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Державна служба геології та надр України
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на користування надрами
3555

від 9 грудня 2004 року

Наказ від 16.12.2019 № 482 (внесення змін)
(фата прийняття та номер наказу Держгеонадр, протоколу Міжвідомчої комісії г.оргаиїтціі і а ыосн 

виконання угод про розподіл продукції або протоколу аукціонного комітету ню аогонор\ к\п.ип-п/'0'>о

Вид користування 'надрами відповідно до 
статті 14 Кодексу України про надра, 
статті 13 Закону України: «Про нафту і газ» 

-та пункту 5 Порядку надання спеціальних 
Дозволів на користування, надрами

Мета користування надрами' '

н

видобування

видобування незміненого гранітів, придатних для видобутих 
блоків, порушені вивітрюванням граніти та відходи від 
виготовлення облицювальних виробів придатні для виробний і ви 
щебеню будівельного і каменю бутового, відсіви отримані при 
подрібненні гранітів придатні для благоустрою, рекультивації і 
планування

Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно до державного балансу запасів корисних копалин України), шо надається у користування

назва родовища Маславське родовище

У

Г еогряфічні
коордилати:

Т.І т . : т.з Т.4 Т.5

ПШ
СхД

50°40’43"
28°Г8’56”

5 0°40 ’46” 
28°19’07”

50°40’4Г 
28°19’1 Г

50°40’39” 
28° 19'06"

50°40’39”
28°19’03"

місцезнаходження Житомирська область, Хорошівський район
(область, раіюн;_ населений пункт)

.прив’язка на місцевості відповідно до
: І  Члміністратавно-територіального устрою 0,5 КМ НЗ ПІВНІЧНИЙ СХІД ВІД С. С у ХОВОЛЯ

України

|іУ  Обмеження щодо глибини використання (у 
разі" потреби)

і *■
у   ̂ Вид корисної копалини відповідно до 
, -  переліків корисних копалин

< загальнодержавного та місцевого значення, 
У "  затверджених постановою Кабінету 

• Міністрів України від 12 грудня 1994 р.
■‘-“і -У 82"
І

(напрямок; відстань від найближчого населеного пункту, залізничної ■станції, і

4,0 га
■ (зазначається в одиницях виміру)

граніт

: -  і -  і ^  і і - і 1 Щ



' ' ~ '' ••• • г ' ’’ л  я».• ■ >-Загал ьнийюбся г-запаві в {рёсурств^-на-ча-с-- 
н^дання спеціального дозволу на 
користування надрами (основні, супутні):

с тупінь освоения надр

Відомоси про затвердження (апробацію) 
запасів корисної копалини (зазначається у 
разі видобування)

Джерело фінансування робіт, які планує 
виконати нлдрокористувач під час 
користування надрами

Особливі умови

Відомості про власника

Відомості про погодження надання 
спеціального дозволу на користування 
надрами

С ір ж дії спеціального дозволу на 
користування надрами (кількість років)

Угода про умови користування ділянкою 
надр є невід’ємною частиною спеціального
дозволу на користування надрами і 
визначне умови користування ділянкою 
і ар

основна: незміненийТраніт - кат. В+Сі -  790,5 
(В -314,5; Сі -  476,0) тис. м3 
супутня: порушений вивітрюванням граніт - 
кат. В+Сі -  11,15 (В -0,15; Сі -  11,0) гис. м3
(одиниця виміру, категорія обсяг)

розробляється і  2004 року
(розробляється, не розробляється)

протокол ДКЗ України від 14.03.2017 № 3866

недержавне

і'державні або недержавні койоту

1. Виконання умов Державного управління екології та природи1 \ ; е с . ч [  
Житомирській області (екологічна картка від 04.10.2004 року і.

2. Виконання рекомендацій ДКЗ України (пункт 3.10 протокол) під 14.03.2(117 .‘У ЗКн'о
3. Щорічний радіаційний контроль за породами в кар’єрі та про; > к ц< ю па 1 і іііом о 

вимогам НРБУ-97.
4. Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державної о Ги- : і 

- згідно з чинним законодавством.
5. Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України і і ; . 

