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УгодаЛЪ ý'
про умовп користування надрамu

з метою видобування корисних копалин

м. Киiв
(дага }мадения)

,Щержавна с.гryжба геологii та надр Украни , в особi /1 L

який(а) дlс на шдставl ?<//6

.Щержгеонадра) з однiсi
сторони та ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПIВДЕННИЙ ПРНИt{О-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ>, яке зареестровапе Реестрачiйною службою Криворiзького
мiського управлiння юстицii !нiпропетровськоi областi 13 червня 2014 року, Еомер запису
1 227 105 0040 000464 в особi Генера.пьного дrреюора Федiна Коgгяцтина Аяатолiйовича, який
дiс на пiдставi Статуry пiдприемства (далi - Надрокорисryвач), з iншоi сторони (лалi разоьr -
Сторони, а кожна окремо - Сторона), }.кJI.lли цю Угоду про умови корисryваItня надрами з метою
видобування родовищ корисних коп€lлин (далi - Угода), яка е невiд'смцою частиною
спецiального дозволу на користувrlЕня надрами вiд 29 липня 1996 року J',lэ 585 (далi -,Щозвiл). про
нижчевикладене.

l. Предмет Угодп
|.l. !ерхсеоналра надас Надрокорисryвачу право тимчасового користування дiлянкою

наД) з метоЮ видобування корисIlих копllлин, а Надрокористувач зобов'язусться виконувати та
дотримуватись умов користування дiлянкою нашl, передбачених Щозволом, цiею Угодою та
нормами дiючого законодilвства.

2. Вiдомостi про дiлянку нддр, яка пддапа в корrrсц/ваЕt!я
2. l. МiсцезнаходженЕя дiляяки надр : за 12 ror на пiвдень вiд ценmч MicTa кривий Рiг в

Iнгулецьком у районi Днiппопетровськоi областi.
2.2. Просторовi межi дiляню.r яаш), яка е цред{етом цiеi Угодй, сryпiнь геологiчного

вивчення та освоенЕя об'скга надрокористувiшЕя, вiдомостi прЬ затверлження (апробачiю)
запасiв корисноi копалини та з:гмьна кiлькiсть зzшасiв на час надання .щозволу вказуються
надрокорисryвачем у хар:ктеристицi дiлянки надр, iка е .щодатком 1 та невiд'смною частиною
цiсi Угоди.
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3. Умовп корисц/вапня дiлянкою надр, яка цадапа в корисц/вання
3.1. Умови корист}ваншI на,дрzlI\цr, видr, обсгл1 джерело фiнансуъання та строки виконання

Налрокористрачем робiт з видобувмня корисЕих копали квапцити змiзистi протягом строку
дiii ,Щозволу визначаються в Програмi робiт з видобрання корисних копzulин, яка пiдписусться
Сторонами, е Додатком 2 та невiд'емною частиною цiеi Угода (лалi - Програма робiт1.

3.2. Програма робiт в цiлому або oKpeMi ii показники, у разi потреби моясуть змiнюватися
та./або доповнюватись за взаемною згодою cTopiH у межах дii .щозволу та цiеi Угом.

3.3. Сторон4 яка iнiцiюс внесення змiн та./або доповнень до Програми робiт. зобов'язана
надати iншй CTopoHi вiдповiднi письмовi обrрунтуваrннJI та пiдтверджуючi докушенти,

3.4. Сторона, яка одержала вiл iншоi Сторони письмовi обгрунтуъання з пiдтвердж}ючими
доку!rентами та пропозицii щодо внесення змiн, таlабо доповнень до Програми робiт зобов'язана
в мiсячний TepMiH надати iншй Сторопi письмову вмотивовiurу вiдповiд щодо прийняття
пропозицiй щодо BHeceHHlI змiн таlабо доповIIень до Програми робiт.

3.5. Строк виконilння робiт з метою видобраЕIIя корисних копirлин може бути
продовжений за умови продовження строку дii Щозвоrrу та цiеi Угоди, iз внесенням вiдповiдних
змiн до Програми робiт.

3.б. Особливi }ъ{ови користувzlння надраl\{и визначаються в .Щозволi та цiсю Угодою i с
обов'язковими до виконання Надрокорисryвачем.

