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Додаток до спецiального дозволч
на користрЕшIUl Еад)ами, наданого з метою
видобування корисних копa}лин
бiшоФiтч Затчпи го Dоrlовиша
Nq 3 l30 Bi;r <08> веDесня ]01 .] поку

Угодаm J
про умовя корпсту,ванЕя надра}tп

з метою вшдобувапня корнсЕцх копалип

м. киiв /3 оа аю/3

.Щержавна с;тужба геологii та надр Украiни, в особi

-l{ dльrrс(са 0; зн Qbl н}n

_l зв ;'льl,юг тФ I
UаJш,uеtl.а ka

якийlа.1 лiс на пlдставl fi.r ,шсна &, pl<oS,& la
в| q.a.aol лl

(дмi - Держгео}iадра) з олнlс:i
сторони та Товариство з обмеженою вiдповiдапьнiстю <Фiрма <MiHep&rI))- яка заре€стрOвана
викоItавчим KotqiTeToM Полтавськоi MicbKoi ра,цrl 21.04.1992p. Ns l 5881200000001 736. в особi
Генера:tьного дrректора Койло Михайла Федоровичц який дiс на пйставi Статуту (ла,ri -

Налрокорисryвач), з iншоi стороЕи (далi разом - Сторпи, а кожЕа окремо - Сторона) !.т(jlали цю
Угоду про умови корисrуванIrя Еадра {и з метою видобування роловищ корисних копалин (лалi -
угода). яка е невiд'смною частиною спецiаьного дозволу на користування надрами Bi.-t

к08> вепесня 20l З poKvNsjlj0 (дапi - Дозвiл), про нижчевикладеЕе

l. Прелмет Уголи
1.1. Держгеонадра Еадае Нашюкористувачу право тиIrlчасового користу,вання дlJuIнкою

надр з метою видобрання корисних копilJIин, а Налрокорист.чвач зобов'язl.сться виконуватIl та

дотримуватись умов користумння дiлянкою надр, передбачених .Щозволом. цiсю Угодою та

нормами дiючого законод:встм,

2. Вiдомостi про дiлянlсу надр, яка н8дана в користувапня
2. | . Мiсцезнаходхtення дirrянки нашl Полтавська область Полтавський ОаЙОН :Ч.ПОЛТаВа.

2.З. ПростороВi межi дiлянкИ надр. яка е предметоМ цiсi Угоди- ступiпь гео-rогiчlltll,t,

вивчення та освосннJI об'сюа надркористуваннJI, вiдомостi про затвердження (апробацiю)

запасiв корисноi копалини та загaшьЕа кiлъкiсть запасiв на час наданIiJl ,Щозволу вказуються

НмрокорисryВачем у характеристицi дiлянки надр, яка с Додатком l та невiд'смною qастиною

цiсi Угоди.

l11

з

3. Умови коршстуванпя Дiлянкою надр, яка яадапа в корясц,ваttня
j.1. Уr.лови корист},вtlяня надрами. видr. обсяги, джерло фiнансlъання та строки виконання

Налрокорисr,у,вачем' робiт з видо6}ъання корисних копацин - бiшофiту протягом строк1 :ii
!озволу визЕачаються в Програмi робiт з вилобувавЕя корисних копа,,lин. яка пiдписlтться
Сторонами. с Додаткоl"l 2 та невiд'емною частипою цiеi Угоди (да;li - Програма робiт1-

3.2. Програма робiт в чiлому або oKpMi iT показники, у разi потреби :яожуть змiнюватися

та./або доловнюватись за взаемною згодою CTopiB у межах дii.Щозволу та цiсi Угоди,



3.3. Сторонц яка iнiцiюс вЕесеЕIIя змiн та,/або доповIrень до Програ.чи робiт. зобов'язана
надати iншiй CTopoHi вiдповйнi письмовi обrруrrrування та пiдтвердж.чючi доку]\{енти.

З.4. Сторона. яка одержала вiд irтшоi Сторони письмовi обlрунryваяня з пiдтверд;куючиrtи
докумеЕтами та пропозичii щодо внесеIlпя змiн таlабо доповнень до Програ,ми робiт зобов'язаrrа
в :иiсячний TepMiH падати iвшiй CTopoHi Imcbмoвy вмотивовацу вiдповiдь щодо прилittяття
пропозичiй щодо внесення змiн таlабо доповнень до Програлrи робiт.

3.-5. Строк викопаннJl рбiт з метою видобування корисних копаiIин мо;ке бути
продовжений за умови продовженIrя строку дii {озвоrry та цiеi Угоди. iз внесенням вiдповiдtпrх
змiн ,ro Програми робiт.

3.6. Особливi умови користумпЕя надрами вЕзначаються в.Щозволi та цiсю Угодокl i с
обов'язковими до впконання Надрокористувачем.

4. Права CTopiH на геологiчrrу iшформачiю про надра
4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологi.тною iнформалiсю про надра

здiЙснюеться в порядку визначеному зiжонодавством.
-1.2. Геологiчна iнформацiя про Еадр4 створена (прилбана) за р;Lx}ъoK коrrrriв лержавного

бюлжету с державною власнiсто.
4.З, Геологiчна iнформачiя про Еадр4 створена (прилбана) за рах}ъок кошггiв держа.вного

бЮД;КеТУ. надасться Надрокористувачу на правi корист1,вilяня та воло.fiння без п;rава

розпорядкешrя па договiряiй ocHoBi в порядку визЕаченому зilконодавством.
4.4. Геологiчна iнформацiя про надр4 створена (прилбана) Налрокорисryвачеrч пiд час дiJ

.Щозволу за власяi коIпти, е його власнiстю. Про передачу права eJlacнocтi або права
користування геологiчпою iнформацiею Надрокористрач повiдомляс уповноважений орган в

порядку визпаченому з:конодllвством.