формою 5-гр.
6. Дотримання вимог Закону України «Про оцінку впливу па довкіл ія>

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ Ю 
«НАДРА 1НВЕСТ»
КОД 33093694
12101, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН, 
СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ХОРОШІВ, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, 
БУДИНОК 16
(найменування юридично!особи, код згідно > ( ДРП ()\ або прі шпіце ім 'я  по бат м <; ■ л.т>; .н я и т< п

ідентифікаційний но мер, місцезиаход »гения>

Державне управління екології та природних ресурсів в 
Житомирській області (екологічна картка від 04.10.2004 року і 
Держпаглядохоронпраці -  лист від 04.11.2004 Л1> 5.3-12 7200

(найменування орган}, який погодив надання дозволу, дата при нинішня та нам і р  по н о п ч<> *.«

до 9 (дев’ятого) грудня 2024 (дві тисячі двадия гь чеі вергоги) року
(цифрами ти Слові, ми)

к к>г •Г  зф $  У . 
г, (даїлр Ск існуємнятпюО'еННіЬПЮ н о м ер.)Г
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Додаток до спеціальної о .ниво іу п; 
користування надрами, наданого 
метою видобування корисних кши ми 
грані і \ МасдавськоїР родові піці

№ 3555 від «09»грудня 2004р.

Угода № *5
про умови користування надрами 

з метою видобування корисних копалин 
(нова редакція)

м. Київ оЗОоЗО

&

адра) з однієї

сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «НАДРА ІНВЕСТ»,
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

який(а/е) зареєстрованіїй(а/е) Хороінівською районною адміністрацією Житомирської області від 
04.08.2004 р о к у  №1 285 102 0000 000004.
код К ВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю.вапгіяку .гіпс\. крейди та 
глинистого сланцю. * 1 2
в особі директора Клракалова Євгенія Олександровича 
який(а) діє на підставі ______________ Статуї \

(далі - Надрокористувач), з іншої сторони (далі разом - С тропи, а кожна окремо - С троп .л  
уклали цю Угоду про умови користування надрами і метою видобування корисних копа.піп 
(далі - Угода), яка є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування на тамі: 
від «09» грудня 2004 рок\ № 3555 (далі - Дозвіл), про нпжчевпк іадсне.

1. Предмет У і оди
1.1. Держгеонадра надає Надрокористувачу право тимчасового користування ділянкою 

надр з метою видобування корисних копалин, а Надрокористувач зобов'язується виконувати іа 
дотримуватись умов користування ділянкою надр, передбачених Дозволом, цією У і одою та 
нормами діючого законодавства.

2. Відомості про ділянку надр, яка надана в користування
2.1. Місцезнаходження ділянки надр Житомирська обл. . Хорошівський р-н .0.5 км, на 

північний схід від с.С'уховоля ,
2.2. Просторові межі ділянки надр, яка є предметом цієї Угоди, ступінь геологічного 

вивчення та освоєння об’єкта надрокористування. відомості про затвердження (апробацію) 
запасів корисної копалини та загальна кількість запасів на час надання Дозволу вказуються 
Надрокористувачем у характеристиці ділянки надр, яка є Додатком 1 іа нсвідї міь и> ....
цієї Угоди.



3. Умови користування ділянкою надр, яка надана в користування
3.1. Умови користування надрами, види, обсяги, джерело фінансування та строки виконання

Надрокористувачем робіт з видобування корисних копалин граніту
(назва корисної копалини)

протягом строку дії Дозволу визначаються в Програмі робіт з видобування корисних копалин, 
яка підписується Сторонами, є Додатком 2 та невід'ємною частиною цієї Уі оди (далі 11 рої рама 
робіт).

3.2. Програма робіт в цілому або окремі її показники, у разі потреби можу гь змінювалися 
та/або доповнюватись за взаємною згодою Сторін у межах дії Дозволу га ці< ї Уі оди

3.3. Сторона, яка ініціює внесення змін га'або поповнень до Програми риби ,.Д ,> 
надати іншій Стороні відповідні письмові обгрунтування га піді верджу ючі доку менш

3.4. Сторона, яка одержала від іншої Сторони письмові обгрунтування і під  і верджу ючими 
документами та пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до 1 Ірограми робі і зобов'я зана 
в місячний термін надати іншій Стороні письмову вмотивовану відповідь щодо приііиямя 
пропозицій щодо внесення змін та або доповнень до 1 Ірограми робі і .

3.5. Строк виконання робіт з метою видобування корисних копалин може бути 
продовжений за умови продовження строку дії Дозволу та цієї Угоди, із внесенням відповідних 
змін до Програми робіт.

3.6. Особливі умови користування надрами визначаються в Дозволі та цією Угодою і є 
обов'язковими до виконання Надрокористувачем.

