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Угода ЛЬ

ого впвчеЕця, в тому числi дос.rriдпо-промис.ловоi розробки родовищкорпсЕцх копалин загаJIьIrодер2кавного значеЕня

додаток до спецiа.lьного дозволу
Еа корисlувaшня надрами, паданого з метою
геологi.пrого вивчення, в тому пrслi
дослiдно-промисловоi розробки родовищ
кориснЕх копzlJIип зaгiUIьнодержавIlого
зпачеЕIUr

fiазва корисноi копалкfi та дiлл}поl fiаФ)

Ns4794 вiд <31>жовтня 2016_ року

/rз/
про умови корпстуваппя цадрами

(дага укладенпr)

.Щержавна сщокба геологii та надlr Украilrи, в особi

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Амбер Ходдипг>, яке зареестровalне вiддiломдержавноi реестрацii юриди.пrrх осiб та фiзитrкх осiб-пiдприемцiв Львiвського мiського
управ,пiння юстпrii 10.12.2014 року за Nч 1 41j 102 оOоО оз5ZSа, в ос"Оi*.ii"""1ч'ХолакiвськогоЮрiя МиколаЙовичц л<ий дiе на пiдсrавi С-rу.у 1д-l - Нuлрокорисryвач), з ilTmoi стороlш (далi
разом - Сторони, а ко)I.uа окремо - Сторона) 1*rr-и чю V.ф 

"pJ 
yr;,й"'fr"** rruop*".метою геологi'дrого вивчення, в томУ числi дослiдlо-црбц'.1словоI розробки родовищ корисЕихкопtшиН запlJlьнодержirВного знаqенЕя (ла.'li - Угода), яка с невiд'сЙвоо 

"u"r"rroa 
спецiальногодозволу Еа користуваrня надрttми вiд (3l) жовтrrя 2016 року Jlb 4794 d;i'- !озвiл), пронижчевикJIадене.

який(а) дiе па пiдставi ,./-',/Z

(лалi - .Щержгеонадра) з однiеi
стороЕи та

1,1, .Щеряоеопашlа Еадас йу-хff;"'#Ъаво тимчасового користуваЕIul дiлянкоюпад) з метою геологi.пого вивчепЕя' в тому числi дослiдно-пlюмисло"оi роrроОки родовищкорисниХ копalлин заг:rльнодерхаВЕого зЕаченЕя, а На4юкористрач зобов'язуеься виконувати
Та ДОТРИМУВаТИсь Умов корист}ъ.rшп дirrянкою надр, передбачених .Щозволом, цiею угодою та
нормами дiючого законодавства.



2. Вiдомостi про дiляпrсу надр, яка надаЕа в корцсцrвапЕя
2.1. Мiсцезнаходження дiлянки нацр: Житомирська область, овруцький район, 2.5 км на

пЬнiчний змiд вiд с. Сирпиця.
2.2, Прсторовi межi дiлянк.r над), яка е пред\{етом цiеi Уго.щ, ступiнь геологi.пrого

вивченЕя та освоеЕЕя об'екrа ЕадрокористувЕrнlrя, вiдомостi про затъерджеrня (апробацiю)
затrасiв вуглеводriв та заrаJIьЕа KirbKicTb ix запасiв Еа час над:rннrl .Щозволу вказуються
НаДРОКОРИСryЪаЧеМ У Характеристицi дiллlки Еад), яка е .Щодатком t .а rr"ulд'еrrою частиною
цiеi Уго.щ.

3. Умовп корЕgц/ваЕflя дiлянкою Едд), яка Еддана в корпсryваЕЕя
3.1. Умови користуваЕIrя ЕадрttN,rи, види, обсли, джерело фiнансування та строки

викопаЕпЯ НадрокористуВачем робiТ з мfiоЮ геологi.пrогО ,rnu-*arr*, , тому числi дослiдlо-промисловоi розробки родовищ корисних копllJIия загirльЕодержавIIого значеЕЕя бурштин
протягом строку дii.Щозвоrry_ визЕачаються в Програмi робiт з геологillного вивчеЕня, в томушrслi дослiдно-щюмисловоi розробки родовиIц корисню( копаJшн запuIьнодержавЕого
значепЕя' яка пiддrисуетЬся Сторонами, е .ЩодаткоМ 2 тЙевiд'емнОю частиноЮ цiеi УгЪ.щ (далi
- Програма робiт).

_ З.2. Програма робiт в цйому або oKpeMi i-i показники, у разi потрби мож)ть змirrюватися
таlабо доповшоватись зil взасмЕою згодою CTopiB у межах дii дозво.rrуЪ цi.i 

';й.
3,3. Сторон4 яка ilTiцiloc внесенця змiн таliбо доповнень до Програми робiт, зобов'язана

надати iншiй cTopoHi вiдповiднi шасьмовi обгрунтування та пiдтверйюъ ооы"rr-.
. 3.4. Сторонц яка одержzrла вЙ irшоi Сторони bciMoBi oblpy"ryu*o зпiдгвердж5,точими документal {и та пропозицii щодо вн"""н* змiн таlабо Ь.rо"""* до

Програrrш,r робiт зобов'язава в мiсячний TepMiH надати iншiй Сторопi *""rouf uro-uo"*y
вiдповiлъ щодо прийпяггя пропозпцй щодоЪпесенпя змiн таlабо ооrrо"""* оо Пiограми poOiT.

