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Додаток до продовженого спецiа;rьного
дозволу на корист}ъirнЕя надрами, з метою
видобlвапня кам'япого вцiлля по поJIю шzD(ти

кЛiсово .ЩП Львiвв}тiлля >

Nэ 29ý& вiл к 05 > mавпя 2003 р.

уrод^хr 296l
про умовп корпстувднця Еадрами

з метою вшдобуваЕЕя корЕснпх копаJIиЕ

м. КиiЪ

/t

вхобi Т 8.о, г2,р4
еп 7a.ir'eH /2ЗВ /,jA//Dl тО ll z lsz7r'n 2о,/'
',q4Ьёосr77 / ВQzrапрзоi' /r.?pll //l/ 3асо-

.Щержавна служба геологii та напр УкраiЪи,

який(а) лiе на пiдставi r/a zаз9 е в r'2 23.s2/a
,ra5 7а zов/'Jо€?l/2с7,. 8/з 2/. о/.22,/а /-/S

i;Ё;,;Б";:тJ,жiffiзffiffi;
Сокальською районною державною а,шr.riнiстраIriею JЬBiBcbKoi обл., в особi т.в.о. генерального
дирекгора AKiMoBa Олега Анатолiйовича" який дiе па пiдставi статуry .Щержавного пiдприемства
кЛьвiввlтi.гrля> (лалi - Налрокорисryвач), з iншоi сторони (ла:li разом - Сторони. а кожна окремо
- Сторона) },клми цю Уголу про }ъ{ови користувiшЕя IIад)а}rи з метою видобування родовищ
корисниr( копалин (лалi - Угола), яка с невй'емшою частиною спецiаьвого дозволу на
користувtlння надрами вИ ( 5 D юавня 2003 ркч J',lЪ

нижчевикJIадене.
2968 (лаli - .Щозвiл), про

1. Предмет Угодп
1.1. Держгеонадра надае Напрокорисцъач.ч право тимчасового користуваяня дiлянкою

падр з метою видобрання корисIrID( копilJшIl, а Налрокорисryвач зобов'язусться викон)ватп та
дотЕм}ъатись умов користування дiляякою налр, передбачених ,Щозволом, цiсю Угодою та
нормами дЬчого законодавства.

2. Вiдомостi про дiлянку надр, якд яадапа в користування
2.1 . Мiсцезнаходження дiлянки надр львiвськаобласть, Сока;rьськийрайон.
2,2. Просторовi межi дiлянюl надр, яка е предметом цiеi Угоди, сryпiнь геологiчного

вивчення та осво€ння об'скга надрокористувiшня, вiдомостi про затвердження (апробачiю)
запасiв корисноi копаплни та загalльна кiлъкiсть затrасiв ва час ЕадаЕня ,Щозволу вказуютъся
Надрокористувачем у харaжтеристицi дiлянки надр, ,ка е Додатком 1 та невiд'емною частиною
цiеi Уго.rцr.
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3. Умови користувавня дiляпкою падр, яка ЕадаЕа в корпстування
3,1. Умови кориgг)tsання нащ)аIчrи, видл, обсши. дкерло фiншrс}ъfirня та стрки викондlня

Нмрокористувачем робiт з видобlъанrrя кам яного вYгIJIJIя протягом строку дii .Щозволу
визfiачаються в Програмi робiт з видобуванЕя корисниr( копмин, яка пiдписусться Сторонами,
е Додатком 2 та невiд'смною частпною цiсI Уголи (лшi - Програма робiт).

3.2. Програма робiт в цiлому або oKpeMi ii'показники, у разi потреби мохqпь змiнюватися
таlабо доповнюватись за взаемною згодою CTopiH у межах лii .i{озволу та цiеi Угоди.

3.3, Сторона, яка iнiцiюе внесенItя змiн таlабо доповнень ло Програми робiт, зобов'язана
надати iншй cTopoHi вiдповi,щli rпrcbMoBi обrрунryвшrня та пiдтвердхgточi докрrенти.

3.4. Сторон4 яка одержала вiд iншоi Стороrш письмовi обrрунryъаrня з пiдrверджlлочими
доц, ентiлми та пропозицii щодо внесенЕя змiн таlабо доповнень до Програми робiт збов'язана
в мiся.яий TepMiH надати iншiй CTopoHi письмову вмотивовiшу вiдповiдь щодо прийтrягrя
пропозицiй щодо впесевшl змiн та,/або доповнень до Програми робiт.

3.5. Строк виконанЕя робiт з метою видобуванЕя кориспЕх копаJIин може бути
продовжений за умови продовженпя строку лii .Щозвоrry та цiеi Угоди, iз внесеннлrr
вiдповiдних змiн ло Програми робiт.