4. Права Сторін на геологічну інформацію про надра
4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологічною інформацією про надра 

здійснюється в порядку визначеному законодавством.
4.2. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) за раху нок коштів державною 

бюджету є державною власністю.
4.3. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) за рахунок коштів державного 

бюджету, надається Надрокористувачу на праві користування га володіння беї права 
розпорядження на договірній основі в порядку визначеному законодаїзс гвом.

4.4. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) 1 Іадрокорис і у вачем пі т а  
Дозволу за власні кошти, є його власністю.

4.5. Надрокористувач зобов'язаний в порядку визначеному законодавством у місячний 
строк повідомити Держгеонадрам про створення та/або придбання геолог ічної інформації

4.6. Надрокористувач зобов’язаний повідомиш Держгеонадрам про передачу ним права 
власності на геологічну інформацію чи права користування нею не пізніше ніж за 10 робочих 
днів до такої передачі. 5

5. Інші права та обов’язки Сторін
5.1. Держгеопадра мас право:
5.1.1 витребовувати у Надрокористувача звітні дані та інформацію про виконання цієї

Угоди;
5.1.2 видавати та направляти Надрокористувачу в межах своєї компетенції відповідні 

приписи, розпорядження та/або повідомлення;
5.1.3 здійснювати відповідно до діючого законодавства державний геологічний контроль 

за раціональним і ефективним використанням надр Надрокористувачем;
5.1.4 притягувати Надрокористувача відповідно до діючого законодавства і умов цієї 

Угоди до відповідальності, в тому числі, зупиняти дію Дозволу або припиняли право 
користування надрами шляхом анулювання Дозволу в порядку ви значеному ’.лічиш, і ..

5.1.5 в у становленому законодавством порядку вживані заходів до при і пінени я ш.. \ ; :
робіт з використання надр, що проводяться Надрокористувачем з порушенням сіапдарпв іл 
правил і можуть спричинити псу вання родовищ, істотне зниження ефекі пвносі і роби лоо 
призвести до значних збитків, в тому числі якщо роботи ведуться з застосуванням мем іік і 
способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навкодіпшіьиі > 
природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я населення, а також в інших 
випадках, передбачених законодавством України;



5.1.6 у встановленому законодавством порядку вживати заходів до зупинення дія. плюс 11 
підприємств, установ та організацій, що здійснюють використання надр без спеціальних инво.тів 
на користування або з порушенням умов, передбачених такими дозволами:

5.1.7 направляти матеріали щодо виявлених порушень в інші уповноважені державні 
органи для проведення контрольних дій і перевірок, притягнення Надрокористувача до 
відповідальності та/або вжиття заходів реагування відповідно до компетенції.

5.2. Держгеонадра зобов’язана:
5.2.1 своєчасно розглядати звернення Надрокористувача;
5.2.2 своєчасно розглядати отримані від Надрокористувача програми, плани, звіти та інші 

документи, які необхідні для виконання робіт, визначених цією Угодою.
5.3. При виконанні робіт відповідно до умов цієї Угоди Надрокористувач 

зобов’язаний:
5.3.1 приступити до проведення робіт на визначеній ділянці надр не пізніше ніж через 2 

(два) роки з моменту початку строку дії Дозволу:
5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в 

користування, а також забезпечувати приведення порушених іємс.ть у сіли, при ілпіни 1 -і 
використання за призначенням, або придаїний ил подальшої о їх ш іітрпт.іш  - 
виробництві відповідно до Програми робіт;

5.3.3 проводити роботи у терміни та в межах, зазначених у 1 Ірограмі робі і :
5.3.4 дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандаріів. правил, норм 

виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;
5.3.5 допускати уповноважених посадових осіб Держгеоиадр для здійснення кіхо ин 

державного геологічного контролю в порядку та на підставах визначених чинним 
законодавством України;

5.3.6 відшкодовувати збитки, заподіяні підприємствам, установам, організаціям, 
громадянам та довкіллю;

5.3.7 відшкодовувати у встановленому порядку власникам землі та землекористувачам 
збитки та втрати, завдані внаслідок користування земельними ділянками відповідно до мети 
користування надрами визначеної Дозволом;

5.3.8 використовувати надра відповідно до мети, для якої їх було надано;
5.3.9 забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;
5.3.10 дотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цією Угодою;
5.3.11 надавати в установленому порядку Держтеонадрам інформацію щодо користування 

надрами;
5.3.12 при виконанні робіт передбачених Дозволом та цією У тлою  же тсон \ иа і н 

