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.Щолаток ло спецiального дозво.гry
на користування надрами, наданого з метою
видобування корисвих копалин

ас го ови
(назва корисноi копалини тадiлянки надр)

ЦЬнiщада Пiвдецяа дiлянки

},,lЪ 5005 вiд к03> вересня 2009 року

м. КиiЪ

який(а) дiс на пiдставi

г-оL

Угода Л}
про умови користування надрами

з метою вядобування корпсних копаJпн

о

(,1ala}lci

,Щержавна служба геологii та надр Украiни, в особi

о
€о

(ла.ri - .Щержгеоналра) з однiсi сторони та

товАрист во з оБмЕжЕною вIдповlд НIСТЮ КБУДIНДУ СТРш-сЕРВIс ЛТД)

6/1.о

(повне найitенуваннл юридичноi особи або прi]вище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи лlдпри€мlu )

яке заресстро вшrе Голосiiвською Dайоннок) v rricTi Кисвi Jер)+савною al,\t iнiсmацiсю 7.1l.]00з

рокч. рессmацiйний Nsl 068 120 0000 0086з9

в особi дирекгоDа Васянови
{орrан ресс-rрацii', дата га ресстрацiйний номер)

миколайовича
(посадц прiзвише, iм'я m ло батькоsi)

який(а) дiе на пiдcTaBi CTaTtTy
{на,rва док v.- ileHTa )

(лалi - Налрокорисryвач), з iншоi сторони (лшri разом - Сторони, а кожна окремо - CTtlptlHa)

уклаJIи цю Уголу про умови користування надрами з метою видобування родовищ кориснltх
копarлин (ла.lli - Угола), яка е невй'емною частиною спецiального дозволу на користування
Еадрirми вiд к03> вересня 2009 року Nэ 5005 (да.,ri -.Щозвiл), про нижчевикладене.

2. BйoMocTi про дiлянк.,- надр, яка надана в користчвання
2.1. Мiсцезнаходження дiлянки налр Киiвська область. Бповапський район. Bi.r l 8-го :rl

32-го км вверх за течiсю по D. Десна вiд мiсrrя впадiння в D. Днiпро

1

jw

1. Предмет Угоди
1.1. !ержгеонадра надае Налрокористувачу право тимчасового користування дiлянкою

надр з метою видобування корисних копаJIин, а Надрокористувач зобов'язусться виконувати та
дотримуватись умов користування дiлянкою надр. передбачених !озволом, цiею Угодою та
нормами дiючого законодавства.



2,2, Просторовi межi дiлянки Еадр, яка е предметом цiеi Угоди, ступiнь геологiчного
вивчення та освоення об'екта надрокорисryвziння. вiдомостi про затверджеяня (алробацiю)
запасiв корисноi копалини та загальна кiлькiсть запасiв на час Еадання Л*"ф вказуютьсянадркористувачем у характеристицi дiлянки надр, яка с Додатком l ,а невiд'смнъю частиною
цiеi Угоди.

3. Умовп користування дiлянкою надр, яка надана в корисryвання
3.1. Умови користрання на,дрzlми, видл, обсяги, джерело фiнансувапня та стрки виконання

Надро користувачем робiт з видобування корисних коп:tлин - п спаського оо овиtлаlcKrB

протягом строку лii ffозволу визпачаються в Програмi р"бi, , ;;Ъ;1,;ЖН'il'Ё#;- копаiIIlн.
лtа лiдписустьСя Сторонами, е ДодаткоМ 2 та невiдЪмнОю частиною цiсi Угоди (лалi - Програма
робiт).

з,2, Програма робiт в цiлому або okpeMi ij'показники, у разi потреби можуть змiнюватися
та./або доповнюватись за взаемЕою згодою CTopiH у межах лii ,ДЬзволу ia цiеi Угоди.

3,3, Сторона, яка iнiцiюе внесення змiн таlабо доповнень ло Програми робiт. зобов'язана
надати iншiй CTopoHi вiдповiднi письмовi обrрунтувавня ,а пiдтвердтсую.ri ло*j-"пr".

3,4, Сторона, яка одержала Вiл iншоli Сторони письмовi обгрунтуваняя a nio.u.po*yt.1""""
документами та пропозицiI щодо внесення змiн таlабо доповнень ло Проaрч"п робiт зобов'язанав мiсячяиЙ TepMiH надатИ iншiй. CTopoHi письмовУ вмотивов{lнУ вiдповiдь щодо прийняття
пропозицiй щодо вIIесеннJI змiн та./або доповнень до Програми робii.3,5, Строк виконання робiт з метою видобування корисних копa..lин може бrтrl
продовж€Еий за умови продовжевня строку дii.Щозволу та чiсi Угоди, iз внесенням вiдповiдних
змiп ло Програми робiт.

3.б. особливi умови корисryваItня надрами визначаються в .щозволi та цiсю Угоtоtо i с
обов'язковими до викоIlilння НадрокористрачЪм.

4. Права cTopiH на геологiчну iнформацiю про надра
4,1. ВикористанЕя та розпорядження Сторонами iеологiчною iнфЪрмачiсю про надра

здiйсrrюеться в порядку визначеЕому законодавством.

_ 4.2. Геологiчна iнформацiя про наJра. створена (прилбана) за рахунок коштiв державного
бюджету е державною власнiстю.

_ 4.з. ГеолОгiчна iвформаuiя про надра. створена (прилбана) за paxvнoц коштiв .лержавного
бюлжету, надаеться Надрокористувачч на правi користування та во,тодiння бiз права
ро3порядження па договiрнiй ocHoBi в порядку визначеномч законодавством.

_ 4.4. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (придбана) Надрокористувачем пiд час дii
,щозволу за власнi коIцти, е його. власнiстю. Про передачу права власностi або ltpaBa
користрalння геологiчною iнформацiсю Надрокорист!ъач повiдомляс 1повноважений орган в
порядку визначеному законодавством.

