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.Щержавна служба геологii та надр Украi'пи, в особi
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який(а) дlс на пlдстав1

(далi - .Щержгеонадра) з олнiеi

сторони та

Товариство з обмежеяою вiдповiда.тьпiстю <Райт Солюшн), яке заресстроване
Овручьким районним управлiнвlпrл lоgтицii Житомирькоi областi З0.07.2015 за Ns 1 295 l02 0000
000845, в особi керiвника Коца Вiюора Васиrьович4 який дiс на пiдставi Статlту (лалi -
Нащlокорисryвач), з iвшоi сторони (ла,тi разом - Сторони, а Ko}cla окремо - Сторона) уклми цю
Уголу про умови користування Еадрами з метою геологiчного вивчення, в тому числi дослiдrо-
прмисловоi розробки родовищ корисЕих копiшин загальнодерж:вного значення (ла.lli - Угола),
яка с невiд'емною частиною спецiа.ltьного дозвоJry на користув:lнЕя над)ами вiд <26> серпня 20lб
року J.l! 4784 (далi - ,Щозвiл), про нижчевикJIадене.

1. Предмет Угодп
1.1.,Щержгеонадра надае Надlокористувачу право тимчасового корист}ъання дiлянкою

Еадр з метою геологiчпого вивченЕя, в тому числi дослiдво-промисловоi розробки родовищ
корисню( копiiJlип загаJIьнодерж!вного значенЕя, а Надркорисгlвач зобов'язусься виконувати
та дотриLryватись умов користуванш{ дilIяrrкою падр, передбачених !озволом, цiсю Угодою та
нормами дiючого законодilвства.

2. Вiдомостi про дiлянку шадр, яка надапа в користуванItя
2,1. Мiсцезнаходження дiлянки надр: Житомирська область, Олевський район,

с. Замисловичi.
2,2. Просторовi межi дi.гrяяки над), яка с пред\,tетом цiсi Угоди, ст}пiнь геологi.rного

вивчення та освосння об'скга надрокористувапня, вiдомостi про затвердкенвя (апробацiю)
запасiв вуглеводнiв та з.гаJIьIIа кiлъкiсть ik запасiв на час надашu .Щозволу вказуютьс,l



надрокористраче^{ у характеристицi дiлянки надр, яка е f(одатком 1 та невй'смпою частиною
цiеi Угодr.

3. Умови коршст5rвапня дiлянкою падр, яка вадаЕа в корпсц/вапЕя
3.1. Умови користування надрами, ви,щ, обсяги, дя(ерело фiнапсування та стоки

виконанЕя Нащlокорис-гlъачем робiт з метою геологiчного вивчеI Iя, в тому числi дослiдно-
промисловоi розробкй родовищ корисшо( KoпilJmH зaгzuьIrодержtlвного значення бурчrтипу
ПРОТягоМ СтокУ дii.Щозволу визначаються в Програь.ri робiт з геологiчного вивчення, в тому
числi дослiл.о-промисловоi розрбки рдовищ корисЕю( копalJIин запuьнодержавного
значенЕя, яка пiддисуеrЪся Сторонами, е ДодаткоМ 2 та невiд'емною частиЕою цiеi Угоди (далi
- Програма робiт).

3,2. Програма робiт в цiлому або oKpeMi i-i показнки, у разi потреби моясуь змiпюватися
таlабо доповrповатись за взасмною згодою Сmрiн у межах дii,Щозвоrrу та цiеi Угодr.

3,3, Сторон4 яка iнiцiюс внесенЕя змiн таlабо доповнень до Програми робiт, зобов'язана
надати iншiй CTopoHi вi,щlовiдпi письмовi обгрутrтування та пiдгвердлсуючi докраепти.

З.4. Сторон4 яха одержала вй irшоi Сторони письмовi обгрун.ryваrrня з
пiдтвердlgлошлми доцrментarми та пропозицii щодо внесення змiн таlабо доповнень до
ПрграмИ робiт зобов'язана в мiсячний термiя надатИ iншiй CTopoHi письмову вмотивоIйц/
вЙповЬ Щодо прийняmя пропозицiй щодо внесеЕItя змiп та,/або доповнеяь до Програrrш робiт.

3,5. Строк BиKorralHHlI робiт з метою геологiчного вивченЕя, в тому числi дослiдно-
промисловоi розробки родовищ кориснrх коп:IJlин зarгzuьнодержilвного зЕаченнJI може буIи
продовжений за умови продовженЕя строку дii Дозволу та цiеi Угод,I, iз внесенням вi.щовiдrих
змiн до Пргршrи робiт.

З.б. Особливi умови користувalння наш)аь{и визначаються в.Щозволi та цiсю Угодою i е
обов'язковими до викоЕадIlя Нашюкористувачем.