прогресивні технології і техніку , що табезпечу юі ь повне, комплексне і ранти., пан
надр;

5.3.13 зберігати розвідувальні гірничі виробки і свердловини, які можу гь бу ти викорнсіані 
при розробці родовищ та в інших цілях, і ліквідовувати у встановленому порядку виробки і 
свердловини, які не підлягають подальшому використанню;

5.3.14 зберігати геологічну і виконавчо-технічну документацію, файлі гірських порі т і 
руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні 
та використанні надр;

5.3.15 дотримуватися протипожежної безпеки на родовищі та нести за неї персональну 
відповідальність;

5.3.16 зупинити виконання на наданій йому у користування ділянці надр цільових робіт, 
передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу та після його анулювання;

5.3.17 у разі зупинення дії Дозволу проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із 
запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків, а також виконувати 
заходи, спрямовані на усунення пору шень. що стали підставою для зупинення дії Дозволу;

5.3.18 проводити у порядку встановленому законодавством повторну експертизу га оцінку 
запасів родовищ(а) корисних копалин ділянки (ділянок) надр зазначеної (зазначених) у Дозволі 
та цій Угоді;

5.3.19 внести зміни до Дозволу га цієї Угоди протягом 3  (трьох) м ісять •. м ч м с і і і - 

проведення повторної експертизи га оцінки іапаеїв родовипца) корисних кті.і 
(ділянок) надр;



5.3.20 забезпечити раціональне комплексне використання і охорон) надр ііідію з ціпи 
Угодою та Програмою робіт;

5.3.21 створити безпечні для працівників і населення умови проведення робії. пов'язаних і 
користуванням ділянкою надр отриманою з метою видобування корисних копалин:

5.3.22 у встановленим) порядк\ забезпечити виконання витич ;амчю і нч і ю 
вплив) на довкілля.

5.4. При ліквідації робії відповідно до умов цієї > і оди Надрокорнсі) вам юбов я іапим:
5.4.1 провести та здійснити фінансування ліквідаційних робії відпові дно  ю 

затвердженого в установленому порядку Проект) робіт:
5.4.2 у випадку повної або часткової ліквідації чи консервації іірничодоб) впої о обї кда 

гірничі виробки привести \’ стан, який гарантує безпек) людей, майна і навколишньої о 
природного середовища, а в разі консервації - зберегти родовища та гірничі виробки на весь 
період консервації;

5.4.3 здійснювати за погодженням з органами державного гірничого нагляд) та іншими 
заінтересованими органами у порядку встановленому законодавством ліквідацію і консервацію 
гірничодобувних об'єктів або їх ділянок.

5.5. Надрокористувач мас право:
5.5.1 здійснювати на наданій йому ділянці надр розробку родовища корисних копалин та 

інші роботи згідно з умовами Дозволу та цієї Угоди;
5.5.2 розпоряджатися видобутими корисними копалинами в порядку визначеному 

законодавством України;
5.5.3 вести, припиняти свою діяльність па отриманій в користування лі ляпці надр па 

умовах, визначених Дозволом, цією Угодою га законодавством України:
5.5.4 при виконанні робії відповідно до Дозвол) га \ мов иі<ї > и ш м і)ч.ги ю. , ,р 

умовах виконавців окремих видів робії. які мають технічні можливо». 11, пю ні.пюві шю і 
вимогам чинного законодавства.

5.6. Надрокористувач несе відповідальність за дотриманням залччсними внкчитвпями 
умов Дозволу та умов корисі ування надрами відповідно до вимої чинної о закоію.шве і ва 6

6. Контроль за виконанням умов користування надрами га положень цієї Угоди
6.1. Контроль за виконанням умов користування надрами відповідно до діючого 

законодавства та положень цієї Угоди, здійснюється незалежно кожною із Сторін.
6.2. Надрокористувач при проведенні робіт здійснює різні види виробничого контролю, а 

також здійснює контроль за виконанням та якістю робіт, які проводить залучений виконавець.
6.3. Держгеонадра проводить заходи державного геологічного контролю за виконанням 

умов користування надрами і положень цієї Угоди та в межах повноважень відповідно до 
діючого законодавства:

6.3.1 за результатами проведених заходів геологічного контролю, безпосередньо або за 
поданням Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, що реалізують держави) політик) 
у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), 
державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства \ сфері охорони 
навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядх вапня. оріаиіг. ЛФ( 
зупиняє дію Дозволу ) випадках передбачених пмікюм 22 І Іорядк) іи.і.нпіи . не : . 
дозволів на користування надрами затвердженої о пос гайовою Кабіно і) Мінк і ріп \  к |111 м 11 іа 
30.05.201 1 № 615 (далі Порядок) та в інших випадках, передбачених законодавс і вом