4. Права Сторiя на геологiчку iнформацiю про надра
4.|. Використання та розпорядженюI Сторонall\{и геологitшою iнформацiею про надра

здiйснюсться в порядку визначеному зaжонодalвством.
4.2. Геологiчна iнформачй про надр4 створена (придбана) за pilxyнoк коuпiв державного

бюлжеry с державною власнiстю.
4.3. Геологiчна iнформацiя про надра, створена (прилбана) за pzrxyнoк копrгiв державного

бюлжеry. надасться Налрокористувачу на правi користрalнIul та володiння без права

розпорядженЕя на договiрнiй ocHoBi в порядку визначеЕому законодавством.
4.4. Геологiчна iнформачiя про надра, створеЕа (прилбана) Надрокорисryвачем пiд час дif

,Щозвоrry за власнi коштп, с його власнiстю. Про перелачу права власностi або права
корцст}ъання геологiчною iнформачiсю Нашlокористlъач повИомляс уповноважеций оргilн в
порядку визначеному законодilвством.

5, Iншi права та обов'язки CTopiH
5.1. .Д[ержгеонадра мас право:

5.1.1 витребовувати у Надрокорист}tsача звtтлi данi та iнформацiю про виконання цiсil
Угоди;

5.1.2 видавати та направJIяти Надрокористрачу в межllх cBoei компетенцii вiдповiднi
прпписи, розпоряджешu таlабо повiдомлення;

5.1.З здiЙсrrювати вiдповiдно до дiючого зaжонодавства державний геологiчний контоль
за рацiонarлБним i ефекгиввим використаiтняrл надр Надрокорист}ъачем;

5.1.4 притягувати Налрокористрача вiдповiдно до дiючого законодавства i умов чiсi
Угоди до вiдповiдапьностi, в тому числi, зупиrrяти дiю Дозвоrrу або припиняги право
корист}ъ {ня Еадрzlми IIIJIяхом аryлювапня .Щозвоlry в порядку визначеному зzжонодавством;

5.1.5 в устаяовленому зilконодавством поряд(у вживати заходiв до припинення Bcix видiв

робiт з використ€шЕя надр, що проводяться на,дрокористувачем з порушенням стандартiв та
правил i мохýль спричинити псуванЕя родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiТ або
призвести до значних збиткЬ. в тому.пlслi лшIо роботи всдуtься з застос}ъаяням методiв i

способiв, що негативно впливzлють на стан налл. призводттъ до забруляення навколишнього
природrого середовища або шкiдливих наслiдdв для здоров'я населення, а також в iнших
випадкм, передбачених з.tконодавством Украiни;

5.1.6 у встановленому зalконодавством поряд(у вживати заходiв до зупинення дiяльностi
пiдприемств, устаЕов та органiзацiй, що здiйсЕюють використ.швя надр без спецiальних дозволiв
на корист}ъання або з порушенням умов, передбачеflих такими дозволами;



5.1.7 направrrяти матерiали щодо вйявлециХ пор)rшень в iншi уповноваженi державнiоргани д,Iя проведення контрольних лiй i перевiрок, цритягЕеннrI Надрокористувача довiдповiдальностi та,/або вжиття заходiв реа.у"аоо, "iлпЪriдно до компетенцii. '
5.2. .Щержгеопадра зобов?язапа:
5.2. l свосчасно розглядати зверненнJl НадрокориЪryвача;
5.2.2 своечасно розгJIядати oTpшr.raHi вiд Надро*орЙсryrа"ч оро.рЫп, плани, звiти та iншi

док),менти, якi необхiднi для викон lшI poбir, визнiче"их цiею Угодою,
5.3. ПрИ впконаннi робiт вiдповiдно дО умов цiеi Угоди Надрокористувач

зобов'язднпй:
5,З,1 приступити до проведенIл робiт на визначенiй дiлянцi надр не пiзнiше нiж через 2

(лва) роки з моменту початку строку дii Дозвоlry;
5.3.2 забезпеч}ъати охорону надр та довкiJIJUl в межах.дiлянки надр, наданоi в

користування, а т:tкож забезпечувати приведенIrя порушеЕих земель у стан, придатний длявикористztння за призначенням. або прилатвий дrrя подалыпого ix викоiистання у суспiльному
виробництвi вi,щlовiдно до Програми робiт;

5.3.3 проводити роботи у термiяи та в межм, зазначених у Програмi робiт;5.З.4 лотримlъатися вимог законодilвства Украiни, ..ппой Ъrчплчртiв, тtравил. норм
викон:lння робiт. пов'язанrтх з користуъанняи надр:ми;

5.3.5 догryскати уповновiDкенrх посадових осiб !ержгеовадр дllя здйснення заходiв
державного геологiчного ко}tгроJIю в порядку та на пiдставах визначених чинним
законодiшством Украни;

5.3.6 вйшкодовувати збижи,
громадяЕам та довкiijшо;

