
Додагок до спецlапыlого дозволу
на корис,l },ван }Iя нitдрами-
нaшаного з MeToIo видобування пtску

Смолiвського роловища Щентральноi дiлянки

Nц5О67 вiл <l0> lрулня 2009 рокУ

м. Киiв

.Щержавна служба геологi'i та налр УкраТни, в особi

}'го,tа ,Nц 5067

про yMoBll Koprlc г\,Rанн,r lIa_Ipa juII

f :rtетою вrr-iобr,ванltя KopItcнlll копаJIlн

к,lа,lсllня )

2#рЁъ

2

який(а) лiе на пiдставi Елаre.паr а? ezoBeHa ?lrc
rеfu е. oi е212 11Z

(даri - Держгео}Iаца) з однrсl

".ор"н" 
," Т"*рr"*" . "б".,л.н.i,Б "йпоuiдаrьнiстIо 

<КВДРЦ-2007). яке заресстроване

Виконавчим KoMiTeToM ЖитомирськоТ lticbKtlT ра;lи Житолttлрсько'i об,T астi l5.11,2007 рок1 пilNч

l з05 102 0000 00606l, " ойОi ,"p.n,,opa Боярчукu Мико.rи Гнатовича . який :tic на пiлставi

Статуту (далi - Надрокорис,гувач ). з ittrпоi сторони (даri разом - CTopoHlt. а_ кохна окремо -

ёrорЬпul уклали цю Уголу про умови кор}tс],чвання надраN{и , -":,:л.:l]i::ування родовищ

*op"ann*'*on-"" (лалi - Уго,rа). яка С невiд'с:r,tноtО час'иIIоЮ сllецlмыlого 
"lозвол},, 

на

користування надрirми вtд вiд <l0> гру;rlrя 2009 рок1 Nl5067 (даri - /{озвiл), про II ижчевик,lадене,

t. Прелмст Уго;rп

1.1. ,щержгсоналра надас Надрокористувачу право тимчасового корис,гування дlлянкоlо

"мр 
a 

""rоIo 
Ъидобувiння корисних копаlиll. а Надрокористувач зобов'язус,гься виконувати та

дотримуватись уrо" *ор".rу"ання jtiлянкою tIa,lp, пере,лбачених !,сlзволом, цiсю Угодою ,га

нормаNrи дiючого законодавства,

2. Вiдомостi про дiляпку пддр, яка Ha,laнa в корI|сц"вапня

2.1. мiсцезнаходження цеятральноi дiлянкй смо.,tiвського родовища пiску бу.лiвельного

- 
-йпrоr"р""*а 

обпuст". КJрости,,riвс"ки й район. бirя схiлноi i пiвнiчно-схi;rноТ око,,tицi села

Смолiвка' ':r Уl,оди, cTyгtitIb гесl,:Iогiчного вI'вченltя
2.2. Просторовi межi дiлянки надр. яка с lIpc:l|!leTO\l цl€

та освосння об'скта надрtэкористува}IIlя, вl,цомостl про загверл;i(ення (апробачiю) запасiв

корисноii копал}lни ,u aua-o"u кiлькiсть :заttасiв tta час надання ,I[озво",lу вказуJQться

налрокорисryвачем у характеристицi liлянкtt надр, яка с flolaTkolt l та невiд'смною частиною

цiсi Угоди.

3. Умовп користувдння дiляllкоlо надр, яriа надаIIа в коршсryвання

3.'l. Умови користування на.lраNlи, виJ,и, обсяги, ,1жсреrо фiнанс_чвання.,га строки виконання

НалрокорисryВачем'робiТ з ви.хобуваttнЯ кориснtlХ копа:IItН - габрО (KaMiHb облиrtювальний)

протягом сфку лii Доruопу вlлзначаються в 
_Програмi. робiт з вилобl,вання корисних коIIаjIин,

яка пiдписусть"" Cropo"ur". a до"ч-r*оп,, 2 r,a 
'невiд,сrпlою 

частиноlо цiст угоди (дzuri _

Програма рбiт).--'- ' 
3.2.'Програма робiт в пiлому або oKpeMi iT показttttки. у разi потреби ]\rожуть з]\rlнюватися

та,/або доповнюватись за uauar"o, '"",',r.',lo CTopitl \, \,lc]Kllx lii Дозво;r}, та lticT Уго"tlл,



З.3.Сторона'якаiнiцiюсВнесенЕязмiнта,/абtr.]'оповненЬ'лоПрогралrиробiт.зобов.язана
надати iншiй CTopoHi 

"iono"i,oni 
n,"o"oui об_rрун,гl.'ван ня та пi,r,тверджуючi ,л,окl,менти,

З.4.Сторона."*чоо"рi-u"iдiншоiСiорони-письмовiобгрlнц.ваннязпiдтвердж}'ючими
докрлентами та пропозицll ;;;;;;;; змiн таlабо доповнень,до програми робiт зобов,язана