Угоди;

5. Iншi права та обов'язки CTopiH
5.1. !ерlкгеонадра мае право:
5.1.1 витребовувати у Нмрокористувача звiтнi данi та iнформаuiю про виконання uic.i

5.1.2 ВИДаВаТИ Та налравляти Налрокористувачу в Ntежах свосi компетенцii вiдповiднi
приписи, розпорядження та,/або повiдомлення:

5.1.3 здiйснювати вiдповiдно до дiючого законодавства державний геологiчний контроль
за рацiонаьrrим i ефективним використанням надр надрокористувачем;

5.1.4 притягувати НадрокориСтувача вiлповiдно до дiючого законодавства i у.мов uicT
угоди до вiдповiдальностi, в тому числi. зупиняти дiю Дозволу або припиняти право
користування надрalми шляхом анулювання !озволу в порядку визначеному законодавством:

2



5.1.5 в установленому законодавствоIll порядку вживати заходiв до припинення Bclx ви-.llв

робiт з використання надр, що проводIться Надрокористувачем з порушенням cTaH.lapTiB та
правил i можуть спричинити пс}ъання родовищ. icToTHe зниження ефективностi робiт або
призвести до значних збиткiв. в тому числi якшо роботи ведуться з застосуванням методiв i

способiв, що Еегативно впливають на cтztн надр, призводять ло забрулнення навколишнього
приро.цrого середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населення. а також в iнших
випадкaiх, передбачених законодавством УкраiЪи;

5.1.б у встановленому законодавством поря.]ку вживати заходiв до зчпинення дiя_,lьностi
пi,щIрисмств, ycтilнoв та органiзачiй, що здйснюють використання налр без спецiальних дозволiв
на користуваI rя або з порушенням уiиов, передбаченпх такими дозволами;

5.1.7 направляти матерiми щодо виявлених порушень в iншi уповноваженi ,lержавнi
органи дul проведеннJI коптроJIьних дiй i перевiрок, притягнення Надрокористувача до
вiдповiдалъностi та./або вжиття захолiв реагування вiдловiдно до компетенцii.

5.2. .Щержгеоналра зобов'язана:
5,2. l своечасно розглядати звернення Надрокористувача;
5.2.2 свосчасно розглядати отриманi вiд Надрокористувача прогрirми, плани, звiти та iншi

документи, якi необхЙнi для виконilння робiт. визначених цiею Угодою.
5.3. При виконанпi робiт вйповiдно до умов цiеi Угоди Надрокористувач

зобов'язапий;
5.3.1 приступити до проведення робiт на визначенiй:i-rянчi на:р не пiзнiше нiж через 2

(лва) роки з момеЕту початку строку лii .Щозволу;
5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкiлля в межах дiлянки надр. надано'i в

корист}ъання, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, при.]атний :-,lя
використання за призначенням. або прилатний.:ля подальшого Тх використання v сrспi.rьномr
виробничтвi вiдповiдно до Програми робiт:

5.3.3 проволити роботи у термiни та в межах. зазначених 1,Програмi робiтl
5.3.4 дотримуватися вимог законодавства УкраiЪи, чинних стаЕдартiв, прави.т, Hoplr

виконання робiт, пов'язаних з користуванням надрами;
5,3.5 допускати уповноважених посадових осiб !ержгеона-lр д,'rя здiйснення захо:iв

держalвного геологiчвого контролю в порядку та на пiдставах визначених чинни|\{

законодaвством Украiни;
5.3.б вiдшкодовувати збитки. заподiянi пiдприемствам. установам. органiзаltiям.

громадян zlI\.r та довкiллю;
5.3.7 вiдшкодовувати у встановленому порядку власникilм землi та землекористувачам

збитки та втрати, завданi внаслiдок користування земельними дiлянками вiдповiдно до мети
користувtlння надрами визначеноi !озволом;

5.3.8 використовувати надра вiдловiдно до мети. для якоi ix було надано;
5.3.9 забезпечуъати безпеку ,подей, майна та навко,lишнього природного середовища:
5.3.10 дотримуватися вимог та умов. передбачених .I|,озволом та цiсю Угодок,l:
5.3.1l надавати в устalновленому порядку !ержгеоналрам iнформаriю щодо користування

надр:lми;
5.3.12 при виконаннi робiт перелбачених .Щозволом та цiею Угодою застосовувати

прогресивнi технологii i TexHiKy, що забезпечують повне. комплексне i рачiональне використання
надр;

5.3.1З зберiгати розвiдувальнi гiрничi виробки i свердловини. якi можуть бути використанi
при розробчi родовищ та в iнших цiлях, i лiквiдовувати у встановленому порядку виробки i

свердловини, якi не пiд.пягають подальшому використанню;
5.3.14 зберiгати геологiчну i ви конавчо-технiчну локументачiю. зразки гiрських порi.r i

руд. дублiкатiв проб корисних копалин. якi можуть бчти використанi при полмьшомч вивченнi
та використаннi надр;

5.3.15 лотримуватися протиложежноi безпеки на роловиltti та нести за неТ персонмьн1
вiдповiдальнiсть;

5.3,16 зупинити виконiшня на наданiй йому у користування дiлянцi налр чiльових робiт.
передбачених Дозволом, пiсля зупинення дi'i !озволу та пiсля його анулювання:

з



5.3.17 у разi зупинення дii .Щозволу проводити на дiлянцi надр роботи, пов'язанi iз
ЗаПОбiГаННЯr.r виникненню аварiйноi сиryачii або усуненням iT наслiдкiв. а також викончвати
заход{, спрямованi на усунення порушень, що стали лiдставою для зупинення лii.Щозволуl

5.3.18 проводити у порядку встановленому законодавством повторну експертиз), та оцiнк\
запасiв родовищ(а) корисних копtlлин дiлянки (лiлянок) надр зазначеноi (зазначених) у.щозволi
та цiй Угодi;

5.3.19 внести змiни до ,Щозволу та цiсi Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з моменту
проВеДення повторноI експертизи та оцiнки заласiв роловищ(а) корисних копмин _]i.,lянки
(лiлянок) надр;

5.3.20 забезпе.дати рацiональне комплексне використztння i охорону налр згiлно з чiсю
Угодою та Програмою робiт;

5.3.21 створити безпечнi для працiвникiв i паселення умови проведення робiт. пов'язаних з
користранЕям дiлянкою Еаш) отримru{ою з метою видобування корисних копЕrлин;

5.З.22 У вСТановленому порядку забезпечити виконання вимог законодавства про ()llillK\
впливу па довкiлля.

5.4. При лiквйаuii робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Налрокорисгувач зобов'язаннй:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансування лiквiдацiйних робiт вiдповiдно .1о

затвердженого в установленому порядку Проекту робiт;
5.4.2 у випадку повноТ або частковоi лiквiдацii чи KoHcepBauii гiрничодобувного об'скта

гiрничi виробш привести у стан, який гарантус безпеку людей. майна i навколишнього
природного середовища. а в разi консервачii - зберегги родовища та гiрничi виробки на весь
перiод консерваuii:

5.4.3 ЗДiйСНЮвати 3а погодженням з органами державного гiрничого нагляду та iншими
ЗаiНТеРеСОВаними органalми у порядку встirновленому законодавством лiквiдацiю iKoHcepBauiKr
гiрнлтчодобlвних об'скгiв або iх дiляlок.

