсry про надання
гiрничого вiлволу

власнi кошти Il KB.20l9p.

з Оформлення у встаноsленому порядку
правовстановлюючих докумеtпiв на земел ьку
дiлянку дrя поT реб пов'язаних з користуванням
надрами

власнi кошти II кв. 20l9p.

4 Продовження видобування корисноТ копалини
iM]/piK;

згlдно з
проекгом

розробки
родовища

власнi кошти II кв. 20l9p.
за умови
виконання
п.2 i п.3

'' з55о5Еl

т"

и

I KB.20l9p.
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