6.3.2 зупиняє дію дозвол) за поданням Мінприроди за зверненням ю Миаірпрч ю 
Держекоінспекції га/або її територіальних органів щодо невиконання І Іадрокорис і \ нааам . \і м 
висновків з оцінки впливу на довкілля та/або висновків державної еко.юі ічної експертні, 
відсутності висновку з оцінки впливу на довкілля та/або висновк) державної еколої ічної 
експертизи діяльності з видобування корисних копалин.

6.3.3 припиняє право користування надрами шляхом анулювання Дозвол) у випадках, 
передбачених пунктом 23 Порядку та в інших випадках, передбачених законодавством;

6.3.4 звертається з позовом до адміністративного суду з метою припинення всіх видів 
робіт із використання надр, що проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть 
спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або призвести до значних 
збитків, а також вживає заходів до зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, що



здійснюють використання надр без спеціальних дозволів на користування надрами або з 
порушенням умов, передбачених такими дозволами.

6.4. Дія Дозволу поновлюється Держгеонадрами за умови усунення Надрокористувачем 
причин, що призвели до зупинення його дії.

6.5. Надрокористувач має право оскаржити в судовому порядку накази Держгеонадр про 
зупинення та припинення права користування ділянкою надр шляхом анулювання Дозволу.

7. Інформування Сторін. Щорічна звітність
7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку подавати до Держі еонадр інформацію щодо 

стану виконання Програми робіт за формою встановленою таконодавс і вом кі надана пі 
відповідні пояснення з питань, що віднесені до комиеіеішії Держі сонл ір

7.2. Надрокорист) вач юбов'язапий в усіановленом) порядки поілвпії 
щорічні звіти відповідно до форм яві і носі і щодо облік) запасів корисних копа ми.

7.3. Держгеонадра зобов'язана своєчасно інформувати Надрокорисіу в ач а  з ніііань. які 
віднесені до її компетенції і виникають стосовно виконання умов Д озволу га положені, пій 
Угоди.

8. Конфіденційність
8.1. Уся інформація, отримана чи придбана Сторонами в процесі виконання робіт, є 

конфіденційною. Порядок і умови користування інформацією, установлюється власником 
інформації відповідно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфіденційності, передбачені статтею 8.1. цієї Угоди, залишаються в силі 
після припинення строку дії цієї Угоди, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8.3. Конфіденційність цієї Угоди не поширюється на умови, врегульовані чинним 
законодавством України, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх виконанням.

8.4. Не є порушенням конфіденційності цієї Угоди надання відомостей, докуменіів іа 
інформації контролюючим, судовим, державним органам \ випадках, передбачених чинним 
законодавством. 9

9. Обід авшім непереборної си. іп
9.1. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за пню 3 і о д о ю  < ьшір.ш ішіііуі і 

не спричиняє відповідальності у тому разі, якщо таке невиконання чи неналежне виконання > 
наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цій У тчи, 
перебувають поза межами контролю Сторін, га які Сторони не моїли ані передбачиш, ані 
попередити розумними заходами.

9.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайні) подію, яка не посип, харакіеру 
невідворотної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти або дії оріанів 
державного управління, рішення органів місцевого самоврядування, зміни в законодавці ві 
України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання 
зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повінь, пожеж) , 
землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, воєнні дії, загрозу війни, 
терористичний акі. блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення та інші події, 
що не залежать від волі С торін.

9.3. При настанні обставин, зазначених у пункті 9.1.. Сторона, яка опинилася під їх 
впливом, повинна в розумний строк, але не пізніше ніж через 7 календарних днів з дня їх 
виникнення, без затримки повідомити про це іншу Сторону' та надати протягом 60 календарних 
днів документи, що підтверджують їх настання. Повідомлення повинно хіістити інфоруїацію про 
характер обставин і. якщо можливо, оцінку їх впливу на у южливі ст ь  виконання с т о р о н о ю  своїх  
зобов'язань за цією Угодою та примірпий і рафік виконання ю б о в ’я іань

9.4. Після повідомлення про виникнення обідавші ненереборію си І' , 
найкоротший термін, проводять зустріч (У разі необхідної'І І ) : УІС11)10 ІІрИЙНЯІ.Я І il.il 
рішення щодо подальшого виконання умов цієї  Угоди.

