
.ЩОдаток до спецiа.lьного дозволу
Еа користуваIrIш надрами, наданого з метою
геологiчного вивчепЕrI, в тому числi
дослiдно-промисловоi розробки родовищ
корисних копiUIиЕ зaгаJlьнодержitвного
значенЕя
т б

0lазва корисно' коmлини тsдiпянки tra.Ф)

Nq_4795_ вiд <3 l >жовтпя 20l б року

Угода Л!
про умови користування падрамп

з метою геологiчпого вивчення , в тому чпс:li дос;riдно-промиоrовоi розробки родовпщ

м. КиiЪ
корпсних копалпп заг,лльподерrкавного зцачеЕЕя

в
(дата },lсlа]енпя

.щержавна сrцпкба геологiт та надр Украiни, в особi

ci,

який(а) дiе на пiдставi

/
(лапi - .Щержгеоналра) з однiеi

Товариство з обмежепою вiдповЙальнiстю <Комланiя <<Надра Гаlи.п.lци>, якезаресстроване 
'iлцiлом державноi р*:]чтj'л ю_ридиrших осiб та фi.й; оJо-rriд.rр"u"цi*львiвського мiського управлiняя юстшrii 2s.l0.20l4 року, за Ns l 4l5 102 0000 035536, в особiкерiвпика Ходакiвського Юрiя Миколай;;";; i*"И Д. на пiдста*i ёт;rу.,У (далi -НадркорисryЪач), з iншоi сторонИ (лалi разом - Cropon1, а ко}ffiа оцремо - Сторопа) }.кJIали цюУгоду прО умови Kopиci.Yвalrrr I над)alмИ з метоЮ геолог!чногО вЕвченItя, В ТОМУ .п,rслi досдiдно-промисловоi розробки родовищ корисЕих копirлиЕ зага

яка е н""и,смпй ,ч"йй. 
"п.цй*по.о ^";й ;"{,Б:'1"##ilНъffi'J,Jн; I;Ж}20l б року Nэ 4795 (лалi - {озвiл), npo 

"п*.uй*Ё"..-

1,1, ,Щержгеонадра ЕаДае й}-:р;"11rаво тимtIасового користув:lншI дirrянкоюпад) з метою геологiшого вивченЕrI' в тому тrслi ДОслiдно-проми"rоrоi роaроб* родовищкорисни)( копiUIиЕ зЕгilJlьЕодержaВЕого значення, а Надрокористувач зобов'язусься викон)ват[lта дотримуватись умов користувilння дiллrкою надр, передбачених ,Щозволом, цiею Угодою тапормами дiючого зalконодzвства.

сторони та



2. BйoMocTi про дiляпlсу пllдрr яка ЕадаIrа в корtrсrуваппя2,1, МiсцезнаходженнJl дiлянr.r 
"uop, 

'Ьоrор"ька 
область, оврущrой райоп,пiвнi.пrому обрамлекпi села Сирниця. в

2,2, Просторовi межi дiлянки наДр, л(а с предr,tетом цiсi Угоди, сцrпiвь геологiчного
.Ъ*"lifl ##;ffJЪ":;Ж";Тil::f ТЧН:."]rо"о",iпрозат"ерджекня(апробацiю)

х#у;ж"r*i""уiuр*"р"стлщiдiляпкrнй;Т;:JdН-JJ"iТ'#;Н"."Т#ff;

3. Умовц к
3 l 

_умови -.п,fi:;ЁТЖн:Ж:т;#: ж1; ъ1l#ж та стокивиконtlшш Надрокористувачем робiт i *..оо .Бпо
проrrллсловоi розросЬ 'pooo"u* 

корисних *on-rr",Tiil,"xx""i";l#;"xJxTl.,Hi,i'&T'#;
протягом строку дii Дозвоrrу визнач:rються в Програмi pooi, .'.Ъойн*rЪ.i-iо"r"rr"r, u ,оrушслi дослiдно-промисловоi розробм родойщ' корисЕIд( копалиЕ заг:rльнодерж:вного
:ffiffiъЁtrисУеться Сторонами, . Доочоопiz та невiд,емною,.**"rJubi угоди (далi

-"u" i;?"ТilТ"ТХРОбiТ 
В ЦiЛОМУ абО oKpeMi iT показники,_у разi потреби Molrgпb змiнюватися

з.з.с,оро"i,lаlff#::"'":"#1;#:J;fi }#J:*T"fr ЁН#Ё..r.",**"надати iпшiй CTopoHi вiдповiдri письмовi 
"Оaру"rу"*r" 'u 

пiдгвердлсуючi докумеЕти.- з,4, Сmрона, яка одерж.rла вц -iнйоi aй;ЪЫ;i^'l'u}**** зпlдгвердх(лоцO{И докуl.rеНтаJr{и. та прпозицii щодо ."от"rо змiн таlабо доповЕень доПрограмл робiт зобов'язана в мiс"чниi ,.p"i- 
"i-u* iяшiП CTopoHi ;;;;"; вмотивовiшувiдповiд щодо прийняrтя пропозицiй щодоЪн"сеrЙlriн.ЫаОо доооu"еrrь до Проrрамп робiт.3,5. Строк виконаннlI робiт з метою .;;r;;t;;;;1;".#':":"::j:','J .

