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Ходакiвського Юрй Миколайович4 який дiе на пiдставi Статугу (лалi - Надрокористуваф, з
iншоi сторони (лалi разом - Сторони, а кохяа окремо - Cropo"aj й-" цо Y.ouy про уi{овикорист}ъаrня Еадrами з метою геологiщlого вквченця, в тому числi дослiдно-промисловоi
розробки родовищ корисЕйх копalJIиIl зiг:лJlьнодержilвЁого значешt t (лшri - Уголф, яка е
певiд'смною частиною спецiального дозволу ou кор"Ъryu** надра}rи вiд <3l >жовтпя 2016 рокуNs 4796 (далi - ,Щозвiл), про ЕиrgевикJIадеIIе.

1. Предмег Угодп
1,1, ,Щержгеонадра нада€ На,щ)окористувачу прi rо тимчасового користувtlнЕя дi.лrянкою

надр з метоЮ геологiщогО вивченIU{, в тому числi дослiдно-промисловоi розробrо родовищ
корисних KoпilJIиH загаIьнодерr(авtlого зЕачеIпtя, а Надlюкорисгувач зйов'язуеься викоЕ)вати
та доlрипryватИсь )rMoB користування дiлшrкою нашr, передбаченrпr ,Щозволом, цiсю Угодою та
нормами дiючою зilкоЕодавйъа.
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2. Вiломосгi про дiляпr<у наш), яка ЕаддЕа в корпстувапЕя

2.1. Мiсцезнаходження дi-llянки на,др Жrгомирська область, Овруuький район, 8 км на

пiвнiч вiд смг. Словечно.
2.2.ПросторовiмежiдiллrкиЕадр'якаспреДметомцiеiУголи,стУпiньгеологi.пrого

вивчеяЕя та 
- 
осво€Еня об'екга очдро*орп"rу"*rя, BйoMocTi про затвердкення (апробачiю)

запасiв вуглеводяiв та загalJьЕа кiлькiсть iх запась на час надirння ,щозвоlry вкш}lrються

Надрокористрачем у характеристицi дiлянки Еад), яка е.Щодатком l та яевiд'емною частиною

цiеi Угоди.

3. Умовп користування дiлянкою надр, яка цаддяа в корпсц/ванЕя

3.1. УмовИ кориqтумння Еад)irми, ви,щл, обс-ши, дкерело фiнансування та cтpolor

вnnконttнЕя надрокористрачем робiт i .narоо геологiщrого вивченrul, в тому числi дослiдяо_

промисловоi po.pod* родовиЩ корисниХ копzlлин загаJIьI'одержавного зЕаченЕя бурштин

,rроrоо" строку^лii !озвЪrry визначаються в програмi робiт з геологiчного вивченЕя, в тому

Йслi дослiдно-промисловоi розробки родовищ кориснIr( копаJIпн зaгalльЕодержавЕого

значенllя, яка пi.цrпrсуетъ"" сrфй"r, е liодатком 2 та_певiд,емною частиЕою цiеi угоди (да,пi

- Програма робiт).' 
Ъ.Z. Гiрrрчrа рбiт в чiлому або oKpeMi.fi показrrики, у разi потреби.можуtь змiнюватися

таlабо доповнюватись за вза€мпою згодою Сторiп у межах лii ,Щозвоrry та чiеi Угодr,

l.З. Сторона, яка iнiцiюе внесеЕня змiн таlабо доповЕеЕь до Програми робiт, зобов'язана

надати iншiй СЪоронi вiлповiднi письмовi обrрlтrryванIrя та пiдгверддсуючi документи.

З.4. Сторопа,, яка одержала вiд iпшоi Сторошл письмовi 9бrрукгування з

пiдгверджуючими доц&{еЕтаI\{и та пропозшIii щодо внесенIlя змiн таlабо доповнеЕь до

пйграми 
-робiт 

зобов'язана в мiся.лrий термiп надати iншiй cTopHi письмову вмотивовtlну

вiдповйь щодо прийняггя пропозицiй щодо внесення змiн таlабо доповпень ло Програми робiт,

З.5. Строк 
"rr*orr*nЪ робiт з метою геологiчного вивченпя, в тому числi дослiдtо-

промисловоi розробки родовищ корисЕID( копаJп{н загzrльнодержавIlого зЕаченЕя може бупа

продовжений за УI\{ОВи ,rродо"*"о"" 
"rроку 

дii Дозволу та цiеТ Угоди, iз внесенням вi;цlовiднlтх

змiн до Програми робiт.
3.6. осооливi уItrови корист}'ваIrЕя на,драп,{и визначilються в,Щозволi та цiею Угодою i е

