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угода Лъ l l3l
про умови користування надрами

з метою видобування корисних копалин

м. Киiв / йп"цz
(пата умадення )

.Щержавна служба геологii та надр УкраiЪи, u о"обi {оrЫ' ff*/rааЙ.S''/ ttza.- ч

я а с

адра з однlсl
сторони та bкl то и))

(поввс найменуваяня юрtцичноi особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи - пiдпри.мця)

)
ивill н не то ство <По

ко: КВЕ! 08.1 l
(код масифiкацii sидiв економiчноi дйльяосгi шодо здiйснення гослодарськоi дйльносгi з корисгуванIr, надрами)

в особi генермьного директоDа Кrrера В iталiя Леонiдовича
(посадл прiзвище, iм'я та по батьковi)

який(а) лiс на пiдставi Статугу

1. Прелмет Уголи
1.1. .щержгеоналра надас Надрокористувачу право тимчасового користування дiлянкою

надр з метою видоб}ъання корисних копалин, а Налрокорисryвач зобов'язусться виконувати та
дотримуватись }тов корисryвання дiлянкою надр, передбачених .Щозволом, цiсю Угодою та
нормами дiючого законодавства.

2. BйoMocTi про лi;tянку надр, яка надана в корисryвання
2.1. Мiсцезнаходження дiлянки надр :0.5 км. на пiвнiч вiд с. Веобка Кам'янець-

полiльського оайонч ельницькоi областi.
2.2. Просторовi межi дiлянки наш), яка е предметом цiеi Угоди, ступiнь геологiчного

вивчення та осво€ння об'скта надрокорисryван ня, вiдомостi про затвердження 1апробачiю)
ЗаПаСiВ КОРиСнОi копалини та загальна кiлькiсть запасiв на час надання .Щозволу вкiвуються
НаЛРОКОРИСryВачем у характеристичi дiлянки надр, яка е.Щолатком 1 та невiд'смною частиною
цiсi Угоди.

.Щодаток до спсцiапьного дозволу на
користування надрами, наданого з
метою видобування корисних копалин
вапнякiв Пiвденпоi дiлянки Нiгинсько-
Вепбецъкого родовиlца

(назва корисноi копаляяll таДrянки надр)

J'fs l lЗ l вiд <5> листопада l997 р.

якиЙ(а/е) заресстрований(а./е) Кам'янець-Подiльською районною державною адмiнiстрацiсю
Хмельницькоi областi 09. l0. 1995 року. оессmацiйний номер 1659 120 0000 000 282 .

(орган ре€сФацii, аата та ресстацifiниil но$ср)

(назва докумеыm)

(лалi - Нмрокорисryвач), з iншоТ сторони (лалi разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона)
укJrали цю Уголу про умови користування надрalми з метою видобування корисних копалин
(лалi - Угола), яка е невiд'емною частиною спецiального дозволу на користування надрами
вiд <05> листопада l997 року Ns l l31 (да,тi -.Щозвiл), про нижчевикJIадене.



3. Умови користувапня дiлянкою надр, яка падана 8 користування
3.1. Умови користув:lння наJIрами, види, обсяпл, дхерело фiнансрання та стрки виконання

Надрокористувачем робiт з видобування корисних копалин вапнякlв
(на]ва корисноi колалини)

протягом строку пii.Щозволу визначаються в Програмi робiт з вилобування корисних копалин,
яка пiдписусться Сторонами, е Додатком 2 та невiд'смною частиною цiеТ Угоди (лшi - Програма

робiт).
3,2. Програма робiт в цiлому або oKpeMi'iT показники, у разi потреби мож}ть змiнюватися

таlабо доповнюватись за взаемною згодою CTopiH у межах дiТ .Щозволу та цiеТ Угоди.
3.3. Сторона, яка iнiцiюс внесення змiн та,/або доповнень ло Програми робiт, зобов'язана

надати iншiй CTopoHi вiдповiднi письмовi обrрунтування та пiлтверлжуючi документи.
3.4. Сторона, яка одержirла вiд iншоi Сторони письмовi обrрунтування з пiдтверджуючими

докуttлентilми та пропозицiI щодо вIlесення змiн та,/або доповнень до Програми робiт зобов'язана
в мiсячний TepMiH надати iншiй CTopoHi письмову вмотивовану вiдповiдь щодо прийняття
пропозицiй щодо внесення змiн таlабо доповнень до Програми робiт.