4. Права CTopiH на геологiчну iнформацiю про надра
4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологiщrою iнформацiею про надра

здЙсrлосться в пор8дку визначеному з:коЕодalвсIвом.
4.2. Геологiчна iпформацiя про надра, створепа (придбана) за рах}ъок коrrrгiв державного

бюджегу е державною власнiстю.
4.3. Геологiчна iнформаrriя про Еад)а' створеЕа (придбана) за рахунок KorrrTiB державного

бюджету, надасться Надрокорпстуъачу на правi корисryваняя та володiння без прам
розпорядженпя на договiрнiй ocHoBi в порядку визначеному зaконодавством.

4.4, Геологiчна iнформачiя про надра створена (придбана) Нашlокористуъачем пiд час дii
.Щозвоrry за власнi копIти, е його власнiстю. Про лередачу щ)ам власностi або права
користування геологi.лrою iнформацiсю Надрокорисryвач повiдомляе 5rповноважений орг.ш в
поря.щу визначеIIому зzlконодalвством.

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

5.1 .1 ви,гребовуваги у Налрокорисгувача звiтrri лаrri та iнформшliю пр вшсонлпrя цiеr Угош;
5.1.2 видавати та напрilвJIяти Надрокористувачу в межах своеi корmqгенцii вiдповiлнi

приIмси, розпоряджеЕIrя таlабо повiдомленпя;
5.I.3 здiйсlтовати вiдrrовiдrо до дiючого з:жоЕодавства державний rеологiчяrй контроJъ

за рацiональним i ефекпrвним використalнЕям надр Надркорисц/вачем;
5.1.4 притпувати Надрокорисryвача вiдповiдно до дiючого зrrконодalвства i ploB цiсi

Угоди до вi,щrовiдмьпостi, в тому числi, ппичасово зупиняти дiю.Щозволу або припшrяти право
КОРИСтування Еадр:ми IIIJIл(ом ануrпованlrя .Щозволу в поряд(у визначеному зaконодzlвством;

5,1.5 в устаяовленому зt!конодавством поряд(у вживаrи заходiв до припинення Bcix видЬ
робiт з геологiчIlого вивченЕя та використalннrl Еадр, що проводятъся Надрокористувачем з
ПОРУШеНЯЯ1\,! Сrаплартiв та прalвил i MollgTb спричинити псування Iюдовищ, igготне зниження



ефекгивностi робiт або призвести до значних збrrпсiв, в тому .ллслi якщо роботи ведуIься з
застоср:lшrям методiв i способiв, що негативЕо впJIивtlють Еа стап налF, призводять до
забрудrеЕЕя вilвкоJIипIнього природного середовища або шкiдливих паслiдкiв для здоров'я
населеЕЕя, а також в iтrrтптх влшад<ах, пердбачених зllкоЕодatвством УкраiЪи;

5.1.6 у встшrовленому з:жоЕодавством порядqу вживати заходiв до зупинення дiяльностi
пiдприсмств, установ та органiзацiй, що здiйснюють використашrя Еадр без спецiальних дозволЬ
на користуванЕя або з пор5rшеrшям 1пloB, передбаченпх такими дозволtlь{и;

5.1.7 направrrяги матерiаrпл щодо виявленкх порушень в iншi уповноваженi державнi
органи для цроведешIя контроJIьних лiй i перевiрок, прrтfirrеншI Надрокористуъача до
вiдповiдальностi таlабо вжиття заходiв реаryвання вi.щIовiлно дб 116rr,"r"rrulr.

5.2. !ержгеопадра зобов'язаяа:
5.2.1 своечасно розглядати зверненшt На,дрокорист}ъача;
5.2.2 своечасно розглядати отимalнi вй Надрокористувача програми, пл:lни, звiти та iншi

докумеrrпа, якi пеобхiлнi для виконання робiц визначенlш цiею Угодою.
53. При впкопаннi робiт вiдповiдно до 1TloB чiеi Угош Налрокорпстувач зобов'язанпй:
5.3.1 У встtlЕовлеЕому порядку заресструвати роботи i дослiдження, пов'язаяi з

г€ологiчни1\{ вивчеЕЕям, в тому числi дослiдно-промисловою 1юзlюбкою родовищ корисItю(
копалин загальнодержавного значенЕя;

5.3.2 приступити до лIюведення робiт на визначенй дiлшцi надр не пiзнiше нiж через 2
(лва) рки з момеЕту початку строку дii.Щозвоrry