3.5. Строк виконilпня робiт з мегою геологiщrого вивчеЕня, в тому числi дослiдно-прмисловоi розробки родовищ корисню( копtlJIиЕ зtгalльЕодержавного значенпя може буrи
продовжеIшй за умови продовження строку лii .Щозволу та uiei Угод.t, iз внесенrrям вiддовiдпих
змiн до Прграми робiт.
_ _ з.6. особливi умови користувzшпя надра}rи визначаються в,Щозволi та цiею Угодою i е

обов'язковrдrп до виконання Надро*ор"сrуваr"м.

4. Права CTopiH uа геологiчпу iшформачiю про Еадра
_ 4,1, Використаtшя та розпорядження Сторонами iеоло.i.шою iнфЪрмачi.ю про надраздiйсrпосься в поряд(у визпачеЕому уlконодавством.

_ 4,2, Геологiчна iпформацiя про надрц створена (придбана) за p.Dq/HoK коrггiв державногобюджету с державною маснiстю
_ 4,з, Геологi,*rа iнформацЬ про Еащ)4 створеЕа (придбава) за рахунок коштiв державногобюлжету, Еадаеться Надр.окористувачу Еа правi корисryвдIЕя та володiнпя без права
розпорядженЕJI на договiрнiй ocHoBi в порядку визначеЕому зzлкоЕодtrвством.

_ 4,4, Геологiчrа iнформачй про надр4 створеЕа (придбава) Надlюкористумчем пй час дii
.Щозвоrry за B.TracHi кошти, е його_ влiснiстю.- Про передачу прrва власЕостi або права
користуванЕя геологiщlою iпформацiсю Надрокорпстувач повiдом;rяе уповповажений оргаIr в
порядку визначеному законодilвством.

5. Iпшi права та обов'язки CTopiH
5.1. !ержгеонадрд мае право:

5.1 . 1 вrгрбовувапа у НадрокорисIувача звiтЕi даri та iформаrriю про виконапrrя феi Угода;
5,1.2 видавати та н.rпр.tвлrlти Надрокористувачу в межЕrх cBoci компетенцii вiдповiдri

приIшси, розпорядженпя таlабо повiдомлення;



5,1,3 здiйснювати вiдповiдrо до дiючого з{конодавства державrп.rй геологi.лrий коЕтроJIьза рацiонruьним i ефекпrвним використанItям падр Надрокорисц/вzrчем;
5,1,4 притяryвати Надркорпстувача вi,щrъвiдно до дiючого з:конодавсткl i умов цiеiУГОДИ ДО ВiДlОВiДа.ТrЬПОСТi, В тому шcni, -rr*о"о зупиЕяти дiю,Щозвоrry Йцрrоr*".rр*о

користувtlЕIUI надр:lJuи ш,Urхом ануповання .ЩозвоJry в порядку визначеному закоt{одавством;
5.1.5 в установлеЕому закоЕодавством порядку в)Iйвати заходЬ до np"*or"ro Bcix вицiв

робiт з геологiчного вивченIUI та використilпЕя надр, що прводяться Надркорисryвачем зпоРУшеЕшп\,r станлартiв та правЕл i мож5ггь сприtшнt{ти псувirння родовпщ, iaao*e знижеЕЕяефеrпrвностi робiт абО призвестИ до знаtIнID( збиткiв, , ,о"у *йЪйо'роЪо- 
".оуо"r,застосув,lЕЕям методiв i способiв, що Еегативно впJIивtlють на стщ над), хризводять дозабрудненrrя навкоJIишнього природrого середовища або шкiд.rивлтх 

""aпй" дtя здоров янаселенЕя, а т:кож в iEIIIиr( випадк:lх, пердбачених зaконодавством УкраiЪи;
5.1.б у BcTaroBJIeHoMy зalкояодtвством порядку в)ю,Iвати за*одЬ- до зупипеЕIIя дiяльпостiпiдприемсrъ, установ та органiзацiй, що здitснюють використання нашl без спецiальних дозволiвна кори_стувапIrя або з порутrенrr-шrt 1,rr,roB, передбачених тrrкими дозволап{и;
5,1,7 направляти матерiа:пl щодо 

"о*rr"оrтх 
порупеIrь в iншi уповноваженi державпi

оргurни дJIя проведеЕЕJr конlроJьЕих лiй i перевiрок, притягнення Надрокористувача довiдlовiда.lьностi таlабо вжитгя заходiв реаryванпя вiдповiдно до компsтенцii.
5.2.,Щержгеонадра зобов'язапа:
5.2. l своечасно розглядати звернення Нашrокористувача;
5,2,2 своечаснО розглядатИ отриманi вiд На,дlrокориСтlъача прогрtlми, плани, звiти та irrшi