зatподUшr пЦцриемствам, ycTaнoBall\r, органiзачiям,

_ 5,з,7 вiдшкодовувати у встаЕовлеЕому порядку власникzlм землi та землекористувачам
збитки та втати, завданi внаслiдок *opr"ry"*n" земельними дiлянками вiдповiдно до мети
користувалня надрatми визначеноi flозволом;

5.З.8 використОврати надра вiдповИно до мети, дtя якоi ix було надщ6;
5.3.9 забезпеT }ъати безпеry rподей, майлrа та навколшпнього цриРод{ого сq)едовищq,
5.3.10 лотримуватися вимог та }мов., передбаченю< flозволом Й цiею Угодою;
5.3.1 l надавати в установленому поряд(у .I[ерхсеонадрам iнформачiю щодо користрання

наш)а ,tи:

5.3.12 при виконаннi робiт, передбачених .Щозволом та цiсю Угодою застосовувати
прогресивнi технологii i TexHiky, що збезпечують повне, комrтлексне i рачiоналъне використаннJ{
надр:

5,З,l3 зберiгатИ розвiдувалънi гiрничi виробrО i свердловини, якi мояq.ть бри використанi
при розробцi родовиЩ та в iHrm,rx цiлл(, i лiквiдовуватИ у встд{овленому пор"д*у виробки i
сверлlови ви, якi не пiдлягшоть подtlJьшому використанню;

5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавqо-технiчrrу локlтчrентацiю, зразки гiрських порiд i
руд. дублiкатiв проб кориснrrх коп:шин, якi мож)гь буп,t використанi пр" полплrlrопtу вивченнi
та використаннi надр;

5.3.15 дотишr}ъатися протипожежноi безпеки па родовищi та нести за неi персонапьн1,
вiдповiдал bHicTb;

5,З.lб зупинити викоЕЕlння на наданiй йому у користуванпя дiляпцi надl чiльових робiт.передбачепих .щозволом, пiсля зупинеппя дii !озвоlry та пiсля його аЕуlповання;-
5.3.17 У разi зупинення лri .Щозвоlry проводитЕ на длянцi наДР роботи, пов'язанi iз

запобiгантrям виникненню аварiйноi ситущii або усуцеЕн.mл iT наслiдкiв, Ъ ,*о* виконувати
зzжоди,_спрямОванi па усунення порушень, що стш- пiд"rавою дпя зупинеЕн" дiТ До."ф;-" 

-----

5.3.18 проводити у порядку встаЕовленому законодzвством повторну експертизу та оцiнку
запасiв родовиЩ(а) корисниХ копiциН дiл.шlкИ (дiлянок) 

"чдр 
.*ru""roi (зазначени*; у {озволi

та чiй Угодi;
5.3,19 внестИ змiни дО .ЩозвЬry та цiсi УгодИ протятоМ 3 (трьох) мiсяцiв з моменту

проведенюI повторноi експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисних копаlJIин дiлянки(дi,rянок) надр;



5.3.20 забезпечити рацiональне комплексне
Угодою та Програмою робiт:

використдlня i охороЕу надр згiд{о з цiсю

5,3,2l створити безпечнi д,Tя працiвникiв i населення умови проведення робiт. пов'язаних зкористуванням дiлянкою над) отримilною з метою видобувЙня nop"""rn" n*u-i"n;
5-З,22 у встановленому поряд(у забезпечяти виконання вимог законодaвства про ouiHKyвпливу на довкiлля.
5.4. Прrr лiквiдацii робiт вiдповiдпо до умов цiеi Уrоди Надрокористувач зобов'яздний:5.4.1 lтровести та здiйснити фiнансуваняя лiквiдацiiiних' роЪГ "iаооui.чпо :озатверджепого в установленому порядку Проекту робiт;

. ?,4,2 у випа.щу повноi або частковЪi лiкЪйацii'- чи копсервацii гiрничодобувного об'сктагiрничi виробка привести у grан, який гаранryе безпеку йд.*, ,Ьяч-l" n**oor,onuo.oприрод{ого середовищц а в разi консервацii . збереrти родовища та гiрничi виробки на весьперiод консервацii;
5,4,З здiйснювати за погодженням з органаIttи державного гiрнlтчого нzгляду та iншимизаiнтересованиМи оргЕlнами у. порядкУ встановленомУ зilконодавством лiквiдацiю i консервацiюгiрничодобрних об'ектiв або ii дiлянок.
5.5. Еадрокорисryвач мас право:
5,5,1 здiйснювати на паддriй йому дiлянцi цадр розробку родовпща корисних копilлин таiншi роботи згiдно з умовами .Щозволу та цiеi Угодл;
5,5,2 роз_порялжатися видобlТИI\4И КОРИСНицп копаIтинаlt л в порядку визначеЕому

законодавством Украlни;
5.5.3 вести,'пр"п"п"r" свою дiяльнiсТь на отриманiй в користування дiлянцi надр на

умовах, визначепих !озволом> цiею Угодою та закоЕодавством УкраiЪи;
5.5.4 при виконаrнi робiт вiдповiдно до Дозволу та ploB цiсi Уголи зац/чати на пiдрядних

р!овах виконавцiв окремих видiв робiт, яiсi мають технiчнi можливостi,' що вiдповiдають
вимогzlм чинного законодrвства.