3.5. Строк виконання робiт з метою видобування корисних копалин може бути
продовжепий за уIlrови продовження строку лii.Щозволу та цiеi Угоди, iз внесенням вiдповiдних
змiн ло Програми робiт.

3.6. Особливi умови користування надрами визначаються в .Щозволi та цiсю Угодою i с
обов'язковими до виконання Налрокористрачем.

4. Права CTopiH на геологiчну iнформачiю про надра
4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологiчною iнформацiсю про надра

здiйсвюеться в порядку визначеному законодавством.
4,2, Геологiчна iнформачiя про надра, створена (придбана) за рахунок коштiв державного

бюлжету с державною власнiстю.
4.3. Геологiчна iнформацiя про надра, створена (прилбана) за рахунок коштiв державного

бюлжеry. надасться Налрокористувачу на правi корисryвання та володiння без права

розпоряджепня на логовiрнiй ocHoBi в порядку визначеному законодавством.
4.4. Геологiчна iнформашiя про надра, створена (прилбана) Налрокористувачем пiд час дii

.Щозволу за власнi кошти, е його власнiстю.
4.5. Надрокористувач зобов'язаний в порядку визначеному законодавством у мiсячний

строк повiдомити .Щержгеоналрам про створення та,/або придбання геологiчноi iнформачiТ.
4.6. Надрокористувач зобов'язаний повiдомити .Щержгеоналрам про передачу вим права

власностi на геологiчну iнформачiю чи права користування нею не пiзнiше нiж за l0 робочих
днiв ло такоТ передачi.

5. Iншi права та обов'язкп CTopiH
5.1. .Щержгеонадра мас право:
5.1.1 витребовувати у Надрокористувача звiтнi данi та iнформачiю про виконання цiсi

Угоди;
5.1.2 видавати та направляти Налрокористувачу в межах свост компетенцii вiдповiдвi

приписи, розпорядження таlабо повiломлення;
5.1.3 здiйснювати вiдповiдно до дiючого законодавства державний геологiчний контроль

за рацiональним i ефективним використанням надр Надрокористувачем;
5.1.4 притягувати Надрокористувача вiдповiдно до дiючого законодавства i умов чiсТ

Угоди до вiдповiдальностi, в тому числi, зупиняти дiю .Щозволу або припиняти право
корист}ъання надрами шляхом анулювання .ЩозвоJIу в порядку визначеному законодавством;

5.1.5 в установленому зzлконодавством порядку вживати заходiв до припинення Bcix видiв

робiт з використання надр, цо проводяться Налрокористувачем з порушенням стандартiв та
правил i можуть спричинити псування родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або
призвести до значних збиткiв, в тому числi якщо роботи вед}ться з застосуванням методiв i

способiв, що негативно впливilють на стан надр, призводять ло забрулнення нiшколишнього
природного середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населення. а також в iнших
випадках, передбачених законодавством УкраТни;



5.1.6 у встановленому зiжонодавством порядку вживати заходiв до зупинення дiяльностi
пiдприемств, установ та органiзацiй, що здiйснюють використання падр без спецiальних дозволiв
на користування або з порушенням умов, передбачених такими дозволами;

5.1.7 направляти матерiали щодо виявлених порушень в iншi ровноваженi лержавнi
органи дlIя проведення контрольних лiй i перевiрок, притягнення Надрокорис-rувача до
вiдповiдальностi таlабо вжитгя заходiв реагування вiдповiдно до компетенцii.