в мiсячний TepMiH налати ]нi,iй C.oponi письr\rову ""orr"o"uny 
вiдповiдь шодо прийIrяття

пропозицiй щодо внесення ,"l, ,J"O" oono"n"no ,о Програми робiт,

3,5. Строк u,o*о*,чпI"'ffi;;;;;;,'""йу*uп" корисних копалин може бути

продовжений за уNrо€и "p.oo"r,i.*" 
crpoKy :iI до,,"о.,i, га цiсi уюд", iз вtlссенням вiдповiдних

зiliн ло Програми робiт' tlя]Iпя\tи виrllачаються в дозво;ri та цiсю Угодою i с"""'" -Ъ.6. 
оЪобливi рrови користування I|алраLи виз

обов'язковими до виконzшня Надрокористувачеlt,

4. Права CTopiH на геологiчпу ilrформачiю про надра

4.1, Br*opr.run"" ;;p-o.rnbp"r*."n" С горонаlrir iсо;lогiчною iнфорлrачiсю про надра

здiйснюсться в порядку визначеному,]аконо:авствоIl,

4.2. геологiчна iнформачiя про надра. cTBopetla (rlриrбана) за ра\УНОК КОШТiВ ДеРЖаВНОГО

uo*.;rr: 
Ё::ж:,н:,",rT;;l,T;" про на_lра. створепа (придбана) за p&xv'o* Kot,tTiB державного

бюджету, надасться Налрокор"с,у"ачу на пп1l.л поЪ*,чвання та володiння без права

ffi;;ьй;:,igilт:;Жнъ:::ffi:i,"ffiщiil#fi:i"fi }ъхЁ,*r""чемпiдчасдii

[озволу за власнi _"lп;;,",?,;;i; 
";;cni.rк)., 

про 
,перела"у 

права власностi або права

користуваннЯ .aonoar""oo- iПфор"uчiaЮ l-[алрокорис,гl-Вач повiдолr;яС уповноважений орган в

,rор"лку визначеному законодавством,

5. Iншi права та обов'язкIl CTopilr

5,1, ,I[ержгеопадра ма€ право:

5,1,1 витребовувати у На;rрокорисl,чвача звiтнi :aHi та irtформачiкl про виконання цlсl

Угоди: ru* R Nlежах cBoci коrlпеrенцii вiлповiднi
5,1,2 видавати та напрzlвjlятll l{а*tрокорис гl,вач\' в \lежах сво

приписи, розпорядження таlабо. повilолrrенttя:

5.1.] здiйснювати вiдповiдно до дllочого законодавс-гва державний геологiчний контроль

за рацiона;rьним i ефективни м викорис,ганllям Ha,lp На,rРОКОРИ:.l11ТY'

5,1,4 притягувати Налрокорис,rувача вiдповiдно до дiючого законодавства i умов utet

Угоди до вiдповiдальностi, в тому чис,T i, зупиняти дiю Дозвол1' або припиняти право

користуваннянаДрамишляхоманУЛюВання.l1озвЬ.rl'впорядкуВизнаЧено]\'lУЗаконодаВсТВоМ]
5.1.5вустановленомузаконодаu.'"о".пор",*1'ВжиВаТизахолiвдоприПиненнявсlхВидlВ

робiтзвикорисТаннянадр.ЩопроRодятьсяLlаДрокористУВаЧеМзпорУшенняМсТандарТlвта
правил i можуть спричинити псуваЕЕя,__родоu"й, i"тo,n, зниження ефективностt poblт аоо

призвести оо irrurrn* збиткiв. в то"у числi якщо роботи ведуться з застосуванням методrв l

способiв,цонегатиВноВплиВаютьнасТан"олр.пр"'"ол''ьдозабрулненнянавколишнього
природного ";;;;;Й; або шtкiдливих,:::a::1i" д,ilя здоров'я населення, а також в lнших

випадках, передбачених зzlконодавством Украlни:

5.1.6увстановленоМузаконоочо.,uопппорядк)'в)IiиВатизаходiвдоз).пиненнядlяЛЬносТl
пiдприсмств' й;;";r; органiзачiй. lцо здiйснюють використання Ha.lp без спецiальних дозволlв

на користування або з поруrшенням }ъlов, пере,lбачених такими дозво;Iами:

S.l.Z папр*п",и маrерiали цодо ""o"n"""x 
пор},шень в iншi уповноваженl державнl

органи для проведеяня контрольнllх riй i псревiрок, притягненIIя На,rрокористувача ло

вiдповiда,T ьцосii таlабо вжиття захоJ,iв реагl,вання вiдповiдrlо Jо комtrе,геншii,

5.2, .Щержгеонадра зобов'язана:
5.2.1свосчаснорозглядатизВерненняНаrрокористlвача:
5.2.2 свосчасно розглядати отриманi вiд Надрокористувача програми. плани. звrти та rншl