5.3.3 забезпечувати повноту геологiчного вивченЕя, охороЕу Еад) та довкiJIJlя в межах
дiлянки надр, надаrоi в корЕсцвдlня, а тtжож забезпечувати црЕведеЕIIя порушенж земель у
стан, придатЕий для використzшIlя за призЕаченrrяr,r, або придатний для подальшого ix
використанЕя у суспiльному виробництвi вiдrовiдпо до Програми робiт;

5.3.4 пiдгоryвати звiт про результати геологiIшого вивченЕя, (довивчення) на дiлянцi надr
та 3абезпеtrлти в установJIеному зzжонодавством порядку подашtu докрлентiв на затверджешя
оцiнки запасiв кориспих копiIJIин не пiзЕiше нiж за 3 мiсяць (i/iB) до дпя закiнчення строку лii
.Щозво.rry;

5.3.5 проводrти роботи у термiни та в межах, зазначених у Програмi робiт;
5.3.6 лотрпryмтися вимог зiжонодавства Украiни, ч.rннпr стапдаргiв, пр:вЕл, норм

викон{lння рбiт, пов'язalних з користувiшням надрами;
5.3.7 лоrryскати )mовновФкених посадових осiб .Щержгеонадр для здiйснення заходiв

державного геологiчного контоJIю в порядку та на пйставах визначених чпнним
зaконодalвством Укрш'ш;

5.3.8 вi.щкодовуваrи збитси, заподiяпi пi.щlриемствам, уст rовам, органiзацi-шu,
грмадяпaм та довкiJUпо;

5.3.9 вiдrш<одовувати у встановленому порядку власцикzlм землi та землекористувачам
збитки та втрати, зrrвдtшi внаслiдок користувiшtlя земельними дirrяпками вiдповiдно до мети
користуванЕя надрa!I\,lи визначеЕоi Дозволом;

5.3.10 використовувати надра вiдповiдно до мЕти, дlя якоi ii було надано;
5.3.1 l збезпечувати безпеку .тподей, майна та навкоJппшIюю rrриродIого середовищц
5.3.12 дотршчryватися вимог та умов, передбаченrrх Дозволом та цiею Угодою;
5.3.13 надавати в устzlновленому порядку Дер)IФеонадрам iнформацiю щодо корисryъдшя

надраIr{и;

5,3.14 при викопашri робiт перелбаченю( Дозволом та цiсю Угодою застосовувати
прогресивнi технологii i техпiку, що забезпечуrоть повне, KoMImeKcHe i рачiонмьне вивчеfiпrt
надр;

5.3.15 зберiгати розвiдувальнi гiрничi виробк.r i сверл.повини, якi мож]rгь бупа використанi
при розробчi Fюдовищ та в iнших цiлл<, i лiквiдовувати у встrшовленому порядку вирбки i
свердловини, якi пе пiдrлають подauьшому використ:rнню;



5.3.16 зберiгати геологiчну i виконавчо-технi,*ry докlментацiю, зразки гiрських порiд i руд,
ryблiкать проб кориснlr( копаJIия, лti моNgть буru викорисrанi прн подzuьшому влвчепнi та
використаЕЕi надр;

5.3.17 дотршryватися протипожежноi безпеки на родовищi та нести за неi персонаlrьпу
вiлпозц-urrl.о,

5.З.18 зупинити виконання на наданiй йому у корисryваIrня дiллщi падр цЬових робiт,
передбаченrо< !озволом, пiсля з5пинентrя дii .Щозвоlry та пiсля його чrfiуJlювiшЕя;

5.3.19 у разi зупинення дii,Щозвоrry проводити на дiляrщi надр роботи, пов'язанi iз
запобiганн_fr{ виIIикненцю аварiйнот ситуацii або усуненняv iT наслiдкiв, а тaжож викоц/вати
заходл, спрямовшri на усунепrrя пор1тпень, що стали пiдставою для зупиненlrя дii,щозвоrry;

5.3.20 забезпе.п.rти рацiонalльне комплексне вивчення, використання i охорону лацIr згiдно
з цiею Угодою та Програмою робiт;

5.3.21 створити безпечнi д.llя працiвникiв i населенrrя умови проведенILs робiт, пов'язаrIих з
користувarнням дiлянкою надр оlримzlною з мgтою геологi.пlого вивчення, в тому числi дослiдно-
промисловоi розробrол вуглеводн i в:

5.4. Прп лiквiдацii робiт вiдповiдно до )rMoB цiеi Угоди Надрокористувач зобов'язаций:
5.4.1 провести та здiйсrrити фiнансрання лiквiдацiйттттх робiт вiдlовiдrо до

затвердженого в уст:lновлеЕому порядку Проекту робiт;
5.4.2 У випадкУ повноi або частковоi лiквiдацii чи консервацii гiрничодобувного об'екта

гiрпичi виробю.r привести у cTilн, який гараяryе безпеку .тподей, майна i навколипптього
приро,щого середовищ4 а в разi консервацii - зберегпл родовища та гiргшчi виробки на весь
перiод консервачii;

5.4.3 ЗДiйСrТЮВаТИ За пОгоджеIlням з орпшilми держl!вного гiрничого нaгляду та iншими
заiнтересованими органами у порядку встalновленому законодавством лiквiдацiю i консервацiю
гiряичодобувlтих об'еюiв або ix дiллlок.