5. Iншi права та обов'язюr Сторiп
5.1. !еряtгеонадра ма€ право:

5.1.1 витребовувати у Надрокористувача звiтяi дапi та iнформачiю про виконання цiсi
Угоди:

5.1.2 видавати та напр{lвJuIти Налрокористувату- в межах свосi компетенцii вiдповiднi
припr.си. розпорядження та,/або повйомлення;

5.1.3 здiйснювати вiдповiдно до дiючого законодавства державний геологiчний контроль
за рачiонмьним i ефекплвпим використаЕням надр Нашюкористувачем;

5.1,4 притягувати Надрокорисцвача вiдповiдно до дiючого зtlконодавства i умов rrici
Угоди до вiдповiдальностi, в тому urслi, зуrшняги дiю .Щозволу або припlлняги лраво
користування яадрами пlляхом ilнулюваЕня ДозвоJry в порядку визначеному закоЕодавством,

5,l -5 в установлеЕому зalкоЕодalвством порядку вживати заходiв до припияення Bcix видiв

робiт з використапЕя надр, що проводяться Надрокористувачем з порушенням стандартiв та
правил i мож}ть спричинити псувzlнЕя рдовищ, icToTHe зниження ефекгивностi робiт абО

приз8ести до значнях збиткiв. в юму числi якчо роботи ведгься з застосуванняv MeroJ,iB i

способiв, що rrегативно вплЕкlють на cTaul надр, призводятъ до забру.щtення навколишнього
природного середовища або шкiдливих наслiдкiв дтrя здоров'я населення. а також в iншttх

випадк.D(, пердбачених з!жонодавством УкраiЪи;
5.1.6 у встапоВлеЕому законоДalвствоМ порядкУ вживати заходiв до зупинення дiяльностi

пiдприеплств, устаноВ та оргаЕiзацй, що здiЙсЕюютЬ вш(ористанЕя надр беЗ спецiаlьних дозво.riв
ва корист}ъанЕlI або з порушенням умов, передбачених такими дозволами;

5.1.7 направляти матерiали щодо виявлених порушень в iншi уповноваженi ,lержавнi

органи дш проведення контроJьних ,чiй i перевiрок, притягненЕя Налрокористувача ло

вiдповiдальностi таlабо вжиття зllходiв реаryвапня вiдловiдно до компgгенцii,

5.2. fl ержгеонадра зобов'язапа:
5.2. l своечасво рзгJIядати звернеЕня Надрокористувача;



5.2.2 своечасно розглядати отриманi вй Надрокористрача прогрilми. пл{lни. звlти та lншl
доку {енти. якi необхiднi для виконilння рбiт, визначенш< цiею Угодою.

5.3. При вяконавнi робiт вiдповiдЕо до умов цiс'i Угодrr Еалрокорисryвач
зобов'язанийr:

,S,j.l прист}тити до проведеIlня робiт на визначенiй дiлянцi надр не пiзнiше HiiK через 2

(,пва1 роки з lv{oмeнTy fiочатку строку лii.Щозвоrry;
5.3,2 забезпечувати охорону надр та довкiл;rя в межах дiлянки налр. наданоi в

користувапЕя, а тaжож забезпеч_чмти приведення порушених земель у стан. придатний дlя
використalння за лризначеннJIм, або придатний д.ля подальшого ii використання у СуСпi.rЬНОvv

виробннцтвi вiдповiдпо до Програмп робiт;
5.3.3 проводити роботи у термiни та в межах, з:}знаlrених у Програчi робiтl
5.3.4 дотримl,ватися вимог зiжонод{lвствtr Украiни. чияних стандартiв. правил. норм

виконання робiт, пов'язанrоr з користрaнням над)iiI\,lи;

-ý.j.5 допускати уповномжених посадовкх осiб Держгеонадр для здiйснення заходiв

державного геологiчвого контродю в порядку та на пiдставах внзначених чIlнн}i\l
законодавством Украiни:

5.З.(l вЙшкодовувати збитки, заподiянi пiдприемствам. ycтalнoBa}l- органlзацlя\l-

грмадя HilM m довкiлJIю;
5.3.7 вiдшкодОвувати У встановленомУ порядкУ вJIасникilм землl та землекористувачаN,I

збиткп та втати, завдalнi внаслiдок користуваняя земеJьними дiляЕками вiдповiдно до мети

корист}ъанЕя надр.lми визЕаченоi Дозволом;
5,З.8 використоврати налра вйповi,щrо до мети, лця якоi ii було надано;

5.3.9 забезпечуВаги безпеку rпоДей, майна та навкоJIицIньою прирдrого середовища:

5,3.10 лотримуватися вимог та умов, передбачених,Щозволом та цi€ю Угодоюl
5,3.1 l надавати в устаяовленому порялку .щержгеонадрам iнформачiю щодо користувавяя

надрами:
5,3.12 при виконшrнi робiт передбачених .щозволом та цiсю Угодою застосовувати

прогресивнi технологii i TexHiKy, що забезпечують повпе. комплексне i рацiонапьне використанI{я

н адр:
5,3.13 зберiгати розвiдlъа.llьнi гiрничi виробки i свердловини. якi мо;куть бlти використанi

при розробцi ролоu"Щ та в iнцrиХ цiл.ю<, i лiквйовувати у встановленому порядку вrrробкrr i

сверд-.rовини, якi не пiд.тrягають подаJIьшому використанню;
5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-техяiчну докуIt{еIrтацЬ. зразки гiрських порi.l i

РУД. дублiкатiв проб корисrrих копаJмн. лсi мож5rгь буги використанi при полмьшому вивченнi