3.6. Особп.rвi }ъ{ови корист}.кrшrя Еадр:lidи визначаються в ,Щозволi та цiсю Угодою i с
обов'язковими до виконання Надрокористувачем.

4. Права CTopiH па геологiчну iвформачiю про нддра
4.1. Використання та розпорядженЕя Сторнами геологi.пrою iнформацiсю про надра

здiйснюсться в порядку визначеному законод:tвством.
4.2. Геологiчна iнформачй пр надра створена (прилбана) за pzlxyнoк кошгiв державного

бюлжету с лержавною власнiстю.
4.3. Геологi.пlа iнформачiя про надра створена (придбана) за рахунок кошгiв державного

бюджеry, Еадасться Налрокорисryмчу на правi користуванIlя та володiпrrя без права

розпорrдкення на логовiрнй ocHoBi в порядсу визItаченому зtжонодalвством.
4.4. Геологi.пlа iкформачЬ про надрц створена (придбана) Налрокористlъачем пiд час дii

.Щозволу за власнi коIпти, е його власнiстю. Про передачу пр{lва власностi або права
корисryъанЕя геологiчною iнформачiею Нашюкористувач повiдомляе уповноважений орган в
порядку визЕаченому зzконодавством.

5. Iпшi права та обов'язкп CTopiH
5.1. .Щержrеошадра мас право:

5.1.1 витребовlъати у Надюкористувача звiтнi данi та iнформацiю про виконання цiеi
Угоди;

5.1.2 видавати та нzшраыIяти Надркорисryвачу в межах свосi компgгенцii вiдповiднi
приписи, рзпорядження таlабо повiдомлепня;

5.1.3 здiйсlповати вi.щlовiдпо до дiючого зalконодавства державний геологiчний KoHтpoJrь
за рачiона,ъпим i ефеrгпвнl.пr.l використtlнням надр Надрокористfмчем;

5.1 .4 притяryвати Надрокористрача вiдповiдно до дiючого законодавства i 1TrloB цiеi
угоди до вiдповiдаьностi, в тому .шслi, зупиняти дь Дозвоrry або припиняги право
користрalння надрап{и шляr(ом апуlповаяня ,ЩозвоJIу в порядку визначевому з:жонодавством;

5.1.5 в установлепому зllконодавством порялку вжимти заходiв до припиненЕя Bcix видiв
робiт з використання надр, що проводяться Надрокористувачем з пор},шенняrл стапдартiв та
правил i мож}ть сприtшнити пс)ъ:lння rюдовищ. icToTHe зяиження ефекгиввостi робiт або
призвести до значних збиткiв. в тому числi якщо роботи ведться з застосуванням методiв i
способiв, що негативно впJшвають на стан надр, призводять ло забрулнення нalвкоJIипIньою
прирдого середовища або шкiдливих наслiдкiв для здорв'я населеншI, а також в irтшшх
випадкllх, пердбачених з:ководalвством УкраЪи;

5.1.б у встановленому законодавством порядrсу вживати заходiв до зупиЕення дiяльностi
пi,шtрисмств, устаЕов та органiзачiй, що здiйснюють використанвя налр без спецiаьню< дозволiв
на корист}ъiшlня або з порушеннJlм у rов, передбаченrтх таIсши дозволzlJrrи;
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5.1.7 направляти матерiали щодо виrвлеЕш( пор}.шень в iншi уповноваженi державнi
органЕ для проведеняя контрольЕж дiй i перевiрк, притяIнеЕня Надрокорисryъача до
вiдповiдмьностi таlабо вrrс.rтгя заходiв реаryвання вiдповiдно до компетенцii,

5.2.,П[ержгеопадра зобов'язана:
5.2.1 своечасно розгJядати звернення Налрокорист},мча;
5.2.2 свосчасно розглядати отрттvанi вiд Надrокористувача програ},rи, rrлalни, звiти та iншi

докуrаенти, яrсi необхiдri для виконакrя рбiт, визначених цiсю Угодою.
5.3. При викопанпi робiт вiдповИпо до умов цiеi Угодп Налрокорпстувач

зобов'яздпвй:
5.3.1 приступити до проведенЕя робiт на визначенiй лiляячi надр не пiзнiше нiж черз 2

(два) роки з момеЕту почажу строку лii.Щозвоlту;
5.3.2 забезпечувати охорну надр та довкiлля в межах дiлянюr надр, наданоi в

користувIlнIlJI, а також aдýgзцgчувати приведенЕя порушених земеJIь у стан, придатний для
використанЕя за призначепням, або придатпий дtя подzUьшого ix використання у суспЬному
виробництвi вiдповiдно до Програми робiт;

5.3.3 првощти рботи у термiни та в межчлх, зlвЕачених у Програмi робiт;
5.3.4 лотрилтlъатися вимог зiконодавства Украiяи, чипнrх стандаргiв, прави:l. норм