обов'язковими до викоII:lнItя Налрокористувачем,

4. Права CTopiH па геологiчшу iвформацiю про падра

4.1. Використано ,u ро.пЪр"дд"ння Сторонами геологiщою iнформачiею про надра

здйсшоеться в порядсу ви,значепому закоЕодчlвством,

4.2. Геологiщrа iнформачiя npo 
"чдр4 

створена (прилбана) за рilхуяок коrптiв державпого

бюдкегу е державЕою власнiсто.' 
4.з. геЪлоПша iпформачiя пр Еадрц створена (прилбана) за p:rx)moк коштiв державпого

бюдrсеry, надаетьсЯ НфокорисцВачу на правi корисryвzмЕя та володirпrя без права

розпорядкеIrня на договiрнiй ocHoBi в порядку визначеному зllконодчlвством
' ' 

4.4. Геологiцrа iпформачiя про надрц створеЕа (прилбшrа) Налрокористувачем пц час д1l

.Щозвоrry за власнi *о*, . йоiо власнiс,ю, Про передачу щ)tва власностi або права
-й**ь** 

геологi.шою iнформачiею Налрокорисгlъач повiдомляе уповноважений орпlн в

порядку визцачепому зaжонодавством.

5. lншi права та обов'язкп Сторiя

5.1..Щержгеопалра мае право:

5.1.1 вкгребовувати у Нацрокорисг}tsа звiтнi лапi та iяформаtiю про виконашя цiсi Угода;

5.1.2 видавати ,u ,r*р**й нrл,гокорпсгува"у в Ivtъ*ах cBoci коьmетенцii вi,щовiдri

приписи, розпорядкенrrя та./або повiдомлення;' 5l.з здiйсшомти виповiдно до дi_rочого зllкоЕод:lвства державний геологiщий контроJIь

за рацiонаrьним i ефекпвним використtшням Еадр Надркористувачем;

5.1.4 притяIувати Надрокорисцвача вiдповiлно до дiючого закоЕодавства r },мов цr€r

Угоди до вi,щrЪвйа.lrьностi, в iому-члслi, тимчасово зупиняти дirо ,Щозво;ry або припrшяги право

корист}ъzшня над)аl\{и шJU{хом анулювання ,ЩозвоJry в порядку визЕаченому зtконодавством;



5.1.5 В УСТШrОВЛенОму зalкоЕод:lвством порядку вживllти заходiв до припинеЁя, всй вилiв
рбiт з геологiщrого вивчення та використапЕя IIалг, що црводяься Надlокористрачем з
порушенЕям стандаргiв та црarвЕл i можуь сприtIияити пс)вашя рдовrrц, icToTHe знихення
ефеrгивностi робiт або призвести до зЕаIIнID( збиткiв, в тому чlrслi л<що роботи ведпься з
застосувilпЕям мgгодiв i способiв, що негативно вIIJIивaлють Еа спrп над), призводяБ до
забрушення нllвколипп{ього природrого середовища або шкiдtпвпх яаслiдкiв дя здоров'я
населеЕяя, а також в iнrлих випадк{lх, пердбачепих зirконодarвством УкраЪи;

5.1.б у встшrовленому зatконодilвством порядку вживати заходiв до зупиЕеЕIIя дiяльностi
ПiДприемств, уш.rнов та оргшriзацiй, що здiйсrлоютъ використlлшш надр без спецiа.lьних дозволЬ
на користувашш або з порушенням уuов, передбачених тalкпми дозвол:lп.lи;

5.1.7 яаправляти матерiаги щодо виявлених пор).шень в Ьшi уповновахенi державпi
оргаЕи дIя проведенЕ,I ковтроJIьню( лiй i первiрк, притягненЕя На,дрокористувача до
вiдrовiда.тrьвостi та,/або вжитгя заходiв раryвапня вi.щrовiдно до компЕтепцit.

5.2. ,Щ ерясгеояадра зобов'язапа:
5.2. l свосчасно розглядати звернешrя Над1lокористрача;
5.2.2 своечасно ро3глядати отршrлапi вiд Нашlокористувача прграми, Iш:лЕи, звiти та iHmi

докуrt{енти, якi необхiднi для виковання робiт, визначенIIх цiею Угодою.
53. Прп впкопанпi робiт вiдповiдпо до }мов фсi Угодп Надрокорпстувsч зобов'язапий:
5.3.1 У встiшовлепому порядку зареест}tsalти роботи i дослiдженвя, пов'язанi з

геологiчним вивченням, в тому числi дослiдно-промисловою розрбкою рдовищ кориспю(
коп:tлин зzlгiuьнодержaвIlого значенЕя;

5.3.2 приступrгш до проведення робiт па визначепiй дiлянцi надр не пiзнiше пiж черз 2
(.ша) роки з моменту почажу строку лii.Щозволу

5.3.3 забезпечувати повноту геологi.пtого вивченIU{, охорону над) та довкiлля в межах
дiляки надр, наданоi в користуванЕя, а тarкож забезпечувати прЁведенЕя порушениr( земеJIь у
стirн, прпдатlий дrя використ!шЕя за призначепЕям, або придатний дrя пода;rьшого iх
використашrя у суспЬному виробництвi вi,щlовiдно до Прогршп.r робiт;