докуменrи, якi Необхiдli для виконанrrя робiц визначениr( цiею Угодою.
53, Прп викопашri робiт вiдпов[дно до 5rMoB цiсi Угоди Надрокорпстувач зобов'язаппй:
5.З.l У вст:lповленому порядку зарееструвати роботи i дослiдження, пов'язапi з

геологi,*rиМ вивченЕям, в тому числi дослiдо-промисловою розробкою родовищ корисIrих
копtlлин загаJьIIодержaiвного значешл;

5.3.2 приступити до проведепЕя робiт на визначенiй дiлянцi нашr не пiзцiше нiж через 2
(дм) рки з моменту початку стоку дi ДозвоJrу

_ 5.3.з забезлечрати повноry геологiчного вивченIlя, oxopolry надр та довкi.lгlя в межах
дiлянкИ HaДr, наданоi в корисцlв:urнЯ, а такоЖ забезпечуватИ приведеЕIUI порушених земеJIь уcTarп, придатний дrя використаЕIrr{ за призЕаченням, або придатний дй пода.тtьшого ix
використапня_ у суспЬному виробяиптвi вiдповiдrо до Програми рбiт;

5,З,4 ПiДГОТУВаТИ ЗВiТ ПРО результати геологi.пrого вивченIuI, (довивчення) на дirпяцi надр
та 

_забезпе'п,rти в устilновленому законод:lвством порядку подtlння документiв на затвердженI."
оцiнки зшrасiв корисЕпх копtшин не пiзнiше нiж за ' _ мiсяЦь (i/iB) до щя закiнчення строку лii
.Щозво.тry;

5.3.5 проводити роботи у термiяи та в межах, зiвяачеЕих у Програмi робiт;5.3.б дотримуватися вимог зi!конодzlвства Украiни, й"оr* Ъrйчрiц ,,р*ил, норм
виконання робiт, пов'язшrпх з користуваЕшIм над)ztми;

5.3.7 доrryскати )довновФкеЕих посадовпr( осiб .Щержгеонадр дJUl здйспенпя змодЬ
держiвного геологiчпого контоJIю в порядсУ та на пiдставzlх визначених чшшим
законодllвством Украi'пи;

5,3,8 вiдшкодовувати збитки, заподiянi пiдприемствам, ycтiшloв:llt{, органiзацi-шr,r,
громадяна}r та довкiл,lпо;

_ 5,3,9 вiдшкодовувати у встановленому порядку власникzlм землi та землекористувачtrм
збппо,I та втрати, завданi внаслiдок корисryвiшяя ,"*"n"*o,r", дirrяпкаrrаи вiдlовiдно до мети
корист}ъашrя надр:!}rи визначеноi.Щозволом;

5.3.10 використовувати надrа вiдrовiдно до мети, дJIя якоi ii було надано;
5,3,1 1 забезпечувати безпеку -тподей, майlrа та навкоrшIщоrc природrою середовищq
5,3,12 дотимуватися вимог та J.M.B, передбачених .Щозволом-та цi.о УЙоБ;



5.3.13 надавати в устzlновлеIlому порядку .Щерх<теоЕадрап,t iнформацiю щодо користуватпrянад)llми;
5.з.l4 при виконаrшi 

.робiт передбаченrтх .щозволом та цiею Угодою застосовуватипрогресивнi технологii i TexHiky, що забезпе.rуrоть повне, комплексне i рачiона:ьне вивченЕJlЕадр;
5.З.15 

_зберiгати розвiдува:ьпi гiрничi виробки i свердlrовини, якi мож5гь бугп використаriпрп розробцi родовищ та в igших цiлях, i лiквiдовувати у встаIrовлеЕому порядку виробки iсвердловшIи, якi не пiд.rr-лають под:UIьшому використ:lнню;
5.3.16 зберiгати геологi.*lу i 

"*опа"rо-rйiщту документацiю, зразки гiрькгх порЦ i руд,Млiкатiв проб корисних копaшин, якi моlqль буги- використанi при пода.гьшому вивченнi тавикористапнi Ha4r;
5,3.17 дотп,rуватися протипожеlоlоi безпеlс,t на родовищi та нести за пеi персона:ьнувiдповiдмьнiсть;
5,3,18 зупинити викоЕ:lпня на наляЕiй йому у користування дi;rянцi нацр цiльовlтх робiцпередбачепих,Щозволом, пiсrrя з5шинення дii.Щозволу та пiсЙ його анулlо";й -

_.5.3.19 у разi зупинення. дii Дозвоrry оро"од"rп на дiляrщi налг робоrr, пов'язапi iззапобiгапtrяМ виникнеIlню аварiйноi ситуацii чбо y"yr,ar"*n i] наслiдкiв, Ъ **о* виконувати
з,rход,,_с_прямованi на усунення порушень, що стали пiдставою для зупиЕеппя дii,Щозвоrry;