виконання робiт, пов'язавих з користранням надрами;
5.3.5 допускати уповноваrкевих посадовlf,( осiб .I|epxceoHaJlp дJIя здiйспення заходiв

держarвного геологiчного коятроJIю в порядку та на пiдставах визначених tIинним

законодaвством Украiни;
5.3.6 вiдшкодовувати збитюr, заподiянi пiдтцrисмствам, ycTaнoкl ,t, органiзаriячr,

громадянам та довкi;lJlю;
5.3.7 вiдшкодовувати у встановлепому порядку масникiм землi та землекористувачаJ\{

збитки та втрати, завланi внаслiдок корисryвання земельними дiлянками вiдповiдно до мети
корист}ъФrпя надрiми визначеноi Дозволом;

5.3,8 використоврати надра вiдповiдно до мети, для якоi ix було надано;
5.3.9 забезпечумти безпеку .tподей, Mafua та яавкоrпшrього пр}rродrого Фредовищц
5.3.10 лотршr.Iуватися вимог та умов, передбачених .Щозволом та цiею Угодою;
5.3.1 l надавати в уст.lновленому порядку ,Щержгеонадрам iнформачiю щодо корист)ъ{lнЕя

надра]\{и;
5.3.12 при викопаннi робiт передбаченtтх ,Щозволом та цiсю Уюдою застосов)ъатп

пргрсивнi технологii i TexHiKy, що забезпеч}тоть повне, комплексне i рацiонаJrьне використalнЕrl
надр;

5.3.13 зберiгати розвiдувшrьнi гiрничi виробrс.r i свердIовини, якi мохgпь бри використанi
при розробчi родовищ та в iншrх цiлях, i лiквiдовумти у встllновлевому поряд(у виробки i
свердIовиЕи, якi пе пiдIягають подаJIьшому використашrю;

5.3.14 зберiгати геологiщту i виконавчо-технiчну локулlеитачiю, зразки гiрських порiд i
руд, дублiкатiв проб кориснrлк копаJIин, якi моllýггь бlти використанi при подшlьшому вивченнi
та використаннi падр;

5.3.15 лотрш,rуватися пртипожежноi безпекrr на родовищi та нести за Hei перовшIьну
вiдповiдальяiсть;

5.3.1б зупипlгги викон:lнItя на наданiй йому у користlваlня дiлянцi надр цЬових рбiт,
перлбачевrх Дозволом, пiсля з)rпинепня дii,Щозвоrry та пiсля його llнуJlюв,rння;

5.3.17 у разi зупияення дii.Щозволу проводити на дiляяцi надр роботи, пов'язанi iз
запобiганням виIlикненню аварiйноi сиryачii або усуненrrям ii наслiдкiв, а також виконувати
зalходи, спрямованi на усунення пор}шень, що стiulи пiдставою для зупинення дii Дозволу;

5.3.18 проводrrш у поряд(у BcTllHoыIeHoMy зltконодtвством повторну експерrизу та очiнку
запасiв родовищ(а) корисних копалип дiлянки (дiлянок) надр зазначевоi (зазначених) у.Щозволi
та цй Угод;

5.3.19 внести змiни до,Щозволу та цiсi Угоди протяIом 3 (трьох) мiсяriв з момеЕту
проведенЕя повторноi експертизи та оцiнки заласiв роловищ(а) корисrптх копмин дiлянки
(лiляпок) надр;

-_-Э-------*\



5.3.20 забезпечити рачiоналъне комплексне використання i охорку налр згiляо з чiею
Угодою та Програмою робiт;

5.3.21 створити безпечнi дrя прачiвпикЬ i населення рrови проведення робiт, пов'язанлтх з
корист}ъанIrям дiлянкою надр отримаЕою з метою видобрмня кориснЕх копruшн;

5.З.22 у встановленому порядку забезпечити виконанюl вимог законодавства про оцiнку
вIlливу на довкiлJlя.

5.4. Прп лilсвiлацiI рбiт вiдповiдно до }.мов цiсi Угоди Надрокорпgгувrч зобов'язапнй:
5.4.1 првести та здiйснити фiнаrrсуванпя лiквiдаrrйню< робiт вiдповiдlо до

затвердкеного в ycTlutoыIeнoмy порядку Проекry робiт;
5.4.2 у випадку повноi або частковоi лiквiдацii чи консервацii гiрничодобувного об'екга

гiрничi виробlоl привести у стан, л<ий гаранryс бсзпеку людей, майна i павколишrього
прирдrого середовищц а в разi koHcepBauii - збергти родовища та гiрничi виробки на весь
перiод консервацii;

5.4.3 здiйспювати за погодженкям з оргаrнаý{и держzlвного гiрничого ЕЕlгляду та iяшrлr.tи