документи, якi необхiднi для виконаItня робiт, визначених ttiсю Угодою,

fi. п;;-;;;опl""i po.l, "iдпо*iд"о 
до YM.B цiсI Угодп Надрокорrrсryвач

-u""'::iЪ"ступити 
до проведенltя. р_обiт на визttачспiй дiлянцi надр не пiзнiше нiж через 2

(два) роки з моменту початку строку ,tll лозвоjI} :

5.з.2 забезпечувати охорону надр ,t,a J,овкiл,rя в межах дiлянки "*|. _l1il"'_ _i
\ -, корисryванЕя, u ,u*й забезпеччвати привеjlення пор\,шених зе}Iель ч c],all- Ilридатнии ,ilJя

\l-,+--_



RикоDисТаннязаПризначенняN{.абоtIри]атниt-t.ulяllо,trаlЬшtоГоi,хВliкористаНняусусПl,.]Ьному
вироЬництвi вiдповiдно до Програми робir:

5.3.3 проволити рооот" 1 
,,ермiпи ,lа в ме)ках, -]азначен и х у Проl paMi робil 

,

5.3.4 лотримувчr""" 
"uirоi 

.u*ororuu.r"u УкраТни. чинних стандартiв. правил. норм

виконання робiт. пов'язаних з корист}-вання}l на-tра]\{и: 
.,

5.j.5 допускати уповноважених посадових осiб Держгеонадрл_лл

о"р*чй.о 
'rеJпогi,,н-о 

контролю в порядку та tla пlдставах
я здiйснення заходiв
визначсних чинниN,l

законодавством Украiни;
5.з_6 вiдшКОдовувати збитки, заподiянi пiдприсмствам, установам, органlзацlям,

громадянzlм та Довкiллю; ,il плпqrirч користувачам
5.3.7 вiдшкодовувати у встановленому порядку в,пасникам. землl та земле

збиткитавтрати.завДанiвнаслiдоккористуВанняЗемсJtЬниМидiлянкамивiдповiднодомети
користувtrння надрами визначеноi /{озво,,tолt:

5.3.8 використовувати надра вi:tповiдttо до мети, для якоi ii було надано:

i.з.s ,чбa-a"рати безпеку люлей, майна та яавколиtпнього приролного середовищаi

5.3.10 дотримуВu,"a" u"ьrb' ,u 1,мов, пере:бачених .Ц,озвололt та цiсю Угодою:

5.3.11 надаватИ в установленоМу порядк)' fiерrкгеоttалрам iнфорrrаuiю щодо користування

надрам

прогресивнi -гехнологii i TexHlK),,

бiт пере:бачеrtих f{озво-tолt та цiскl Уголою застосовувати

lцо забезпеч},ють tloBнe. коNrплексне iрачiональне використ tня

**"rJifi;;.хii.ичuli 
pooiT вiдповiдlIо до ylroB llici угоди налрокорпсц,вач ,rобов,язаний:

5.4.1провеститаздiйсниlлtфiнансчвання.riквiдацiГлнrrхробilВiдповi.l'нtl.1о
затвердженого в установленому порядк) Проекту робiт:

5.4.2УвипалкУповrtо.iабочасткоВоi-riквiдацiiчикопсерВацiiгiрничолобУвногооб'скта
гiрничi виробки npr"""," _t, стан, якиiл гаранD,€ безпек1, по,_"й_ Yr.:i,, 

i 
_::"*олишнього

природного середовища, u 
"'puri 

*Ь""*рвачiТ - зберегr и родовиIца та гiрничi виробки на весь

перiод конСеРВаЦii: 
2 лпгяl{я\lrl .] д). та iншими

5.4.3 здiйснювати за погодженняj\t з оргаllа\rи :ержавного г,рни _"о,: :1,:т,
заiнтересованимиорганамиупорядкуВстаt{оВ.;те}lо},I}'3акоIIодаВсТвом:riквiдацitоiконсерваttiю
гiрничолобувних об'сктiв або li дi:lянок,

5.5. Надрокористувач мдс право:

5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лiлянчi налр розробку родовища корисIIих копа[ин та

iншi роботи згiдно з умовами .щозвол1, та цiсi Угоди:

"*о' ,.,.r' зберiгати розвiдува,rьнi гiрничi виробки i свсрдловини, якi мохать бути використанi

при розробцi родовищ ,u J';r'u"* цiлях. i лiiвiдовувати у встановленому порядку виробки i

"""рлпо"rr", 
якi не пiдлягають подальшому використаrrнюi

5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-технiчну док},ме+паiii,_:,р11i j,:ських порlд l

рУд, дйiкатiв фоб корисн"х коtIалин, якi пложуть бути використанi при пола"lьшому вивченнl

та використавнi Надрi 
ni баrпски Е i персонzшьн),

5.3.15 лотримуватися протипожежнот безпеки на родовиrцi та нести за ltel

вИповiдальнiсть;
5.3.1бзУпинитиВикоtiаlннянанаданiййом1,1'корлtс'гУваннядiлянцiнаlршiльовихробiт.