5.3.4 пiдотувати звiт про результати геологiчrrого вивqепЕя, (ловивчення) на дi.ппrцi надр
та забезпеIfrги в уставовленому законодirвством порядку подalЕIlя докумеятiв на затвердженю{
оцiнки зшrасiв корисних копatJIин не пiзнiше пiж за 3 мiсячь (7iB) до дня закiвчепня cTporcy дii
,Щозвоrry;

5.3.5 проводити роботи у термiни та в межах, зaвначених у Програмi робiт;
5.3.6 дотрпryватися вимог законод.lвстм Украi'ни, чинних стаrцартiв, правил, норм

викопапня рбiт, пов'язапих з користувztншш надрalми;
5.3.7 допускати уповЕовакених посадових осiб .Щержгеопадр дя здiйснення заходiв

державного геологiчного коЕтоJIю в порядкУ та на пiдставах визначеЕих ЕlипЕим
закоЕодавством Украiни;

5.3.8 вi/(пlкодовуваТи збитки, заподiяпi пiдприемствtll\.r, установам, оргапiзачiяrr,
грмадянil}, та довкiJIJIю;

5.3.9 вiдпкодовfмти у встiu{овJIеЕому порядку ыIасЕикtl { зем;ri та землекорисý.вачам
збшп<и та втрати, завдаяi впаслйок користуванЕя земельними дirrянкаlrп,t вiдlовiдrо до мети
корист)в:lпfiя наш)ами визначеноi.Щозволом;

5.3.10 використоврати надра вiдповiдrо до мЕти, д.llя п<оi ik було надано;
5.3.1 1 збезпечувати безпеку rподей, майlrа та навкоlпшъою прцрдrою середовшца;
5 .3 . 1 2 дотримуватися вимог та уuов, передбаченrтх .Щозволом та цiею Угодою;
5.3.13 надавати В УстilЕовлеЕому порядку .ЩержгеоIrадрам iнформачirо щодо користувiшIrя

Еадрами;
5.3.14 при виконаннi робiт передбачешп< ,Щозволом та цiею Угодою застосовувати

прогресивнi техяологii i техпiку, що забезпечують повне, koмImekcнe i рацiонмьпе вивчепЕя
Еад);

5.3.15 зберiгатl розвiдральпi гiрпичi вирбки i свердловини, я<i мож5rгь була використанi
при розробцi родовsщ та в iнпп:х цiллt, i лir<вiдов}ъати у встalновленому порядку виробки i
свqrдловини, якi не пiдrrягають подatJIьшому використа{ню;



5.3.1б зберiгаm геологi.пту i виконавчо-технi.пту докуr,,rентацilо, зразки гiрьких порИ i руд,

МлiкатЬ проб корисних копzlлин, якi можугь бупr вш<ористанi при подiIJьшому вшчеlшi та

використанн i нашr;
5.3.17 лотримуватися протипожежноi безпеки на родовищi та нести за Hei персона.пьну

Bi,щroBЦaJrbHicтb;
5.3.18 зупинити викоЕанЕя на вадапЙ йому у корисryвання дiлянцi надр цЬовrх робiт,

передбачених ,Щозволом, пiсля зуппЕення дii,Щозвоrry та пiсrrя йою ануJIювашrя;

5.З.19 у разi зупинення дii Дозвоrry проводЕти на дi.ллпri надр роботи, пов'язаrri iз

запобiгшrням виЕиIсIешIю аварiйноi ситуачii або усуненням iT паслi.щсiв, а тlжож виконрати
зzlходи, спрямовапi на усуяення порушень, що ста.ли пiдставою дlя зупиtrення дii ДозвоJry;

5.3.10 забезпечити рацiонапьне комплексне вивченЕя, використд{ня i охоропу надр згi,щrо

з цi€ю Угодою та Програмою робiт;
5.3.2l створпти безпе.пri для пр riвникЬ i населення умови проведенЕя робiц пов'язаяпх з

користрllнвям дi.llянкою падр отримчrною з метою геологiчного впвченЕя, в тому шrслi дослiдrо-
промисловоi розробки вуглеводнiв;

5.4. Прп лiквiлацii робiт вiлповiдпо до умов фсi Угодп IIадрокорпс'гувач зобов'язапшй:

5.4.1 првестИ та здiйснитИ фiнансуваrпЯ лiквйацiйнrтХ pбiT вiдповiдrо до
затвердженого в уст.rновленому порядку Проекry робiт;

5.4.2 у випадку повноi або частковоi лiквiдацii чи консервацii гiрпичодобувного об'екга

гiрничi виробш привести у cT L який гараlrryс безпеку Jподей, майва i навколишнього