заiптерсовашшrи оргllнlми у порядку встztновленому законодавством лiквйацiю i ковсервачiю
гiрничодобрних об'екriв або ik дirrянок,

5.5. Налрокористувач ма€ прдво:
5,5.1 здiйснювати на наданiй йому лiлянчi Еадр розробку родовища корисЕЕх копiulин та

iншi роботи згiдrrо з 1мовами .Щозвоrry та цiеi Угоди;
5.5.2 розпоряджатися видоб}тими корисними коп.lJшнiiми в порядку визпаченому

законодавством Украi'шл;
5.5.3 вести, припиЕяти свою дiяльпiсть на отриманiй в користувalншI дiлянцi надр на

}мовах, визначених .щозволом, цiсю Угодою та законодавством Украiнп;
5.5.4 при виконапнi робiт вiдповiдно до Дозволу та }TrloB цiсi Угоди заrryчати на пйрядrп<

yмoкlx виконalвцiв оlсремих видiв робiт, якi мають технiчпi мохrпвостi, що вiдповiдають
вимогzlм чинного закоЕодавства.

5.6 Налркористувач rtece вiдповiдальнiсть за дотимtlнЕям з ryченими виконalвцями

уплов ,Щозво.тry та yi{oв користув:lнЕя надраь{и вiдповiдно до вимог Iшнного зчконодавства.

б. Коптроль за впкояанЕям умов корпстувапнх надрами та полоrкень цiсi Угодп
6.1. Контроь за виконанням yпloB корисryвання надр,rми вiдповiдно до дiючого

зzжонодавства та положень цiсi Угоди, здiйснюсться незалежно кокною iз CTopiH.
б.2. Надрокористувач при проведенвi робiт здiйснюс рiзнi види виробничого коIfц)олю, а

також здiйснюе контроль за виконilнням та якiстю робiт, якi провод.Iть залгlений виконавець.
6.3. ,Щержгеовалра прводить зllход{ держ:lвного геологiтrого контроJIю за виконанням

умов корllстукlння надра}rи та положеЕь цiеi Уголи в меж{tх повновакень вiдповiдно до дiючого
законодавства.

6.4. .Щержгеонадра за результатаIr.fи проведенrх нею заходiв геологiчного контрJIю,
безпосердньо або за поданням Мiнприроли з пiдстав, перелбаченrтх Законом УкраiЪи "Про
оцiнку впливу на довкiлля", центчцьних органiв виконавчоi влади, що реалiзують державну
полiтику у сферi здiйсненrrя державного гiрничого н{гляду, епiдемiологiщого Еагляду
(спостерження), лержавного нагляду (контро.шо) за додержанням вимог зtконодавстм у сферi
охорони навколишнього природного середовища органiв мiсцевого самоврядуванпя. органiв
.ЩФС у разi порушення Налрокористувачем }мов користуваяня надр.l}rи мае право:

6.4.1 зупинити лiю .Щозвоrry у випадках перлбачених п}цктом 22 Порялку надашlя
спецiа.тьних дозволiв на користування надрtlми затвердженого постalЕовою Кабiнету MiHicTpiB
Украl'rш вй 30.05.2011 J\! 615 (далi Порядок) та в iнших випа,дках, передбаченrо< зzlконод:lвством;

6.4.2 прппияtlтп прtlво користуванIrя Еадра]ч{и IIIJUD(oM {lнуJlювtlння .Щозвоrry у випадках,
передбачених пунктом 23 Порядку та в iHrmlx вип4дках, передбачених зaконодавством;

6.4.3 звернутися з позовом ло а,щлiнiстративного суду з метою припцнення Bcix видiв
робiт iз використання надр. що проводяться з пор}.шенням стандартЬ та прalвил i мояс)пь
спричинити пс}ъаЕня родовищ, icToTHe зниження ефеюивностi робiт або призвести до зЕачЕих



збrлгкiв, а такох вжимти заходiв до зупиЕенЕя дiяльностi пiJцIриемств, устlшов та органiзацй,
що здiйсrпоють використання цялр без спецiiлльних дозволiв на корйст}ъatння на,драми або з
порушенням 1nroB, пердбачених такими дозволalми.

б.5. Дiя .Щозво.lry поновJIю€ться .Щержгеонадрами за }ъ{ови усyrrенЕя Надрокорисryвачем
причян, що призвеJп{ до зупинення його дii.

б.б. НалFокористумч ма€ прiво оскарIс{ти в судовому порядку накази ,Щерlrсеонадр пtю
зупинення та припинення правil користування дiлянкою надр IIIJIяхом zrнyJпoвал ня .Щозволу.