5.5. [Iадрокорисrувач мае право:
5.5.1 здiйсlповати на наданiй йому дiлянцi надр геологi.пrе вивченЕя, в тому .п.rслi

ДОСЛi.ЩО-ПРОМИСлОву розробку родовищ кориснID( коп:lлиЕ зilгllJlьяодержatвного значеняя та iншi
роботи згiдrо з умовами !озвоrry та цiеi Угоди;

5.5.2 розпоряджатися видобугими корисЕими копzlлин:lми в порядку визначеному
зzжонодавством Украi'тlи;

5.5.3 вести, припшlяти свою дiяльнiсть на отриманiй в корист).вzlння дiляrщi надр на
yмoвarx, визначених flозволом, цiею Угодою та зaжонодавством УкраiЪи;

5.5.4 при виконаrrнi робiт вiдповiдно до,Щозволу та ploB цiсi Угодл зtl,л}п{ати на пiшrядlrл<
yl\{oBtж виконавцiв окремих видiв робiт, якi мають технiчнi мож.гtивостi, що вiдповiдають
вимогам чинного закоЕодzlвства.

5.6 Надрокористувач несе вiдповiдальвiсть за дотримаЕнrIм за]туt]еними викон{вцями
уtuов .Щозвоrry та умов користуванIltr ltадрами вiдIовiдно до вимог чинного зzlконод,lвства,

б. Коптроль за викоЕанIlям умов користуваЕпя IIадрами та положеЕь цiеi Угодп
6.|. Контроль за виконанням ylvloв корист}ъilння надраýrи вiдповiдно до дiючого

законодilвства та положень цiеi Угод-r, здiйснюеться незалежно кожною iз CTopiH.
6.2. Надlокористувач при проведеннi робiт здiйснюе рiзнi вид,r виробничого контроJIю> а

ТаКОЖ ЗДiЙСнюе контоль за виконанням та якiстю робiт, якi проводтrъ заlrrrений виконавець.
6.3. ,Щержгеонадра проводить зtlходи держzlвного геологiчного контроJIю за викоЕzlнням

yпloB корисцвiшня надрtlм и та положень цiсi Угоди в межilх повновiDкень вiдповiдrо до дiючого
законодtlвства.

б.4, ,Щержгеонадра за результатами проведених нею заходiв геологi.пrого коЕтроJIю,
безпосередньо або за поданrrям Мiнприроди з пiдстав, передбачених Законом Украiни "Про
оцiнку вп.тпtву на довкirrля", центраJIьних органiв виконавчоi влади, що реалiзують держalвну
полiтику у сферi здiйснення держilвЕого гiрrтичого нагляду, епiдемiологiчного нttгJIяду
(спостереження), держalвного нагJIяду (контро.lпо) за додержанЕям вимог зzlкоЕодrвства у сферi



ОХОРОЕИ НllВКОЛИIIIНЬОГО ПРИРОДНОгО Середовища оргauriв мiсцевого са}rоврядувilJ{Ея, opпrнiB
.ЩФС у разi порушешш НадрокорисryвачеNl умов користування над)ами мае право:

6.4.1 зуrrинити дiю .Щозвоrry у випадках передбачених пункIом 22 Поряц<у ЕадilнЕя
спецiыьпrд< дозволiв на користрalння надрrrми затверджеЕого пост:lновою I&бiнеry MiHicTpiB
УКРаi'пи вiд 30.05.20l l Ns бl5 (даlli Порядок) та в iнших випадках, передбачених зtlконодавством;

6.4.2 ПРИПИНИТИ цРaВо користувalнЕя надрами IIIJIяхом аIý/JIюванЕя ,Щозволу у випадках,
пердбаченю< пункгом 2З Порядку та в iншх випадках, пердбачеппх з{rконодавством;

б.4.3 ЗВеРry"ГИСЯ 3 ПОЗОвОм до а,цrлiнiстративного суду з метою приппненнJI Bcix видiв
робiт iЗ використllннrl Еадр, щО проводятьсЯ з порушенЕяМ статrдартiв та прalвЕл i мож5rгь
спричинити пс)вiшЕя родовищ, icToTHe зrтиженrrя ефективностi робiт або призвести до значних
ЗбИТКiВ, а також вживати заходiв до зупиненвI дiяльностi пiдприемств, установ та оргаIriзацiй,
що здiйснюють використанtш надр без спецiыьпих дозволiв на корист}ъ:швя надрами або з
порушенням умов, передбачених тllкиlllи дозволttми.