.,.рaлбu,rЪ""* j1o."onoт'l. пiсля зупинення дii !озво,r1, та гtiсля його ану;rювання:

5.3.1 7 у разi зупинення ,riT /]озво,rу ttрOводиl и tta Jiлянцi Halp рсlбо,l,и, пов'язанi iз

запобiганням виIlиктiенню аварiйtноi ситlачii абtl t'crHcttHяtI 'ii' Hac,-li:KiB, а laKo]K викон},вати

заходи, спрямованi на усуненно nopy-,"", lцо с,гаjlll rtiJсr,авою дjlя зуплlненItя ,rii Дозволу:

5.3.18проволитиУпорядкУВс]аноВлеIlоN'}'.законодаВсТВоМПоВторнуексперТизутаоцlнку
запасiв родовищlu1 *oprarni in_rn дiп"**" (iiлянок; надр зазначеноi (зазначених) у flозволi

та цiй Угодi: , ,__. л.,r ,.iл-, .

5.З.l9 внести змiни до flозвол1, та цiсi Угоци проl,ягом 3 (трьох) мiсяцiв з ":y:чI
.,ро""о""'"поВторЕоi"п.п.р'"."таоцiнкиЗапасiВро'lоВиtц(а)кориснихкопil,'Iиндrjlянки
(лiлянок) налр; ; лwлпл,\, нлпl

5.3.20забезпечиТирацiоналЬнеко\tIlлекснеВI,IкорисТанняiохоронунадрЗгtдноЗrll€ю
У годою та Програмою робiтi

5.3.2lстворитио".п".,п;лляпрачiвникiвiнасе.цеttняУмоВиПроВеденпяробiт.пов'язанихз
користуванням дiлянкою надр отриманою з ме,гою видобування корисних копалинi

5.3.22уu.'ч"о'п""о"уuор"**1.забезпечитl,tВиконанняВиi\{огзакоl{олаВствапрооцlнку



5.5.2 розпорялжатися
законодавством УкраIяи;

5.5.3 вести, припиняти

умова,\. визначених [озволом,
5-5.4 при виконаннl роо

умова,\ виконавцiв окремих
вимогаN{ чинного законодавства,

5.6 Налрокористувач несе

умов ,I|озво.lry та умов користуванн

ви.lобlтltrtи KoprtcHl{\tll копаl!tна}tI,1 в поряJку визначеном!

свtlю fiя.rьнiсtь на tTгptlrtattiй в корист\,вання :i,rянttt нал,р на

цiсю У го.lоlо та законо]авствоN,I Укра'iни:

iT вiдповiдно lo.Д,o,1Bo;tv та умов цiсi Уголи змучати 
"1 ",1pi1:1}

urдБ pooir, якi маю-гь технiчнi можливостi, що вlдповlдають

вiдповiдаqьнiсть за до,|-риманням залученими виконавцями

я надрами вiдriовiдно до вимог чиIltIого законодавства,

6. контроль за виконанням умов корrrсц,вання llадраМН Т" 
1:,:::,"_:,'л'1': 

У:,:i:л_л

6.1. Контроль за виконаняя]\l умов користування наJрами вiдповiдttо до дlючого

законодавства та положень цiсi Угоди, здiйснIосться незалежно кожною iз CTopiH,

6.2. Надрокориa.у"ч" np" проведеннi робiт зriйснюс рiзнi вилизлиробничою контролю, а

також здiйснюе контроль зu 
""*o"unn",, 

та якiстtо робiт, якi проволить захчченl,tЙ виконавець,

6.з. flержгеоналра проволить захо]lr jlержавногО ГеОjrОГiЧНОгo *"']|_Т]:,.:1 "1I"j::1I
умов користування надрами та пojloжcllb rticr Угоди в }le]Kax повноважсllь вiJповl"tно до дlючого

законодавства.
6.4. .I|ержгеоналра за резуiьтатаrlи проведсltих нек) заходiв гсологiчного контролю,

безпосередньо або за поданн"* Minnp"pooi , "i1,.i:-, 
передбачсttих Законом Украiни "Про

оцiякУвпливунадовкrлля,,.центрЕL.lЬнихорt-анiввлtконавчоiв:lади.Щореа-,tiз)'lотЬдержаВну
полiтику у сферi здiйснення державного гiрнtлчого нагjIяду, епiдемiологiчного нагляду

(спостереження). державного rru,n"i1, (контролю) за J,оJ,ержанняNI вимог ]аконодавства у сферi

охоронинаВколишнЬоГоПриродноГосередоВиЩа.орt.анiвмiсЦевогосамоВряДУВання.органlВ
iБь; ;*i ;"рушенЕя Налрокористувачем .!-моR користування надрами мас право:

6.4.1 зупинити дrю Дозволу у випадках переJ,бачених пункто\r 22 Порядку наданllя

спецiаJIьних дозволiв на користування надрами затRердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

;;;;;;i;3005.2011 Nq бlъ (д;i Порядок) та в iнших випадкzrх, передбачених законодавством;

6.4.2припинитиправокорисТуВаннянадрамишЛяхо]rtанУлюВанняДозволууВипадках"
пaр"лОu.r"""*'пунктом 23 Порядку та в iпших виllаJках, передбачених 3aKoHo,faBcTBoM i . -,--:_

6.4.з звернутис" . noiouoi, до адiлriнiстративного суду ,, ".i:i,:P]:":::::_":'.-,::::
робiт iЗ використаЕяЯ надр. ulО прово,lятьсЯ з пор),шеlIням стандартiв та правил l можуть

спричиниТипсУВанняролu""ш..i.,п,незttижсttttя.ефек'гrrвностiробiгабопризВесТиДоЗнаЧних
збиткiв,атакожВжиВаТизахо'triвдоз).Пине}lнялiя:lьнос-гiпi,lприслtств.чсТаноВтаорганiзачiй.
цо здiйснюють u"*ор"a,uЙ na;p Оез сrtеrtiа,lьних ,1озволiв на корист),вання надрами або з

порушенням умов. перелбачених таким},t дозво-ла\1}l,

6.5, Дiя ,Щозволу поновлIосться flержгеона,lраrlи,]а уNrови },сунення Наlрок<rристувачем

причин. що призвели до зупинення иого дlt,

6.6.НалрокористуВачма€праВооскар)r(итиВс}'доВо\'tупорядк}.накази!'ержгеонадрПро
зупинеяня та припинення права користування лiлянкою HaJp lll:lяхом аttу,пювання !озволу,

6.7..I[ержгеоналрчпрооо"*У.строклii,ЩозволузаУмовинаданняНалрокористУвачем
позитивного висновку спецiа.riзоваttого дер;,t(авllого геологiчного пiдприсiлtства, установи,

органiзацii, що належать ло сфери управлiння Держl,еонадр. за результата rи проведення

дЬржавноi експертизи звiтiв щодо геологiчних rraTepiariB,

7, Iнформувапня CTopiH, Щорiчна звiгпiсть
7.1. Налрокори"rуuu., ЪоЬо"."заний tttopoK1. пuдuпur" ,1о ДержI,соllадр iнфорлrачiю шо.rо

.,uпуu"*опu'пяПрограмиробiТЗафорлrоюВсгаlIоВjlеноюзакоllодаВсТВоN!ТанаiаВати
вiдпЬвiднi пояснсltltя з питань. tцо Bi;ltteccrri ]о колtпеrенцiТ !ержгеона;tр,

7.2. На:рокористувач зобов'язаниii в \ cTaHoB,leHO\I}' порялк), llо,lавати jro Дсржгеонадр

шrорiчнi звir" вi:по"iд"о :о форrr звiгностi ttto_ro об,riку tallaciB корI;сних кOп&lин,

7.3.ДержгеонаДразобов.язапасВо€часноirrфорr,lуватиНа:рокористl.ваЧазПиТань.якl
вiднесенi до Його компетенцi'i i виникакl-гь стосовно l}икоttаllня yrroB .Щозво.T у та по-T ожень цiсi

Угоди.

8. КонфiлеrlчiГlнiсr,ь
8.1. Уся iнформачiя. отримана чи приrбана Сrоронами в проuесi виконання робiт, с

конфiденцiйпою. Порядок i умови корист},ваIIllя iнформачiсю. установлюсться власником

iнформачii вiлповiдяо до чинного законодавства,



8.2. Вимоги конфiленчiйностi_ переlбачеrli статтею 8.1. цiсТ Уго.,lи- заqишаlо],ься в СИЛi

пiсля припинення строку дii цiсТ Угоди. якulо itlIпe не перелбачено чинllим законодавСтвом.
8.3. Конфiленчiйнiсть цiсi Уго:и пе поItlлtрIосться на ч]\1ови. врегl,rьованi чинним

законодавством Украiни. та пlо.]о оргапiв- якi з.tiliсtt tt,ltoTb KoнTpo--lb за Тх виконанняrt.
8.4. Не с порушенням конфi:rенчiй HocTi цiсi Уr,оди надаllllя вiдоьtостей. докl ментiв та

iнформаrrii контролюючим. су,,tовим- державtIи\, органам у випадках. передбачених чинним
зarконодавством.

9. Обс гавини tIcllepeбopHoi сltли
9.1, Невиконання або ненtцежне виконаIlня зобов'язань за цiсю Угоjlою с виправданим i

не спричиняе вiдповiдальностi 1, том1 разi- якшо такс невиконання чи нена.rежне виконаННЯ С

наслiдком випадку або обставин неllереборноi сили. якi виник,'Iи пiс_rя 1к:lадення цiсi УГОДИ.