6.7. .Щержгеоналра продовжуе строк дii.Щозвоrry за }ъ{ови надання Надрокористрачем
позитивного висt{овку спецiа.тIiзованого державного геологiчяого пiдприемства, уст:lнови,
органiзачii, що належать до сфери управлiння !ержгеоналр, за результатами проведення

державноi експертизи звiтiв щодо геологiчяих матерiапiв.

7. Iнформування Сторiп. Щорiчна звiтнiсть
7.1. Надрокорисryвач зобов'язаний щороку под.lв:lти до .Щержгеонадр iнформачiю щоло

стану виконаrtня Програми робiт за формою встalповJlеною закоподавством та надilвати
вi.цtовiднi пояснепЕя з пит:lнь, що вi.щrесенi до компЕтенцii .Щержгеонадр.

7.2. Надрокорисryвач зобов'язаний в устttновленому порядку подавати до .Щержгеопадр
щорi.пri звiти вiдповiдпо до форм звiтностi щодо облiку запасiв кориснlок копzlJIин.

7.3. ,Щержгеонадра зобов'язана сво€часно iнформlъати Налркорисryвача з питаrь, л<i

вiдIесенi до його компетенцii i випикають стосовно викоIlltнЕя раов .Щозвоrry та положень цiеi
Угоди.

8. КопфЦенцйнiсть
8.1. Уся iнформшriя, отримана чи придбшrа Сторонами в прочесi виконllнЕя робiт, е

конфiленuiйною. Порялок i умови користумнпя iнформачiею, установJIюетъся власником
iнформачii вiлповiдно до чинного законодilвства.

8.2. Вимоги ковфiденчiйностi, пердбаченi статтею 8.1. цiсi Угоди, заплшаються в силi
пiсля припинення строку лiI uiei Угоди, якщо iнше не пердбачено чинним зIконодавством.

8.3. Конфiленчiйнiсть цiеi Угоди не попшрюсться на умови, вреryльовапi чинним
зЕtконодtlвством Укра'lш, та щодо оргапiв, якi здiйснюють контрош за ix виконанням.

8.4. Не е порушенЕям конфiденцiйцостi цiсi Угоди rraдaнIlJl вiдомостей, доцrментiв та
iнформачii контоJIюючим, судовим, держzлвЕим оргzrнаL{ у випадкiD(, передбачених чинЕим
зarконодавством.

9. Обставивrr пепереборноТ спля
9.1. Невиконання або нена;rеlкrе виконання зобов'язань за цiсю Угодою е виправданим i

не сприlшняс вiдповiда.llьgостi у тому разi, якщо Tztкe невиконalнЕя tш Ееналежне виконанЕя €

наслiдком випадку або обставин непереборноi сили, якi випикJIи пiсля }кладеrтня цiеi Угоди,
перебувають поза межlми контроJIю CTopiH, та якi Сторtпl не могли aHi пердбачити, aBi
попередити РОЗУIt{НИМИ ЗаходzМИ.

9.2. ПИ випадком Сторони розlтtлiють надзвичайну подiю, яка не Еосить характеру
невiдворотноi, одl.ж е непередбачуваною i раптовою для CTopiH, а саме: акти або дii органiв
державного управлiння, рiшення органiв мiсчевого сalJt{оврядувllннll, змiни в заководавствi
УкраiЪи за }мови, що данi обставини безпосередrьо впJIинули на свосчасне викоIlанЕя
зобов'язапь Сторони. Пiд обставинами непереборвоi сили Сmрони розумiють повiнь, пожежу.
зеtlrлетрус та iHmi стихйнi JIю(а оголошену та неоголошену вiйну, BocHHi дii загрозу вiйни,
терористиший акг, блокаду. рво,почiю. зtжолот, повстання. MacoBi зазорутrrення та iншi подii,
що не змежать вiл волi CTopiH.

9.3. При HacTaHHi обставин, зазначених у пlъктi 9.1., Сторон4 яка опинилася пiд tx

впJIивом, повинна в розрrний строк, але не пiзнiше нiж через 7 кшlендарнrтх днiв з дня ix
виникпенЕя, без затрlплки повiдолдлти про че iнпry Сторону та надати протягом 60 календарнпх

днiв док}ъ.rентд, що пiлгверлжують ii настанвя. Повiдомлення повинно мiстити iнформаuiю про



характер обставин i, яrсцо можливо. ouiHKy'ii впливу на можливiсть виконаннJI стороною cBoix
зобов'язань за цим .Щоговором та примiрний графiк виконд{ня зобов'яздrь.

9.4. Пiс.тlя повiдомлення про виникпенпя обставив непереборноi сиrш Сторони, у
пайкоротшrй TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхiдностi) з метою прийняггя спiльного

рiшення щоло подаJIьшого викоцzlння умов цiеi Уго,щr.
9.5. Пiс.lи припш{енЕя обст-авпн, зазЕачених у пуякгi 9.1., Сторн4 що опинилася пiд

впливом обставин непереборноi спJш, повинна без затрrтмки, але не пiзнiше нiж через 5

календарних днiв з дпя припинення, повiдомити про че iншу Сторну у письмовiй формi.
Повiдомлення повинно мiстити TepMiH, в лолй пердбачаеться виконати зобов'язання за цiею
Угодою.