_5,6 Налрокористувач несе вiдповiдальнiсть за дотриманням залученими виконавцrlми
умов .Щозволу та умов корист}ЪzlНШI НаДРаIrrи вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

6. КонтролЬ за виконанняМ умов корисryВання надрамИ та положень цiсi Угоди
б.1 . KoHTporb за виконанням }ъ.rов корисryъ{rння надр€tми вiдповiдно до дiючогозаконодzвства та положень цiеi Угоди, здiйснюсться Еезалежно кожЕою iз CTopiH.
б,2, Нмрокорисryъач при проведеннi робiт здiйснюс рiзнi види u"рЪоri""о.о конц)олю, атакож здiйснюе контроль за виконilнЕrlм та якiстю робiт, якi проuолй ,й.r,пrlп*опчu".,".
6,3, .ЩеРЖГеОНаДРа flРОВОДИТЬ заходr держaвного геологiчно.Ь *онrролrо au 

"nno"un*"умов користувtlнЕ,I Еадр:lми та положень цrеi Уго.щ, в межaж повновaDкень вiдповiдно до дiючогозаконодilвства.

_ 6,.д. Д"р*aaо"*рu за результатами проведених нею заходiв геологiчного контролю.
безпосередньо або за поданням Мiнприроди з пiдстав, передбачених Закоцом Украiяи ''Прооцiцку впливу на довкiлля", ценrра.,,тьниi органiв виконавчъi вл4ди, що реалiзують державнуполiтику у сферi здiйснення Державно.о гiрпичого Еагляду, епiдемiологiчного нагJlяду(спостереження). державного нагляду (контроrпо) за додержанням вимог законод.вства у сферiохорони навколишнього природrого Середовища оргапiв мiсцевого саьrовряд}ъчr"", op.*iu
ДФС у pTi пор},шенЕя Надрокорист)ъачем рсов *ор"Ъry"чо", надраJ\|и;;;;;;,-

6.4.1 зупинити дiю ,Щозвоrry у в'ипйах riередбачени)( n'yuoo, Z Пор"*у надання
спецiа,пьних дозволiв на к9р]и9т}ъчЕя надрzlми затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 30,05.2011 Ns бl5 (далi Пор"доп).u u iнших випадках, передбачених законодавством:

_6.4,2 прuлинити пр!во користування надраft{и IIIJIяхом tlнулюванЕя {озволу у випадках.
передбачених п}Ектом 23 Порядку та в iнших u"пад*ах, передбачепих зtlконодавством;

6,4,3 звернутися з позовом ДО адм iнiстративного суду з метою припинення Bcix видiв
робiт iз використання надр. що проводяться , nopy-"ro"," *"rцup;u'ru 

"р"""" i можуть
спричинйти псув.lннJl роловищ,. icToTHe знижеftш ефекгивностi робiт iбо npn."bar, до значних
збиткiв, а такоЖ вх(иватИ заходiв дО зупшенЕЯ дiя.lьносri пi.чrjиемств, уar*О" ,u органiзацiй,

\r/7--



що здiЙснюють використ{lЕня надр без спецi(шьних дозволiв на користувzlння надрами або з
порушенням умов. передбачених тilкими дозволarми.

6. 5. Дi я .Щозвоrry поновлю€тъся,Щержгеонадрами за ушови ус}ъення Налрокористувачем
причин, що призвели до зупинення його дii.

6.6. Надрокористувач мас тrраво оскаржити в судовому порядку накази ,Щержгеонадр про
зупинення та припшIеш{я прzrва користрання дiлянкою падр IIIJIяхом анулювмня !озволу.

6.7. ,Щержгеонадра продовжус строк дii flозволу за умови надilння Надрокористувачем
позитивного висновку спецtалlзовllного держarвного геологllшого пlдприсмства, установи.
органiзачii, що Е.rлежать до сфери управлiння ,Щержгеонадр, за результата},tи проведення
державноI експертизи звiтiв щодо геологiчних матерiалiв.