5.5. Надрокористувач ма€ право:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лiлянчi надр розробку родовища корисних копа_rlин та

iншi роботи згiдно з умовами ,I[озволу та цiеТ Угоди;
5.5.2 розпорялжатися видобугими корисними копалиItаJttи в порядку визначеном),

зtlкоЕодавством Украiъи ;

5.5.3 ВеСтИ. припиняти свою дiяльнiсть на отриманiй в користчвання Ji.rянui tla:p на

1ъ{oB.ix, визначених .Щозволом, цiею Угодою та законод,вством Украiни;
5,5,4 при BиKoHaHHi робiт вiдповiдно до Дозволу та умов цiсi Угоди залучати на пiлряlних

)/IlloBax виконЕtвцiв окремих вилiв робiт. якi мають технiчнi можливостi. що вiдповiдають
вимогам чинного законодавства.

5,б Надрокористувач несе вiдповiдмьнiсть за дотриманням зaш)пtеними виконавцями
у {ов ДозвоJry та умов користування надрами вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

б. Коrгроль за виконанням умов корисryвання надрами та положепь цiсi Уголп
6.1. Контроль за виконаннJIм y]vloB користування надра!!tи вiдповiдно до .1iючого

законодавства та положень цiсi Угоди, здiйснюеться незалежно кожною iз CTopiH.
6.2. Надрокористувач при провеленнi робiт злiйснюе рiзнi види виробничого контолю. а

також здiЙснюе контроль за виконанням та якiстю робiт, якi проводить залуrений виконавець.
6.3. ,Щержгеонадра проводить заходи держilвного геологiчного контролю за виконанням

умов користувalння надрами та положень цiсi Угоди в межах повнов,Dкень вi:повiдно.]о.,liючогtl
законодавства.

6,4. .Щержгеоналра за результатами проведених нею заходiв геологiчлого контролю.
безпосередньо або за подаЕням Мiнприроли з пiдстав. перелбачених Законом Украiни "Про
оцiнку впливу на довкiлля", центрiulьник органiв виконавчоji влади, що реалiзують державн}
полiтику у сферi здiйснення державного гiрничого нагJrяду. епiдем iологiчного нагJrяд},
(спостереження), державного нslгляду (контролю) за додержанням вимог законодавства r,сферi
охорони навколицIнього природного середовища. органiв мiсчевого самовряJlування. органiв
,ЩФС у разi порушення Надрокористувачем умов користування надрчlми мае право:
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6.4.1 зупинити дiю Дозволу у випадках перелбачених пунктом 22 Порядк1, надання
спецiальних дозволiв Еа користувzrння надрilми затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 30.05.2011 Nq 615 (далi Порядок) та в iнших випадках, передбачених законодавством:

6,4.2 припинити право користування надрами шляхом анулювання !озволу у випадках.
передбачених пунктом 23 Порялку та в iнших випадках, перелбачевих законод,lвством;

6.4.З звернутися з позовом ло алм iH iстрати вного с)ду з метою прнпинення Bcix ви.riв

робiт iз використання надр- що проводJlться з порушенняv станлартiв та правил i можуть
спричинити псування родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або призвести до значних
збиткiв. а також вживати заходiв до зупинення дiяльностi пiдприсмств. установ та органiзачiй-
що здiйснюють використання налр без спецiа_,rьних дозволiв на корист},вання надрами або з

порушенням умов. перелбачених такими дозволами.
6.5. .Щiя ,Щозволу поновлюеться Держгеонадрами за умови усунення Надрокористl,вачелt

приtlин, що призвели до з)пинення його дii.
6.6. Надрокористувач мас право оскаржити в судовому порядку накази ,Щержгеонадр про

зупиЕення та припинення права користування дiлянкою надр шляхом анулювання .Щозво_rч.

6.7. .Щержгеонадра продовжус строк лii ,Щозволу за yмови нмання Надрокористл,вачеlr
позитивного висновку спецiмiзованого державного гео.rогiчного пiдприсмства. ус,]аrluви..
органiзацii, що нilлежать ло сфери управлiння !ержгеонмр, за результатами проведення

державноi експертизи звiтiв щодо геологiчних матерiалiв.

7. Iнформування CTopiH. Щорiчна звiтнiсть
7.1. Надрокористувач зобов'язаний шороку подавати .lo !ержгеонадр iнформачiю шо,rо

стану виконання Програми робiт за формою встановленою законодавством та надавати
вйповiднi пояснення з пит,lнь, uro вiднесенi до компетенцi't !ержгеоналр.

7.2. Надрокористlъач зобов'язаний в установленому порядку подавати до Держгеонадр
щорi.пri звiти вiдповiдно до форм звiтностi щодо облiку запасiв корисних копitлин.

7,3. .Щержгеонадра зобов'язана своечасно iнформувати Налрокористувача з литань. якi
вiднесенi до його компетенцii i виникають стосовно виконання 1шов !озволу та положень цiсj
Угоди.

8. Конфiленчiйнiсть
8.1. Уся iнформацiя, отримzlна чи придбана Сторонами в прочесi виконання робiт. с

конфiленчiйною. Порялок i умови користування iнформацiею. установлю€ться власником
iнформачii вiлповiдно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфiленчiйностi, передбачевi статтею 8.1. цiеi Угоди, за.пишаються в силi
пiсrrя припинення строку дii цiсi Угоди, якщо iнше не передбачено чинним законодавством.

8.3. Конфiленчiйнiсть цiсI Угоди не поширюсться на }мови. врегульованi чиннttll
законодzlвством УкраiЪи, та щодо органiв, якi здiйснюють контроль за iх виконанням.

8,4. Не с пор}.шенням конфiденцiйностi цiсТ Угоди надання вiдомостей. докl,ментiв та
iнформаuii конц)олюючим. судовим: державним органам у випадках. передбачених чинни]\{

зilкоЕодавством.

9. Обставини непереборноi сили
9.1. Невиконання або неналежне виконанtul зобов'язань за цiсю Угодою с виправданим i

не спричиЕяе вiдповiдальностi у тому разi. якщо таке невиконання чи ненмежне виконання с

наслiдком випадку або обставин непереборноi сили- якi виникли пiсля уклалення цiгi } го.tи.

перебувають поза межами коЕтролю CTopiH, та якi Сторони не могли aHi перелбачити. aHi

попередити роз}ъ{ними зtlходil}.lи.
9.2. Пiд випадком Сторони розумiють надзвичайну подiю, яка не носить характер)

невiдворотноi, однак е непередбачуваною i раптовою для CTopiH. а саме: акти або дi'i <lрганiв

держilвного управлiння- рiшення органiв мiсчевого самовряд}вання. змiяи в законодавсгвi
УкраiЪи за р{ови, що данi обставини безпосередньо вплинули на свосчасне виконання
зобов'язань Сторони. Пiд обставинами непереборноi сили Сторони розl,мiють повiнь- по;ке,кr_
землетрус та iншi стихiйнi лиха, оголошену та неоголошену вiйну, BocHHi дii, загроз1, вiйнлt.
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терористи.шиЙ акг, блокаду, революцiю, заколот. повстання, MacoBi заворушення та iнпli подii.
що не зrцежать вiл волi CTopiH.