9.6. Факт EacTalHHJl обставин неперборноi cll;m повинен бри пiдгверлжений
докуt!{еЕтаulьно компетентним органом (сертифiкат торгово-прмисловоi палати).

В разi вiдсугностi пiдгвердження Сторон4 яка не викоЕiIла cBoi зобов'яз{lнЕя, несе
вiдповйа.тьнiсть в повному обсязi вiшlовiдно до вимог з.жоЕодalвства.

10. Викорпстанrrя украiнського потенцiшrу
l0.1. У прочесi надркористування на дiляrпri налр, Налрокорисц,кrч використовуватиме

обладнацrrя, механiзми, засоби, приладдя, устаткуванЕя та iH. перважно вiтчr,rзнянпх виробникь
(в тому числi посrгугrr) тiсю мiрою, у якiй ix цiни та якiсть, порiвrrяно зi свiтовими цЬами та
лtiстю, булуть Texнi*lo, техяологiщо Й економi.шо дочЬними. та не призводитш!{угь до
знижеrrня рiвня виробниIlгва та екологiчноi безпеки.

l1. На6}.ггя чинностi, змiпп, розiрвання та прпппнепвя Угодп
l 1 .1 . IIя Угода набирае .пrнностi з дня peccщmrii ДозвоlIу та припиняе свою дiю з моменту

припинення правit користуваIrЕя надрalми IIIJI-л(oM iлFуJIюмння .Щозвоrrу або закiнчення строку лii
.Щозво.гry.

|1.2. Дlя цiеi Уголи автоматиIшо з)пиня€ться, в частинi виконzlпЕя робiт, передбаченrа<

.Щозволом у випадку його зупинення та поновJIIо€ться у разi поновлення дii .Щозвоrry.
11.3. У разi продовження строку лii .Щозволу Стороrти в уст{rновленому порядку вносять

змiни до Прграми рбiт та до цiеi Угоди IIIJIяхом укrIаданЕя додатковоi угоди.
l1.4. Яr<що iнше прямо ве пердбачепо цiею Угодою або цшним в УкраiЪi зzконодllвством,

внесепня змiн та доповпеIlь до цiеi Угоди здйснюеться в порядку встitновлевому зtlконодавСТвом
Украни IIIJID(pM укJIадаяня додатковID( }тод до цiеi Угоди, лсi стають дiйсними пiсля rx
письмового оформлення Сторонами та лИписання уповновФкеними особами CTopiH.

11.5. Одяостороння BiдrloBa вiд виконання )шов цiеi Угоди повнiстю або частково пе

допуска€ться. Право односторнньоi вiдмови вiд цiеi Угоди падаеться ,Щержгеонадрaм у випадку
припинення права користуванЕя надрllI\.rи IIIJIяхом ануjIюв&Iня .Щозволу.

11,6. Кожна Сторна пiдгверджус, що оби.ща примiрlшки цiеi Угоди пi,щпrсанi вИ ii iMeпi
особою, яка ма€ прllво вчингIп юриди,пri дii вiд iMeнi вi,щlовiдноi юриди.пrоi (фiзи.пlоi особп -

пiдприемця) особи. Кожна Сторона гарантуе, цо нею виконлri yci 1ъlови i формапьностi,
перлбаченi iT установт.tми доку rектzми. пtодо прпйняття оргzl}lilми управлiппя рiшення про

погодженяя i пйписаrпrя цiсi Угоди, а особа" яка пiдписа;rа чю Угоду, мас для цього достатнй
обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH gе може посилатися у спорi з др}тою Стороною на
обмехеввя предстarвншIтва особи, лса пi.щIисала що Угоду вiд iT iMeHi, або на неДОСтОВiРНiСТЬ

вiдомостей щодо представництва.
l1.7. Сторони песугь повну вiдповiдальнiсть за правилькiсть вказаних ними У чiй Уголi

рквiзитiв, а у випадку змiни: рквiзитiв, юриличноi чи факгrrчrrоi адреси, назви, установчlл(
докрлентiв, Сторона, у якоi вiдбулася така змiн4 повинна повiдомити про че iншу Сторону у
строки та в порядку визначеЕому зalконодавством УкраiЪи. У разi неповiЛОмлеIlНЯ СТОРtТИ
Еесугь ризик Еастання пов'язаних iз шrм несприятливих наслйкiв.