1. Iшформування Сторiп. Щорiчна звiтнiсгь
7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку под{lвати до ,щержгеонадр iнформачiю r.чоло

стану виконання Програми робiт за формою встановленою законодЕlвством та надавати
вiдповiднi поясненпя з питalнь, що вiднесенi до компетенцii .Щержгеонадр.

7.2. Надрокористувач зобов'яздlий в устаrовленому порядку подавати до flержгеонадр
щорiчнi звiти вiдповйно до форм звiтностi щодо облiку запасiв корисних копалин. ,

7.3. .щержгеонадра зобов'язана свосчасно Ьфорьryвати Надрокористрача з питань, якi
вiднесенi до його компетенцii i виникають стосовЕо виконання упtов. .Щозволу та положень цiс'i
Угоди.

8. Конфйенчйпiсть
8.1. Уся iнформачiя, отримiша чи придбана Сторонами в процесi виконання робiт, с

конфiленчiйною. Порялок i рrови користувzlнIlя iпформаuiсю, установлюсться власником
iнформачii вiдповiдно до чинного зiжонодЕвства.

8.2. Вимоги конфiденцiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiеi Угоди, за.тишаються в силi
пiс.ltя припинення строку дii чiе'i Угода, якщо iнше Ее передбачено чинним законодавством.

8.3. Конфiленчil"1"16 ltiei Угоди не пошйрюсться на у]i{ови, вреryльованi чинним
законодавством Украiни, та щодо органiв. якi здiйспюють контоJIь за ix виконанням.

8.4. Не с пор},шенням конфiленчiйностi цiеI Угоди наданIrя вiдомостей, документiв та
iнформачii коЕтроJIюючим, судовим, державIrим оргatнам у випадкzrх, передбачених чинним
законодавством

9. Обставини непереборноi сили
9.1. Невиконання або нева.IежЕе виконaшЕя зобов'язань за цiею Угодою е виправданим i

не спричи}rяс вi.щlовИальностi у,тому разi, яlшо,таке невиконalнЕя чи неналежле виконання е
наслiдком випадку або обставин пёперборноi силИ, л<i виникли пiсля укладенrrя цiеi Угоди.
перебувають поза межами контоJIю CTopiH, та якi Сторони не могли aнi передбачити, aHi
попередити роз},l!lними зalходам и.

9.2. Пiд випадком Сторони розрлiють налзвичайну подiю. яка не носить характеру
невiдворотноi, одЕirк е непередбачраною i раптовою д;rя Сторiп, а саме: :жти або дii органiв
держаlвного управлiння. рiшення органiв мiсцевого сirп,rоврядраЕЕя, змiни в законодавствi
Украiiни за р{ови, що дчlнi обставини безпосер.щlьо впJIиЕуJIи на свосчасне виконання
зобов'язань Сторони. Пiд обставинадr непереборноi,сили СтороIrи розу\{iють повirть, пожежу,
землетрус та iнmi стйхiйнi .тпrха, оголошетiу та 'неоголошену Bifury, BoeHHi дii, загрозу вiйни,
терористичний акг, блокалу. революцiю, заколот, повстання. MacoBi заворушення та iншi подii.
що не залежать вiд волi CTopiH.

9.3. При HacTaHHi обставин, зазначених у пункгi 9,1., Сторона, яка опинилася пiд iх
впливом, повинIlа в роз}ъ{ний cTDoK, але не пiзнiше нiж через 7 календарнгх дliв з дня ix
виIlикяення, без затримки повиоIчпrти про це iEmy Сторону та надати протягом 60 ка.ilендарних
дriв документи, що пiдтверджутоть ix настIlнЕя. Повiдомлення повиЕно мiстити iнформачiю про
харiжтер обставин i, якщо можливо, оцiнку ii впливу на можIIивiсть виконаннJI стороною своiх
зобов!язань за цим Договором та прiшiрнИй графiк виконаннi зобов'язавь.

.-_--<_-



9.4. Пiсля повiдомлення про виникЕенIrjL обставин непереборноi сили Сторони, у
найкоротший TepMiH, проводять зус,грiч (у разi iеобхi,шlостi) з метою прийнятгя спiльного
рiшення щодо подirльшого виконанЕя уплоЬ цiсI Угоди.