б.5. Дiя .Щозволу поновJIюсться ,Щерхгеонадрами за },]l{ови усунеIrня Надрокорисryмчем
притIин, що призвеJIи до зупинення його дii'.

6.6. Налркористувач мас прirво оскаржити в судовому порядку накази !ерlrсеонадр про
зупинеЕпя та припиненЕя прzва корисцв{lннll дiлянкою надр шrrю<ом ,lнуJIювzшня .Щозвоrry.

6.7. .Щержгеона,чrа продовжуе строк дii .Щозвоrry за уI!{ови надаЕнlI Надркористувачем
позитивIlого висновку спецiалiзованого держalвного геологiчпого пiдприемств4 ycтalloви,
органiзаuii', що належатъ до сфери управлiння .щержгеопадр, за результатаIt{и проведенЕя
державпоi експертизи звiтiв щодо геологi.+rих матерiалiв.

7. Iпформування Cтopiп. Щорiчна звiтпigгь
7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку под(вати до.Щержгеонадр iнформацiю щодо

cтllпy викоЕання Програми робiт за формою вст:шовленою з:коЕодt!вством та надавати
вiдповiднi пояснення з питtlнь, що BiдreceHi до комлетенцii Щержгеонадр.

7.2. .Щержгеовадра зобов'язана своечасно iнформувати Надрокористрача з тштаrъ, якi
ВiДНеСеНi До його компетенцii i виrrикають стосовно виконанЕя ylrloB .Щозволу та положень цiеi
Угоди,

8. Копфiденцiйнiсгь
8.1. Уся iяформацiя, отримаЕа чи придбана Сторонаr,rи в процесi виконaнЕя робiт, е

конфiденцiйною. Порядок i 1тлови користуваIrня iнформачiею, устilЕовJIюетъся власником
iпформацii вiдlовiдно до ч,rнЕого з:lконодавства.

8.2. Вимоги конфiленчiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiеi Угоди, зшlишаоться в силi
пiсля пршlшlення строку лii чiеi Уго,щ, якщо iнше не пqrедбачено члнним зaкоЕодавством.

8.3. Конфйеццiйнiсть цiсi Угоди не поширюеться на умови, вреryльованi Iшнним
зlжонодalвством Украiни, та щодо оргшriв, лсi здiйснюють Koнlporb за ix виконашtям,

8.4. Не е пор}.шенням конфiденцйностi цiеi Угоди Еадtмня вiдомостей, документiв та
iнформацii контоJIюючим, судовим, держilвЕим оргtшап{ у випадкzrх, пердбачених чинним
зaжоподавством.

9. Обставпнц непереборrrоi спли
9-1. Невиконання або неналежне викон:lнЕя зобов'язань за цiею Угодою с виправдапим i

не спричиняс вiдповiдагьностi у тому разi, якщо тiже невиконанflя tш неналежне викон:lння е
наслiд<ом випадку або обставип непереборноi си.lпл, якi виник.JIи пiсля укладення цiеi Уюди,
пербрають поза межt1 ,1и контоJlю CTopiH, та якi Сторони не мог;lи aHi пердбачити, aHi
попередити розрiЕими зzжодами.

9.2, ПИ випадком Сторони розумiють вадзвичайну подiю, яка не носить хараюеру
невiдворотноi, одIак с пепередбачуваною i раrrrовою для CTopiH, а сtlп.{е: :лкти або дii органiв
держarвного управлiнrrя, рiшеЕня органiв мiсцевого сalмоврядуваншI, змiни в законодавствi
УкраiЪи за умови> що данi обстазини безпосердньо вп;IиIIуJш на своечасне викоЕiшIlя
зобов'язаIrь Сторони. Пiд обставинами непереборноi сили Сторони розумiють повiнъ, пожежу,



зе}rлетруС та iнmi стихйнi Jlихц оголошеЕу та веоголошепу Bifuy, BoeHHi дii; зшрозу вiйни,
терристпЕIш; акг, блокаду, революцЬ, зlжолот, повстання, MacoBi зirворушення та iпшi подii,
що пе залежать вiд волi CTopiH.