перебувають поза межами контролю CTopiH- la якi Сторони не могли aHi пере,:tбачити. aHi

попередити розумЕими зtlходами.
9.2. Пiд випадком Сторони розумiють надзвичайну подiю. яка не носить характеру

невiлворотноi, однак с непередбачуваною i раптовою :tля CTopiH. а саiuе: акти або дii органiв
державного управлiння. рiшення органiв пtiсuевого самовря.1},ваll н я- зпtiни в законодавствi
Украiни за умови. що данi обставини безпоссре,lньо вп..lиllули на сво€часне виконання
зобов'язань Сторони. Пiд обставинаrtи неltереборноI cи-rlt Сr,орони розl,rtitоl,ь повiнь. по;ке;кr -

землетрус та iншi стихiйнi :rиха. огоjIошеll\ та lleot o-loIJIeH1, вiйн1,. BocHHi дii. загрозу вiйни.
терористичний акт. блокалу. революttiю. зако.lоl - повс,lання. ltacoBi ,lаворlшсння та iншi по:tii.
що не змежать вiл волi CTopiH.

9.3. При HacTaHHi обставин. tазначених 1 rllHKTi 9.1.. Сторона. яка опинилася пiд iх
впливом. повинна в розумний строк, a..Ie не пiзнiше нiяt через 7 каlендарних дItiв з дня'iх
виникнення, без затримки повiдомити про цс iHlII},CтopoHy та надати протяго]rt 60 ка.,Iендарних

днiв документи. пrо пiдтверлжують ix настання. Повi]оrr-,rення повинно мiстити iнфорлrачiю про
хараюер обставин i. якщо мож,tиво. оцiнк},Тх вп_rltв1 на rtо;кливiсrь виконання стороною своiх
зобов'язань за цим Договором та примiрний графiк виконання зобов'язань.

9.4. Пiсля повiдомлення про виникнення обс,гавин непереборноi сили Сторони. у
найкоротший TepMiH, проволять зустрiч (у разi необхirностi) з MeTolo гtрийняття спiльного

рiшення щодо подalльшого виконання ушrов uici Угоди.
9.5. Пiсля припинення обставин. зазначених у пl,нктi 9.1.. Сторона. цо оltини.rася пiд

впливом обставин непереборно'i си,-lи- повl,tнна бсз затри:rtкtt. anc не пiзнiше Hi;K через 5

кzrлендарних днiв з дня припинення- повi.tоrlити llpo че iншу, Сторон1, 1, письпrовiй формi.
Повiдомлення повинно мiстити TepMiH. в який лерелбачасться виконати зобов'язаttня за цiсю
Угодою.

9.6. Факт настання обставлtн непсреборноТ си,-tи поq}rнен бl,ти пi,rтверлжсний
документalльно компетентним органом (сертифiкаг торгоt]о-пром исловоi па:tати).

В разi вiлсlтностi пiлгверлження CropoHa. яка не виконаца cBo'i зобов'язання. несе
вiдповiдальнiсть в повному обсязi вiдповiдно .1о ви\,ог законоfавства.

l0. Викорис,rання чкраiнського потенцiа"пу
l0.1. У прочесi надрокористуванн я tlа дiлянцi llадр. Надрокористувач використовуватиме

обладнання. мехапiзми, засоби, прилалIя. устаткчвання та iH. переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi послуги) тiсю пriрою. r якiй Тх цiни та якiсть. порiвняно зi свirовими цiнаvи та
якiстю, булуть технiчно, технологiчно й скономiчtIо .fоцiльними. та не призводитимуть до
зниження рiвня виробництва та екологiчноТ безпеки.

11. Набуття чиtltlостi, зuiнlI, розiрвання тд rlрllппllення Угоди
l1.1. Ця Угола набирас чинitостi з дня ресстрацii /{озволl,та припиtlяс свою дiк-t з MoMeHTv

припинення права користування наlрами t-l1-1яхо\l ан\-lюваltня flозвоrl,або закiнчення cTpoKy.riT
.Щозволу,

l1.2. .Щiя цiсi Угоди автоматичIIо з)пltllясlься- в часr,инi виконання робiт. передбачених
.Щозволом у випадку його зупинення та понов.лlосl,ься r, разi поновлсння jtii Дозвол}.

l1.3. У разi продовження строку lii.Щозволу С-l,орони в \,становлеtlоý,у порядку вносять
змiни до Програми робiт та ло цiсi Уго;lи ш.,lяхо}l ),K-,Ia.laH н я .lo,taTKtrBtli 1го.lи.

l 1.4. Якщо iнше прямо не передбачено цiсю Угодоtо або чиннипI в УкраiЪi законодавством.
внесення змiн та доповнень до цiсТ Угоди злiliсt lIо€l,ься в порядк), BcTaHoBJteHoMy законодавством



украiни шлю(ом укладання додаткових угод до цiст Угоди, якi стають дiйсними пiсля iix