та використаннi надр;
5.З.l5 доrриrУ*rrпся прти''ох(ежЕоi безпеки на родовишi та нести за Hei персонапьнr

вiдповйальнiсть:
5,3.1б зупиниТи виконання на надаЕЙ йому у користрання дiлянцi надр пiльових робi,гл

пердбачених Дозволом. пiсля зупинення дii ,Щозволу та пiсля Його аяулювання:

5,3.17 у разi зупинення дii .I[озвоrry проводити на дiлянцi Ha.lp роботи, пов'язанi iз

запобiганням винию{енню аварiйноi ситуацii або усуненням i] наслiдiiв. а також викон},вати

заход4, спрямованi на усунення порушень. Iцо стаJIи пiдставою для зупияення лii,Щозволу:

5.3. l 8 проводити у порядку встановленому закоЕодавством повторну експертизу та оцiнк},

запасiв рловЙlа) корисвлп< копалин дiляrrки (лiлянок) надр зазначеноi (зазначених) у.Щозволi

та цiйr Угодi;
5.j.l9 внести змiни до .Щозволу та цi€i Угоди протягом З (трьох) мiсяцiв з Mo[reHT\,

прведення повторноi експертизи та оцiнrсr запасiв родовищ(а) корисних копалин дiлянкl,

(дiлянок) надр;
5.з.20 iабезпечити рацiональне комплексне використанIlя i охорону надр згlдно з цlсю

Уголою та Програмою робiт;
5.З.2lЪтворити безпе.*li для працiвникiв i населення умови проведення робiт. пов'язанлtх з

корист}ъаншIм дiлянкою надр отиманою з метою видобуваннJl корисншi копаллtнi



5.3.22 у встановленому порядку забезпе.шти виконilt{ня вимог законодавства про ouiBKy
влливу на довкiлля.

5.4. При лiквiпrцfi робiт вiцповйно до умов цiеi Угодв Нмрокорисryвач зобов'язаuшI-r:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансlъшrвя лiквйацiйних робiт вiдповiдно Jo

затвердrкеного в устаповленому порялку Проекту робiт:
5.4.2 у випадку повноi або часжовоi лiквйацii ч,l KoHcepBalii гiрничолобувного об'екта

гiрничi виробки привести у стан, який гараптус безпеку людей, майна i навколишнього
природвого середовища а в разi коЕсервацiт - зберегти родовища га гiрничi виробки ва весь
перiол KoHcepBarii:

5,.1.3 здiйскювати за погодженням з органiшlи державного гiрничого наг.]яду та iншимlt
заiнтерсованими оргarнаJt{и у поряJIку встановJIеному законодавствоtt лiквiдацiю i консерваttiю
гiрничодобувних о6'екгiв або ix дiлянок.

5.5. Надрокорпстувач мас правоз
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лiлянчi надр розробку родовища кор}iсних копа.,Iин та

iншi роботи згiдно з умовами .Щозволу та чiеi Угоди;
5.5.] розпорядхатися видобlтими корисними копlIJIинtlми в порядку внзначев0}l_ч-

законодавством Украiни;
5,5.3 вести. припиняти свою дiяльнiсть на отриманiй в користування лiлянrri Ha.rp на

уri,rовФ(, визначевих ,Щозволом, цiею Угодою та законодавством Украiни;
5.5.4 при виконацнi рбiт вi.шlовiдно до.Щозво.тry та умов цiсi Угоди з.tлучати на пiлрядних

р!овах виконitвцiв окремих видiв робiт, ясi мають технiчнi можливостi, що вiдповiдаюr ь

вимогам чинIlого законодавства.
5.6 Надрокористувач Еесе вiдповйа:rьяiсть за дотриманням зfu]ученими вИКОНаВЦЯМВ

умов .Щозволу та },мов користумнвя надрами вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль за вl!копанням умов корrrстувдння падрамrr та положень цiеi Угоди
6,1. Контроль за виконаннrtrм умов користувalння надрами вiдповiдно до дiючого

законодавства та положень цiеi Угоди, здiйсrпоеться незалежпо кожною iз CTopiH.
6.2. Надрокористувач при проведеrшi робiт здiйснюе рiзнi види виробничого контролю^ а

також здiйсrrюе koяTpoJrь за виконанtulм та якiстю робiт, якi проводить залученrlй виконtlвець.
6.з, .щержгеонадра прводить заход{ державного геологiчного контролю за виконаяня},

умов користувашня надрамИ та положенЬ цiеi УгодИ в межlх повяокDкень вiдповiдно до дiючого
зaжонодавства.

6.4. flержтеоНадра за резуJIьтапмИ проведениХ нею заходiв геологiчного коЕтр,-Iю.

безпосереднъо або за цоданням Мiпприро.ша з пйстав. передбачених Законо:tt УкраiЪи "Про

оцiнку впливу Еа довкiлJя", цеIпрaulьЕrх органiв виконавчоi влади, що реалiзуlоть державrrу

по.,liтику у сферi здiйснення державного гiрнвчого нагляду. епйемiологiчяого нагляд},,

{спостерженнЯ1. державЕогО наглядУ (контрло) за додержанням вимог законодавства у сферi

охоронИ навколишнього природного середовищ4 органiв мiсцевого самоврядування. органiв

.ЩФС у разi лор},шепнЯ НадрокорисryВачем умоВ користуъанRя Еадрiми ь{ае право:

6.4.1 зупинитИ дiю ,I[озволУ у випадкrх передбачених пуЕктом 22 Порялку надання

спецiальних дозволiв на користувtlння надрами затвердл<еного постаяовОЮ КабiВеТУ MiHicTPiB

Украrни вiд 30.05.201 1 Nq 615 (далi Порялок) та в iнших випадкахi передбачених закояодавством:

6.4.2 припинrпа право корист},мнЕя надрами IIlJlяхом шIу,Jlюв:шня ,,Щозволу у випадках.