9.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 9.1.. Сторона, що опиті іася т  і 
впливом обставин непереборної сили, повинна без затримки. але не пі шипе шч -оре ■ 
календарних днів з дня припинення, повідомити про це іншу Сторону у ішсі.укжій формі



Повідомлення повинно містити термін, в який передбачається виконати зобов'язання та цн ю 
Угодою.

9.6. Факт настання обставин непереборної сили повинен б \іи  під і пер іксппії 
документально компетентним органом (сертифікат торгово-промислової палати).

В разі відсутності підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, несе 
відповідальність в повному обсязі відповідно до вимог законодавства.

10. Використання українського потенціалу
10.1. У процесі надрокористування на ділянці надр. Надрокористувач використовуватиме 

обладнання, механізми, засоби, приладдя, устаткування та ін. переважно вітчизняних виробників 
(в тому числі послуги) тією мірою, у якій їх ціни та якість, порівняно зі світовими цінами та 
якістю, будуть технічно, технологічно й економічно доцільними, та не призводитиМ) І ь до 
зниження рівня виробництва та екологічної безпеки.

11. Набуття чинності, зміни, розірвання та припинення Угоди
1 1.1. Ця Угода набирає чинності з дня реєстрації Дозвол) і а ирипинж свою дію ; чочсп ! \

припинення права корист > ванн я на. і рами шляхом ан\ лювашія 'Ц :вп. і) ібо -. н-лш.......
Дозволе.

11.2. Дія цієї Угоди автоматично зупиняється, в частині виконання робії. пере іб.гісних 
Дозволом у випадку його зупинення та поновлюється у разі поновлення дії Дозволе

11.3. Якщо інше прямо не передбачено цн ю Угодою або чинним в У країні ’„іконо міх і воєн
П р О Д О В Ж е Н Н Я  С Т Р О К )  Д І Ї ,  В Н е С е Н Н Я  З М ІН  Г а  Д О ІІО В Н е Н Ь  Д О  Ц ІЄ Ї  У І  О Д И  и І Й С І І Ю Є І Ь С Я  В М о р я  І іч )

встановленому законодавством України шляхом викладення цієї Угоди в новій редакції, яка син 
чинною після її письмового оформлення Сторонами та підписання уповноваженими особами 
Сторін.

11.4. Одностороння відмова від виконання умов цієї Угоди повністю або частково не 
допускається. Право односторонньої відмови від цієї Угоди надається Держгеонадрам у випадку 
припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу.

11.5. Кожна Сторона підтверджує, що обидва примірники цієї Угоди підписані від її імені 
особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені відповідної юридичної (фізичної особи - 
підприємця) особи. Кожна Сторона гарантує, що нею виконані усі умови і формальності, 
передбачені її установчими документами, щодо прийняття органами управління рішення про 
погодження і підписання цієї Угоди, а особа, яка підписала цю Угод)', має для цього достатній 
обсяг повноважень. Жодна із Сторін не може посилатися у спорі з другою Стороною на 
обмеження представництва особи, яка підписала цю Угоду від її імені, або на недос іовірпіс 11, 
відомостей щодо представництва.

11.6. Сторони несуть повії) відповідальніс і ь за правилі,ніс 11, вка кііпіх ними . н 
реквізитів, а у випадку зміни: реквізитів, юридичної чи факііншої адреси, назви \с і ііювчпх 
документів. Сторона. \ якої відбулася така зміна, повинна повідомити про це шш\ т дірон> \ 
строки га в порядк) визначеном) законодавством України. У ран непові,в>м іеїшя • 
несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.7. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею. у том) числі 
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням 
її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та 
відповідними нормами чинного законодавства України.

11.8. Ця угода складена українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, по одному примірник) для кожної із Сторін.

11.9. Після підписання цієї Угоди уповноваженими особами Сторін, попередні редакції 
Угоди до спеціального дозволу №3555 від «09» грудня 2004 р. вважаються такими, що втратили 
чинність.

12. Додатки до Угоди
12.1. Невід'ємною частиною цієї Угоди є:
-Додаток 1 - Характеристика ділянки надр:
- Додаток 2 - 1 Ірограма робіт.



13. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін

Державна ел\ жба Надрокорие і> вач
геології га надр > країни І онариство і обмеженою ж ним .