ПРОМИСЛОВОi jОзробкироооu"*корЕсЕихкопалин.}ЖrХХ||Т*.:"Т#J,;у;*rffiт

;trJ;:ffi,+;лrfi:ВИ 
ПРОДОВЖеНfiЯ СТРОКУ лiТ,Щозволу та цiет Угодл, i, 

""Ъ"""й вi,щrовйш<
З,6, особливi умови ко_ристуваЕIU{ наш)tlми визначаються в .Щозволi та цiею Угодою i еобов'язковими до викон:lння нЬро*ор""йЁ*." 

-"'

4. Права CTopiH на геологiqЕу iпформацiю про падра4,L використатлrя та розпорядfiення Стофами геологiчною Ьформацiею про надраздйсrпосться в поряду визЕачеЕому зzrконодiвством.

a.^-*';fiЖlЖ;!!:Ж: ПРО падра *"орЪпч (rrрилбана; за рiжуЕок коштiв державного

_ 4,з, Геологiтtа iнформацiя про падрц створена (придбана) за рiжуЕок коrггiв державногооюджету, надаеться Надрюкористрачу Еа правi користувllншl та володiння без праварозпоряджеI {JI на договiрнй осповi в порядку вrзrrач"ному зчконодiвством.
4.4. ГеолОгi.ша iнформацiя про оЙ* "*Й"ч t"ni*O*a fraopb*op""rlru"." пiд час дii.Щозвоrry за власнi *о.rй, с його власнiстю.' Про перелачу права ыlacнocTi або правакористув,lннJI геологi,пrою jнформацiею Нчдро*ор".rу"u" 

-по"йй. 
упо"по"*.*л орftrн впорядку визначеному з:lкоЕодirвством.

5. Iншi права та обовrязкп Сторiп
5.1. !ерlкгеопя цра ма€ право:

i.1.1"ffiflT'; Налгокористяачазвiтri даri таiпформацiю про вlдонапrяцiеiуюд.l;
пршIиси, розпоряд*""*,чжffiiо:ffiff:о""*ачу 

в межrrх cBoei компетенцii вiдповiднi



5.1.3 здiйснювати вiдповiдно до дiючого законодilвства державний геологiчний контроJIьза рацiональrшм i еФекпrвним використitнням цадr Надрокорист}ъачем;
5,1,4 притшувати Надрокористрч"u 

";ЙЬrЙо до дiючого ,u*o"oo*"r"u i умов цiсiУгоди до Bi цпбgiдаъr.стi, в тому числi, ."r;;;;;-пяти дiю.Щозволу або приппняти правокористуванЕя надр'ми IIIJIяхом анулювшrня,Щоruоrrу 
"Ъор"д*у визЕаченому зaжонодавством;

o"u,. ,'i;Hl"iHi"*j#J#Y 
ЗЕЖОНОД:rВСТВО' 

"Ор'д*у 
вживати заходiв до .rpr,.nor""r" Bcix видiв

порJ.шенtпмстапдартiв-',iti,Ёifi ffi Т#:#х,"Т";*:ffiЖff н;н;ж;"нефекгшвностi робiт або призвести до з"ачних збит*irзастосраЕIIям методiв i способiв, що негативно ur" " 'о", 
,п,rслi якщо роботи ведпься з

забруднепня 
"**ойй"о.о природIого 

""*rоur*ч'ЪхЖ#L;"""":ffiJr#"#;"#;ЕаселеншI, а Tilкor( в iпших випадках, передбачених зiконодalвством УкраiЪи;

-,-, 
5,1,6 у встановленоМу зако.нодавстВом порядiry вживати захоДв до зупиЕеIIня дiяьностiпцприемстъ, установ та органiзацй, що здiйснюйтъ u"*opoa.*o ,адр без спецiаьних дозволiвна корист}ъашrя або з порушеняяrл Умов, передбаченЕх lакими дозволilми;5,1,7 направrrяти матерiали 

-*ооо 

"пй"** 
-пору-aо" 

в iпшi ylroBHoBaжeHi державнiорrаЕи дJIя проведенIu контоJIьню( дiй i перевiрок, притягненIrrI Надрокористувача довiдповiдальностi таlабо вrrитгя заходiв реагра"* 
"i-Ъriоrrо оо компетенцii.