письмового оформлення Сторонами та лi.fписання \ llовtlоважениуи особаvи CTopiH.
l1.5. Односторонttя BiJrIoBa вiд виконаllня 1rroB uici Угоди повнiстю або часl,ково не

допускасться. Право односторолtньо'i вiлчови Bi.r цiсI Угоди надасться !ертlгеонtuрам у випадку
припинення права користування надрами шjIяхоj\t ан\,"Iк)вання .Щозволу.

l 1.6. Кожна Сторона пiдтверджчс. що обиlва прttltiрники цiсi Угоди пiдписанi вiл i'i' iMeHi

особою, яка ма€ право вчиняти юридичнi дii Bi.,t ilrerri вiдповiдно'i юри,lичноТ (фiзично'i особи -

пiдприемля) особи. Кожна Сторона гарант\с- що llею виконанl 1,ci 1пrови i формальностi.
перелбаченi Гf установчими .fок}rlенlа\lи- що.ttl ltрllitняttя органа\tи }праts-liнllя рiшення про

по;одження i пiдписання цiсi Угоди. а особа- яка пi"tllисil,lа Irю Угоl1,- \lac дjlя цього ,'tостатнiй

обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH не моr(е посилатися у спорi з др},гою Стороною на

обмеженнЯ представництва особлr. яка пiдписала цю УгодУ вiд iT iMeHi. або на недостовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва.

l1.7. Сторони несуть повну вi:повiдап ьн ic ть за llравильнiсть вка,tаних ними у цiЙ Угодi

реквiзитiв, а у випадку змiни: реквiзитiв. юриличноi чи фактичноi адреси. назви. установчих
документiв, Сторона. у якоТ вiдб1..rаСя така зNrillа. IloBиlltla повi-tолtити про ue iншу' Сторону у
строки та в порядкУ визначеноNlУ законодавством Украiни. У разi неповiдом jlеllня Сторони
несль ризик настання пов'язаних iз ниrt несприят-rивих нас_riдкiв.

l 1.8. Yci правовiдносини, tIIo виникають з rticI Уго;tи або пов'язанi iз IleKl. 1 ToMr, числi
пов'язанi iз дiйснiстю. укJlаденням- виконанням. злtiнокl та припиненням цiсii Угоди. тл}мачен ням

ii JM6B. визначенням наслiдкiв недiйсностi або порl,utення Уго.lи. рег},,rюються цiскl Угодою та

вiдповiдними нормами чинного законоjlаtsства YKpait tlt.

l1.9. Ця } года ск.,tадена rкраiнськtlю \|Фв()lО } .1В()\ аlJ,lенtичних пptIrtipltиKax. якi rtають

однакову юридичну силу. по о:нопtl,лрипtiрник\ .,t-,,lя кожrrоi iз CTopiH.

12. Додатки до Уl,оди
12. l. Невiд'смною частиною цiс'il Угоди с:

- Додаток l - Характеристика дi.rянки Ha.lp:

- Додаток 2 - Програма робiт.

lЗ. IОрllдrr.rнi a.lpecllt pcKBirllTtt la tli]пrlcll Сгорiн

av

!ер;павна с.,l1,;кба

гео.,rогii та Ha.rp }'краiЪtr

0З680. м. Киiв.
вул. Антона I-{едiка, lб

€дрпоу j753603l
Te".l. (044) 5З6-13-20

Налрокорllсryвач
повне Ilайrtенування:
ToBapllcTBo з обме;пеноrо вiлповiдалыliстю
<KBapu-2007>

|орll,,tичIlа a;rpeca: l0002. Жи,го;rlирська
об-цасть. rticTo Житомир. вч..l.!овженка.
б1,.lиllок (l0. кв.62.

сдрпоу з5545746
Te:t.( 096)-376-79-51

. .I]и ректор ТОВ <KBapu-2007>

Боя 1l tt \,1tlKcl.la Г нат Ilч
{лосада- llрiзвll|це. iм'я. {посit,lа. rцrr rBltrrre. irr'я. по багько i) 1Jli.llпtc )

?

,щ

lry



Додаток l

:о Угоди про ),мови

корисъ-вання на,lрами з метою

вилобування корисних кол:tllин

"il ",о!, _Ч5j4&20 l 9 року NB 5067

ХАРЛКТЕРИСТИКЛ
дiлянки надр ] метою впдобування корисних копалин

l. загальнi BйoMocTi про лiляНКУ НаЛР:

1.1.Мiсце розташуваяня родовища, прпв'язка,

I-|eHTpa,TbHa дiлянка молiвськЪго родовища пiску булiвельного знаходиться в

Житомирськiй областi. Kopo.r".iu""*oMy jatoHi. бiля схiдноi i пiвнiчно-схiдноТ околицi села

CMo.,liBKa.