природrого середовищq а в разi ковсервацii - збереI-ги родовища та гiрничi виробки на весь

перiод консервацii;
5.4.3 здйснювати за погодженням з оргalна},lи держlвного гlрничого "т"ry та lнпIими

заiпт€ресоваIrшt,[И ОРГlШ:ll\.rи у порядку встаIIовленому зatконодавством лlквцацlю r консервацlю

гiрничодобувних об'екriв або ix дi;rянок.
5.5. Надрокорисц/вач ма€ право:
5.5.1 здiйсrrювати на наданй йому дfirянчi над) геодогiчне вивчення, в тому числl

дослi,що-промислову розробку родовищ корисЕих копilJIин зtгtuьнодержilвного значепяя та iншi

роботи згiдно з умовами .Щозволу та цiеi Уго.щ;
5.5.2 розпоряджатися видобупами корисяими копчlJIина}fи в порядку визначеному

зzlкоЕодirвством Украiни;
5.5.3 вести, припипяти свою дiяльнiсть на отриманiй в користув{lнЕя дiлщi нашl па

р{овах, визначених .Щозволом, цiею Угодою та зilконодчlвством УкраiЪи;' 
5.5.4 при виконштнi робiт вiдповйно до Дозвоlrу та yr,loB цiеi Угоди за;rуrати на пiдрядrю<

yцoB:lx вико;авцiв окремих видiв робiт, якi мають техвiчнi можливостi, що вi,щrовйдоть

вимогаь{ чинного зilконодавства.
5.б налрокористрач несе вiдповiдапьнiсть за дотримашцм запученими виконавцями

умов ,Щозвоrry та уi{ов користувzшЕя надрами вiдповiдrо до вимог .шнного зiжонодавства.

6. Коrrгроль за викоЕаIIЕям умов користувапня шадрами та полоrкень цiсi Угоди
6.1. КоптролЬ за вЕкон:lнЕям умов корисryъання над)tI ,1и вцщовцно до дrючого

зaжоЕодitвства та положень цiеi Угоди, здйсшоеться ЕезаJIежно кожною iз CTopiH,

6.2. Надрокористувач при проведеявi робiт здЙсшос рiзнi види вщюбничого ковтроJIю, а

тмож здiйснюе контроль за виконапням та якiстю робiт, -лd проводить залучеЕий виконавець.

6.3. ,Щержгеоналра проводrть заход{ держ:вного геологiщого коЕтроJIю за викон:шItям

yltroB користува] {rI над),lми- та положень цiеТ Угоди в межчлх повЕоваrкеЕь вiдповi,щяо до дiючого

закоЕодilвства.
6.4. .Щержгеоналра за результата,tи проведенпх нею зaжодlв геологlчного контроJIю,

безпосердньо або за подшlн"t*,r Мi"rrрпрод" з пiдстав, передбачених Законом Украiни "Про

оцiпку 
^*пливу 

на довкfuшrя", цеЕтрirльних оргаrriв виконавчот влади, що реалiзують держilвну

полirrлку у сферi здiйспення державною гiрничого н!гляд/, епiдемiологiчЕого н:гляду

(спостереженняJ, державЕого нlгляду (контрошо) за додержаяням вимог законодавства у сферi

охоропи нllвколипIнього trриродrого середовища.' органiв мiсцевого сzr {оврядувirпня, органiв

,ЩФС у разi порушенЕя Надрокористувачем умов корисцъarння Еад):lми мае право:
- 
о.д.t .уо"rr"rи дiю дозвоJrу у випащах передбачених пунктом 22 порядку надаЕня

спецiaUIьниХ дозволiВ на користувztI+rя надрамИ затвердкеного постalновою Кабiнеry MiHicTpiB

украiни вiл з0.05.20l l м 615 (далi Порядок) та в iншю( випадк.lх, пердбачених зilконоДаВСТВОМ;



6.4.2 ПРШlшlити прarво користуванtш Еaдрами lIIJutxoM alнуJIюваЕня .Щозвоrry у випадках,
передбачених пуЕктом 23 Порядку та в iпших випадках, пердбачевих зaкоЕодirвством;

6.4.3 зверыутвся з позовом до адмiнiстративЕого суду з метою приппнення Bcix видiв
робiт iз використilння ця,цр, що проводяться з порушенЕям стандартiв та правrtл i мояqrь
сприlшнити псування родовищ, icToTHe зниження ефеrгивностi робiт або призвести до значнD(
ЗбИТКiВ, а ТtЖОЖ вживати заходiв до зупйненЕrI дiяльностi пiдlриемств, ycT{lt{oв та органiзацiй,
ЩО ЗдiЙСНюЮть використаЕltя надр без спецiальпих дозволiв на користувalнЕя падrами або з
порушеIпiлr{ уь{ов, пqrедбачеrтих тllкЕми дозволами.