пердбачених пуЕктом 23 порялку та в iнших випадках. передбачеяих законодавствомi
6.4.З звернуfися з по;овом до qдмiнiстативяого суду з метою .припияеняя 

Bcix видiв

робiт iЗ використанЕЯ надр, щО прводятъсЯ з порушенняМ стандартrв та правил l мож},ть

спричинитИ псуваЕ}UI родовищ. icToTHe зниження ефекгивностi робiт або призвести до зяачнлlх

збиткiв, а такоrк вrкивати заходiв до зупиненшI дiяльностi пИприемств. ),станов та органiзаrriй"

що здiйсЕююТь вt{користання падр бёз спецiмьних дозволiв на користуваяня надрами або з

порушенняtч{ умов, передбачених т:lкими дозволllý{и.
б.5. Дiя.Щозволу поновлю€ться Держгеонадрамп за умови усуненfiя Надрокористувачем

при(шн, що призвеJ-Iи до зlпинення Його дii.



6.6. НадрокорИстувzlч ма€ право оскаржИти в судовомУ поряJку накази ,Щержгеонадр про

з}тинення та припинення права користування дiлянкою Еадр шляхом ztнулювання .I|озволу.

6.7. ,Щержгеовалра продовжуе строк лii.Щозволу за умови вадання Надрокористувачем
позитивного висновку спецiалiзованого державного геологiчного пiдприемства. устаttови.
органiзачii, що нilлежать до сфери управлiняя .щержгеонадр. за рез},льтатаlrlt проведеIlня

державноi експертизи звiтiв щодо геологiчних MaTepia.lliB.

7. Iяформувавlrя Сторiп. Щорiчна звiтнiсть
7.1. Надрокористумч зобов'язаJrий щороку подавirти до .Щержгеонмр iнформаuiю шоло

стану виконtlння Програми робiт за формою встановлеЁою законодавством та надават]l

вiдповiднi пояснення з питань, що вiднесепi до компЕтенцii .Щержгеонадр,
7.2. НадрокорИсryвач зобов'язаний в уст.шовленому порядку подавати до.Щержгеонадр

щорiчлi звiти вiдповiдiо до форм звiтвостi щодо облiку запасiв корнсних коп.lлин.

, 7.з. .щсржгеонадра зоъоъ'вана своечасно iнформувати Надркористувача з питань. якi

вiднесенi до його компетенцii i виникають стосовно виконання ploB ,щозволу та положень t(ici

Угоди.

8. Конфiлепчiйнiсгь
8.1. УсЯ iнформачiя, отримаЕа чи придбана Сторонами в прочесi виконаяня робiт. с

конфiленчiйною, Порялок i умови користувirншl iнформацiею. устzlновJюсться &qаснико;!i

iнформаrii вiлповiдно до чинного законодlлвства
8.2. Вимоги конфiденцiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiсi Угоди, запишаються в си.ri

пiсля припинення сlроку дii цiсi Угоди. якщо iнше Ее передбачено чиЕни}t законодi}ВстВоlt',

8.3. Кояфiленчiйiсть цiсi Угоди не попlирюеться на умови, врегульованi чиr,llи\{

законодtlвством УкраiЪи, та щодо оргаЕiв, лсi здiйсrтюють контоль за ix виконання-ut.

8.;l. Не е пор},шеЕням конфiденчiйностi цiеТ Угоди надiш{ня вiдомостей- документiв та

iнформаuii контройючим, судовим, державним орган€lм у випадках, передбачених чинlllл:ч

законодавством.

9. ОбставrrЕи непереборноi сили
9.I. Невиконаняя або нен:шежне виконilння зобов'язань за цi€ю Угодою € виправданим l

не сflричиЕяе вiдповйа;rьностi у тому разi, якщо таке яевикон{шня чи ненаJIежне виконання с

наслiдком випадку або обставин непеrеборноi сиrпr. лti виникJlи пiсля укладення цi€i Угодlr-

перебув.ють поза межаý{и контIюJIю CToliH, та якi Сторови не могjIи aHi перелбачити. aHi

поперсдити роз}ъ,lними зirхода},lи.

9.2. Пiд випадком Сmрони розумiють надзвичайну подiю, яка не носить характеру

невiдворотноi, однак е 
""п"рiбч"уu*ою 

i раптовою дrя CTopiH, а саме: акти або дii органiв

o"pr*u""o.o управлiвня. рiшення bp.*iu 
"i"п"вок) 

сап,tовр,цування. зtliни в законодавствi

украiни ]а !ъ.lови. Iцо д {i обставини безпосередяьо вплин}ли на своечасве викоfiання

зоб'ов'язань Сiорони. Пiд обставинами непереборноi сили Сторни розlмiю:ь. повiнь. по;+;е;лу,

aa"roarpya ru in*i стихiйнi _lшхц оголошепу та неоголошену вйнул BoeHHi дii, загрозу вiйни.