5.2. !ержгеовадра зобовrязапа:
5.2. 1 свосчасно розглядати звернення Надрокористувача;
5,2,2 своечасно розглядати отриманi вiд Надрокористрача програми, плаЕи, звiти та iншiдоryменти, якi необхiднi дlЯ виконання рбiц впзЕачених цiею Угодою.
53. При вrкопаппi робiт вiдповiдпо до }мов феI Угоди Надрокорпсryвач зобовrязаппй:5.з.l У встаЕовлеЕ

геологi.пп.rмвивченшIм,"тIrYJ#;.ffi жtr-#ri";*ъlж;:ж;тJ;#;
копапин зlгtrльнодеря€вного зЕачеfiня;

5.З.2 приступиТи до проведеЕIu робiТ на визначенiй лiлянцi надр не пiзнiше Hix через 2(два) роки з моменту потатку строку дii.Щозволу

_,_____:.]a 
забезпечувати повноту геологiчпого вивчення, охорону падр та довкirшя в мехzждIJUIнки Е2цF, наданоi в корисцвzlнЕя, а також забезп

cT:lE, придатний для використ.tнIuI за .,o"."u""""fi"# ;iН'#Ж ЖЧЖ#ýJ".;використання. у суспirьному виробництвi вiдповiдпо до Пр.рчм"'р"Ёir;
5,3,4 пiдготувати звiт про результати геологiчного вивчеIш.я, (ловивченrrя) па дi.пшцi надрта забезпечrти в устаlовлеIlому з;жонодtвством порядку подaшЕя докlnnентiв Еа затвердженнrI

i:lflX;,*** 
КОРйСНИХ КОПzШИН Не ПiЗпiше 

"iж 
заЪ мiЪяць (i/iB) ;;;;;;йння cTpolcy дii

5.3.5 проводити роботи у TepMiHи та в меж.lх, зазначених у Програмi робiт;5,3,6 дотримlъатися вимог зzкоIlод:шства Украi'пи, чипних стапдартiв, правил, нормвиконалrя робiт, пов'язаних з користув:шням надрашI;
5,3,7 допускати уповноваrкеЕих посадових осiб .Щержгеонадр дrя здiйсненпя заходiвдержавного геологiчного контоJIю в лорядку та на пiдстав,lх визначених IIиЕнимзzконодaвством УкраiЪи ;

5.3.8 вiлпrlgдоврати збитки,
грмадлrам m довкiJuпо;

заподiяпi пiдприемствам, ycTaHoB:lM, оргаrriзацiям,

5,З,9 вiдlшсодо"у,ч-]^"-:]уовленому порядку власник.lм землi та зеI!{.лекористувачzrмзбrrтrс,r та втрати, завдau{i внаслiдок користувапЕJI земельними дiлянками Вiцпggiдrg до метикористувatнпя вадрами визначеноi.Щозволом;
5.З.10 ви_корисТов}ъати надра Вiдповiдно до мЕти, для якоi ix було надаrо;
5.3.I l забезпечрати безпеку rподей, майна та навкоrдпшrюю природ{ою середовищц5,3.12 доцlимуватися вимог та ploB, передбачених [озволом та цiсю Угодою;



"*nJ','' " 
ЕаД'lВ:lТИ В УСТiЦtОВЛеЕОМУ порядку .Щерл<геонадрам iнформацiю щодо користуваЕЕя

*"*j;'",lirJ*".,":fr9iТ:_,rбiТ 
передбаченп< .щозволом та цiею уюдою застосов}ъати

над); TexПrKY, ЩО ЗабеЗПеЧУЮТЬ ПОВНе, ком,'лекспе i рацiопальне вивченшI

5,3.15 зберiгати розвiдува.пьнi гiрничi вирбш i свердловши, якi мож5ггь буги використавi

Щ;r:iff""]"Н*Т,ЪТа 
В iНШrО< Цiлях, i oibИo*y"uT,n у "".*о"r"rоrу порядку виробки i

-',з,'u,*оr*й"ffii"}'ffiЁJ#{":НtrfffrШ;еrrтацiю, зразкигiрькrтх порц i руд,ryблiкатiв проб корисштх коп..JIин, лti мож)пь бfr 
"*op"".oi при подмьшому вивченнi rавшсористаrпri нашl;

.,*"",ij,ri],ffИМ)ВаТИСЯ 
ПРОТИПОЖеЖНОТ беЗПеюl на родовищi та Еести за Hei перонаьну

5,3,18 зупинити 
"т::1"" па наданiй-йому у користраняя лiл-шrцi д* цiльовlл< робiт,передбачених .Щозволом, пiсля зупrне*ння лii.Щозвоry та пIcrш його аIrуJпованЕя;

лл*л.,_::1Ч У РаЗi ЗУпиненrrя- дii {озвоlrу 
'"рЪrJ*- 

на дi.llянцi надр роботи, пов,язапi iззапоOrгдfiшм виниIGеЕню_ 
_1варйноi сиryаuii або усуненняr,r iT наслiдкiв, u ,*о* викоЕуваlтзaжодл,_с_прямовапi на усуненrrя порушень, що 

"rаЙ 
п.