5.2. !ерэкгеонадра зобов'язаяа:
5.2. 1 свосчасно розглядати звернення Надрокористувача;
5.2.2 своечасно розглядати отриманi вiд Надрокористувача програми, плани, звiти та iншi

докуI,rенти, якi необхiднi для виконаЕня робiт, визначених цiсю Угодою.
5.З. При викондннi робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Нддрокористувач

зобов'язаний:
5.3.1 пристуrити до проведення робiт на визначенiй дiлянцi надр не пiзнiше нiж через 2

(лва) роки з моменту початку строку лiТ ,Щозволу;
5.З.2 забезпечувати охорону надр та довкiлля в межах дiлянки надр. наданоi в

користування, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для
використання за призначенням, або придатний для подмьшого Тх використання у суспiльному
виробництвi вiдповiдно ло Програми робiт;

5,3.3 проводити роботи у термiни та в межах, зarзначених у Програмi робiт;
5.3.4 дотримуватися вимог зчlкоЕодавства УкраiЪи, чинних стаЕдартiв, tlравил, норм

виконання робiт, пов'язаних з корист}ъанням надрами;
5.З.5 лопускати уповноважених посадових осiб !ержгеонадр для здiйснення заходiв

державного геологiчного контролю в порядку та на пiдставах визначених чинним
законодавством УкраiЪи;

5.з.6 вiдшкодовувати збитки, заподiянi пiдприемствам, ycT,lнoвilм, органiзацiям,
громадянам та довкiллю;

5.3.7 вiдшкодовувати у встановленому порядку власникам землi та землекорис,t увачам
збитки та втрати, завданi внаслiдок користування ]емельними дiлянками вiдповiдно до мети
користування надрами визначеноi !озволом;

5.3.8 використов}ъати надра вiдповiдно до мети, для якоi ix було надано;
5.З.9 забезпеlъата безпеку rподей, майна та навкоJIишнього природного середоtsища;
5,З.l0 лотримуватися вимог та умов, передбачених ,Щозволом та цiею Угодою;
5.3.1 1 надавати в установленому порядку .Щержгеонадрам iнформачiю щодо користування

надрalми;
5.3.12 при виконаннi робiт передбачених ,Щозволом та цiею Угодою застосовувати

прогресивнi технологii i TexHiky, що забезпечують повне, комплексне i рацiональне використання
надр;

5.3.13 зберiгати розвiдувальнi гiрничi виробки i свердловини, якi можуть бути використанi
при розробui родовищ та в iнших цiлях, i лiквiдовувати у встановленому порядку виробки i
свердловини, якi не пiд,rягаоть подirльшому використаннк);

5.З.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-техпiчну локулtентацiю, зразки гiрських порiд i
руд. дублiкатiВ проб корисниХ копалин, якi можрь бути використанi при подальшому вивченнi
та використаннi надр;

5.3.15 дотримуватися протипожежноТ безпеки на родовищi та нести за Hei персональну
вiдповiда,тьнiсть;

5.3.16 зупинити виконання на наданiй йому у користрання дiлянцi надр цiльових робiт.
передбачених !озволом, пiсля зlтlинення дii Дозвоrry та пiсля його анулювання;

5.3.17 у разi зупинення дii .Щозволу проводити на дiлянцi наДр роботи, пов'язанi iз
запобiганням виникненню аварiйноi ситуачii або усуненням ii'наслiдкiв, а також виконувати
заходи, спрямованi на усунення порушень, що стаJlи пiдставою для зупинення дii.Щозвtlлу;

5.3.18 проволити у порядку встановленому законолавством повторну експертизу та оцiнку
запасiв родовиЩ(а) корисниХ копalлиН дiлянкИ (лiлянок) надр зазначенОi (зазначених) у.Щозволi
та цiй Угодi;

5.3.19 внести змiни до .Щозволу та цiсi Угоди протягом З (трьох) мiсяцiв з момент),
проведення повторноТ експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисних копаJ,lин дiлянки
(лiлянок) напл;



5.3.20 забезпечити рацiональне комплексне використання i охорону надр згiдно з цiею
Угодою та Програ;иою робiт:

5.3.21 створити безпечнi для працiвникiв i населення умови проведення робiт, пов'язаних з
корист}вzlнням дiлянкою надр отриманою з метою видобрання корисних копалин;

5-З-22 у встановленому порядку забезпечити виконання вимог законодавства про оцiнку
впливу на довкiлля.