терор"Ьiичний акг. блокму. рволючiю. зalколот. повстання. MacoBi заворушення та iHttli по.tii,

lцо не залежа,l ь вiд во.пi CTopiH.
9.3. При HacTaHHi обстаsин, зазrlачеuих у пунктi 9,1" Сторона, яка оrlинилася пtл lK

впj,Iивом. пови}tна в рзуа{ний сто* але не пiiнiше нiж черз 7 качендарних_ iHiB з дня j,\

виtlикнення. без затримки повйомltти пр це iцшу Сторону та надати протягом бL} к&{ендарних

днiв документи. *9 ццтверлжують ix настання. пЪвиомлення повинно мiстити iнфор;rrацiю про

*uр*ф обgгавин i, якщо мойиво, оцiнк]у i.* впливу на мо;кливiсть виконання стороною свотх

зобов'яiаяь за цим ДоговороL{ та примiрний графiк виконання зобов'язань,

9.,{. пiсля повiдомлення npo 
^"rr**r"rня 

обставин непереборноi сили Сторони, у

найкоротший TepMiH. проводять зусrрiч (у разi необхiлностi) з метою прийняття спiльного

рiшення щодо подальшого виконаflня умов цiеi Угоди,



9.5. Пiс;rя припинеflш{ обставин, з:iзЕачених у пункri 9.1.. Сторона. що опинилася пtд

впливом обставин непереборноТ сruти. повинна без затримки. ane не пiзнiше нiж через 5

календарних днiв з дня припиЕешUц повЦомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
повiдомлення повияно мiстити термiя, в лrий передбачаеться виконати зобов'язаЕня за цiсю
Угодою.

9.6. ФакГ настаннЯ обставин неперборноi сили повинен бlти пiдтверд;кений

документаJIьно компетентним органом (сертифiкат торгово-промисловоi палати).
В разi вiдсупlостi пiдтверлженяя Сторона, яка не виконztла cBoi зобов'яЗанНЯ. llece

вiдповiдальнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог законодавства.

10. Впкористапшя украiпського потеяцiаJIу
l0.1. У проlrесi над)окористування на дiлянцi надр, Надрокорисryвач використовувати]!lе

обладнання, мехаяiзми, засоби, приладдя, устtlтý.ванIrя та iH. переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi послуги) тiсю мiрою. у якiй ix цiни та якiсть. порiвняно зi свiтовиМИ ЦiНаМИ Та

якiстю, булуть технiчно. технологiчяо й eKoHoMi.THo доцiльними. та не призводитиtv{)пь до

зниження рiвня виробш.tцтва та екологiчноi безпеки.

I t. Набуттв чияносгi, змiяи, розiрвання та припиненЕя Угоди
1 l .l , ЦЯ Уюда набирае Чинностi з днJI реестацii ,Щозволу та припиняс свою дiю 3 N{oj\leHT},

припинення прrrва корисryв:ш{ня надрtlми шJIжом аIrуJIювашrя .щозвоrry або закiнчення строку дii
,I|озвоrry.

it.z. дi" цiеi Угоди азтоматlт.lпо з},пиняеться, в частинi виконанЕя робiт. лередбачених

.Щозволом у випадку його зупинення та поповJIю€ться у разi поIrовJrенЕя дii Дозволу,
11.3. У разi прдовження стрку лii.Щозвоrry Сторки в ycTalHoBJIeHoM.v порядку вносять

змiни до Програми робiт та до цiеi Уго.щ1 IIIJUD(oM укJIадiшня додатковоi угоди,
l1.;l. Якщо iнше пршло не передбачено цiсю Угодою або чинни}r в YKpaiHi законодавствоN,,

внесення змiн та доповяень до цiсi Угоди здiйснюсться в порядку встановленому законодавствоi\{

Украiiни lIIJlяхом укJIадаIrня додаткових )год до цiсi Угоди, якi стають дiйсними пiсля Тх

.,".""о"о.О оформленЕЯ СторонамИ та пЙписання утовновФкеЕими особами CTopiH.

l1.5. одностороння вiдrrова вiд виконання умов цiеi угоди повнiстю або частково не

допуска€ться. Право односторонпъоi вiдrrови ви цiеi Угоди надаеться .щержгеонадраýt у випадку

припинеяня права користуваЕня надрilми IIIJIяхом анулювання,Щозволу,
l 1.6. Кожна Сторона пiдтвердл<уе, що обидва примiрниlсл цiеi Угодп пiдписанi вiд iT iMeHi

особою. яка мае право вIмняти юриди.пi дii вiд iMeHi вЦповiдноi юридичвоi (фiзи,тноТ особи -

пiдлрисмrrя) особ;. кожна Сторона гарантус, що нею викопанi yci уluови i формальностi.
перелбаче"i ii'установчими докуN!ентatNrи. щодо прийняття органами управ"riнlrя рiшення про

поiодженrrя i пiдписання цiсi угЬди, а особ4 яка пиписа.rrа що угоду. мас для цього достатнiй

обсяг повноваясень. Жодпа iз CTopiH Ее може посилатися у спорi з другою Стороною на

обмеження представнпцтва особи, ;ка пiдписала цю Угоду вiд ii iMeHi. або на недостовiрнiсть

вiдомостей щодо представництва.
i 1.7. Сторни Еесугь повну вiдповйа.пьнiсть за прalвиJrьнiстъ вказаних ними у uiй Уго;ti

реквiзитiв, а у випадку змiни: рквiзитiв. юридичяоi чи факгичноi адреси. назви. уставовчих

ЛОКу-МенТi". iropo"u. у якоi вiдбулаСя така зйiна, повин''а повiдомити про це iншу Сторону у

строки та в порядку визначено;ry законодавствоIlt Украi'яи. У разi неповiаомлення cTopoHtl

неЪlть ризик наiтання пов'язаrtих iз Еим ЕесприJттливих наслiдкiв,- 
ir.B. Yci правовiднОсини, що виЕйкають з цiоi Угоди або пов'язанi iз аею- у тому чtrслi

пов'язанi iз дiйснiiтю, укладенням, вЕконанням, змiною та прип}tнеяняItl цiеi Угоди. тлумачення!l

ii умов, ""a"ur"nn""'rrасlriдкiв 
ЕедiЙсноgгi або пор}]хення Угоди, реryтюються цiсю Угодою та

вiдповiдними нормами чинного зaжонодавства УкраiЪи,
l1.9.tlяУ.одас-чле"чУкраiъськоюмовоюУдВохавтеllтичнихпримlрниках.якlмають

однirкову юрtцичЕу силу. по одному примiрrrику для кожноi iз CTopiH,



12. ,Щолатки до Уголи
12. l . Невiд'смною чаgrяною цiеi Уюди е:
- Додаток 1 - Характеристика дiлянки надрl
- Додаток 2 - Прграма робiт.