. 5_3.)0 забезпеч, рацiональне комплексне 
"nr'O"*o' 

* зупинення дii,Щозвоrry;

з цiею Угодою та Про.рчrоrо po'ir; lчеЕня, використ,rння i охоропУ вадр згцно
5,3,21 створити безпе,пi д,llя працiвпикiв i населеннrI умови проведеЕня робiт, пов'язаних зкорист}ъанням дiлянкою Еадр оlримдrою з метою гео

ПРОМИСловоi розробки вуглеводнiв; ЛОГlЦlОГО ВИВЧеЕЕЯ, В ТОМУ Числi дослiдrо-
5,4, При лiквiдапfr робiт вiдповiдно до }мов цiсi Угоди Надрокорисгувач зобов'язанrй:5.4.I провести 

'u здiйснлти фl";;у;;Ъ лiквiдацйrшх робiт вi.щrовi.що дозатвердженого в уст:rrlовпеЕому порядку Проекту робiт;
*--..--',',' у випадку повноi або часооuЬi пiйййi * *o"c"puuuii гiрr*тчодобувною об'екгаПРНИЧ ВИРОбЮl ПРВвести у ч*, який гараптус безпеку йй, ;;;;1""o**o*u*"o.oприрдrого середоввIца, а в разi консервацii.- - aб"р.r, родовища та гiрничi виробки Еа весьперiод консервацii;

5,4,3 здйсrповати за погоджеЕIt Iм з орпш:lми державного гiрничого ЕzгJIяду та iншrмизаiвтересоваяими op**".J.,-]:_PTI встановлеЕому зtlконодавством лiквiдацiю i консервацiюфшлчодобуъних об'еrгiв або lx дurянок.
5.5. Надрокористувач мас право:
5.5.1 здiйсшоваr" 

"а "адаrriй 
йому дiллlцi надр геологiчне вивченшl, в тому wrслiло9лiлно-прбцц"пову розробку родоurrо *оЬй* *-ой"" з.гаJIьнодерж:вного значепня та iншiрботи_згiлrrо з умовами .Щозвоrry та цiеi Угоди;

5,5,2 розпоряджатися видобуптми *ор"arrr" коп:lлшI:lь{и в поряд(у визначецомуз:жонод:lвством УкраiЬи;
5,5,3 вести, припиЕrти свою_ дiяльнiсть на отриманiй R користрання дiляlщi над) Еаумовzж, визначених.I[оЗволом,.цiею УГодоо o.oo"oj*cTBoM УкраiЪи;
5,5,4 прИ виконаннi робiт вйповiдНо ло Дозво.пу та proB цiеi Угодл зацлати па пiдрядrппtyмoкrx викон:lвцiв окремих видiв робiт, якi маютi технiчнi 

"o*r-"oa-ril Йо 
"iдrrg"Цдбовимог:lм чинЕого закоЕодавOтва.

5,6 Надркористувач несе вiдповiдальнiсть за до''рЕмаЕням загученими виконrвцями
умов ,щозвоrry та )^,toB користув:tнtrя надэами вiдповiдrо до вимог чиIlного зtжонодtlвства.

6. Контроль за впкоЕанЕям умов корнсryваппя падрамп та положеЕь цiеi Угодпб,l, Контроль за викоЕ_аЕням ploB корисryваншI надр.ми вiдповiдно до дiючогоз:конодaвства та положеЕь цiсi Угоди, здiйснюсться нез{tлежно кожЕою iз CTopiH,
б,2, Н4дрокорИстувач при прведеннi рбiт здйспюс рiзнi вид.r виробпичого коЕтоJIю, атакож здiйснюе контроJIь за викон:lнням ,u й"rо pobir, 

"Kl 
проводгь ,й.ппяl"*оr*"чu.



б,3, ,Щерlrсеопадра прово.щть зuцодЕ дерхzlвного геологiтrого контроJIю за BиKoEalIlE IM
*:"#rж*пя Еадр:lJ\'rи Та положень цiеi Уiоди в межах повпов.DкеЕь вiдповiдно до дiючого

_ 6,4, Держгеонадра за результат{ми проведеЕих пею заходiв геологiчного коЕтолю,оезпосередньо або за подаrпrям Мiнприрол,r з ,й"r*, передбачених Законом Украi.rrи ''Прооцilл<у вп,пиву на довкiлля", u"r**""i -Б'рйЬl_*оrr*.rоi 
влали, Io ралiзlтоть державЕуполiтикУ у сферi здiйсненнЯ д"р**rо.О гiрничогО Еагляд/, епiдЙологiчного ц^гляду

llЪЖi"Жtr}ffifr"О'О ЕtГЛЯД/ i*ОН"ролю) .u ooo"p**"^n вЕмог закоЕодitвства у сферi
ЛОЬlоазL;;;;;;#ff#"ЪiНffJfllоlО*"МiСЦевого,*о"рЙу"*,,я,орг*iв
л-л.., _1 _1',й;;, й_ 4ф; ; ;;,#;JY"Х"#"',ff тlж#ъуfr lo"*, о*,,""спецl'UIьних дозволЬ на корисryъанн'I наДрами .ur"Ърд*"оо.о пост.Еовою кабiнЕту MiHicTpiBУкраiпи вiд З0,05,2011 М оlЪ roi"i пор*оi);;; ;;; 

""r*ках, 
передбачених закоЕод.вством;