. _5_3.20 
забезпечити рацiонаьне комплексне вивченшI' використання i охоронУ надр згiдно

з цiею Угодою та Програмою робiт;
5,3,21 створи,гИ безпецti для лрацiвпикiв i населенrrя рлови проведеннJI робiт, пов'язаних зкористув rн,ш,r дiл_шкою надр отимilною з метою геологiчлЪ.о u"r"""*, u roiy 

"и"оi 
до"riдrо-прмисловоi розробки вуглеводяiв;

5.4. Прц лilсвiдацii робiт вiдповiщrо до умов цiсi Угодп IIашtокорпстувач зобовrязанпйз5.4.1 првестп та здiйснити фiнансрання лiквiдацiiнlтх' р"ЪГ 
-uйоuiшrо 

оозатзерджеIrого в установленому поря,щу Пректу робiт;
. _5.4.2 у випадку повноi або частковоТ лiквйацii чи консервацii гiрничодобувного об'еrгагiрничi виробки привести у cTalн, який гаранryе безпеку людей, майва i павкоrп,rшньою

природного середовища. а в разi консервацii - зберегти родовища та гiрничi виробки на весьперiод консервацiil
5.4.3 здiйсrтювати за погоджеIlНЯМ З ОРГаНiЛIчrи держllвного гiрничого н:гляду та iншrдr,rизаiвтерсованимп органаL,{и у порядку встановлеЕому законодавством лiквiдацiю i консервацiюгiрнrчодобувrшх об'екгiв або ix дiлянок.
5.5. Надрокориgгувач мас право:
5.5.1 здiйсrповати н9 

"ад*iй йому дiлянцi надр геологi.ше вЕвчення, в тому числi
дослiдrо-проtrп,rслову розробку родо""щ *oiocвIл( копаJIиЕ зtlпUIьнодержавIrого значення та iпшi
роботи згiдво з умовшrи .Щозвоrry та цiеi Уго,щл;

5.5,2 рзпоряджатися видобуrими корисними копltлиЕllми в поряду визЕачепому
зtконод:lвством Украilш;

5.5.3 вести, припиЕяти свою_ дiяrьнiсть на отрлпvанiй в корЕстумншI дiлянцi надр па
умовaж, визначенrо< .Щозволом, цiею Уюдою та законодавством УкраlЪи; 

-

5.5.4 при виконаннi робiт вiдповiдно до.Щозволу та 1тов цiсi Угоди заrг}чати на пiдрядlллх
умовах виконtlвцiв окремих видiв робiт, якi мають технiчнi мож.пивостi, що вйповЬають
вимопм чинного зalконодzвства.

5,6 НалрокорИстувач песе вiдповiдальпiсть за доц)имalнЕям заrцценими виконllвцями
ptoB flозвоrry та )rMoB користув:u{ня надрами вiдповiдно до вrп"rог чинного зalконодавстм.

6. Коптроль за вцконаЕIlям Умов корпстуваппя надрамп та положеЕь цiеi Угодп
6.1. Контроль за викоЕанЕям ylioB корпстув.lнЕя над):lми вiдповiдrо до дiючого

зaконод:вства та положень цiеi Угоди, здйсlпосться незалежно кожною iз CTopiH.
6.2. Надрокористувач при проведеннi робiт злiйспюе рiзнi види виробничого концюJIю, а

також здйспюе ковlроJIь за викопаннJIм та якiстю робiт, якi про"олrпо a-учеяий виконавець.



б,3, .щержгеонадра прводить зtжо.щ держ.вного геологiчного контрлю за виконапllямр{ов користувiшня надрчlми та положень цiеi Уiоди в межах повнов:l]кень вiдповiдrо до дirочогозаконодавствil.
6,4. .Щерхгеонадра за резульТаТаJ\,tИ ПРОВедеЕих нею заходiв геологiчного коЕтроJIю,безпосер.щьо або за поданн^п Мirrrrр"ролr', й*, передбачених Законом Украi'пи 'Прооцiнку вп,rптву па довкi-lulя", ч"rrrр-"rrй Ьр.*Ьl*оо*чоi влади, що ра.пiзують державнуполiтrлry у сферi здйснення лер**"о.о гiрничого нaгляду, епiдйологiтrого пlгляду

l:X;"#"r#*ffilTfr """нагJIяду1*о""ро-о),u,lT_1!11""onвЕмогзакоЕод.lвстваусферi
.щФЬуgазiпорйй"ff"",:;#й".,i,ТfiъlЫ'"fr 

"x#Жll,хЖffi 
**';о;;'