9.3. При настаняi обставия, зазначених у пунюi 9.1., Сторона, яка опинилася пiд ix
вIIJIивом, повипна в розумний сток, ме не пiзнiше нiж через 7 календарних дliв з дяя ik
впЕикнеЕня, без зацrимки повiдомити про це iншу Сторону та надати протягом б0 календарпlл<
дпiв дочrменти, що пiдтвердlсlлоть ix пастання. Повiдомлення повинно мiстити iяформацiю про
характер обстщин i, якщо мож.пиво, оцilп<у ix впливу gа можливiсть викоЕlшня 

"rорооою "roikзобов'язань за цим .щоговором та примiрний графiк виконання зобов'язань.
9.4. Пiсля повiдомлення пIю виникценЕя обставин непереборноi сиrш Стороrш, у

найкоротший TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхйностi) з метою прийrrяття спЬного
рiшення щодо подаJьшого виконalншI ptoB цiеi Угоди,

9.5. ПiслЯ припиненшr обставин, зff}наченш( у пункri 9,1., Сторонц що опинилася пiд
впJшвоМ обставиН непереборноi сиJIи, повинна без затрrплки, але не пiзнiше нiж через 5
калеIцарпШ дtiв з дпя пршIинеЕня, повiдомити про це iнury Сторону у письмовiй формi.
ПОВiДОМЛеННя пОвuпно мiстити TepMiH, в лоrй передбачаеrъся виконати зобов'язання зi цiuю
Угодою.

9.6. Факт настання обставин непереборноi сиJIи повинеп бlти пiдтверджений
доцл\.{еIrтrrльно компетеЕтним opl.tmoм (серифiкат торгово-промисловоi па;rаrи).

в разi вiдсугностi пiдтвердження Сторон4 яка не виконrца cBoi зобов'язання, Еесе
вi,цповiдшьнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог законодчвстм.

l0. Впкоршстапня украiпського потенцiадr
10.1. У процесi надрокорисryъаI 

'" 
на дi.тlяlщi надр, На,црокорисryъач використовуватиме

ОбладнМпя, механiзми, засоби, приладдя, устаткувilння та iH. переважно вiтчизняrтrтх виробюлкiв
(в тому числi послlти) тiею мiрою, у якiй ix цiни та якiсть, порiвняно зi свiтовими цiнами та
якiстю, будrгь технi.лrо, техяологiчно й економiчно доцьними, та не призводитимугь до
зниженrrя рiвня виробництва та екологiчпоi безпеки.

11. Набуття чиппостi, змiпи, розiрвання та прппиЕеIrпя Угодл
1 l .l . Щя УГола набирае .пlнностi з дrя реестрацii ,Щозволу та припrлrяс свою дiю з моменту

пршшнеЕIIя прarва користувzшня надрllми шJIл(ом alнуJIюванIlя .Щозволу або закiнчення строку дii
.Щозвоrry.

l|.2. Дlя цiеi Угоди ilвтоматичЕо зупиняеться, в частинi виконilпня робiт, передбачених
.Щозволом у випадr<5r його зупиненЕя та поновJIюсться у разi поновлення лii .Щозвоlry.

l1.3. У разi продовженЕrI строку дii.Щозволу Сторони в установленому порядку вносять
змiш до Програми робiт та до цiсi Угодл шлл<ом }.кJIадiшн;l додатковоi угоди.

l1.4. ftщо irrme прямо не передбачено цiсю Угодою або.пrш п в ykpaiHi зtlконодавством,
внесенtlя змiн та доповнень до цiеi Угощ здiйснюсгься в поряд(у встllновленому зtlконодzвством
УкраiЪи IIIJurxoM }тладfi{нrl додатковпх )тод до цiеi Угод,r, якi стають дiйсrшми пiсля ix
письмового оформлення Сторонами та пiдписання уповЕовrDкеними особами CTopiH.

1 1.5. Одностороння Biдr,roBa вiд виконання умов цiсi Угоди повнiстю або часжово не
доtrускаеться. Право односторонньоi вiдuови вiд цiсi Угоди надасться ,щержгеонадрам у випq.щу
пршIинешuI пpitB:l користувilння надрами IIIJIяхом arнулювatнЕя,Щозвоrry.

l l.б. Кожна Сторона пiдгверджус, що обидва прlтмiрrrпки цiеi Угоди пiдписапi вiд ii iMeпi
ОСОбоЮ, яка мае пр.lво вчиняти юриди.лli дii вц iMeHi вiдповiдноi юридичпоi (фiзи.пrоi особи _

пiдприемця) особи. Кожна Сторна гараlтryе, що нею виконаri yci уrvови i формаьностi,
передбаченi iT установ.пrми докрrентillfи, щодо прийняття оргarнами управлiння рiшення про
ПОГоДжеIшя i пЙписання цiеi Уго.щr, а особ4 яка пiдписа:lа цю Угоду, мае дJIя цього достаrrriй
обсяг повповажень. Жодrа iз CTopiH не може посилатися у спорi з др}тою Стороною на
обмеження предстilвниrfrва особи, яка пiдписала цю Угоду вiд il'iMeHi, або на недостовiрнiсть
вiдомостей щодо предстzlвництва.