1_3. Юриличнi адреси, реквiзrггп та пiдписи Сr,орiш

fu*,

lepuKaBHa служба
геологii та надр Украiни

03680, м. КиiЪ,
вул. Антона Щелiка, lб
€дрпоу 375j603l
тел. (044) 5З6-1З-20

rlр.ч1 Qtlpe:\'c

Надрокорясцrвач
Товарнство з обмеr.(еною вiдповhлrьпiстю
<Фiрма <<tli шералr>

юрЕдгпrа адреса: 36002. м. Полтава-
вул. европейська l49, KiMHaTa j08
едрпоу 22529511
тел. (05j2) бl0046

Надрокористувач-lеМр.пrпuц -
3 ltцанцэ l<ll/, Геперальний лиркгор

Коliло
(п (посада. прiзвllщс. iм'я. rю батьковi) lпlллliс l

ГIримiткш:
l. Угода та додатки подаються до Дерхсеонадр у двох принiрн1.1кж, офрмлюються заявником вlдпОВtДНО Д()

примiрнlтх форм i засвiлчуrоться пiдписом уповноваженоi осби змвника,
2. Прtlграма робiт обирап ься заявником вiдповiдно до виду корисноi копалини,
3. Заловнення яазв. Har{MeHyBaHb та вiдомостей зitявнпха В передбачених дпя tього мiсrrях в Уго,ri та додатка\,

рекомендовано здiйсrтюватr вiдповiдним шрифтOм (TimeSNe,,v Rоmап) з установлеЕим розмiром ( l]i.

о

7trn"o-no.- /.в

п-

/

,/у



Додаток l

до Угоди про }а,rови користування
надрzlми з ]\rетою видобування
коDисних копilлин

"ii"|5, C,t- :оý*,3lю

ХАРЛКТЕРИСТИКА
дiлянки rrадр

зага,rьнi вiдомостi лро родовище
В адмiнiсrративному вiдношеrтпi Затуринське родовище бiшофiту розтttшоване:

Полтавська область. Погтавський райоп, м. Полтава (2 км на пiвнi,тний схiд вiд с.Затурино).
Поклал бiшофiry розкрЕтий в межах Зат,чринського родовища свердловина,\rи Ns 407 та

Nl l. а також рядом свердJIовия Сх.Полтавськоi та Копилiвськоi плош.
Бiшофiт - водний хлорiд магнiю MgCl2*6H2O е продусгом криста:liзацii солей

замкнутих воднrх басейнiв. Утворюеться на останнiй стадii висихапня басейну при наявноСТi

}rMoB швидкого поховaмня осад<iв.
в днiпрово_донецькiй западияi оцз) пласти бiшофiry розкритi в розрiзi kpaMaTopcbkoi

свiти пермi глибокими свердlовина}tи прп пошуках вафтогазових поrсqадiв. Пласт бiшофiту ва

Заryринськiй площi розкрlтгий пар.rметриtlною свердJIовиЕою Nq 407 в 1980 рочi та

свердловиною Nя I в l997 роцi. Площа пе мае прирдпrх гра{иць i е частиною бiшофiтоносного
басейну Орчивськоi депрсii. Умовне обмеження родовЕща визначене граrrишlми лiцензiйноi
дiтlянки з такими коор.щнатами:

пнш 49'37, 25" 49о 37, з0" 49о 37, l0" ,t9o з7, 05"
схд 34" j8,48" 34о 39, 37" з4о з9, 42" з4о 38, 57"

ДКЗ УкраiЪи (протокол }l! 755 вiд 0а.06.200Зр.) затвердженi станом на 01.01.20UЗр,

ба.пансовi попередню розвiланi зiшаси категорii С: Затуринського родовища
з:гzl,.IьнодерrкаВного значеннЯ в KbKocTi 19200 тис.т. Стшrом на 01.0l.]0l2p. (довiдка про

заплшковi запаси М 02/З02-247'7 вй l 8.06.2012р,) - l9089,6 тис.т.
В лютому 2017 року проведена державча експергиза MaTepiMiB повторноi геолого-

eKoHoMi.*roi оцiнки запасЬ бiшофiry Затуринською родовища в Полтавськiй областi ДКЗ
УкраiЪИ (протокоЛ Ns 3848 ьlд 22.02.20l7P., рзглянуmй та введевий в лiю l|1.08.20l7p.

протокол робочоi групи Nэ 64) Затурипського рдовища з.г:lJlьнодержtlвного зяачеIrня

затверджеяi станом на 0 1.01.20 l 7р.:

- ба,Iiясовi запаси: код KJ]acy l22 категорii Cz в кiлькостi 4197 тис.т. сироi рули бiшофiт1,,

- yL,loBHo бшансовi запаси: код класу 222 категорii С2 в кЙькостi 148]6 тис.т. сироi рули
бiшофiту.