б,4,1 зупrнити лiю-.,Щозволу у 
"rп-чд** 

,iйоч*""rп,. "Ь-." БПЬр**у ЕаданIrяспецiыrьних дозволiв на кор_истУВzlншI надрами ,чr""рд*"r,о.о пост{lновою кабiпЕту MiHicTpiBУкраi'ни вй З0,05,20l l Nq бlЪ 1лЙi Пор"ло*1 ,u; i;; випадк.ж, передбачепих законод:lвством;6,4,2 прпrмнпТа прirвО користув:lш{Я надрамИ шJIяхоМ аFуJIюв.'Еня .Щозво.тry у випадкtlх,пердбачених пуяюом 23 Порядсу таЬ;r.r, 
""пЙах, передбачених законодlвством;6,4,3 зверпутlлся з позовом до адr,riпiстративного суду з метою припинення Bcix видЬробiт iЗ використаЕIUI яадр, щ9 проводятьсЯ з пор},шеfiIrяМ. стаrдартiВ та пр:lвил i мож5rьСПРИtIПШ{ТИ ПСУВ:lНЕЯ РОДОВИЩ,. icToTHe зЕижеЕня ефеюивностi pooia uoo прrпa"!"rи до значню(збиткiв, а тlкож вживати заходiв до aу"rоa"* 

-о;Йrостi 
пi.щtрисмсr", yciuHo" та орrапiзацiй,що здiйснюють використаЕня налр без спецiа,чьпrо< дозволiв на користув:lшя Еадрами або зпорущепЕrп,r умов, передбачених такими дозволtlми.

6.5. Дiя ,Щозво.тry поЕовJIюеться .Щержгеонадрами за уtn{ови ус}ъення Надркористувачемпричш{, що призвеJIи до зупиненrrя його дii..
б,б, Надрокористувач мас право оскаржити в судовому порядку наказп .щержгеон2цр прозуIшнення та припшIешIя правir корисц/в:rЕня дi;rянкою надр tlш.ш<ом ануlповапrrя ,Щозвоrry.б.7. ,ЩержгеонqДРа продовжуе строк дii ,Щозво.тry за уп{ови наД шrI Надrокористувачемпозитивного висIlовку спецiалiзованого держttвного геологi.lного пипр".йоъ установи,органiзацii', що Eiuleжa''' ry сфери у"р;;;; Д.ржгеонадр, за резуJIьтатами проведеmulдержавноi експертизи звiтiв щодо геологiЙп* 

"uфЙiu.
7. Iнфорпryъапня Сторiп. Щорiчна звiтпiсть

7.1. НадрокорИсryuuч зобоu'"r*rЛ щоро*у пБiавати до .Щержгеонадр iнформацiю щодо
эУ^,::j::*ня Програмп робiт за формою 

- 
встllновлецою зtlконод.lвством Iа надаватиВlДДОВЦнl пояснення з питаЕь, що вiднесенi до компетенцii,Щержг"о"*р. ---'-""'

7.2. ,,Щержгеонадо" .:,.U.,тЗlaн1 своечасно iuбЪрrу"чr, Надрокорисryвача з питань, якi
iff;*' ДО ЙОГО КОМПgТеНЦii i ВИНиКають cтocoBllo 

"и*ооzurн" умов ,щозволу та положень цiеi

.. 8,1,.Уся iнформацiя,,"таJ;YtГ"ТrrТц"наьлл в процесi виконапня робiт, еконфiленuiйною, Порядок i рtови *ор"ф"чй- Йбор"ччi.о, устilновJIюеться влllсникомiпформацiТ вiщовiдrо до чинЕого з:жонодаЕtствa

*,^*- ']1 
Вlмоги конфiденцiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiеi Угодл, зашлшаються в силiпrсJп припин€ння строку дii цiеi Угоди, яlщо iнше пе передбачено *rr", ,*оrrоЬ"r"оr.8,3, Конфiденцiйнiсть цiеi Угоди пе no*pa.r""" на J.мови, вреryльованi riиIlпимзакоЕодавством Украiъи, та щодо органiв, якi здiйar*ьu кокцоrь за ix викон:lншIм.8,4, Не с порушеншIм конФiдепцiйностi цiеi Угоди паданЕя вiдомостей, документЬ таiнформацii коцтроJIюючим, судовим, держilвЕим оргапrм у випадках, передбачених tшЕпим

з(коЕодtlвством.



9.1. невиконаlr"" 
"uo ""i;Зl#НffoHx;х"gJ"lgJ# цiею угодою е випрапданим iне сприtшЕяе вiдповiдальностi у тому разi, якщо таке невиконанЕя тlи Ееналежне викоЕання енаслiдком випадц/ або обставин непереборноi сr,grи, якi виникли пiсля укладення цiеi Угодп,перебlъають поза межtlь{и котпроJIю CToiiH, ,u 

"*i Сrоро* ," 
"no.nr'*i.rередба.п,rти, aHiпопередити роз}аrЕими зiжодами.

9.2. tпд вица.щом Сторопи розумirоть цадзвичайну подiю, л<а Ее Еосцть харасгеруHeBi.щopoT'oi', однак е непередбачуваноо i рш,"о.ою д;Iя ёторiн, u 
"ur", а*-- uoo дii оргшriвдержавrrого упрамiння, рiшення органiв мiсцевого самовряд/ва o,, змiни в законодавствiукраiпи за умовп, що данi обставlтни безпосердньо впJIинуJIи на сво€часне виконalнЕязобов'язань Сторони. Пiд обставинами непереборЙi'сили СтороЬ ро.уrйri no"iBb, пожежу,землетрус та iншi стихйнi JIих4 оголошену та 

-нео.опошену 
вiйку, BoeHHi дii, загрозу вiйuи,терристи,ший акг, блокалу,_ революцiю, зzжолот, повстalшlя, MacoBi заворушенIfi та iншi подii,що не залежать вiд волi CTopiH.