9.5. ПiслЯ припиненшI обставин, заiначенIr( у пунктi 9.1., Сторона, що опинилася пiд
впливом обставин непереборно1 сили, повицна без затримки, але не пiзнiше нiж через 5
календарних днiв з .шrя припинення, повiдомити про це iншу Сторопу у письмовiй формi.
повiдомлепня повинно мiстити TepMiH, в який передбачаеться виконати зобов'язаняя за цiсю
Угодою.

g.6. Факт настання обставив непереборноI сиJш повинен бути пiдтверджений
документaльно компетеЕтним органом (сертифiкат торгово-промисловоi ла,rати).

в разi вiдсугностi пiдтверджепrrя Стороп4 яка Ее виконала cBoi зобов'язання. несе
вiдповiдальцiсть в повяому обсязi вiдповiдно до вимог зzlконодавства.

l0. Впкористашня украiЪського потенцiа"ту
10. l . У проuесi Еадрокорисryъавня на дiляrщi налр, Нашрокорист}ъач використовуватиме

ОбЛаДНаННЯ, мехаrriзми, засоби, приладдя, устатк}ъilншI та iH. переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi послуги) тiсю мiрою, у якiй iх цiни та я<iсть, порiвrrяно зi свiтовими цiнами та
якiстю, булуть технiчно. технологiчно й економiчно доцi.lъними, та не призводитим}.ть до
зниження рiвня виробнлчтва та екологiтlоi безпеки.

11. Набугтя чиппостi; змiпп, розiрвацЕя та приппненпя Угоди
1 l , l . Ця Угода набирая Чинностi з дня Ресстрацii .щозвоrry та припиняс свою дiю з моменry

припиЕення права користувIшЕя надрzllt{и IIIJID(oM zмуJIювzшЕя ,Щозволу або закiнченця строку лiii
.Щозвоrry.

|1.2, liя цiеi Угоди zвтоматично зупш{ясться, в частинi виконштrrя робiт, передбачених
!озволом у 9ипадку його зупинепня та поновJIюсться у разi поновлеrrня дii !озволу.

11.3. У разi продовження строку лii .щозвоrrу Сторони в устilновленому порядку вносять
змiни до Програми робiт та до цiсi Угоди шJIяхом укJ]адання додатковоi угоди.

11.4. ЯКЩО iнШе пряr,rо не пердбачено цiсю Угодою або тлнrrим в УкраiЪi закOнодitвством.
внесеннЯ змiн та доповпень до цiе'i Угоди здiйснюЬться в порядкУ встаrновлеItому законодавством
Украiни ш]ulхом }.кJIаданнJI додатковш угод до цiсi Угоди, лсi стають дй"r"r" пiсля ix
письмового оформленця Сторонами та пiдписання уповЕовФкеЕими особами CTopiH.

11.5. Одностороння BijurloBa вiд виконання умо; цi€i Угоди повнiстю або частково не
допускаеться. Право односторонньоi вiдvови'вiд цiеi Угоди надасться .щержгеонадрам у випадку
припинення пр:ва користув lЕя наш)lми шлл(ом шryлювання .Щозвоrry.

l 1.6. Кожна Сторона пiдгверд2куе, що обидва примiрниюл цiеТ Угоди пiдписанi вiд ri iMeHi
особою, яка ма€ прЕrво вIIиЕяти юридитli дii вiд iMeHi вiдповiдноi юриличноi (фiзичноi особи -
пiдприемця) особи. Korrcra Сторона гаранту€, що пею виконанi yci }мови i формальностi.
передбаченi iT устаrов.п.lми ДОК}Ъ{еНТаI!rИ, Щодо прийняття органами управлiння рiшення про
погодження i пi.щrисашrя цiеi Угод,l, а особ4 яка пiдписшrа що Угоду, мае дJuI цього достатнiй
обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH Ее може посиламся у спорi з другою Стороною на
обмеженнЯ представництва особи, яка пiддисапа rцо УгодУ вц i]- iMeHi, або..яа недостовiрнiсть
вiдомостей щодо представни цтва.

11.7. Сторони нес}ть повну вiдповiдаьнiсть за правильпiсть вкatзаних ними у чiй Уголi
реквiзитiв, а у випадку змiни: реквiзитiв, юридпчноi чи фактичноi адреси, нrвви, установчих
локументiв, Сторона, у якоi вйбулаСя така змiна, повиIlна повiдомити про це iншу Сторону у
с]роки та в цорядкУ визначеномУ зzlконодавствоМ Украiни. У разi неповiло}lлення Сторони
несугь ризик настаrня пов'язшtих iз ним несприJIтJIивих наслiдкЬ.

l1.8. yci правовiдносини, що виникають з цiсi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому числi
пов'язапi iз дйснiстю, укJIадеIrЕrIм, викоЕаняям, змiЕою та пршIиненпяllt цiсi Угоди, тJIумаченням
iT }т"tов, визначешrяru наслiдкiв недiйсностi або порушентrя Угоди, регулюються цiею Угодою та
вiдповiдними нормilми чинного змонодавства Украiли.



l1.9. tи угода складена украiнською мовою у двох автентичню( примiрникzrх. якi мають
однакову юридичну силу, по од{ому пршr,riрнику лля кожноi iз CTopiH.