11.8. Yci правовiдносияи, що виникають з цiсi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому числi
пов'язшli iз дiйсвiстю, укJIадеш{ям, виконaшtlям, змiпою та припЕненнrlм цiсi Угоди, тлумаченнJIм



iI ploB, визнатIеЕням наслiдкiв недiйсвостi або порушеняя Угоди, рryлюються цiсю Угодою та
вiдповiдrими Hopм:lJttи tмнного закоЕодавства Украi'ни,

11.9. IИ угода скJIадена 1краiнською мовою у дк)х ttвтентиtших прlлиiрниках, якi мають
одrакову юридrчну силу, по одному цримiрнику для кожноi iз CTopiH.

12. Додатки до Угоди

l2.1. Невiд'емною частиною цiеi Угоди е:

- Додаток l - Характеристика дiл-шIкл надр:
- Додаток 2 - Програма робiт.

13, Юрпличнi адреси, реквiзп-ги та пiдппси CTopiH

flержавна сп}ryсбд
rеологii та налр УкраТпш
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Додаток 1

до Угоди про уIt{ови корист}ъанЕя
надра!,rи з метою продовження
видобlъаr*rя кориснrх копалип

20 Nsвц( )

ХАРАКТЕРИСТИКА
дiлянки надр в межах поля ВП "Шахта "Лiсова".ЩП 'Львiввугiлля"

За алмiнiстративним подiлом поле шахти "Лiсова" розмiщене на TepиTopii
Сокальського райоIrу ЛьвiвськоТ областi. В ii межах знчtходягься населенi rryнкти: село
Сiлець, смт Гiрник найближчими мiстами е Червоноград, CocHiBM та Великi Мости. В
геологiчному вiдношеннi поле шахти розташоваЕе в пiвнiчно-змiднiй частинi
Межирiчанського родовища Львiвсько-Волинського кам"яновугiльного басейну, яке
було розвiлане в 1949-195l р.р. колишнiм трестом "Львiввуглегеологiя". Проекг шахги
був розроблекий iнстlтг}том "УкрН,ЩI проекг" в 196l р. з потужцiстю 600 т.т. вугiлля
на рiц на даний момеrrг виробнича поrylкнiсть шахти скJIада€ 250т.т. Поле ша.хтrr

<Лiсова> знаходиться на Межирiчанському родовищi Львiвсько - Волинського
кам'яновугiльного басейку.

В геологiчнiй буловi площi. яка розглядасться, приймають )частъ осадовi вiдк.пади

девонськоi, кам'яновугйьноi, юрськоi', крейдовоi i чегвертинноi систем.

Промислова вуглеяоснiсть на площi шахти приурочена до вiдкладiв серпуховського
ярусу.

Будiвниrrгво розпочате в 1956 р. i завершене 1963 р. 3апаси шахти затвердженi в

,ЩЗ(прmокол Ns7033 вй 16.11.1973р.) iз урахуванням розвитку гiрничих робiт i
виконано переочiнку запасiв в/о "Укрвуглегеологiя" в 1983 р., (протокол },(b l38 вiд
15.0б.1983 р.) На ба.,rансi шахти "Лiсова" числrься 5 вугiльнгх п,пастiв, якi залягають

на глибинi 429 - 4'70 м: п9 - "Тонкий" пласт п8В - "Тонrcлй IП", пласт пв -
"Межирiчанський", пласт пl" - "Захiдно-Бузький", пласт nT' - "Сока.тrьський ".

Загальна кiлькiсть запасiв, якi числяться на бмшlсi шахти <<JIicoBa> станом на
01.01. 20l8 року: ба.пансовrо< 19384 тис.тонн, промислових- l 02 l4тис.тонн,
позабаJIансовI'( l 200 тис.тонн.

КАТАJIОГ ГЕОГРАФIЧНI,D( КООРД{НАТ
ц/тових точок дiлянки надр поля шахти <Лiсова>> ,ЩI <Львiввугiлля>>

Номера точок широта довгота Номера точок широта довгота
4], 50"21'26 24"06,45 13 50о20,21 24о10'20

16 50"21'34 24,о7'з4 14 50"19,1и 24"10,21

71 50"21'47 24"07'з1 15 50"19'з1 24о09,5з

z2 50,22,01 24"09,05 з 50"19,02 24"09,5з

1 50"20,51 24"09,14 6 50"19,02 24"09,26

z 50"20,51 24"09'zz 7 50"18,15 24"09,04

10 50"20'21 24.09,23 9 50"19'28 24оо7,з7

Загальна гьqоща= l 5,8км'

I

I

I

I

I



Шахта вiднесена до надкатегорiйноi по газу метану i небезпечна по вибуху
вугiльною пилу. За роки експлуатацii на шахтi ие BcTlIHoBJreHo викидiв вугiлля та гfrlу.
При провеленнi гiрничих виробок мож.llивi прояви суфлярiв. Вугiлля пластiв, якi
вiлпрачьовуються не схильнi до самозаймання.