б.5. Дiя !озволу поповIIюетъся .Щержгеонадрами за умови ус}ъення На,дрокорисryвачем
причин, що призвели до зупинепня його дii.

б.б. Налрокорисryъач мае пр.rво оскаржити в судовому порядсу накази .ЩержгеоЕадр про
зупиЕеIIIIJ{ та цршIинеflшI прЕша корист}ъilнIul дirrшкою надр пIJIяхом ануJIювштrrя ,Щозво.тry.

6.7. ,Щержгеонадра продовжус строк дii .Щозволу за у {ови надzlЕнrl Надрокористувачем
ПОЗИТИВПОГО ВИСНОВкУ спецiа:Iiзованого державного геологi.лого пiдприсмствц ycTzlнoвп,
оргмiзачiь що Емежать до сфери управлiпня .Щерх<геонадr, за резуJьтатtlI\{и проведенЕя
державпоi експертизи звiтiв щодо геологiчних матерiалiв.

7. Iнформувапня Сторiя. Щорiчпа звiтнiсть
7.1. Надрокористувач зобов'язанпй щороку подавати до .Щерх<геонадр iяформацiю щодо

СТаНУ ВиКОяlШня Програми робiт за формою встlмовленою з:жонодalвством та II4дirвати
вi,щlовiлоi поясЕеЕIIя з питаrъ, що BiдreceHi до компЕтенцii !еря<геонrлл.

7.2. .Щержгеонадра зобов'язаrrа своечасЕо iнформувати Надрокористувача з шатань, якi
вiДrесепi до його компетенцii i виникають стосовцо виконання ylt{oв Дозволу та положепь цiеi
Угоди.

8. Копфiдепцiйпiсгь
8.1. Уся iнформацiя, отримапа чи придбаЕа Сторонами в процесi BиKoE.lHIuI робiт, е

КОпфЙепцiйною. Порялок i умови користув:iнЕя iнформацiею, устttнонпоеlъся влlюником
iнформацii вiдповiдно до чинного зIжонод:lвстм.

8.2. Вимоги конфiденцiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiеI Угоди, за.пишаються в силi
пiсля прлшlшепIrя строку лi[ uiei Угоди, л<що iпше не передбачеЕо чиЕним зaкоподulвством.

8.3. Конфйенчiйнiсть цiеi Угоди ве попшрюетъся Еа )лvови, врryльованi чиЕвим
законод:lвством Украi'ttи, та щодо органiв, якi здiйсgюlсrь контоJБ за ix виконапнлrл.

8.4. Не е порушеЕIIям конфiденцiйпостi цiеi Угоди надtlшt I вiдомостей, докумевтiв та
iнформаuii контроJIюючим, судовим, державЕим орган.м у випадках, пердбачених чиЕЕим
зzжонодавством.

9. Обставинц rrепереборноi силп
9.1. Невикованяя або непа.rrежне виконalЕIIя зобов'язань за цiею Угодою с виправдашп,t i

не спричиняе вiдповiда;rьностi у тому разi, якщо таке ЕевикоЕatнЕrl Im пепмежне BиKoEllHIUl е
наслiдком випадку або обставин непереборноi сили, якi виIIикJIи пiсля ук.падення цiеi Угоди,
перебlъають поза меж!ш{и контолю CTopiH, та якi Сторони не могJlи шri передба.п.rти, aHi
попередпи розумнЕми заходilIlrи.

9.2. Пiд випадком Сторони розрлiють н4дзвичайну подiю, яка не Еосить харакгеру
невiлпортноi, одЕак е непередбачувапою i раптовою для CTopiH, а caIt{e: tlкТи або дii органiв
державногО управлiнtlя, рiшення органiв мiсчевОгО саJtrоВрядувllнНя, змiни в законодавствi
Украiни за }а{ови, що данi обставини безпосередньо вIIJIинуJIи на своечасЕе виконаншI
зобовkзань Сторони. Пiд обставинами непереборпоi сппл Сторонп розрлiють повiнъ, пожежу,
землецrус та iншi стихiйнi JIиха, оголошеrrу та неоголошеЕу вiйпу, BoeHHi дii, загрозу вiйни,
терористичнпй акг, блокаду, ревоrпоцiю, зaколот, повстанЕя, MacoBi заворlппеЕIIя та iпшi подii
що не залежать вiд волi CTopiH.

9.3. При HacT {Hi обставия, за}начеЕnтх у пуrrгi 9.1., Сторн4 яка опиrплася пiд ik
вIIJIивом, повиЕна в роз}а{Еий сц)ок, чlле не пiзнiше нiж через 7 календарнлtх дriв з дня ix
виникненIUI, без затрш,rки повiдомити про це iншу Сторону та Еадати прOтягом 60 каlrендарних
днrв док}ъ{еItти, що пцтверджують lx настаЕня. Повiдомлення повинпо мiстити iнформацiю про
характер обставин i, лоцо можливо, оцiнry ix впливу на можJIивlсть виконання стороною cBoii
зобов'язань за цим .Щоговором та примiрнlлi графiк виконшrня зобов'язань.