_6.4.2 прппuuпти право корист}ъання надDамипередбаченихЪу,*,о" ziпор*Ы;; ;й;, #ffi;Т;:ft #J#"ЖffiX'#.J, випаДк.lх'

o"u" ,! 
o;i-l}?## З ПОЗОВОМ ДО ад,лiнiстайного суду з мЕтою припиненЕrI Bcix вмв

::-р.:y""',п"у"а,о"о"оff"**i*}оj";;1Т;:аlffiffi ffi'#"Н:";1,::Ня#:Жзоитюв, а також вживати заходiв до зупипеЕIrя дiялЪцостi 
"иrрЪ"""й уБ"? та оргапiзацiй,що здЙснюють використанюI надр без спецiальних

поруше_нIrям умов, передбачених так,Iми дозволами. 
до3воJIrВ Еа корисryъанЕ,{ надрами або з

6.5. ,,Щiя .Щозвоrry поновJIюеться .Ще.рлrсеонадрами за умови усуЕенIrя НадрокорисryвачемпритIиЕ, що призвеJIи до зупипення його дii.
б,б, Надрокористувач мае право оскаржити в судовому порядку накази ,,щержгеонадр прозупиненшI та припиЕеЕнlI права користуваннJI дiлянкоЙ нrцр пUUD(ом аIrуJIювання.Щозволу.б,7, !ерясеонадра продовжуе строк дii.Щозволу за Jrмови наданпя Надрокорисryвачемпозитивною висновку спецiа;riзованого державного геологiчного 

"iЙр"aЁ."ц устаrrови,ОРГаНiЗаЦii, ЩО ПаЛеЖать 
11 сФеги *р*rri"Й ДЪожгеоЁадр, за резуJIьтапrми пIюведенЕядержавноi експертизи звiтЬ щодо."оооiiЙ* rчr"рБiu.

7. Iяформуваннп CTopiH. Щорiчна звiтпiсть
7.1. Надрокори"ту"ач .обов'"r*о* щоро*уlоi*ати до {ерясеонадр iцформацiю щодо

ЗУ^,,::I:i*ня Програми робiт за формЪю' встаЕовленою з.конодавством та надlвативlдповцнl поясЕення з питань, що вiднесепi до компетепцii Д"ро"оrадр. 
-

7,2,,Щержгеонадо",:rб..т:.._т_свосчасно i"6!"ry"u- Надrокорисryвача з питапь, якi
iffi:,' до його компетенцii i винпкають .rо.о",rо 

"йоrrашul }мов flозвоrry та положеrть цiеi

.. 8.1..уся iнформацiя,."r""J;Ч"tffiaЪТ'#"**lмIi в процесi виконання робiц ековфiленuйною. Порядок i уrrлови *ор".ffir" Йфор"uцiео, уст:шовJIюетъся власЕикомiнформацii вiщовiдно до члнного законодilвства.

_,л__ _l', |*оrи копфiлен_чiйностi, передбаsенi статгею 8.1. цiеi Угоди, зшrишаються в силiпrсJи припиненття стоку дii цiсi Угодл, яlщо iнше не передб"*"rо *"rJ .ЫоrоЬ"*о".8,3, Конфiденцiйнiсть цiеi Угоди не oo*rnpo.*a" на ),а{ови, врryльованi IIиЕнимзiлконодавством Украi'ш,r, та щодо органiв, якi здiйснюЪть коп,гроль за iх викоЕанЕям.8.4. Не С порFпенIrrIМ конфiденцйноСтi цiсi УгодИ надaшЕЯ вiдомостей, локуrяентiв таiНфОРМаЦii КОНТОJIЮЮЧИм, судовим, держiвЕим оргдrам у випадкм, пердбаченrоr чиннимзаконод:tвством.



9.1. невиконаш" 
"u" 

,*?;tI##:J#Н'r"*"J"Ч]#i цiею угодою е виrц'вдапим iне спршrши€ вiдповйаrьностi у тому разi, якщо таке ЕевикоЕilнЕя IIп ЕеЕмежЕе викованЕя еНаСЛi,ЩОМ ВИПаЩУ абО ОбСТаВИН 
""rфО"р""Г""Ь, я*i uиrr"*rrо пiй-йчд"r"" цiеi угода,перебувають поза межаJr,tи коЕтроJIю 

-Croiir, 
та якi Сторони ," ;;;;",;r"ередбачити, aHiпопередrти роз)лшнимЕ зllходilми.

9,2, Пlд виtrа,щ(ом Сторони розумiють надзвичайпу подiю, яка не Еосить характеруневiдворотноi', однак е ,r"rr"р"доч.rу"Ь; ;;;;;. для ёторiн, u 
"ur", 

u.* або дii органiвдержавЕого управлiння, рiшення органiв мiсцевого са}rоврядувчlцЕJI, змiни в законодавствiУкраiЪи за )rмови, ."- {i,-_:-б"р;; ;;.;;;Ььо вIшинули Еа своечасне викоЕ.lнЕязобов'язанъ Сторони, пт,,:uз"r*и непереборнЬi 
"и-а 

СrороЫ р;йiй повiнъ, пожежу,зелrлетрус та iHmi стихйнi JIиха, оголошеIlу ,u Ъ"о.опо,o."у Ъiиr.у, 
"oori яi, загрозу вiйпr,терористrmrий акг, блокаду,. ревоrпоцiю, зllколот, повстalння, Macoui ,oopy,oio та iяшi подii,що не залежать вiд волi CTopiH.