..НАДР \ ІІІШ СІ

03680. м. К и їв . юридична адреса: 12101 Жп і омпреі.ка об.
н , ву. і.Соборна . 1(>
і каці й її и їі ко. і Ф( >111

вул. Антона Цедіка. 16 
ЄДРГІОУ 37536031 

*20

Хорошівеькніі р-
СДР1105' (іден і иф 

33093604
^  ~~ _____



Додаток 1 
До Угоди про умови 

користування надрами з метою 
видобування корисних копалин 

від «___» ___________20___ № _

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  
ділянки надр з метою видобування корисних копалин

1. Загальні відомості про ділянку надр:
• місце розташування родовища, прив’язка;

Житомирська область. Хорошівеький район. 0.5км на північний схід від с. ( у мм'-1 ія
• відомості про затвердження (апробування) запасів корисної копалини;

ДКЗ України, протокол від 14.03.2017року № 3866 
Балансові запаси незміненого граніте ( гис. ,\Г):
В + СІ -  796 (В-320 .С І-476 )
Супутня корисна копалина: порушений вивітрюванням граніт (тис. мД:
В+С1 -  13 ( В - 2 , СІ -  11.0).

• загальна кількість запасів па час надання спеціального дозволу на 
користування надрами:
Залишкові запаси корисної копалини станом па 01.01.2019 р. згідно ДБЗ «Камінь 
облицювальний» складає В+С -  790.5 (В-314,5 .С1-476 ) тис.м3 . Супутня корисна
копалина: порушений вивітрюванням граніт «Камінь будівельний» (тис. м ):

В г С І -11.15 (В-0.15 ,С 1-11.0 )

2. Географічні координати кутових точок на площі ділянки надр.
Координати Т. І Т.2 1.3 1.4 Т.5

ПШ 50°40'43" 50°40'46" 50°40'41" 50°40'39" 50°40’39"
Г \Д  28°18'56' 28°І1)’()7" 28°10’II"  28°І‘)'06 " 28СІ9'03 " 3

3. Геологічна характеристика;
Маславське родовище гранітів розвідувалось в 1993 - 1995 роках Ж піомпрсьішт ! РІ 

згідно замовляння і технічного завдання колективної фірми (КФ) оЖигомиріинсс і
Метою проведення робіт бело забезпечення сировиною спі лі ,пою юкарис іі-.д ; р ат : 

ЛТД». організованого на базі КФ «Житомирінвест».
В 1994- 1995 роках був проведений дослідно-промисловий видобуток каменя.
За матеріалами проведених геологорозвідувальних робіт ДКЗ України (Протокол № 

382 від 13.06.1996 роке) затверджені запаси гранітів. Розробка кар’єр) Маславського 
родовища проводилась СТ «Граніт» ЛТД по 2004 рік. З 2006 року розробку Маславського 
родовища здійснює ТОВ «Надра Інвест». Повторна геолого-економічна оцінка проведена 
в 2017році (протокол ДКЗ №3866 від 14березня 2017 р.)

В геоструктурному відношенні Маславське родовище граніту розташоване в 
північно-західній частині Українського щита, в межах південно-західної частини 
Коросгенського плутону.

В геологічній будові родовище приймають учисть породи двох структурних 
поверхів :

-верхній поверх - осадовий . представлений відкладами четвертинного віку
-пиленій поверх - кристалічні породи фундаменте . які предсіав ієні сер е .....

протирозойом ,а також їх корою вивітрювання
Г раніт середнього протерозою зеленувато-сірий, середньо зорі і ис і ніг оно: шип ішр і 
вивітрювання ( слабо каолінізірувана жорства і рампу ) мезозойської о віку. кварцит



піски, дрібнозернисті, жовтувато-сірі, глинисті і грунтово-рослиний шар четвертинної 
системи. Корисною копалиною є незмінений граніт, максимальна потужність його в 
контурі підрахунку копалин складає 31.4 м.

Кристалічні породи родовища характеризуються неглибоким заляїанням і па иіачній 
площі родовища виходять на денну поверхню. І Іроде гавлені
ВОНИ середньозернистими. СереДНЬООВОЇДНИМИ зеленувато-сірою КОЛЬору ■ а І-іч і : 11 і і XІ 
розміром 0.3 -1.0 см. Вміст овоїдів в породі дуже нерівномірний, вони вира аю 
спостерігаються в вивітрілих породах. Порода складається . в основному 5 мікрок.ші- 
пертиту (35 -60 % ). плагіоклази (14-28 %). кварцу (18 -20 %). а гакчгя біоіиіу і І -о " а 
роговоїобманки( 1 -8 %), піроксену, олівіну, рудних і акцесорних мінералів .