9.4. Пiсля повiдомлення про вш{икненЕrl обставrя пеперборноi сиrпr Стороrш, унайкоротrшlй TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхiдrостi) з метою прийн.яття спiльногЬ
рrшеЕня щодо подrlJIьшого вЕконання умов цiеi Угоди.

9.5. Пiсля пршIинеЕшI обставин, зазначеяID( у пуякri 9.1., Сторонц що опlдилася пiд
впливом обставин непереборноТ сиJIи, повинЕа без затрлпrлки, але не пiзнiше нiж через 5

5шечарЕих .щiв з дrя приIшяення, повЦомити про це iншу Сторопу у письмовй формi.повiдомлепня повинно мiстити термiп, в яшй передбачасru"" *и*оrrurи- зобов'язання au цraю
Угодою.

9.6. Факr настання обставиц непереборноi сиJш повинен буги пiдтверджений
документаJIьно компетентIt!{м органом (сертифiкат торгово-промисловоi па.пати).

В разi вiдсупlостi пiдтвердження Сторона, яка не викоцала своТ зобов'яз.шЕя, несе
вiдповiдальнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог законодilвства.

11. Набуrтя чпrrпостi, змiпи, розiрвапня та припипення Угодп
l 1 . 1. Ця Угода набирае .л'HHocTi з дrя реестрацii ДозвоJry й припиняе свою дiю з моменry

Iц)ипинення права корист}ъzlння надрilJr.rи IIIJIю(oM ануJIюв:lнЕя .Щозвоrry або закiнчення строку дii
.Щозвоrrу.

l1.2. liя цiеi Угоди alвтоматиtшо з)пиняетъся, в частинi викоЕ.lння робiт, передбачевих
.Щозволом у випадку його зупинення та поновJIюеться у разi поновлення дii ,ЩЬзволу.

. 1l.з. У разi продовженlul строку лii .щозвоrry Стороrи в установленому порядку вносять
змiнл до Програми робiт та до цiеi Угоди IIIJIrD(oM укJIад.шня додатковоi )тодп.

1 1.4. ЯlСЦО iНШе ПРЯrлО не пердбачено цiею Угодою або wrнrпм u VкрчЪl з.rконодalвством,
вцесенця змiц Та доповЕень до цiсi Угодl здйснюеться в поряlку встаrrовленому зrжонодalвством
Украiпи IIIJUD(oM укJIадalнЕя додатковпх )тод до цiеi Угоди, л<i стають дй"rrr*п пiсля ix
rшсьмового оформ.пенrrя Сторонами та пiдписання уповпоыrженими особами Сторiп.

1 1.5. ОДНОСТОРОННЯ BilЦ.roBa вiд виконання ploB цiеi Угоди повнiсrю чбо 
"u"oouo 

,r"
допускасться. Право односторонtъоi вiдrлови вiд цiеi Угоди падасться {ержгеонадра , у випадку
приIIиЕенЕя прaва користуваI{ня надрilIt{и IIIJUIхoM аrryrповання .Щозвоrry.

1l.б. Кожна Сторона пiдтверджуе, що обидва прлшiрrшки чiеi Угоди пiдписшri вй iT iMeHi
особою, яка ма€ пр:lво вчиЕJrти юридитri дii вй iMeпi вцповiдноi юридлчноi (фiзишrоi особи -
пiдприемця) особи. Кожна Сторона гараптуе, що нею BrTKoHaпi yci умови'i формальностi,
передбаченi iT установшlмr. ДОКУrt{еНТ.lJlrи, щодо прийlтrггя оргаЕами управлiння-рiшеЕIrrl про
погодження i пiдrгпсаrшя цiеi Угодл, а особц яка пiдписма шо Уголу, мас для IФого до"rаrrъ
обсяг повноважепь. Жодна iз CTopiH Ее може посилатися у спорl з другою Сторопою на
обмеження предстilвництва особи, яка пiдписала цю Угоду вiд iT iмЪнi, чйоч п"доa.овiрнiсть
вйомостей щодо представництва.