9.3. При HacTaHHi обставин, зазначених у пунктi 9.1., Сторона, яка опинилася пiл ii
впливом, повинна в розумний с]рок, але не пiзнiше нiж через 7 календарних днiв з дня ix
виникненЕя, без затримки повiдомити про ue iншу Сторон1 та надати протягом 60 ка,rенrарних
лпiв докрленти, що пiдтвердж}тоть ix настання. Повiдомлення повинно мiстити iнформачiю про
характер обставин i. якщо можливо, очiнку iх впливу на можливiсть виконання стороною cBoix
зобов'язань за чим .Щоговором та примiрний графiк виконання зобов'язань.

9.4. Пiсля повiдомлення про виникнення обставин непереборноi сили Сторони. v
найкоротIrrий TepMiH, проводять зустрiч (1, разi необхi,rностi) з 11етою прийнятгя спi.lьноr,.r

рiшенrrя щодо подальшого виконання умов uici Уголи.
9.5. Пiсля припинення обставин, зазначених у пунктi 9.1., Сторона. що опинилася пiл

впливом обставин непереборноi сиJlи. повинна без затримки. але не пiзнiше нiж через 5
каJIепдарних днiв з дня припинення, повiдомити про че iншу Сторону у письмовiй формi.
Повiдомлепня повинно мiстити TepMiH. в який передбачасться виконати зобов'язання за цiскl
Угодою.

9.6- Фаю настання обставин непереборноi сили повинен бчти пiдтверджений
док)л{енmльно компетентним органом (сертифiкат торгово-промисловоi палати).

В разi вiдсугностi пiлтверлження Сторонц яка не викона.Iа своi зобов'язання. несе
вiдповйальнiсть в повЕому обсязi вiдповiдно до вимог законодавства.

l0. Використання украiнського потепчiалу
10.1. У проuесi надрокорисryвання на дiлянцi надр. Надрокористчвач використовуватиме

обладнання, механiзми, засоби, приладля, устаткуваяня та iH. переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi послуги) тiсю мiрою, у якiй Iх цiни та якiсть. порiвняно зi свiтовими цiнапtи та
якiстю, будуть технiчно, технологiчно й економiчно доцiльними, та не призволитимуть до
зпиження рiвня вl,tробЕицтва та екологiчноТ безпеки.

11. Набуття чпнностi, змiни, розiрвання та припинення Угоди
11.1. Ця Угода набирас чинвостi з дня peccTpauii !озволу та припиня€ свою дiю з момент\

ПРИПИЦеШШ ПРtВа КОРиСТування надрalIt{и шляхом zlнулювання !озволу або закiнчення строк1 _rii
!озволу.

|1.2. Дм цiеi Угоди автоматично зупинясться, в частинi виконання робiт, передбачених
,Щозволом у випадку його зупинення та поновлюсться у разi поновлення дi'i !озволу.

11.3. У разi продовження строку лii .Щозволу Сторони в установленому порядку вносять
змiни до Програми робiт та до цiеi Угоди шляхом укладання додатковоii 1,годи.

11.4. Якцо iнше прямо не передбачено цiсю Угодою або .rинним в YKpaiHi законодавством.
ВНеСеННЯ ЗМiН та доповнень до цiеi Угоди здiЙснlосться в порядку встановленому законодавством
УкраiЪи пlляхом },кладаЕня додаткових угод _1о цiсi Угоди, якi стають дiйсними пiс,rя iх
письмового оформлення Сторонами та пiдписання уповноваженими особами CTopiH.

11.5. Одностороння вiдмова вiд виконання умов цiс'i Угоди повнiстю або частково нс
допускаеться. Право односторонньоТ вiдмови вiд цiсТ Угоди надасться .Щержгеонадрам }, випадк)
припинення права користування надр!lми шляхом анулювання [озволу.

11.6. Кожпа Сторопа пiдтверджуе, що обидва примiрники цiеi Угоди пiдписанi вiд i'i'iMeHi
особою, яка мае право вчиняти юридичнi дii вiд iMeHi вiдповiдноi юриличноi (фiзичноТ особи -
пiдприсмця) особи. Кожна Сторона гарантус, що нею виконанi yci умови i формальностi.
передбаченi iT установчими документalми. щоJо прийняття органаvи 1правлiння рiшеttня прu
погОдженЕJl i пЙписання цiсi Угоди, а особа, яка пiдписала цю Угоду, мас дJlя цього достатнiй
обсяг повноважень, Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Стороною на
обмеження представництва особи, яка пiдписапа чю Уголу вiд i'i'iMeHi, або на недостовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва.

11.7. Сторони несуть повну вiдповiдмьнiсть за правильнiсть вказаних ними у rriй Уго:i
реквiзитiв, а у випадку змiни: реквiзитiв. юридичноi чи фактичноi адреси. назви. )становчих
документiв, Сторона, у якоiL вiдбулася така змiна, повинна повiдомити про це iнш}, Сторон1 1

о



строки та в порядку визначеному заководавством Украiпи. У разi неповi,rомлення CTopoHtt
нес}ть ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.

t1.8, Yci правовiдносини, що виник.lютъ з цiсi Угоди або пов'язаяi iз нею, у тому чис,ri
пов'язаli iз дiйснiстю, укладенням, виконalнням. змiною та припиненням цiеi Угоди. тлtъ,tаченням
iT умов, визначенняrл наслiдкiв недiйсностi або порушення Уголи, регулюються цiею Угодою та
вiдповiдними нормzlми чинного законодaвства Украiни.

l1.9. Ilл угода складена украlнською мовою у двох автентичних примiрниках. якi мають
однакову юридишrу сиJry, по одному примiряику лля кожноi iз CTopiH.

12. Додатки до Угоди
l2.1. Невiд'емною частиною цiсI Угоди с:
- Додаток l - Характеристика дiлявки налр:
- Додаток 2 - Програма робiт.

13. Юрпличнi адреси, реквiзпти та пiдписи CTopiH

о

,.Щержавна служба
геологii та палр Украihи

03680, м, Киiв,
вул. Антона Цедiка, 16

сдрпоу 375360з 1

тел. (044) 536- l3_20

(посад4 прiзвише.