9,3, ПрП настапнi обставин, зазначеЕих у rгlтtкгi 9.1., Сторона, яка опияилася пй ikвшшвом, повиIlна в рзуrvний строк, zrле не пiзнiше вiж через Z'*-""лф,rп* днiв з дrrя ixвинйкненЕя, без затримки повiдоми,пr про че iншу Сторону та надати протягом 60 календарнихдвiв докуlиеrпа, що пiдтвердrrgпоть iх настанш. Пъвiдомлення повиIlЕо мiстити iнформачiю прохарактер обставшr i, яlсцо можливо, оцiпку ix вlшиву на мож.пtвiсть викон:lпЕя стороною cBoixзобов'язапь за цlлrл .щоговором та примiрний графiк виконаrтня зобов'язань.
9,4, Пiсrrя повйомленшя про вЕникнення обставин .непереборноi сили Сторови, у:g:ryY] ТермiП, проводять зустрiч (у разi необхiдrо..i) . l,l*оЬ "р"tЬ" спiльного

рlшеIпш щодо подаJIьшого викоЕанI l ploB цiсi Уголи.
9,5, Пiсirя пршIиЕевI'I обставин, зазначенrх у пункгi 9.1., Сторон4 що оппнилася пiдвпJIивом обставин непереборноi сиJIи, повинна без затримки, ыlе не пiзнiше нiж через 5

:але.ндарЕих днiв з дня приIшненЕя, повiдомити .rро цЪ ir-y Сторону у письмовiй формi.ПОВiДОМЛеrТНЯ ПОВИFно мiстити TepMiH. в який перфача.rо"" Ъ"*ооЬrп'rJоо";".rr* за цiеюУгодою.
9.б. Факг Еастalння обставин неперборпоi си.тпл повинен бrrrи

докумеfтаJБно компетентЕим оргчlном (сертифiкат торгово-промисловоi па:lати).
разi вiдсуrностi пiдгвердження Сюрон4 

""u 
," 

"о*оr-а своi зобо
вiдповiдальпiсть в повпому обсязiвiдповiдно до 

"Ыо. 
.*опод*.оч.

10. Впкористапня укlrаiпського потенцiапrу
_ l0.1. У процесi над)окорисryъання па дiлянцi надр, Налрокорйryвач використов)ватиме

ОбЛаДНаННЯ, МеХаНiЗМИ, ЗаСОбИ,. приладдя, устажування ,u i,r. оiр"r-,rо'вiтчизЙю< виробникь(в.тому lшслi послум) тiею мiрою, у якiЙ ix цiни та якiсть, порiвтrяно зi свiтовими цiнами таякiсгю, буллЬ технiчно, технологiчно й економiчно доцirru"Йп, ,u 
"" 

.rlrпarо*тимуrь дозниження рiвпя виробництва та екологiчноi безпеки.

11. Набутrя чппностi, змiни, розiрваппя та припипеппя Угоди
l 1 .1 . ц Угода набирас чинностi з дrя реестрацii .Щозвоrry ia прrr"Й. "Й дЬ з моменту

припинешrя правil корист}ъанЕя надр:lJt{и IIIJUпOM анулюванrrя ,Щозволу або закiнчення стоку дii
.Щозволу.

1|,2, Дя цiеТ Угоди iвтоматиtшо зупиIuIеться, в частинi виконzlння робiт, передбаченгх
.Щозволом^у виПа,цку його зупИненЕя та поItоВлюсгься у разi поновлеrrrr.я дii д;;й

. l1.3. У разi продовженIrя ироку дii,Щозволу 0rороr" в yc',rHoBJIeHoMy порядку вносять
змiпи до Програми робiт та до цiеi Угоди шJIл(ом укJIадаЕIIя додатковоi угодл.

I1,4, Якщо iяше пряr,rо не пердбачено цiсю Уюдою або.лапяим 
" 

V*pr;i1; зiжоЕодalвством,
внесення змiн та доповнень до цiеi Угоди здiйсrrюсться в поря.щу встalновлеЕому зtlкояодzlвством
УКРаiПИ IIIJUD(oM Укладання додатковrх угод до цiеi УгЪди, якi стають оiй"rrоru пiсля ix
письмового оформленrrя Сторонами та пi.цIисаняя уповповФкеЕими особами CTopiH.

пiдтвердженrй

в'язання, несе



l 1,5, Одпостороцпя Bi-щ,roBa вiд виконанпя уъ.rов цiсi Угоди повнiстrо або частково не
допускаеться. Право одностороннъот вiдr.rови вiд цiеi'угоди надаеться .щерхсеонад).rм у вЕпадкуприпин€нЕJl права користуваняя надрil}.rи шIJIяхом анулювання,ЩозвоJry.