. 11.7. Стороllи Еесугь повну вiдповИаьнiсть за правильнiсть Bкir:}arlиx ними у цiй Угодi
реквiзитiв, а у випадкУ змiни: реквiзиТiв, юридичноi ч,r фаюи.пrоi адреси, на:}ви, ycTaIIoBIIID(
докуrrrентiв' Сторона" у якоi вiдбулаСя така змiнЦ повипнiповiдОмити прО че iпшу Сторону устроки та в порядч/ визначеному зzжонодавством Украiъи. У разi неповiдомлення Сторони
несуть ризик нilстalнtlя пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.

l1.8. Yci правовiдносини, що виникilютъ з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому числi
повЪзанi iз дiйснiстю, укладеншIм, викоЕ.rнЕям, змiною та припиненцям цiеТ Угоди, тл).маченпям
i-i ytltoB, визначеIlням наслiщiв недiйсностi або порупепня Угоди, реryлюються цiею Угодою та
вiдповiдrтпми вормilми чинного зztконодz!вства УкраiЪи.

l l .9. Ця }тода скJIадена 1краiнською мовою у двох автентиIших пршviрниках, як; мають
одIчкову юридичну силу, по одному примiрнику дlя Koжroi iз CTopiH.

12. Додаткп до Угоди
12.1 . Невiд'емною частиною цiсi Угоди е:
- .Щодаток l - Харакгеристика дi;rяню.r нашr;
- .Щодаток 2 - Програма робiт.

13. Юрпдичпi адресц, реквiзити та пiдписи CTopiH

'Jrr*"
tИfulиtl"a

.Щержавпа grужба
геологii та падр Украftrи

03б80, м. КиiЪ,
вул. Днтона Щедiка" lб
сдпоу 375з603l
тел. (044) 5З6-1,З-20

Надрокористувач
повне найменуваrrrrя: Товарrrсгво з обмеrrtеною
вiдповiдальнiстю <ёайт Солюшн>>

юридична адреса: l 1000, Жrгомирська
обл., Олевський р-н, м. Олевсьц вул.
Герцена, буд. l9lA

.0980з6163l

2фф /r./.roo,rn еДПОУ Зgg21587

И2Jпу з
.У r,

/а,

ик

васильович

(посада, прiзвище, iм'я, по баБковi) (лiдппс )

Прпмiтки:
1. Уmда та додатки подаються до Держгеонадр у двох примiрниках, оформ-lшоються заявником вiдповiдно до
примiрнж форм i засвiдчlпоться пiшшсом уповноваженоi особи заявника.
2. 3аповнеlдrя назВ, HaitMeHyBaHb та Вiдомостой заявниКа в передбаченпх ДIя rъого мiсцях в Угодi та додатках,
рекомендовано зДiйснювати вiдповИнин шрифтом (Times New Roman) з Установленим рзмiром (l2).
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.Щодаток l
до Угоди про умови користувzlння
падрutми з метою геологiчного
вивчечЁ|я родовищ корисню( копitлин
ви <7$> /Z?Tэ п l zoД_N"J;gj'|

ХАРАКТЕРИСТИКА
дiлянки падр

Зага.lьпi вiдомостi про дirrлrку падр:
1. Мiсце розташувalння родовищъ qдr,riнiстративна прив'язка:

Перспективна на виявлеIIЕя родовища бурштину Замисловицька дiлянка надр зн:жодитьсяв Олевському районi Жrтомирськоi областi, на захiд вiд с.Замисловичi. Територiя
передбачуваного геологiчного вивчення знчжодлггься в зна.*riй Mipi залiснепа (45-50 %), покр1дrа
мiшаншrли лiсами та пiдлiскаь.rи, а iттша прдставлепа заrrедбаними сьськогосподарськими
угiддmr п, що ромiщенi в минулому на мелiоративнюt територi.ю< з:шлtlви каяави ф.Перга).
через цевтра.lьIrу частину дi'лrки протiкас мма рiчка (канава) Перг4 тому .еопойое
вивченЕя буде проводитися з врtlхувalнням iT природоохоропних зон ул(е розпочинtlючи з
пошуково-оцiпюва.llьноi стадii геологорозвiдува:ьнп< робiт та iншrтх природоохороннIл(
заходiв згi,що чинного з:lконодzlвства. Площа постадiйного геологiчного вивчення становить
8,221<м2 .