9,3, При HacTaHHi обставип, зазначенЕх у пУЕч 9.1., Сторон4 яка опипилася пй ikвпJIивом, повинна в розуtrлпий строк, ме не пiiHiI
вин.._икнення, о., ,u,рй*п по"iдо"",п npo *,й "";;Ё;rh]Jffi#iffiffi;;Ё#Днrв док}менти, що пiдтверджУють ix настання. ПЪвiдомлеЬя 

"";;;;;;iнформацiю прохарактер обставин i, якщо мож.rшво, оцiнку i1 вrшиву на мож.ш.rвiсть викоЕаЕня стороЕою cBoiiзобов'язань за цим .щоговоlюм та примiрний графiк виконаrrпя зобов'язань.9.4. ПiслЯ повiдомленпя про виникненнJI об;увlтп .""Йр.Оорr"Т спли Сторни, унаftсоротrrий TePMiH, проводять зустрiч (у разi необхi.щrо.ri) , ;;;;';р"Ь, спiлъногорrшеЕшI щодо под,Uьшого виконанЕя ).мов цiеi.Угоди.
9.5. ПiслЯ припиненЕЯ обставин, .*"u""rй- У пунктi 9.1., Сторнц що опинилася пiдвпJплвоМ обставиН непереборноi сиJIи, повинна без затримки, ме не пiзнiше нiж черз 5кirлендарних днiв з дня припиненЕrI, повiдомити ,rро цЪ ir-y Сторону f ЙсьмовiЛ формi.

}:""flН"* 
ПОВИННО МiСТИти 

'"prir,, " "Й..пЪо"оЪ".r".r"., Ъrп*ооi*'.Jоо"i".* за цrею

9,6, Фаю настаrrля обставин неперборноi силя повпнен бlти пiдтверджевийдоку\{ентiшьно компетеЕтIlим органом (сертифiкат iоргово-промисловоi паrати),В разi вйсутностi пiлгверлжепня СтЬронц ч ," un*or-u cBoi зобов'язапЕя, Еесевiдповiдальнiсть в повному обсязi-вiдповiдrо до 
"""о. 

.*orroo*aou.

10. Викорпстанпя украiпського потепцiалJr
l0.1. У ПРОЦеСi НаДрокористувапня на'дiллrцi вадр, Надрокористувач впкористов)ватимеОбЛа,ДНаШrЯ, МеХаНiЗМИ, ЗаСОби, приладдя, y"rur*y"ir, ,i irr, ,riр.*чrоо'"iй."rо* виробникiв(в.томУ,п,lслi послlти) тiсю мiрою, у яНЙ i'x цi", та я*iсr", порЬtrяно зi свiтовими цiпами таякiстю, будуь техпiчно, технологiчпо й економiчно лоцЬнил,пл, та не призводlтиIlfуIъ дозпижеrпrя рiвня вирбпицтва та екологi,+rоi безпеки.

l1. IIабуття чпнностi, змiпи, розiрваппя та пршпивепяя Угодиl 1 .1 . ц Угода набирае чипностi з дrя peegтpuuii До.uооу й й;;; ;;; дiю з моменryприпиненЕя прtlв€l корист}ъання н2лFtlми IIJUD(oM ilЕуJIювання .Щозвоrry або закiтrчепня cTpolcy дiТ,Щозво.тry.

l1.2. Дlя цiеi Угодл :lвтоматично зупиЕяеться, в частинi викоЕанIи робiт, передбаченrтх
.Щозволому випадку його зупинення та поновJIIосться у разi поновлен; ;iЪ;.";Й.l1,3, У разi продовженшI 

:lPo*y дii.Щозволу ё.оро* в ycT:lHoBJIeEoMy порядку вЕосятьзмiни до_ Програми робiт та до цiсi iгоди ш,rlЙом ййu,rrr, додатковоI угоди.l1,4, ЯlщО iнше прямО не пердбаченО цiею Уюдою або .пrнrrим 
" 
Y"pbi з,цоЕодzlвfiвом,внесенttя змiн та доповнеЕь до цiеi Угощ здiйснюеться в поряд(у BcTalHoBJIeHoMy зaжонодalвствомУКРаihИ ШJIЧОМ УКЛаДаЕня додатковID( Jгод до цiсi угодп, якi стають дiйсrшми пiсля ikписьмового оформленшI Сторонами та пйrплсання уповЕовrDкеЕими особами СторЬ.