_ 11.6. Кожна Сторона пiдтверджуе, що обr.rда-примiрниlо цiеi irгод' пiдписапi вiд ii iMeHi
ОСОбОЮ, ЯКа Мае ПРаВо ВIIиЕяти юридитri дii вй iMeHi 

"iдпоriдrо}орr;Й;6;rr.*от особи _
пlдприемця) особи. Кожна Сторона гараЕryе, що цею виконаri yci 1ъ,rови i формшьностi,перлбачекi i1 устаповиr,rи 

_ДОЧ,'I!{ентап.rи, щодо прийняття орган.lми управлiнrrя рiшепrrя пропогодкеЕЕя i пiдписання цiеi. Угоди, а особц ou ,riдrrпсмu цю Угоду, мас для цього достатпiйобсяг повноважень. Жодrа iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Сторопою наобмежепня предстlш}ЕиIlтвir особи, яса пiдписала цю Угоду 
"й iT i"Ъ"i, чdТ ,ru 

""до"rовiрнiстьвiдомостей щодо представIIицтва.

л_..л,___l':'л":чlи 
ЕесУгь повнУ вi,щтовiдапьнigть за прави.lьнiсть вказirшл( ними у цiй угодi

реквlзитtв, а у випадсу змiни: реквiзитiв, юридишоi чи фаrгичпоi адреси, нtвви, успrновIIихдокументЬ, Сторон4 у якоi вiдбулася .ака зйirr4 повинна повiдо*"r" Ъро ц. йшу Сторону Устроки та в порядку визначеному зtlконодавством Украiни. У разi нЙвiдомлешш Сiоронинесуть рпзик Еастrrння пов'язаних iз rплrr несприятливlтх наслiдкiв.
11,8.Yci правовi.щосипи, що виItикllютъ з цiсi Угоди або пов'язаri iз нею, у тому числiпов'язанi iз дiйснiсто, укладенням, виконilнням, змiпою та припиненIUIм цiсi Угоди, тJtуIt{ачеIIням

ii. wов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення йо*, p"ryn-ro*""'r,ia,o Угодою тавiдловiдними норм:лми чш{Еого законодавства VкраiЪи,
l1,9, Ця угода складена укра'iЪською мовою у двох :втептичних пршr-liрниках, якi маютьо,щzlкову юридrцry сиJry, по одному примiрнику для Koltшoi iз CTopiH.

12. I. невiд,смною частиною 
",.r?i{"TL* 

^О 
УГОДИ

- Додаток l - Харакгеристика дiляяки надр;
- Додаmк 2 - Програма робiт.

13. Юрlцичпi адреси, реквiзпти та пiдшrси Сторiп

03б80, м. IftiЪ,
вул. Днтопа I {елiк4 lб
едпоу 3753б03t

, тел.(044) 5З6_13-20

JтyrtnoK 2о/*Д Jurp,o,u**
/ИМlа*u1 /}/),tr з
у

Надрокористувач
повне найменування:Товарпство з
обмеrкеною вiдповiдальнiстю <<Амбер
Хо.lцинг>r

юридпщrа ад)еса: 1l000, Житомирька обл.,
Олевський р-н, м. Олевськ, вул. Герцена
буд. 19/А.

сдрпоу 39540673

.0980361631

.7G
Юрiй ч

-]i:

(посада, прiзвище, iм'я, по ба
(пiлпис )

(пiдпис )

*.,L 96.ýл q}

и

бч
Р"

\,€,эtц
<:,

flержавпа елrужба
геологii та Еадр Украiци

I

I



Додаток l
до Угоди про умови користуванIuI
Еад)il}.lи з метою геологiтrого
Вивчення, в тому .п.lслi дослiд.tо_
промисловоi розробrо родовищ
корисЕих копzUIин загаJIьЕодержirвЕого
зЕачеЕJrя
вlд < /5" daz2,zo_zo 1!2ха z!4ý|

ХАРА КТ Е РИ СТ И КА
дiлянкп падр

. _ ,. 
Зага.lьнi вiдомостi про дi;rянку Еадр:

l. Мiсце розташуваншI родовища., адr,riпiстративна прив'я}ка;
Перспеrгивна на виJIвJIення родовища бурштину Зимухiнська дйянка знаходиться в Овруцькому

районi ЖrтгомИрськоi областi мiж сe.llамИ Сирниr1я * C"n""i.д4. Терrюрiя пердбачуваногогеологiчногО вивче.'нЯ знаходитьсЯ на угiддгХ Сирrтицького лiсниr{гва Cro""rurc"*o.o лiсгосrry.ПiВДеНЯа MerKa ДiЛЯНКи црохОдriть в 2.5 км на пiвнiпrий захiд вiд с. Сирr*rця. fLпоща поgгадiйноюгеологiчного вивчешtя ст:лновить l5.I l км2 i не знаходlться на землях природоохоронного призначення.