Ь ".p"n" 
200З року ТОВ "Фiрма "Мiнерал" отрим:лла спецiацьний дозвiл. Л! jl.]p на

користування надрами з метою видобування бiшофiту (продовжено строк :ii наказ вiд

l З-09.20lЗ Ns4б2, внесено змiни наказ Ns 0а.06.2015р- Nя l45).
ТоВ,.Фiрма',Мiнерал''отрим:rногiрни.ийвiдвй,щозасвiдченоактомNs2771вiд

l0.02.20l4p. .Щержавноi служби гiрничого н:гJIяду та промисловоi безпеки,

геологiчна б,л,-лова

В текгонiчному вiдношеннi Затуринське роловище розташоване в центраJIьнiй частинi

.I|!З на пiвнiчно-захйном1, замиканяi Орчи депрсii. В геологiчuiй буловi п"поuriKIBcbKol

прийлrас участь комплекс осадових порц, прtrmманний .Щ.ЩЗ. Морфолоriя структурних планlв

осадових вйкладiв цiсi зоrа обрtовлена активною соJяною тектонlкою,

Бiшофiтоноснiсть плоцi, Й i в цiлому ДДЗ, пов'язана з вiдкладами кра;uаторськоi свiти

нижrrього uiдлiпу n"p"""Koi системи. Загальна товщина вiдк-llадiв KpaMaTopcbKoi свiти в ме;кач

Затуринського родовища та оточуючих Iшощ складас 220-535м. Лiтологiчно cBiTa представлена

р"йir""п, черryвrшня}, калt'яноi солi, гшlопелiтiв. ангiдритiв, з пршарк,ми та пластами



каjliйних, магнiевID( та калiйно-маГнiевих солей. Пласт бiшофiту приурчений ло cepe,lHboi
частини кршrаторькоi свiти - вiдкладiв белбасiвського ритмоциклу.

В геологiчдй буловi Заryринськоi площi приймас участь комп-]екс ос&tових порi.r
фаНеРОЗОЮ. Що зalJuга€ на пород{rх кристалiчного фундаменту. Товщина осадового комплексч за
данILvи сейсморозвiдки скJIадас приблизно IOKM. Найбiльш давнiми порода&rlr. що розкрttтi в
межах площi (св. JФ 407) е MocKoBcbKi вiдклади середнього кафону.

В гiлрогеологiчному вiдношеrтнi район родовиша належить до Днiпровськ()го
аРТеЗiаНСЬКОГО баСеЙну. до зони активного водообмiну якого вiдяосяr ься водоноснi комплексIl
КаЙНОЗОЙСЬКИХ i СенОlrан-нижньокрейдових вйrсrадiв., що характеризrються мiнерапiзаllit to
Води до 1 г/дмj та дебiтами свердловин до 100-150 мr/добу i 

'широко -викорllстовчються 
для

централiзованого водопостачfi{ня.
Гiрничо-технiчнi рлови розробки родовищ4 визначаються в тоIvу. що поклм бiшофiту

на За туринськiй площi знаходиться пiд гiрниш,rм тиском 46-50 МПа при телrпературi 47-48t!C.
0собливiстю бiшофiry е йою бiльш висока нiж у вмiщуrочи порiд плиннiсть (TeKylicTb1 i

розчиннiсть. В 1мовах заляIання бiшофiту на глибинах бirьше 2000м сдино можлttвим
методом розробки с геотехнологiчний метод пiдземного розчинення i видоблток у вигляli
розсолу.

Гцрогеологiчнi струкгурнi (практично горизонтальнi) Jд\dови заIягаЕня бiшофiту в ToBr_rri

безводних галогенних порИ сприяють розробчi зазЕачепим методом.
В зв'язку з великою рiзницею розчинностi бiшофiry i вмiщуючи порiд покрiв.rя i

пiдошва лласта практи!шо яе рзмиваеться, а висока пластичнiсть солей виrcцючас i.x

обва,.tювання.

геологорозвiдt вальнi роботи
Район робiт в геологi.шому вiдношеннi е достатньо вивченим. однак слiд зазначtлIt. шо

вивченяя покlIаду бiшофiry lтрводrлось попуtЕо з вивчеяЕям перспектив нафтогазоносностi
площi. Цйьовi геологорозвiдува.lьнi роботи по вивченЕю бiшофiтоносностi. за винятком
свер.д,товини Nе l. не проводились.

В зв'язку з вiдсутнiстю перспективпих у вiдношеннi нафтогазоносностi горизонтiв
пробуренi свердJIовипи в межilх площi та ii оточення, були лiквiдованi i лише свердловина Ne

407 в 1993 роцi вперше введена в дослiдlо-промислову експлуатацiю з метою вивчення
покладiв бiшофiту. Облаlrгryвання свердловинЕ здiйснено шляхом перфорачii в iHTepBani

зацягання бiшофiтоносноi товщi,
В ycix сверл.llовш{ах. прб}рених в межаr( площi та ii оточення. виконаний повний

комплекс промислово_геофiзичних дослiджень. Керн в iHTepBMi змягання бiшофiтоносносноТ
товшi вiлбирався лише частково. в тому числi i з сверлловини М ,107.

В зв'язку iз високою розчиянiстю галогенних }творень i . особливо кмiй по-ltагн ir'вИх

солей. винос керну iз iвтервалу зrцягання пласта бiшофiту невисокий. З цiс'ii ;к причини

цiлеспрямований вiлбiр керну зi свердловини 1 не дав якiсних рзультатiв.
речовиннил"r склад бiшофiтч подовипrа
В зв'язку iз низькою висвiтленiстю рудного тiла керном орiснтовний мiнера.погiчниii

с1i,1ад магнiсвих солей розрахованш:i по даяих лабораторних аналi3iв розсо.цу. що видобувався в

процесi Д-IР, а тzlкож за аналогiею з iншимЕ бiшофiтоносними регiонами ДДЗ i Пово:lжя.