I1,5, Одпостороппя вi.щ,rова..вiд виконаннlп умов цiеi Угоди повнiсrю або частково недопускасться. Право односторонrтьоi вiдlrлови вiд цiсi: Угод.r ouou"."." Д"рйо"йчll , вmад(уприIIиЕ€нIrrI_прrrва користувчlЕIIrI надрtlми IIIJUrxoM апуrпованяя !озвоJry.
1 1.6. КО;шrа Сторона пiдгвердlкуе, що обидва примiрним цiеi Угоди пiдписанi вiд iT iMeHiособою, яка мае право вrшняти юридлчнi дii вiд iMeHi ,io'n""iд"o-i .р;Ь;Ia;;."*оi особи -пi,щrриемця) особи. Кожна Сторона .чр*rу"]йо 

"9. викопанi yci умови i форма;rьностi,пердбаченi iT установ,п,lмИ .докр|еrrтами, щодо приfuя,Iтя орчЙ ййi"; рiшенвя пропогоджепня i пiдписання цiсi'Уг_оди, а особц ou оiЙ""-ч цю Уго,цу, мае дIя цьою достатнйобсяг повноваЖень. Жо,щIа iз CTopiH ,. ;;;; ooТllu*", у спорi з другою Стороною наобмеження предстtlвництва особи, йа nfurn.-u й У-оу вiд ii ыЪнi, йТ 
"u ""^*.BipпicTbвйомостей щодо представIrицтва.

__--,л.-,-l-' _fuоЕи нес)пь_ повпу вiдповiдальнiсть за правильпiсть вказанrх ними у ц|fi }19дiРеКВlЗПТlВ' а У ВИПаДКУ ЗМiНИ: РеКВiЗитiв, юриди.пrоТ ш.r фактитпrоi Й;;; ";;", ycT.lHoBIII.D(докулrевтiв, Сторон4 у якоi вiдбулася ,*Ь ."i"i ,""пrHa повiдоми.ти Ър" o"l"r"y Сторону Устроки та в порядку визначеному з:rконод.шством Украi.ни. V p"ri 
"".rЪ"Й;;;r"" СторопинесJдь ризик Ёастанця повЪзаних iз ним несприятливих наслiдкiв.

11.8. Yci правовi,щосипи, що u"rr-r*йо з цiеi Угощ або пов'язапi iз нею, у тому ч.rслi
..Т."^-^УРr*iспо, уrо'таденrrям, виконаш,"м, змiшою та пршrиненпяrл цiеi Угоди, тJIр{ачепЕям
11}л"л1,_11111]"нням 

наслiдкЬ недiйспостi або порlтепяя ir.од", p".yr*ro.";;i;, Угодою тавr.щIовцними нормtми чинного законолавства УкраЬи.
l1,9, tIя угода скJIадена украiЪською "оrйl Ьо* автентиlпIих прlтtviрниках, _п<i маютьодI.кову юридитrу сиJry, по одЕому прш,,riрпику дrя колсrоi iз Сторiп.

l2. l . невiд,смною .'u"rrn"o'o 
u,.13.. #оНтrсп 

до Угоди

- ,Щодаток 1 - Харакrеристика дiляпш.r надр;
- Додаток 2 - Програма робiт.

13. Юрцдичпi адресп, реквiзптп та пi,цписп Сторiп

.Щержавна с.rrужба
rеологii та Еадр Украiнп

03680, м. Киiв,
вул. Автона I{едiк4 16
едрпоу з75з60зl
тел. (044) 5З6-1З-20

надрокорисryвач
повне найменувапня: Товаршство з обмежепою
вiдповiдальrriстю <<Компапiя <<Еадра
Галпчппrr>>

ю!идп*нч адреса: l l l04, Житомирська

9бл., Овручький р-н, м. Овруч, Н.irепкiна,
буд.lод

,,trurr,*,
/{аZlйЕlt"Е

;fu/*/
6///,tr

сдпоу з9461267

тел

KepiBпlrK

вський Юрiй

IIосад4 прlзвищ€, iM я, ло
ис)

о \с-
с:>сй \,л

\

,
l щi

-и

и

<с\ .\Й
в k"_,фrа



Додаток l
до Угодl
Еадрами

про умови користувzrнIrя
з метою геологi.пrого

вив родовищ корисних копалин
вц( ,.lD7ъ 20lз_N,jИg{?о

ХА РА КТЕРИСТИКА
дiлянки надр

1, 5lo 26'46'' ПнШ,2Е" 07' 17'сц
2. 5lo 27'04" ПнЩ 2S" 0S'09'СЦ
з. 5|" 27'з5'' ПнШ,28" 09'54'' Сх,Щ
4. 5lo 26'Зl" ПнЩ 28" l0'4З" СЦ
5. 5lo 25'2Е'' ПнШ, 28" 08'08'' Сх!
6. 5l'26'00" ПнШ, 2Е.07' 17" СЦ

Площа - 9.06 км2 (906.4 гф

2 б. Географiчнi коордипати свердловин (для пiдземнихF вiдсугнi.

3. Геологiцrа хараrтеристика (вiдомостi про кйькiсть запасiв/ресурсiв, iнформацй про за,влену
потребу).