12. Додатки до Угоди
12.1 . Невiд'емною частиною цiсi Угоди е:
- Додаток l - Характеристика дiлянки надр;
- Додаток 2 - Програма робiт.

13. Юриличяi адреси, реквiзити та пiдписп CTopiH

.Щержавна служба
геологii та надр Украiни

03680, м. Киiв,
вул. Днтона I_[едkа, lб
сдрпоу 375360зl

4 тел. (044) 516-1З-20 ,
чhстуltlк llLy'e:zop
Иdёольrcссl 

'S,;Phl J lGсЬлаа,я

Ьlп,

Надрокорисrувач
ПУБЛIIIНЕ ЖЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(dllвдЕнtIиЙ гIрничо-
ЗБАГАЧУВАJIЬНIДI КОМБIНАТ)
50026, fl нiпропЕrровська обл.
м. Кривий Рiг
сдрпоу 00l91000
тел. (05б) 407-73-71

г

(посада. прiзвище. iм'я. по батъковi) (посада' (пi.дпис

л

м {.г
1
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Додаток 1

до Уго.шr про умови користрашня
ЕадраItrи з метою видобування
коDисIg!( копалин

"Й-,{/, t/loroeo 209N, &ы

ХАРАКТЕРИСТИКА
дiлянки яалр

1. Загальнi вiдомостi про дiлянку Ецр:

1 .1 . Micue розтtlшуваIrня родовища, адrлiнiстративна прив'язка: ,

Скелеватське-Мaгнетитове родовище кварцитiв за.пiзистю< розробляеться ПУБЛIЧНИМ
АкщонЕрним товАриством,, кпв!ЕнниЙ,гrрничо.зБАгАчувАJIьниЙ
КОМБtНАТ), розтzlшовzlне за 12 ro.r на пiвденъ вй цекгру MicTa Кривий Рiг в Iнryлецькому

районi .I[нiпропетровськоi областi.

1.2. Вiдомостi цро затвердження (апробування) запасiв корисноi копалини:

Протокол ДКЗ СРСР вiд 17.10.1975 Ns7477, протокол .ЩtЗ вrл 27.06.1980 Nч8545, протокол

.ЩК3 УкраiЪи вй 26.02.2015 Ns3326.

1.3. Зага.пьна кiлькiсть запасiв на час ня,гlанЕя спецiа.lьяого дозвоJry Еа користування
надраýtи:

Кварuитл за.пiзистi магнетптовi кат. д+В+Сl - 9622lз (А-25364; 8-325499l C1-6l l350) тис, т,
кварцити залiзпстi окпсленi кат. А+В+С1 - 4З282 (А-22299, В-l236'7' С1-8бlб), С2-10321 тис.
т; KpiM того охоронний цirплк - С1-62900, С2-3200 rис. т, у ёпец вйва.пах-555841 тис. т.

2. Географiчнi координати кугових точок та площа дirrян ки падр.

T.l т.2 т.3 т.4 т.5

гьш 47,50,54" 47,50,49" 47,50,39" 47,50,15, 47"50,00,

СхД З3'19'14' 33'19'14" 3З'l9'lЗ' 3З'19'08' ЗЗ'19'04"

т.б т.7 т.8 т.9 т.10

ПнШ 4'|"49'з4" 47"49'зз" 47"4g'2g" 4'|"49'28" 47"4g'2g"

схд з3.18,57, зз"18,55" 33,18,36M 33,18,3,1, з3,18,1б"

T,l l т.l2 T.l3 T.l4 T.l5
пяш 47d49,зl 4,|"4узg" ' 47"49,46" 4,t"4g,50" 47"50,15"

СхД 33'18'1З' 33'18'05" 33О18'02" 33'17'58' З3'17'59"

т.16 T.l7 T.l8 T.l9
пнш 47"50,25" 47"50,35" 4,1"5o,i4g" 47.50,54"

СхД 33"18'02" 33'17'40" 33ol7'40" ЗЗ"|7'42"

3. Геологiтrа характеристика (сгупiнъ геологi.пого вивченtlя та освосння об'скга
падрокористування тощо):

Скелеватсъке-Магнетитове родовище залiзистих кварчитiв розташоване в Пiвденному
районi Криворiзького за;riзорудrого басейку, розробrясвся з 1952 року кар'ером РУ ПАТ
кПIВ.ЩГЗЬ. Родовище скJIадено метаморфiчними пород:l},lи Саксаганськоr свити криворiзькоi
cepii нишrього протерозою, перекритими мшlопотрrоrши осадовим чохлом порiл кайнозою. В



межах родовища розрiз Саксагмськоi свити предстilвлений породами шести залiзистих i шести
сланцевих горизонтiв. Четвертий залiзистий горизонт е головним об'скгом видобугку залiзистих
кварцитlв родовища.