. l1.7. Сторони Еесуtь повпу вiдповйа,rьнiсть за правильнiсть вказllних ними у цй Угодi
рквiзlтгiв, а у випадку змiпи: реквiзитiв, юридичноi шл факгичноi адреси, назви, установIIm(
документiв, Сторон4 у якоi вiдбулася така змiна, повиннiповiдоr"r"Ъро-ц" iншу Сторону устрки та в поряд(У визначеномУ зiжонодавствоМ Украiни. У разi пеповiдомлеш{я Сторонп
несугь ризик настапЕя пов'язаtих iз ним несприятJIивих цаслiдкiв.

l1.8. Yci правовiдrосинИ, що виЕик.юТь з цiеi УгодИ або пов'язанi iз нею, У ТОМу.плслi
ПОВ'ЯЗаНi iЗ ДiЙСНiСТЮ, УкладеI UIм, викоЕанItям, змiвою та припиненняи цiеi Угодl4 тл)ь{аченЕrIм
ii умов, визЕаченшIм наслi.щiв недiйсностi або порушепrrя У-лrп, р"ryrооються цiею Угодою та
вiдповiдними нормaми rIинного законодавства Украiни.

l I.9. tIя угода скJIадева украiнською мовою у.щох автентич{и]к примiрниках, якi маютъ
одЕакову юридичЕу сиJry, по одному примiрнику д.пя кожноi iз CTopiH.

l 0. Викорrrстапня украiпського потепцiацr
l0,1. У проuесi надрокористування на дiллrцi надр, Надрокористувач використовратиме

6ýЛЯД13НIrЯ, МеХанiзми, засоби, rцrиладдд, устатк}.кlнЕя та iH. пёреважно-вiтщ.rзняшлх виробrшкiв
(в тому ,лlслi послlти) тiею мiрю, у якiй ii цiпи та якiсrъ, порiвняпо зi свiтовшr.rи цlпаr, та
ясiстю, будпь TexHi.лro, технологiчно й економi.пrо доцiлънилп.l, та не призводитцм)пь до
зниження рiвня виробництва та екологiчноi безпеки.



12.1. невй,емною частиною ц,:r'iАЖ:У ^О 
УГОДИ

- Додаток l - Харакгеристика дiляrки надр;
- .Щодаток 2 - Програма робiт.

13. Юриличпi адресп, реквiзитп та пiдписи Сторiп

ar
i1ёа'ttыалr

(посада, прiзвище, iм'я, по
(пiдtис )

.Щержавпа qrryэкба
геологii та падр УкраiЬи

03680, м. IfuiЪ,
вул. Антона I]едiк4 16
сдпоу 375з60з1
тел. (044) 536-1,З-20

Еадрокорисryвач
повне найменування: Товариство з
обмежепою вiдповiдальпiстю <<Дмбер
Хо.lцинп>

юрид.rтша ад)еса: 11000, Житомирська обл.,
Олевський р-н, м. Олевськ, вул. Герцеп4
буд. 19/л

едпоу з954067з

тел. 098036163l
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.Щодаюк 1

до Угоди про умови користувашIя
вадраJlrи з метою геологiчного
вивчеЕIIя, в тому числi дослi,що-
промисловоi розробки родовищ
корисЕID( копlUIин загilльнодержавного

ZO2о4И м"!Шб
ХАРА КТЕР ИС ТИ КА

Загальнi вйомостi про д rянку наддiляпкп 
надр

l. Мiсце розташуваIrЕя родовиц4 адлiнiстративна прrв'язка:
перспекгивна на виявленIlя родовища бурIптипу Козюлiвська дiлшка над) знtlходiться в

9upyrlь*ory районi Житомирськоi областi, в 8 шl на пiвнiч вiд смт. Словещrо, в районi сiлКозюлi, .Щ5би, Лiсовui. Територiя пердбачуваного геологiтrого вЕвченЕя зЕа(ощIъся па
угiддях Словечанською лiсгоспу, па 85-90% покрита рiзновiковими змiшаrими лiсами та
ч:гарциками, в знатrй Mipi заболочева. Площа постадйного геологiщого вивчеI Iя становить
106,7 rol2 i пе знаходлться Еа земJIл( прщюдоохоронного призначепня. Через цеЕтральIrу
частиЕу дiлянки в пiвнiчно-захИному нzшряuку протiкають Ma.lli рiчки Бiгуrть та Словетrа (в
cBoix верхяiх течiях), тому геологiчне вивченЕя буле проводlттись з врахувашrям ix
ПРЦРОДООХОРОННИХ ЗОН Уже розпоIшнatюIш з пошуковоi'-попцrково-оцiпювальноi стадii
геологорозвiд,ъальних робiт та iншlоr природоохоронrих заходiв згiдпо чинного зЕtконодaвства.

2 а. Географiшi коордrпrати цпових точок та Iшоща дiJlянки Еацр:

l. 51'з2'22" ПнШ,28о 12'51'' Сх.Щ2. 51' 30' 03" ПнШ, 28. l6' l1' СхД
3. 51'28'00" ПнШ,28" 28'04" СхД4. 51" 26 '16" ПнШ,28.28'01'схД
5. 5l" 26'24" ПнШ,28О 2l'07'СхД
6. 51" 28' l1" ПнШ, 28" l0'49" СхД
7. 51'3l'36" ПнШ,28. l0'53'Cx!
fIлоща - 106,7lол2

2 б. Географi.лri координатИ свердловин (для пiдземних)- вiлсутнi.