отриманий зi свердrовини в результатi прбЕих яамивiв насичевий розчин бiшофiту густиною

1.27- l._l0г/см] пiдгвердив мiнера.погiчний склад iнтервалу залягrшня пласта-вiдЗНаЧаВСЯ

вiдносно отабiльний BMicT солеЙ, в т.ч. i бiшофiту, в межах 85-96о/о. Серлнiй BMicT солей

розсолу сrФада€: бiшофiт MgCl:.6Hzo _ 90,69%, гмiт NaCl _ 6,50%, кiзерит мgSоа,нэо _ 1.799,i,.

Гiдрогеологi чнl умови оозообки ро виша
в гiлрогеологiчному вiдношеннi Затуринське родовище розмlщене в приосьо

.щнiпровського артезiанського басейну, який харакгеризуеться вiдяосно високим с

вивченостl гlдрогеологlчних y]i,IoB.

Бiшофiiовмiпryючий пласт вiдяоситься до зояи з дуже заlрудненипл во.цообttiном,

Вмiщуючими породами. безпосердньо контчlктуючими з пластоIчr. с прllктично чиста кам'яtlа

сйь. ПiдстиляЮча товща галоге;uиХ порИ Kpaцa'opcbKoi i слов'янськоi cBiT товщиною 27(l-

Blи зоllI
тчпенеill



500м складена. в основному, галiтом з окремими уrцi.гьненими пластal]\{и кафонатних i

глинистих теригенних порй. В cB.Ns 407 найблихгчий знизу такий пласт з пористiстю (За

даними ГДС) 5% заJигае Еа l90 м нижче пiдошви бiшофiтового гшаста, Зверху пласт
перекривасться чистою кам'яною сiлrпо (220 м), що поступово вверх переходить в засолоненi
зцементованi галiтом теригеннi порода.

,Щля технiчних rriлей при бурiннi сверл.повин, а також. як розчинник прlr вилобутку

розсолу бiшофiту використов},Iоться водоноснi пiсчанi пласти вiдклl,tiв xapKiBcbKo'i свiти
палеогеlIу. ffебiти па,теогенових водоносних пластiв складають l 00- l 50 м'/добу.

На сьогодцiшrriй день для забезпеченвя виробяичих i господарчо-питнпх потреб
пiдприемства використовуються пiдземнi води бгrакського експлуатацiйного водоносНОГО

горизонтч. Водопостачання здiйснюсться черз артезiапськi свердлов}rни J'{! l та Nq 'l07 (дозвijl
на спецiальяе водокористумння Nq 0З56/Пол вiд l0 rпотого 20l5p. та спецiальний дозвiл на

користув:tпЕя надр:lми - видоб}ванЕя питнЕх пiдземпих вод Ns 62l l вЬ 1 8,07.2017р.)
Висновки

Особливiстю вивченЕя покладiв магнiевих солей в ДДЗ с те. що вони вiдкривапись i
оцiнювались поп}т}lо при пошукzlх i рзвiдчi нафтогазових родовиш i тому вивчатlись не з
точки зору використання його як корисноi копалини, а для запобiгаr{ня аварiй при бУлiвниUТВi

глlrбоких свердловин.
Розпочатi в останпi рки чiлеспрямованi дослiджеIrня бiшофiту i його пробний

видоб}ток показав моiютивiсть забезпечити належну глибину_ та дета,T ьнiсть геологiчного
вивченяя покладiв бiшофiту. Дле слiд указати. що бiшофiт мае значнi особливостi по

вiдношенню до iнпих викоп11}тх солей. особливо це стосу€ться вiдбору i квапiфiкованого
випробовування (вивчення) керну.

в зв'язку з вищесказаним, комплекси дослiджень. ii методика i обсяги по конкретних
об'сктах в цьому не вйповиають залalльним вимогам нормативник документiв, що

використовуються при рзвiдцi викогпих солей.

За перiод дослЙно-прмисловоi експлуатацii i видоб}тку (l993-20 i9pp) в Заryринськоt tу

родовищi бiшофiry вЙпрацьована техпiка i технологiя видобугку бiшофiту: обранi оптимаlьнi

режими нtlмиву, пiдiбрапе i встаповлене необхiдне допомiжне обла,днання. скороче}rа

Еоменклатура стандартного бl,рового обладнання. досконarпо вивчений хiмiчяий склш
видобувасмих розчинiв бiшофiry.

на осноъi проведених дослiджень властrтвостей бiшофiту значно розширеяа його область

використанвя. Вiлкрrri зоIiи рзповсюджеЕня кацiйпо-магнiсвих соjIей вивченi HepiBHorчipHo. а

Тх граничi достовiрно не встановленi.
В Tori же час, накопичеНий зпачниЙ обсяг фактичного MaтepiaJly, по бiшофiтах ,ГЦЗ.

сиgтематизацiя чього матерiалу дас змогу встаповити в загальвих рисах булову i особ"qивостi

речовинного складу бiшофiтоносноi пачки краматорськоi свiти.

Еадрокорнсц,вач

Генерапьниli лиркюр
ТОВ кФiрма кМiнера.л,l
коliло Михайlо tьдорович

lпiлпrс )

/-



Додаток ]
до Угодz про !ъ{ови користування
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.Щля ру7нихlнеруляих кориснfiх копаJIиЕ
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Генеральний директор
ТоВ <,Фiрма кМiнерал>
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Обсяги
робiт

.Щ;керело

фiнанеу-
вання

$
пlп

Види рбiт

lВнесення змiн до спецiальною дозвоJry на користумшrя
надраiчи

Власнi
кошти

j5,0
тис.т

l05.2
тис.т

продоыtсе ння розрбки рловища

Лланове ви.аобраняя бiшофiry на piK

Проектна рiчна потркяiсть

IIРОГРАМАРОБtТ
з вrдобуваппя корясннх копалин*

бiшофiтч Затчринського родовнпrа

l

I

I

I

I

l

l I

//