2 а. Географi.пri коордлвати чдових точок та площа дiлянки надr:

I.
2.
з.
4.
5.

6.

5lo 28' l0" гIнШ,2S.05'34'сц
5 l о 29' 14" ПнIII ,28" 07' 22" СхД
5l'29' l4'ПнII1,2S. 09'03" СЦ
5lo 27' 04' ПнШ, 28. 0S' 09' СхД
5lo 26'08" ПЕIII,28" 05'22" схД
5l'27' l5' IIHIII,2S. 05'22' Сц

2 б Географi.пri коордипати свердловйп (для пiдземпих) - вйсугнi.
3, Геологiша Харакгеристика (вЙмостi npo *b*iЫ r-aciB/pecypciB, iнформацiя про заIвлеЕупотребу).

За комллексом сцриятJIивих пошуковгх^ крrгерiiЪ та озц:к в межах Зиьryхiнськоiпалеодепресii, що мае rrлощу бiльше 15 км2, .no*"u ,rро."оз}ъати вияыIення родовищабурштину_типового лац/цно-деJIьтового прибережно-морського походження, яке вi.щrовiдно догенети,пlоi класифiкацii промисловrтх родовIrщ ювелiрно-виробни{ викопнЕх смол вi,щоситься
до найбiльш перспекIивного типу. Розмiри па;rеодейсii мо;у.о ";й;r;, *о i'iTon"** 

"rrиочiкумти виJIвленнJI родовища (декirъкох родовищ; корисноi коп:шини з зiшасaми вЦ мал to<(ЛО 50 т) д9 зgrикш (бiльше l00 т).

fIлоща - 15, l l км2 (l5l l,З га)

Надрокорпсгувач
Керiыrик
Ходакiвський Юрiй Миколайович



(-

Додаток 2
до Угоди про 5rмови

в тому ч исл i досл,fi :fi пжнffiх;*тн"rff ж:;жж:ffi ,

IIрог?дмд ро Еп вiд ф>ДI)zaз)_zO/rм !/9l
з геологiчЕого впвчепЕя в тош5r чпс.лi дос.лiдньпромпс.rrовоl розробкr

ЗимухiнськоТ дiляrrкп бурштпну

Надрокорпстувач
Хо;rдивг"

.]t&

пlп Впдп робiт та вптрат Обсягц
робiт

.Щлере,ло
фiпапсувап

Ея

Строк
проведеппя

Внесення змiн в програму робiт
l88 свр.
б30 ш.

Власнi
кошти

IV KB.20l8. -
I KB.2019 р.-

2

Еня поuц/кових свердIовин: встаномення
зilгмьних закономiрностей геологiчноi будови
родовищз, визначец}я перслекгив лiцензiЁпrоi rшощi,
встановлення прогнозованих pec5,'pciB корисних
копiлJIин;
Бурiнlrя розвi,цув:lльних свердlrовин: окоrrryрення
родовища, деталiзацiя осбливосrей геологiчноi
будови, вивчеrrвп якiсних i кiлькiсних парамчгрiв
корисноТ копалИrrи, обгрунтlъан ня пiлраryшсу
запасiв.

Бурi

'l88 
свр.

630 ur.

l990 ш

Власнi
кошти

I кв. 20l9 р._
IV кв. 20l9

свердlовин, гамма-каротФк свердJIовин,
гiдюгеологiчнi дослiдкення

,т:
iдбiробiц

Комплекс нихгеологороз tдуваль чнегеологlроб
tUI вобслlтовуван бурових кеlзр проб нур l66,3 тис.

проб
54,Е тис.
пог. м.

Власнi
кошти

I кв. 20l9 р.-
IV кв. 20l9 р.

J

: проведення фiзико-механiчних
дослlФкень кернових проб на визначення BMicTy
буршгину-сирцю, хiмiчнi i мiнералогiчнi анмiЙ.
вrrпробування сирвини, ралiачiйло_гiгiснiчна оцiнка
cHpoBIrHи.

Лабораторнi роботи

l5

I66,3 тис.
проб

l0 спекр.
ан

15 xiM. ан.
ан.

Власнi
кошти

I кв. 20l9 р. -
IlI кв. 2020 р.

4 кпадання та_ затвердження у встановJIено[ý/ порядку
oBolдосл ки

с проект Власнi
кошти

5
мислова розробка.Щослiдно-про

кар'ер Власнi
коштн

I кв. 2020 р. -
III кв. 2020

6
: скJIадання геологiчного звiry,

пцготовка матерiа.пiв i смадаtr-ня ТЕо постiйrих
кондицiй

KaMepMbHi роботи
Звiт Власнi

коштн

7 нrrя запасiв корисноi копалини
у у дкзЗатвердже

Звiт Власнi
кошти I кв. 202l р.

а ч

аi^r
,,

QЛО гii

cak:

=iд_

оВ "Ам
Ходакiвський Ю.М.

l

,,

IV кв. 20l9 р.

llI кв. 2020 р.-
IV кв. 2020 р.

--,i. (a

ф, r/?