2 а. Гюгрфiшi коордшатп куrовж точок та площа дiлянки rrащ):

1. 51"15'33" ПнШ, 27О5l'2З"СЦ

2. 51"l6' 5l" IIHIII, 27О54' 0З" СхД

3. 5l"l6, 05" IL{п, 27о55, 00" сц
4. 51"15'3б" IIHIII, 27"53' 59" СЦ
5. 5l"l5'31" ПнШ,27О53'52" СЦ
б. 5l"15' l3" IIHIII,27'53'5E'СЦ
7. 5l"l4'33" ПнШ,21О52'З4" СуД

fLпоца - 822,8 га

2 б. Географiчнi координати свердловин (для пiдземних) - вiдсугнi.

3. Геологiщrа хараюеристика (вiдомостi про кiлькiсть запасiв/рсурсiв, iнформацй Trpo заявлеIIу
потрбу).

НайбЙЬШ ПеРСпективними на виявJIення покладiв бурштину с вiдк.ltади меlлотгiрькоi свiти
xapKiBcbKoi cepii верхнього па.леогену, що заляпrють на розмlтгiй поверхнi кори вивiтрювання
СИРНШlЬКЮ( ГРаНiТiВ ПеРжанського KoMIUIeKcy та вуJтканогеннфсадових мсгаморфiзованих
}ТВОРеНЬ ОВРУЧСькОi cepii пмеопрOтерозою. Лiтологiчно це кварчовi лрiбно-серелньосернистi пiски
З ПРШаРКаМИ аЛевРитiв та arлевритистих глин, часто з обвугленими рослиfiними заJIишками.
Пот5окнiсть вiдшадiв становrгь 1.0-1.5 до 4.0-6.0 м. Безпосередньо з вказаними вiдкладами
пов'язанi рудопроявн прояви (знахiдки) бурштику.

Надрокорнстувач
Керiвник Коц Вiкюр Васrшьович

(пiдrис)



.Щодаток 2
до Угоди про умови

.-*#жffi #j;H,ffi ;"ffiт.ff fi ;нтlш;:хх
коп9aин зlгаJrьнодержавного значення

tIрогрлмд Po rn .iдф,Jlfu?о zoz9xs l /t{
з геологiчпого в!вчепня в тоrлу чrс:ri дос:riдпьпромпс.rrовоТ розробкв

дiляrrкл б5rрштппу Зампс"rо""цi*а

лs
пlп Ввдп робiт та вrтрат обсягп

робiт

!ясерело
фiнансув

аЕпя

Строк
проведеппя

Внесення змiн до програми робiт IV кв. 20l Ер. _

I кв. 2019 р.

поIIц/кових сверд,Iовин: встаномення
з:lгiлJIьшлХ закономiрностей геологiчноi булови
родовищц визначення перспекгив лiцеrзiйноi rшощi,
встановленrtя прогнозованих pecypciB корисних
копмин;
Бурiння розвiдваьншх свердlIовин: оконтурення
рдовищ4 дегалiзацiя особливоgгей геологiчноi
будови, вивчеrrня якiснях i кiлькiснtа< параметрiв
кориснот копа.пини, обгрунryванпя пiдрахунку запасiв.

Бурiння

480 ш.

55 свр.
280 ш.

Власпi
кошти I кв. 20l9 р.

,
IT:

обслу вiлбiр
Комплекс }l}lxвlryвaIльгеологороз геологlчнероб

lTговування буровlтх роб lзпроб керну
с га\lNlавердловин. каротаrк керну свердIовин,

огrчнl дослМешrя.

9l00 проб
5500 пог. м

Власнi
кошти

I кв. 2019 р.-
I кв. 2020 р.

4 проведення фiзико-механiчних
дослМень кернових лроб на BMicT бурштшrу-сирчю,
випробуванrrя сировини, радiацiйно-гiгi€нiчна оцiнка
с

Лабораmрнi роботи:

25

9100 проб
l0 спекр. ан
25 xiM. ан.

.ан

Власнi
кошти

l кв. 2019 р. -
IV кв. 2020 р.

5 промислова розробкаДослiдно_
кар ср Власнi

кошти
II кв. 2019 р. -
lV кв. 20206 Камеральнi

пiдготовка
кондицй

роботи:
матерiа.лiв

складaлнця геологi.*rого звiry,i складакrя ТЕо постiйних Звiт Власнi
кошти

III кв. 2020 р.-
IV кв. 2020 р.

7 запасiв корисноТ копалиrш у .Щ(З
Затвердження
у и

Власнi
кошти I кв. 202I р.

Ф
,7а

у

надракорпсryвач:

ТзОВ "Райт СолюшЕtl

4,ac,zcaёzrlro VД

ф\

!ирекго Коц В.В.

lzfuvacicts

l

l

2

Звiт

//