Налрокорrrсц,вач
повне найменування: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВЦЛЛЬНIСТЮ
<БудIндустрIя_сЕрвIс лтд>

юридична адреса: 010l3. м. IfuiЪ,
вул. Промислова, 7

сдрпоу 32658487
тел.(044) 27 -58-20. 2j5-З l -26

!иректор

ОВ кБУДIНДУСТРШ-СЕРВlС ЛТД)

Васянович Сергiй Миколайович
(посаlа. прiзвише. i\aя- оо батьковi)

х лрилtiрнtlках. оформ-rюються заявн
i особtt заявнrlка,

(пiдпяс )п1,Iп

i

о
Примiткtt:

иком вiдповiдно до

Угодi та долатках,
м (l2).

l. Угода та додатки
примiрнrп форм i засвlдчуються лlдписом уповноваt(ено
2. Програма робiт обира€ться заявником вiдповiдно до виду корисноi копаJини,
3. Заповнепня назв, найменувань та вiдомостей заявника в перелбачених для цього мiсцях в

рекомендовано здiйснювати вiдповiдним шрифтом (Times New Roman) з установленим розмiро
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Додаток l
до Угоди про \vови Kop}lcT) вання
надрами з метою вилобування
кори с *ОЙ"П ,,{J?NilЙa-
BrJ

ХЛРАКТЕРИСТИКА
дi,rянки надр

1.1. Мiсце розташчвапня оодовпща. адмiнiстDатпвна прив'язка
Спаське родовице пiску, Пiвяiчна та Пiвденна дiлянки. знаходиться в руслi р. ,Д,есна в

18-32 км в верх за течiею вiд мiсця впадiння в р..Щнiпро мiж селами Пlъiвка i Рояtни
Броварського району Киiвськоi областi. Плоrча роловипtа роздiлясться на Пiвнiчну та Пiвlенtrу
дiлянки сшriтарною зоною Броварського волозабору. яка знаходиться мiж 25 та 26 км р. flecHa.

1.2. Вiдомостi про затвердження (апробчвання) запасiв корисноi копалпни
Спаське родовище руслових пiскiв (дiлянки Пiвнiчна i Пiвденна) розвiдане в 2007-2008

роках ТОВ <Геопроф> за кошти ТОВ кБУЩН.ЩУСТРIЯ-СЕРВIС ЛТД).
За результатами проведеЕих у 2007-2008 роках геологорозвiдува.llьних робiт ДКЗ Укра'iiни

протоколом вiд 11.09.2008 р. Nэ 1586 були затвердженi балансовi запаси булiвельних пiскiв
Спаського родовища, придатвих для дорожнього будiвничтва та дJlя використання як
компонеIlт в'яжу.rого щiльних силiкатних бетовiв вiдповiдно до вимог !СТУ Б В.2.7 -З2-95
"Пiсок щiльний приролний для будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкl_tiй та робiт. I'ехнiчнi
уlrлови", а тaжож д-пя благоустрою. рекультивацi'ii i планування вiдповiдно ло рекомен:ачii
таблицi A.l ДСТУ Б В. 2.7-29-95 "Дрiбнi заповнювачi приролнi. iз вiд<одiв промисловостi.
шгlлlнi лля булiвелъних матерiалiв, виробiв, констрlкшiй та робiт. Класифiкашiя" за категорiялtи

у кiлькостi (тис. мЗ):
- Пiвнiчна дiлянка - В -651; CI - 600l В+с | - l25l ;

- Пiвденна дiлянка - Cr - 3890;
Разом: категорiя В - 651; категорiя С| - 4490, B+Cr * 514l тис. мЗ.

1.3. Загальна кiлькiсть запасiз на час нllJдння спецlаJьного дозволl на корисI\,ваlIня
надDами.

У державному балансi за станом на 0l,01.2016 р. на Слаському роловищi облiковувмися
запаси пiскiв у кiлькостi (тис. м3): Пiвнiчна дi.пянк а: В - 952,6; С r -649,0; Пiвденна дiлянка: С r

3890 тис. м'; разом по родовищу: категорiя В - 952,6; Ct - 4539,0.
Повторна геолого-економiчна оцiнка Спаського родовища викоЕана ТОВ <Геолроф> за

технiчним з.lвданням ТОВ кБУ!IНЩУСТРIЯ-СЕРВIС ЛТД) в 20lб р. камерiLпьним шляхо},l за

матерiа;rами розвiдки 2007-2008 рр.
fiержавна комiсiя УкраТни по запасах корисних копulин (flКЗ Украiни) розглянчла

матерiали звiry кРезультаи повторноi геопого-економiчноi оцiнки Спаського роловиша пiск_r

пiвнiчна та Пiвденна дiлянки в Броварському районi Киiъськоil областi> та вi.шtовi.шlо.по пункгiв
3, 4 Положеrшя про ,Щержавну комiсiю Украiни по запаса\ корисних копаJIин. затвердженого
постаповою Кабiнегу MiHicTpiB УкраrЪи вiд l0.11.2000 Ns 1689. протоколом вй 30 листопада 20lб
р.Nэ3732постановила:

Пlшсг 3.2. Затвер.шtти cTalHoM на 01.10.20lб р. балансовi розвi:анi запаси пiскiв мiсuевого
зЕачення Пiвнi.дlоi i Пiвденноi д rянок Спаського рдовищц цо в природному cTaHi приrатнi
вiдповiдно до вимог ДСТУ Б. В.2.7 -З2-95 "Пiсок цi:ъний приролний д.гrя будiвельнлтх матерiалiв.
виробiв, констрlкчiй i робiт. TexHi.+ri 1мови" дlul використання як компонент в'яжлого щi,rьнttх
силiкатrптх бегонiв, д,ш дорожнього булiвничтва, а також вiдповiдно ло рекомендачii таб,цицi A.l

8
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ДСТУ Б. В.2.7 -29-95 ".Щрiбнi заповнювачi прирлнi, iз вiдходiв прмисловостi, шту"tнi ..t tя

булiвеrьних MaTepia;riB, виробiв, конструкчiй та робiт. Класифiкачiя" лля благоустрою.

рекультlвацii i плilнувzlнюI, в контурм i чифрах авторського пiлрахунку в кiлькостi (категорiями):

Код
кJIасу

Категорiя
запасiв

Запаси пiскiв, тис. MJ

Пiвнiчна
дiлянка

пiвденна дiлянка разом

111

в 65l 65l
Cr 600 3890 4490

Всього(В+С1) 125l 3890 5 l1l

.Щiлянка <Пiвнiчна>
Куговi точки Пн.Ш Сх,Д KlToBi точки Пн.Ш Сх.Д

l 1 J ] ) б

т.1 50"з9,20" з0"42,з0" т.1 50"36,50" з0"42,24"
т.2 50,з9,22" з0,42,з7" т.2 50,3б,50 " з0"42,28"
т.3 50"з8,39" т.з 50,36,37 "
т.4 50"38,з2 " зо,42,53" т.4
т.5 50"38,25 " з0"42,5|" т.5 50"з6,24"
т.6 т.6 50,36,19"
т.,7 50"з8,16" з0"42,4|" т.] 50,36,16" зOо4l 