1.2.Вiдомостi про затвердження (апробування) запасiв корисноi копалинп

спецiалiзована ,.""".i;;;;;;;;uцi" вк,,г.опо., за iехнiчним завланItям та за рахунок

l.оВ<Кварч-2007>здiйснилапiорu,1'"оп',uпа.i"пi.пiонаплоЩiЩентраrьноi;riлянкиiу
rpl:Hi 2008 року flержавна *ч"j:i:л"о_ запасам корисllих копаlин УкраТни затвер,lи,rа своiv

проtоко.Iом Nsl64б вrд й.iл.lоов ба.;tансовi запаси l-[ентраllьноi.liлянки Слtо-riвського

ро,rовиша б1,,riве,льних пrскlв,

1.3.ЗагальнакiлькiстьзапасiвначасВнесепнязлtiнДоУгоДппро!'моВикорисЦ'Ваняя
надрами.

ЗагальяиЙ обсяГ оа-,1ансОвих запасiВ корисниХ копалин-пiску будiвельного на час

внесення змiн до угоди про умови користування надрами на I-{ентрмьнiй дiлянцi Смо-riвського

Dо,tовиша скTадас ,,u пu,,"/oр"йu,';;ы, - ]582 гис,пr' у тоvч чис:Ii по категорlям :

i- l7tц,n.."'. В - l868 тис,м',

2. Географiчнi координати кутових точок та плоша дiлянки надр,

Географiчнi Koop-lIlHaTII к\-говllI точок

29" 01,25"

]9" 02,05"

]9" 0l 
,28"

29" 0,1 
,24"

29" 0l 
,29"

50" l5, l0-,

KvToBi точкш

-\'9 l

29" 02,02"50" 14,53"л'9 2

29" 02,00"50" l rl'50"
л's 3

29" 0],05"50" 1.1,.+6"п9 -1

29" 02,04"50о l4,43,,N95

29" 02,08"50" 14,j7"Nрб

j\9 7 50" 14,33"

50" l4,55".\ъ tt

50n 14,59"лъ9

50" 15,07"'ri! l0

l ]-rоца дi.,lянки на:р 42.3 га

l
l

l

l
I

l
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3. Геологiчнд характеристпка (сryпiнь геоjlогiчного вивчення та осво€нпя об'скга
надрокорпстування тощо)

У 1952_ l 953 р.р. КиiЪською геолого розвi:1 ва,rыrою експедицiсю Укргеолнерултресту
були виконанi геолого - розвiдувальнi роботи на Смолiвському роловищi пiскiв. Запаси пiскiв
були затвердженi всесоюзною комiсiсю по Запасам (ВКЗ) lб сiчня l954 р. (lrротокол Np 8696.

текстовий додаток 2.
У 1985-1986 роках. Комплексною геологiчною експелицi€ю "Укргеолбул" була

проведена переоцiнка запасiв бетоннrlх пiскiв Сrtо;riвського родовища для виробництва блокiв
iз нiзлрюватих бетонiв.

Проведенi у t985 р. роботи по.тягапи у вirборi заво.,lськоi проби вагоlо 60 ToIt. Заво.rськi
випробування провеленi iнститутом НДIБМВ Мiппроrrб1,:лtатсрiаuiв УРСР на Чернiгiвськомl'
комiге ri силiкатних виробiв.

За результатами цих випробувань iнститутом НДIБМВ дано заключення в TiM, що
пiлмореннi пiски Смолiвського роfовица. ранiшс затверджеtti. як бетонi. при.rатнi лля
вироб""цrва лрiбних стiнових блокiв iз нiзлрюва,t,их бетонiв rцiльнiстю 600 кг/м]. марки М-25
по рiзальнiй технологili та марки l5 по морозостiйкостi.

За результатами лабораторних дослiджень пiски Щентральноi дi;rянки Смо.пiвського

родовиrча були оцiненi згiдно ДСТУ Б.В 7.7,З2-95 при,lатнi в якостi:
l- !рiбних заповнювачiв для нiздрюватих бетонiв та компонент} в яж\,чого.

2. .Щля розчинiв.
З.,I|лялорожньо-булiвельнихробiт.
Разом з тим уже бiльшс Hixt 30 poKiB Clto;riBcbKe родовище б1,1iве",lьних IlicKiB не

розроблялося по причинах провеJення на l1.1ollti ро.tовища е-,Iектромереж. автошляхiв.
знаходження частини родовища на площах зе\rсjIь що. вi.fltосяться до,riсовоl,о rРонду".

Враховуючи значну потреб1 у б1,;tiве:rьних пiсках r, Корос-t,и ш iBcbKoM1 районi та взагалi

у Житомирськiй областi в 2008 poui ТОВ <Кварч-2007> за св,й рахунок профiнансувало
проведення геолого-економiчноi оцiнки (розподi;r1 запасiв) частини родовища. що може

розроблятися. Ще - I{eHTpaTbHa дi,rянка Смо.riвського роrовиutа б1,,riве-rьних пiскiв.
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