Поле шахти розцрито двома вертикальними стволами круглого перетиЕу скiповим i
клiтковим Скiповий ствол обладнаний скiповим пiдйомом для видачi вугiлля i
породи. Клiтковш1 ствол служить дrul сrryску i пiлйому людей, обладнанrrя i MaTepimliB.

Число одночасно праtцоючlтх горизокгiв -два. Схема пiдгmовки шitхтного поля-
панельна. Система розробки - довгими стовпами. Вийманrrя вугiлля в лавах

цроводшться комплексами 2КМ-87 з конвеером СП-250-1l i комбайном PKY-I0.
Управлiння покрiвлею -повне обвалення.

Пiдготовчi роботи вед/ться буровибуховим методом i комбайнами КСП-32 i
гткс.

Схема провiтрювання шахти центрirльна з подачею повiтря по клiтковому стволi i

видачi вихiдного струменю по скiповому стволi. Спосiб провiтрюванrrя
всмокгуrочий. В даний час дегазацiя вугiльних тшастiв не проводиться. Необхiдностi
боротьби з високими температурами повi,тря в шахтi немае.

Водонасиченiсть шахти незначна. Посryплення води в бiльшостi випадкiв мас
характеР капежУ або незначноГо прIfrоку, загальниЙ прrгiк води в шахry 0,72 +

1,66мЗ/год. Головна водовiдливна установка розташована у руддворi горизонry шIаста
n7'Ha горизоlrгi З40 м /540 й i обладнана тьома насосами тигry I]HC З00/б00,

пролукгивнiстю 300 м3/год, об"ем водозбiрника lЗ00 м3 (волозбiрник Ml) i 700 м3

водозбiрник Nч2. Водовiдrивна установка автоматизована.
На шахтi проводиться пiдземна розробка родовища кам'яного вугiлля вiдповiдно

до затвердкених проекгiв. Устаткуванням та обладнанням шахта забезпечена згiдно
технологiчних схем, кадрами спецiалiстiв дJIя виконаЕt{,{ робiт шахта забезпечена згiдно
штатного розкпаду.

Налрокорпстl,вач

Т.в.о. генерального дирекtора
.ЩI <Львiввугiлля>
AKiMoB Олег Анатолiйович ------------,.л*i -



Додаток 2
до Угоди про уti{ови користувдпя
надрalми з метою пIюдовження
видобуваrшя корисню( коп:шин
вй (_D _ 20__р. Nч _

.Щерrкгеоналра

т,g.о. ,41/
!епq7Та ,uе/"7?,4оЗА/

IIРОГРЛМА РОБIТ
з продовження видобуваIrня кам'яного вугiлля

по полю шахти (Лiсово ДП <Львiввугiлля>

Налрокорисц,вач

ре,чr-ора-

асю,еD s
(посад4 прiзвнще. iм'я, по багьковi)

Т.в.о. гепераьвого директора
.ЩП r<.IЬвiввlтiшlя>

ов}Iч

tt

ф

пъ
пltl

Впдш робiт обсягп
робiт

.Щдерсло
фiвапсу-

вапЕя

Строк
проведешня

робiт
] Прловжепня спеrriаьнопо дозк)лу на користування

надрамll l
власнl
кошти

l кв. 20lф

2 Складдпlя та затвердженlп проекry на розрбt<у i

рlсультrвачii роловпIIв в порядку встановлепому
захоноJивýтвом

l BJlacHl
кошти

I в. 20l9p.

з пiлгоmвка матерiалiв та отршrrаняя у встанощIеному
порядку акrу про надirння гiрничою вiлволу

l вJIасн!

кошти
l кв. 20lф

1 Оформлення у встановJIеному порядку
прааоастаЕовлюючrоt докумеrггiв на земе,rьяу дiлянку для
потреб пов'язаних з користуванням надрами

l влас Hl

кошти
l кв. 20lф.

5 Пiлготовка родовиша ло розробки:
- проходка вертика.lьних стволiв, штрекiв тощо (розробка
пИземним способом)

4560 п,м,
власнl
коlпти

20l9p

6 Проловжепвя вилобувашlя (ошшrичя вlшiру на piK)

250 тис.т/рiк
власнl
кошти

I кв. 20lф -
2038р
за рlови
вuконання
поперднiх
гD,l оiB

7 Вrпtiл на проекгну поryжнiсть згцно з
проектом

рзробки
родовища

BJrac Hl
кошти

lI кв. 2024р.
зit умови
оновлення
основнж
засобЬ
(гiрt*лчо-
шжтною
обладнання)
та пiдготовки
очrсного
фронгу

олег

ý8tslФBi) (пiдппс

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I

// /