,07

т.8 50,37,56 " 30,41,53" т.8 50"j6,19" з0"40,56 "
т.9 50"38,00 " з0"41,50" т.9 50"з6,23"
т.10 50.37,55 " з0"41,38" T.l0 50,36,34"
т.11 50"37,47, 

, з0,4|,24" T.l l 50,з6,3 8, 
, 30"40,06"

т.12 50,3 7,3 5 " 30,41,1l" т.12 50"36,39 " з 0"39,55 "
т.13 50"з7,22" 30,41,07" т.lз 50"3б,36" 30"38,47 "
т.14 50"37,1 5 " з0,41 

, 
1з " T.l4 50,3б,3б"

50.37,10 " 30,41,26" T.l5 50"з6,37" 30"3 8, l 6, 
,

т.16 50,37,14" з0,41,49" т.16 50"з6,з7" 30"3 8,06, 
,

т.1,7 50"з7,10" з0"42,0]" т.I7 50"36,35 "

т.18 50,э1,0,7" 30.42,03 " T.l8 50"3б,з3 "
т.19 50"37,09 " з0"4|,42" т.19 50,з6,24" зO"з,7,42"

т.20 50"з7,08 " 30"4l 
,26, , т,20 50,36,1 7 " 30,37,46 "

т.21 50,37, l l " з0,41,07" т.]1 50"з6, l 0, 
,

т.22 50"з7,2з" з0,41,00" т.22 50"з6,08 " 30"з7,56,

т.2з 50"37,з5 " з0.41,02" т.2] 50,36,1 5 "
т.24 50"37,43 " з0"4l ,07, , т.24 50.з6,24" 30"37,40"
т.25 50"з,7,49" з0,41,20" т.25 50,3б,з5 "
т.26 50"з7,57 " зOо41,35" т,26 50"]6,4l, 30"38,06 "

т.27 50,з8,02 " з0"4|,47, 
, т.27 50"з6,39,

т.28 50,3 8,05 
, , 30,41,55" т.]8 50"36,42,

т.29 т.29 50,]6,44, 30"39,43
т.30 50,38,12" з0"42,2|" т.30 50"36,43 "
т.з 1 50,38, l6, , з0"42,з2" т.31 50,36,4l,
т.з2 50,38,20" з0,42,з9" т.з2 50"з6,34 "
т.33 50"з8,27" зоо 42, 4з" т.3з 5о"з6,24" 30"40,52 

,

т.34 50,з8,22 "
т.35 50,38,38 " з0.42,46" т. j5 50,36,28,

з0.4?,,46, 
, т.з4

Дiлянка кПiвденна>

50,j6,]8, , 30,12,09 
,

30"4l 49"
з0"41,29"

з0,40,46, 
,

з0"40,24 "

30"]8,26 "

30,3 7,57 
, ,

з0,37,50"

30,з 7,5 8 
,

30"3 7'4,1'

30"38,26 "
30,з8,48 "

з0,40,0l,
30,40 lз ,

30,40,31 "

50"]6,2l " ]0o4l ,07

з0,.l l 
,59
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2 . Геогпафiчнi KooDJrIHaTII кчтових точок та п.:Iоrца .]i.rянкн на]D.

з0,42,24"

з0"42,41"

I

I

I

т.15

зO"з7,44"

50,38,08" l 30,42,03,

I

I

I

| 30о42,53"

50"38,19"

I

I



l ,'
J 1 5 6

50"38,55 
, , з0,42,40" т.зб 50,36,35 " з0"42,14, 

,

т.з7
т. j8 50"з6,44" з0,42,2з

з0.42,18" 1

Пiвнiчна дiлянка - площа 81,02 га
Пiвденна дiлянка - площа 99,52 rа
Загальна площа родовища - l80,54 га

З. Геологiчпа характеристика (cTvпiнь геологiчного вявчення та осво€ння об'скта
надDокоD}tстчвання тошо ).

В геоструктурному вiдношеннi Спаське родовище приурочене .1о пiвнiчно-змiJ,н,.lt tl

борry .Щнiпрово-,Щонечькоi зiшадини, де видiляються два структурних поверхи. Нижнiй
предстzlвJulе собою складчасту систему, що складена глибоко металорфiзованими породами
(граяiто-гнейси, мiгматити). Глибина ix залягання в районi l50-250 м. Верхнiй структурний
поверх складений вiдкладами палеозою. мезозою. кайнозою. якi мають моноклiнмьне
зalJlягttння та представJIяють платформений чохол. .Що BepxHboli частини чохла i приурочено
Спаське родовище

Спаське родовище руслових пiскiв (дiлянки Пiвнiчна i Пiвденна) розвiлане в 2007-2008

роках за коlIIти ТОВ кБУДIНДУСТРU{-СЕРВIС ЛТД).
В 2007- 2008 роках були пробуренi 98 сверлловин обсягом - 603,5 м, по кориснiй

копалинi. Вiлiбрано на фiзико_механiчнi випробування - l67 проби. на хiмiчний анаliз в якtlстi
будiвельних пiскiв - 12 проб. спектральний аналiз - б проб. на фiзико-механiчний анапiз грl нтiв

- 3 проби, на радiацiйно-гiгiенiчну очiнку l2 проб.
Мережа розвiлки скJIала \40 - 276 м мiж профiлями та вiд 44 до l55 м мiж свердловинами

у профiлях для категорii В; для категорii С1 мiж профiлями вiдстань у бiльшостi до 400м. Була
виконilна топографiчна зйомка русла i берегiв рiки. провеленi промiри русла рiки. сtс:Iадено

топографiцrий плав масштабу l :5 000.
MiHicTepcTBo охорони навколишнього природного сере.lовиlltа УкраТни Ha.ra,lo ТОВ

(БУДIНДУСТРШ-СЕРВIС ЛТД> Спецiальний дозвiл на користування надрами (вилобування)

Ns 5005 вiд 3 вересня 2009 року по видобуванню пicкiв будiвельних Спаського родовища.
Пiвнiчна та Пiвденна дiлянки, на зага,T ьнiй плоцi 180,54 га строком лii 20 poKiB.

Акт про нада}tня гiрничого вiдводу виданий Киiвською обласною радою за Np З0 вiд
21.10.20l0 р. на площу 260,10 га строком дiI на l9 poKiB.

Робочий rrроект промисловоI розробки Спаського родовиlца був розроблений
спецiмiзованим пiдприемством ПП Геомаркетпроет> у 20l2 р.

Безпосередньо корисною копаtJшною на родовишi с сучаснi апювiмьнi пiски (аН)

заплавноi рiвнини р. .Щесна. Залягають вони субгоризонтilльним великим за площею покровом
на розмитiй поверхнi буrацькоi та киiЪськоi cBiT палеогену.

Поклади пiскiв простягшоться в субмерилiонмьному напрямку на декiлька кiломегрiв.
тобто витяпllтi по простяганню алювiальних вiдкцадiв р. flecHa.