За комплексом сприятливих пошуко^вих критерiiв та ознак в межах Тетерiвськоi
палеодепресii, що мае площу бiльше 12 nr2, можна проrтозувати виявJIенIUI на Тетерiвськiй
лrлянчi надр родовища бурштшrу типового лаг}uно-деJьтового прибертшо-морського
походженЕя, лсе вiДtовiдно до генети'пrоi к.rrасифiкацii проrr.r,о"Ы рй""щ ювЪлiрно_
виробппt викопш{х смол вiдноситься до найбiльш перспективного типу. Розмiри па.пеодепрсii
мож)пь вказувати, що в iJ межах СЛiд gqiKJBn,Iи виявлення родовища (декiлькох родовищ)корисноi копаrпrяи з запасами вiд малих (ЛО 50 т) до веJшкIл( (бiльше 100 т).

IIадрокорисгувач

Керiвник
Ходакiвський Юрiй Миколайович

I

(пiдrис)

_ _ _. 
Загаьнi вiдомостi про дiлянку над):

l. Мiсце розташуванIrя родовищц алмiпiстратlвна прив'язка:
Перпеюивна на виявлеIlня 

роtовища бурштиву TeTepiBcbKa дiлянка Еадр знаход{ться вОвруцькому районi Житомирськоi областi, oirr,i*rroMy обрамлешri села Сирнщя. Територйпередбачуваного геологi.пrого вивчеI*UI знаходиться на угiддл< С"р-rЙ-Ь лiсництвасловечаtrського лiсгосrry. Пьдеrша межа дiJuIЕки цроходiть по пьнiйо-захиному краю с.Сирш,lця, flлоца пост4цйного геологi*tо.о 
"rn""""ri 

cTаrIoBETb 9.06 lot{2 i ве зпаходдться наземJIл( природоохоронЕого призЕачеЕЕя.

2 а. Географi.лri коор.щати клових точок та площа дiляrп<и надр:

,ё

r--



.Щодаток до спецiа.lъного дозво.lry

до Угоди
.користувашlя надрами з метою геологiчяого

.Щодаток 2
про умови
вивченЕ,l,

з геологiчпого вцвчеЕЕя в томY чп

в томч числl дослцно-промисловоi
вlд о

IIроr"АмА роБIт
с.пi дос.лйпьпромпqIовоi розробкrr

кориqнJrх копiллин
2оlУN9 

'/9э''
TeTepiBcbKoi дlляпкя бурштпну

Jl!
lltl впдп робiт та вптрат обсягп

робiт

!жерело
фiпавсувап

ня IT

Строк
проведеЕпя

внесення зйн у програму робiт Власнi
кошти l кв, 20l9 р

2

их свердlовин: BcTaHoBJIeHHJl
запlльних закопомiрностей геологiчноТ булови
родовищ4 визначенrrя перспекгив лiцензlйноi rшощi,
встановлення прогнозовiлних pecl,piB кориснж
копмин;
Бурiнlrя розвi.ryвarльних свердIовин: oKoHTypeH}UI
рдовища, дегаJIiзацiя особливостей геологiчноi
будови, вивчення якiсrсrх i кiлькiснtо< парамегрiв
корисноТ копапtrrи, обФу{гува} rя пiдрахуlJку
запасiв.

поUц/ковБурiнllя

I l4сврю
630 ш.

t930 ш.

Власнi
коцти

I KB.20l9p.
IV кв. 2019 р.

J

lT:
lT, вiдб

Комплекс огеол горозв ьнихlДУваJI геологiроб чне
обслугов!ъання бурових роб зр проб керry

гаi\{ма-свердловин, винокарота2к свердJl
г геоло гIчнlдро ослд lдження

51,5 тис.
проб

3500 пог.
м.

Власнi
кошти

I кв. 20l9 р.-
IV кв. 20l9 р.

4

дос_лц;дgл кернових прб на визначен-tu BMicTy
оуршгину-сирцо. хiмiчнi i мiнералогiчнi аналiз'и,
випробумшrя сировини, радiацiйно-.;.iе"iчru Ьйr*u
сировини.

Лабораторнi роботи : проведенля фiзикь механlчних 5I,5 тис.
проб

l0 спекр.
ан

l5 xiM. ан.
l5 .ан

Власнi
кошти

I кв. 20l9 р. -
Пl кв. 2020 р.

5
скJ]адання та затвердження встаноу влено му порядку

д во l ки проекг Власнi
кошти IV кв. 20l9 р

6 Дослiдно-промисл ова розробка
кар €р Власнi

кошти
I кв. 2020 р. -
III кв. 2020

,7

постiйних

КамepaulbHl клсроботи геоладання огl чного звlry
п lдготовка 1в cKrTматерlал таданtljl Ео
кондицiй Звiт

Власнi
кошти

IIl кв. 2020 р,-
IV кв. 2020 р.

8
твЗа нняердже запасlв ис он копалкор ини у дкзу Звiт Власнi

кошти I кв. 202I р

ов,,к
псц/вач
"Надрд Галпчинп''
ХодакЬський Ю.М.у

ержгео

аl 2/1/ах

рек

I

пог

Ф,