Порфіровидні виділення і овоїди. що складають подекуди 50 %. складно 
побудовані.Вкрапленики.що складаються з мікроклін-пертиту. зустрічаються рідко. 
Частіше зустрічаються кілька зерен разом або одне велике зерно мікроклін-пертиту. що 
містить всередині одне або кілька зерен плагіоклазу з нерівними краями.

Кварц в дрібноовоїдній масі часто має ідеоморфні полігональні нариси, іноді 
розташовується на стику зерен у вигляді прокладок. Значна його частина створює 
неправильні вростки в польових шпатах. Рогова обманка і біотит взаємно проростають 
один в одному. Деякі кристали рогової обманки оточені дрібними зернами біотиту. 
Піроксен і олівін представлені реліктовими зернами і зазвичай замішені роговою 
обманкою, серпентином, біотитом. Рудні мінерали також повязані з накопичуванням 
темно-кольорових мінералів, в яких часто зустрічаються вростки. Представлені вони 
ільменітом і магнетитом. Акцесорні мінерали представлені цирконом, флюоритом і 
апатитом. Зазвичай в верхніх частинах розрізу грані і. зачеплений вивітрюванням 
Потужність цієї зони змінюється від 0 до 3.4 м за середньою 0.7 м.

На граніті пору шеному вивітрюванням, рідше на не змін йому за. і я і а< жорс і ва су і 
або жовтувато-сірого кольору.

Товща четвертинних кварцових дрібнозернистих їлиниегих пісків жовзу ваіо-сірої о 
кольору має обмежений розвиток на родовищі, говща пісків малопоїужин віл 0 ю 2.2 м

Кварцові піски чи жорства перекриті малогу мусованим, сильно іііщаїшм і 
щебеневим грунтово-рослинним шаром, потужність якого не перевищу є 0,2 м.

Піски, як і грунтово-рослинний шар. віднесені до пухких розкривних порід.
Корисною копалиною , являються намінені граніти (& РР2 к\)

Зведений геологічний розріз Маславського родовища представлений в табл. 1
табл. 1

і № 
П.п

Вікова та літологічна характеристика порід Розкрита потужність.м

від до середня
Розкривні породи
Пухкий розкрив(0,1- 3,0) і

1 Грунтово-рослииниі . малогумусові . пісчано-щебневі . 
сучасн і відклади

0 0.3 0.2

9 Пісок жовтовато-сірий . кварцовий . дрібнозернистий 
.глинистий , середньочетвертичного віку (елювіально- 
делювіальні.флювіогляціальні відклади).

0 2.2

о3 Мезо-кайнозойська кора вивітрювання . Жорсгвяно- 
глиниста порода з уламками та глибами граніту

0 1.8 ОТ

Скельний розкрив( 0 -3,4 )
0.74 Тріщинуватий . порушений вивітрюванням граніт 

Коростенського інтрузивного комплексу середнього
протерозою - попутна корисна канатній

0 3.4



Основна корисна копалина

5 Незмінений граніт зеленовато -сірий . середньозернистий, 
овоїдний Коростенського інтрузивного комплексу

24.4 31.4 29 1

середнього протерозою (до
горизонте 
підрахчнк\ 
запасів

______ • 208м )

Надрокористувач 

Директор Куракалов Є.О.
(посада уповноваженої особи. ПИ))



Віл «

До. іа і ок 2 
До Уго їй про \ МИНИ 

корисг_\ ванни надрами ; мсюю 
видобування корисних копалин 

20 №

ПРОГРАМА РОБІТ



, її' іа ю к  2 
До Уі'О ЦІ Ііри ) МпІ'.ІІ

користування надрами $ мсюю 
видобування корисних копалин 

від «___» ___________20 №___

ПРОГРАМА РОБІТ 
з видобування корисних копалин

граніт Маслсівського родовища
(назва корисної копалини га ділянки надр)

Г~
№
п/п Види робіт Обсяги

робіт
Джерело

фінансування

Строк
проведення

робіт

1
Подальше видобування 
граніту(тис.мЗ)

згідно
робочого
проект)

1
Ікн. 2020р. - 

ІУкв.2024р.

1

2

Проведення
рекультиваційних робіт 
згідно робочого проек іу 
розробки родовища

власні
1 Поля
ві. піраніоваїнія 
роловища