Поryжнiсть i морфологiя покладiв сучасних алювiа,rьних пiскiв (аН) зfulежить Bi: ре.Tьсф1
пiдстилаючих вiдкладiв, а також рельефу дна рiчкового русла, тобто поверхнi самоТ корисноi
копtlлини, що перекрита товщею водIr вiд 0,5 м до 5,6 м.

Середня поryжнiсть пiскiв в KoHTypi пiлрахунку запасiв родовища складас - 5,2 м.

Пiски KBapuoBi свiт.,lо-сiрого. в верхнiй частинi HepilKo жовтуRатого кольору. вiд гонких-

дрiбнозернистих ло луже дрiбнозернистих.
Таким чином корисна копалина мас пластове змягання з хви,,lястим з&lяганням

пiдстилаючоi пiдошви та вiдносно витриманою покрiвлею. Абсолютнi позначки покрiв.li
корисяоi копалини за рельефом скJIадаlють вiд +87,9 м до +92,8 м, в середньому +90,5 м.

Резуrrьтати фiзико-механiчних випробрань вказ},ють на те, що пiски СпаськогО родОвища
за зерновим складом вiдносяться в бiльшостi до групи луже лрiбних (8З роби - 49.7О/о\ та

лрiбних (63 проби - 39,9%). До групи тонких пiскiв вiдносяться 2 l проба (|2.4О/о).
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Наявнiсть зерен розмiром бiльше l0.0 мм. виявлено в 38 пробах i BMicT ix складас вiд
0,01% до 0,52Yо в тому числi l проба iз BMicToM, що перевищу€ 0,57о за масою.

Наявнiсть зерен розмiром вiд 5,0 мм до 10,0 мм. вмiщ}тоть 37 проб i BMicT ix коливасться
вiд 0,01% до 0,52%.

BMicT зерен, що проходять крiзь сито Ns 0lб коливасться вiд |,24О/о до 41,64Yо за масою, в

тому.п,rслi проб з BMicToM зерен, що проходять крiзь сито з сiткою Ns016 з кiлькiстю 20% i

бiлъше 10 проб (5,9%).
За BMicToM пиловидних i глинистих часток пiски вiдповiдають групам вiл з дуже низькиN{

BMicToM (104 проби - б1,5%) до з дуже високим BMicToM (l проба - 0,59%). fio групи пiскiв з

низьким BMicToM вiдносяться б проб, що скJIада€ 3,5% i групи пiскiв з серелнiм BMicTort

вiдповiдають 2 проби - 1,2%,

За BMicToM органiчних домiшок Bci проби пicKiB вйповiдають групi з низьким BMicroM.
колiр рйини свiт.гп,tй за колiр еталону.

За результатами фiзико-механiчних випробувань пiски Спаського родовища в переважнiй
бiльшостi вiдповiдають вимогам !СТУ Б В.2.'7 -З2-95 -

хiмiчяий склад пiскiв в п дном стан1 акте IIз ться нас ими вмlстами :

0,l4-0,62

Якiсть пiскiв вивчена вiдповiдно технiчного завдання та ДСТУ Б В.2.7-32-95 "Пiсок

щiльний природний для булiвельних матерiалiв, виробiв. конструкчiй i робiт. Технiчнi умови".
Визначаючими якiсними пок,ц}никами пiскiв були: гранулометричний склад, BMicT

пиловидних. глинистих, органiчних домiшок. BMicT шкiдливих домiшок та модуль крупностi.
За середяьозваженими показника},tи по перетинах пiски Спаського родовища згi:но

вимог ,ЩСТУ Б В.2.7-З2-95 придатнi дпя дорожнього будiвличтва.
Пiски, що не вiдповiдають вимогzlм ДСТУ Б В.2.7 -З2-95 придатнi dля б.паzоуспрою,

рекульmuвацii, вidсuпкu dopiz па iншuх невidповidаlьнчх спорус).

Загмом пiски Спаського родовища вiдповiдають вимогам ДСТУ Б,В.2.7-32-95 "Пiсок

щiлький природяий дtя будiвельних MaTepia:liB, виробiв, конструкчiй i робiт. Технiчнi 1шови"
по перетинах, uto обрtовлено технiчним зilвдilнням.

Якiснi показники продукцii постiйно (у лворiчний TepMiH) пiдтвердж}tоться також
сертифiкатами вiдповiдностi. Сертифiкат вiдповiдностi. виданий ТОВ uСЦ
кУкрсепропромбулм> та протокол випробувань за 20lб р.

Iнженерно-геологiчнi умови родовиrца простi.
OcHoBHi парамсгрй системи розробки прийнятi згiдно з "Правилами охорони праui пi: час

розробки родовищ корисних копi}лин вiлкритим способом" розмiрами родовища i дiючими
нормЕlми технологiчного проекryъання.

Система розробки родовища пiскiв: сучiльна, гiдромехан iзована. яка характеризУ€тьСя ПО

способу розробки пiскiв - як транспортна з застосуванням засобiв гiдромеханiзацii, одноУстУпна
з паралельним просуванням фронту робiт.

Кр вiдкосу уступу (борта кар'еру): - при побуловi проектного контуру технiчноi граничi
кар'еру на момент погашення закJIадtlння yKociB бортiв кар'сру приймасться рiвним l:5 у
вiдповiдностi до вимог "Общесоюзные нормы технолопtческого проектирования пРеДПриЯтиЙ

SiOz 95. l9_98,80
0,зз- l,25Alu Оз
0,08-0.43Fеч Оз
0,03-0,15TiOz

<0,01-0,39Сао
<0,01_0,034Мgо
0,0l2-0,0зSоз

К:о
0,05_0,24NazO

впп 0.04-0.6
HzO 0,02-0,2
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промышлеЕIrости нерудных стоительньIх материаJIов (ЗНТП 18-85)", що пiдтверджу€ться
досвiдом розробки подiбних родовиlц руслових nicкiв на р. Днiпро.

.Щобувапня руслових пiскiв виконусться земснарядом М3-6 iз землесосом ГРУ-2000/63.
або ЛС-2'7 iз землесосом ГРАУ-16000/25, гiдропiсконавантФкувачем на базi земсваряду типу
ЛС-27М iз землесосом ГРАУ-16000/25. Розрахункова пролуктивнiсть в rрунтах II групи -l60 -

250 м3/годину.
Кiлькiсть уступiв: - по добувним роботам - l уступ.
Ширина заходки при роботi земсЕаряду: - приймасться при виробничiй потужностi

земснарядiв по водi 2000м3/голину, А =26 м;
Мiнiмальна довжина фронту робiт дrя одного земсЕаряду приймаеться 150м.