Горизонт зчtлягае у виглядi сипклiнапьвоi скJIадкЕ.
Занурення ск.IIаJIки пологе пй кугами l6-180.

яка витяпlуга субмеридiаrrьяо

на пiвнiч вiл профiлю Ix р,удrrпп покJIад перекритий окисленими кварцита}{и v та vI
залiзистих горизонтiв i безрулними кварцЕтtlми та сланцяr,tи V сланц""о.о .op"aonry.

Форма поклалу - пластова. Довхс.lна за простяганнJIм складас 5600 м, за падiнням -1800_2000 м. Iстина поryжпiстЬ покJIадУ вiдяоснО витим rа. Рудний поклад розбитий
розривними порушеннrIми на декйька оцр€миц блокiв: Схiдrий, Ifентрыrьний та iахiдний.
Кожен з блокiв характеризуеться своiми особливостями геологiчноi булови. Загальною для Bcix
блокiв с неоднорiднiсть морфологii покладу та його мiнерального скJIаду.

основними мiнеральними типами рудоносних порiд е наступнi рiзновили кварцитiв:
магнетитовi; гематит-мilп{етитовi; хлорит-карбонат-магнетитовi; папiвокиiленi.

У пiдошвi та покрiвлi покJIаду зzlJUIгilютъ пачки бiдних магнетит-хJIорит-карбонатних
кварцитiв, якi е перехiдними породами до сланцевю( горизонтЬ. Цi кварцЙти з.UIягають у
виглялi переривчастих пластiв та лiнз пот}окнiстю в пiдошвi покJIаду вй 5 до 57, в покрiвлi --вй2доlбм.

Площа Скелеватське-Магнетитового родовища складае 4,00 км2 .

Геологiчне вивчеЕвя проводилось, починаючи з 1945 року, з дотиманнJ{м поетапноi
стадiйностi геологорозвiдувальIlIл( робiт вiд попередньоi до детальноi: розвiдки в межах
Скелеватське-МагнетитовогО родовища. Нинi в Kap'cpi ведеться експ.гryатацiйна розвiлка по
залiзистим кварцитам та сланцям, до складу якоi входлrъ геофiзи.пrе доiлiдження свердловин
(каротаж магнiтноi сприйяятливостi, гамма-гамма-каротФк та гама-карот:Dк) та опробування
шшaму сверд,товин i забоiв екскаваторЬ.

(посада )повЕоваrcноi особц прЬшIq iм'я, по бsБковi,)

Погоджепо:

Техпi.пrий д.rрекгор

головний геолог

}-> /.-,/z) 4l. !8r Гай В.с.

;r-.,lý

2-

Паровенко 0.I.

Головний маркшейдер

Надрокорисryвач

Генера,ъний дирекrор
ПАТ (ПIВДГЗЮ)

Федiн Костлггшr Анатолiйовпч

Терещенко С.О.

Wr



.Щодаток 2
до Угоди про }ъ.tови корист}ъання
надраItrи з, ,метою видобування
кори
вiд к

IIРОГРАМАРОБIТ
з видобування корисЕих копдлин

"ж , //ffiТlЦ; 29 19,t" бlГ
копалин

у

ква

Де надра

(посада_ лрiзвише. iM'r. по бmькоsi) (пiдl

\ IIl

(назва корисноi копшини та лйянки налр)
вого

Надрокористувач

Генеральяий диреюор
IIАТ (ПIВДГЗК)

прiзвI!ще

,
мп

NsNs

г/п
Види робiт Обсяги робiт .Щ:керело

фiнансу-
вilнtlя

Строк
проведення

робiт
1 Внесення змiн до Угоди про умови

метоюкористування надрами з
видобуванrrя корисних копмин

1 IV кв. 20l8 р. -
I кв. 20l9 р.

,)
Продовжити видбування кварцитiв
залiзистих магнетrrгових (тис. тонн на
piK)

26500,0 Власнi
кошти

з I KB.2019 р

l

I

и