3. Геологiтrа харакгеристика (вiдомостi про ki,ъkicTb запасiвr/ресурсiв, iнформацiя про заявлену
потребу).

Найбiльш перспективними на впявленшI пок.ltадiв бурrптину е вi.щrrад,l межигiрькоi свiти
xapKiBcbKoi cepii верхнього п.rлеогеЕу. Лiтологiщо че KBaluoBi лрiбно-середньозернистi пiски з
прошарками а;rевритiв та алевритистID( гJIин, часто з обвуглепими р*оrrra"r, заJIишками.
ПоцоrшiстЬ вiдкладЬ стчtновить 1.0-1.5 до 4.0-б.0 м. Безпосерлпьо .Ъ***r^по вiдкладами в
межах Зилryхiнськоi, TeTepiBcbKoi та Козюлiвськоi дi.пянЬк повkзацi про-ши (знмiдки)
бурштину.

. 
О"iкувапi резуJьтати робiт В межах дiлянки передбачаоть апробачiю попq)едlьо

рзвiдапих i оцiненш< запасiв та перспеюивних ресурсь бурппину у кькъст; не менше б0 000
ч, рm плаЕуеться використовувати як сировину для ювелiрноi-промисловостi, що в зпачнiй
Mlpl покращитъ пФсIIективи подаJIьшого розвитку га.пузi з огляд/ на тенденцiю невIIинного
ройу попиту Еа уцвiНський бурпггин та виробп з нього як в межах Украi'ни так i за кордовом.

надрокорисr}ъач
Керiвпик
Холакiвський Юрiй Мш<олайович



!ержгео

Додаюк 2
до Угоди про умови

користування надрitми з метою геологiчного вивчення,
в mму члслi дослИно-промисловоi розробки родовищ кооисню( копалин

"tд{J"_/fuо,?о zo./9 х" ?;/€6
IIРОГРЛМА РОБIТ

з гео;rогiчпого впвчешпя в тому чпс.лi дос.лiдпо-промпс;rовоТ розробкк
Козюлiвськоi дiляякп бурштппу

IIадрокоршсryвачеОЛ О г/

В"

у ?a
с

ш
пlп Вшдп робiт та вптрат обсягr

робiт

Строк
проведення

lT
Внесення змiн до програми робiт Власнi

коlпти

IVкв.2018р.-

I кв.2019 р,-

2

пошукових свердловин: встановленIUI
загаJьIIIо( з:кономiрностей геологiчяоi будови
родовища визначеЕвя перспектив лiцензiйноi
rrлощi, встановлеItця прогнозованих pecypciB
корисних копiUIин;
Бурiнrrя розвiдlвalJьних свердловин: оконтурення
родовищц дета.лiзацй особrшвостей геологiшrоi
булови, вивчевня якiсrrих i Ki,lbKicниx парамстрiв
корисноi копаIини. обгрунтувапня п iдрахрку
запасЬ.

Бурiння

450 свр.
l200 ш

б l50 ш.

Власнi

кошти

I KB.20l9p.-
tV lв.2019 р,

Комплекс геологорозвiлува;ьних робiт:
геологiчне обсrryговування бурових робiт, вiдбiр
проб iз керпу свердlIовин, гал,tма-карот:Dк
свердловпн, гiдрогеологi чн i дослiдження

Власнi
коштп

I кв. 20l 9 р.-
IV кв. 2019 р.

4

Лабораторнi роботи: проведення фiзико-
мехаriчнпх дослiджень керновrл< проб на
визначення BMicry бурштину-сирчю, xiMiTri i
мiнералогi*li аншriзи, випробрання сировипи,
рмiацiйно-гiгiенiчяа оцiнка сировиЕи.

l5 . ан.

l06,0 тис.
проб

l0 спекр.
ан

l5 xiM. ан.

Власнi
кошти

I кв. 2019 р. -
III кв. 2020 р.

5
кJIаданЕя та затверджеIlня у встzlновленому

дослlдЕо_ oBolп бки

с Власнi
кошти IV кв. 2019 р.

6 .Щослiдrо-пролласлова розробка
кар €р

Власнi
кошти IIl кв. 2020

I кв. 2020 р. -
,7 пцготовка

кондицiй

Кам боти огlгеолepмbнl скJIадаЕIrя чногоро звlту
ма lfu,I1B скJI птЕо ocTlтер аданrUI иних Звiт Власнi

кошти
III кв. 2020 р.-
IV кв. 2020 р.

8
тверджеЕIUI запасiв корисноi копа:плни у .ЩКЗЗа

Звiт Власнi
кошти I кв. 2021 р.

ф(

екто Ходакiвськпй Ю.М.

!жере;lо
фiнансув

апня

1 l

J
l06,0 тис.

проб
l47,1 тис.

пог. м.

проекг