Правила охорони прачi пiл час розробки родовищ корисних копалин вiлкритим способом
введено ряд вимог до елементiв системи розрбки Kap'cpiB. У вiдловiдностi до п. 1.1 розriц,V
Правил охорони прачi пiд час розробки родовищ корисних копалин вiлкритим способом- та
Норм технологiчного проектування (ЗНТП l8-85). ДБН В.2.4-З-20l0 кГидротехнические
сооружеrrия. Освовные положения проектирования> та .ЩБН В. 1.1-25-2009 <Инженерная

защита территории от затопления и подгопления>, найменша висота забою, utо забеЗпечитЬ

нормаJIьну роботу земснаряду не повинна бlти менше 0.4м. Мiнiмальна глибина розробки
нихче рiвня 1рiзу води - 1,5M - 2,0м. Рекомендована шириЕа заходки дJuI земснаряду по урiзу
води - 20-26м.

Розрахунки тех н iKo-eKoHoM iчних показникiв. шо характери ]ують економiчнч:оцiльнiсть
розробки родовища, виконанi на осяовi прийнятих в ТЕО проектних рiшень. та фактичних
вихiднлх даних Замовника та iнших iнструктивних та нормативних матерiалiв. дiючях на даний
час в булiвельнiй галузi УкраIяи.

Поryжнiсть кар'еру з вилобування гiрничоi маси обумовлена робочим проектом i складас
434 Ttlc. мЗ на piK.

очi BaHl технlко-екоЕомlчнl показники п мис,.Iового освоснЕя Спаського довиlца пlск

одиниця
виviру

Величина

5l41.1

400

7 62..11

+

l 1.180.9

z8.7

l3600.0

34.0

1,7з7.1 |

]ф п/п показники

J _ll 2

тис.м'l Вихiднi запаси пiскiв в KoHrypi кар'ср1,

2 рiчна пот_чжнiсть

тис.\'I 4]42.\ по вилобранню пiскiв:
тис.м2.2 по товарнш продукцll

plK l1,83 TepMiH забезпеченостi пiдприемства запасами

тис.грн.5 Капiталовкладення, всього

l J2

Експlryатачiйнi витрати

рlчЕl
грн.

6

на 1rЪlску
BapTicTb продукцii (без ПДВ)

тис. грнрlчного оосяry
грн

7

Б]пiску
тис. грн. 21 1 9.18 Рiчний прибlток, що оподатковусться

j81.49 Податок з прибlтку (l8 %)

Чистий рiчний прибlток

1,2
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ll PiBeHb рентабельностi по чистому прибутку
- ло собiвартостi

12 poKlB

lз Iнлекс прибутковостi o,f l7,5 58

|4 Чистий дисконтований грошовий потiк тис. грн.

l5 Коефiцiент рентабельностi гiрничолобувного пiдприсмства од

.+

l5.| 4'/о

0,4

l2 бl9.8
0.157

Виходячи iз TexHi.THoi можливостi i економiчноi доцiльностi добування пiскл на
Спаському родовищi, що пiдтверлжуеться даними. наведеними вице, та. ВрахОвуЮчи ТОй фаКТ-
що геологiчнi, гiрничо-технiчнi рлови розробки з моменту затвердження запасiв у 2008 poui не
змiнилися для пйрахунку запасiв корисноi копалини Спаського родовища руслових пiскiв
пропоЕуються залишити параметри постiйних кондицiй, якi були затверлженi протоколом !КЗ
Украihи Ns 158б вiд l1.09.2008 р:

1. !о корисноi коп,lлини вiднести cpacHi (аН) алювiальнi KBapuoBi пiски р..Щесна.
2. У контур пiлрахунку запасiв, враховуючи розробку родовища засобами гiдромехан iзацir

iз застосуванням гiдролiсконавантажувача (рефулювання пiскiв), включити геологiчнi виробки
в яких якiснi покilзники пiскiв вiдповiдають вимогам ДсТУ Б В,2.'7 -з2-95 "Пiсок щiльний
природний для будiвельпих матерiалiв. вирбiв. конструкшiй i робiт. Технiчнi \,}lови" за
середньозваженими показниками по перетинах придатнi для дорожнього бу;riвничтва.

3, Максима.пьна ср{арна питома активнiсть природних радiонуклiдiв у пробi - 370 Бкхкг-
l (ДБН В.1.4-1,01.97 "Регламентованi ралiачiйнi параметри. !опустимi piBHi).

4. Пiлрахlтrок запасiв виконати в KoHTypi кар'еру, обrрунтованого робочим проектом.
пiдошва якого спiвпадае з горизонтом геологiчного вивчення. проби по яким вiшtовi.lають
вимогам щодо якостi пiску i розташованi на вiдмiтках вiд +84.4 м до +86,0 м,

Пiдрахунок запасiв корисноi копа,Iини при повторнiй геолого-еконоIл iчнiй tlцiHlti
Спаського родовища у 20lб poui виконаний за уN{овами технiчного завдання ч межах
лiцензiйноi площi у koHrypi кар'сру обфунтованого робочим проектом.

Принчипи видiлення блокiв прийнятi Ti ж caMi. що i при розвiдцi 2008 року. Пiдрахунок
зiшасiв виконllниЙ методом геологiчних блокiв у KoHrypi проектного кар'еру.

Перерахунок запасiв на родовищi виконаний по 82 свердловинах.
Вiдстанi мiж свердловинами за категорiсю В ск-тати 60-'l40хlЗ0-2З0 м. категорiсю С1-50-

140х l50-480 м.
Спаське родовище пiскiв (лi.пянюл Пiвнiчна i Пiвденна лrлянки) вiднесеве за сюrаднiстю

геологiчноi булови ло групи родовищ дуже складноТ геологiчяоТ бу:ови (3 група) Bi.TIoBi:Ho:o
Класифiкацii запасiв i pclpciB кориснпх копа!'lин держазного фонду надр.

Спаське рдовище пiскiв (дi:lянки Пiвнiцlа i Пiвденна дiлянки) визнане пiдготоыеним до
rrода,тьшоi промисловоi експлуатачii.

Подальше використанюI надр Спаського родовища пiскiв забезпечус потреби в пiскr як
будiвельному матерiалi для господарюючих суб'сктiв i фiзичних осiб (приватних споживачiв)
регiону. Розробка родовища не завдас наднормативноi шкоди навколишньомч середовипry,. з

iншого боку збiльшить пропускну спроможнiсть рiки- шо сприяс зменшенню дiючого потокч
води в руслi, зменшить розмив.шня берегiв.

надрокорисryвач

Дипеюоп ТоВ кБУлIн CTPUI-CEPBIC ЛТД)
Васянович Сергй Миколайович
(поспда ловновФl€ноi особи, прiзвиrце, iм'я, по баьковi,)
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Додаток 2
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з видобуванця пiскiв Спаського роtrовища,
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