5.4. При лiквiдацii робiт вйповiдно до умов цiеi Угоди Налрокорисryвач зобов'язаний:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансування лiквiдацiйних робiт вiдповiдно до

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

гiрничi виробки привести у стан, який гарантуе безпеку людей, майна i навколишнього
природного середовища, а в разi KoHcepBaui1 - зберегти родовища та гiрничi виробки на весь
перiол консервацiТ;

5.4.3 здiйснювати за погодженням з органами державного гiрничого нагляду та iншими
заiнтересован и м и органами у порядку встановленому законодавством лiквiдацiю iконсервачiю
гiрничолобрних об'ектiв або ix дiлявок.

5.5. Надрокористувач мас право:
5,5.1 здiйснювати на наданiй йому дiлянцi надр розробку родовища корисних копilлин та

iншi роботи згiдно з умовами ,щозволу та цiеi Уголи;
5.5.2 розпоряджатися видобJтими корисними копалинами в порядку визначевому

законодавством УкраiЪи;
5.5.3 вести. припиняти свою дiяльнiсть на отриманiй в корисryвання лiлянчi надр на

умовах, визнач9них .Щозволом, цiсю Угодою та законодавством Украiни;
5.5.4 при виконаннi робiт вiдповiдно до Дозволу та умов цiеТ Угоди заIryчати на пiдрядних

умовах виконавцiв окремих видiв робiт, якi маоть технiчнi можливостi, що вiдповiдають
вимогам чинного законодавства.

5.6. Налрокористувач несе вiдповiда:Iьнiсть за дотриманням заJIr{еними виконавцями
умов.Щозволу та умов користування надрами вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

б. Контроль за виконанням умов користування надрами тд положень цiеi Угоди
6.1. Контроль за виконанням ),мов корисryвання надрами вiдповiдно до дiючого

законодавства та положень цiеi Угоди, здiйснюсться неза!тежно кожною iз CTopiH.
6.2. Надрокористувач при проведеннi робiт злiйснюс рiзнi види виробничого конlролю, а

ТаКОЖ ЗДiЙСнЮе кОнтроль за виконанням та якiстю робiт, якi проводить запучений виконавець.
6.3. !еРЖГеОНадра проводить заходи державного геологiчного контролю за виконанням

},}roB користування надрами i положень цiсi Угоди та в межах повновФкень вiдповiдно до
дiючого законодавства :

6.3.1 за результатами проведених заходiв геологiчного контролю, безпосередньо або за
поданняМ Мiнприроли. цен,IраJIьниХ органiв виконавчоТ влади. шо реалiзу,lоть державну полiтику
у сферi здiйснення державного гiрничого нагляду, епiдемiологiчного нагляду (спостереження).
державного нагляду (контролю) За додержанням вимог законодавства у сферi охорони
навколишнього природного середовища. органiв мiсuевого сilмоврядування, органiв !ФС
зупиЕяс дiю ,Щозволу у випадках передбачених пунктом 22 Порядку надання спецiальних
дозволiВ на користуваЕНя надрамИ затвердженогО постilновою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
30.05.20l l N9 615 (ла,тi Порялок) та в iнших випадках, передбачених законодавством.

6,З.2 зулиняс дiю лозволу за поданням Мiнприроли за зверненням ло Мiнприро,rи
,щержекоiнспекцiт таlабо iT територiа,rьних органiв Щодо невиконання Надрокористувачем умов
висновкiв з оцiнки впливу на довкiлля та./або висновкiв державноi екологiчноi експертизи.
вiдсJтностi висновкУ з оцiнки впливу на довкiлля та,/або висновку державноТ екологiчноl
експертизи дiяльностi з видобування корисних копtlлин.

6.3.3 припиняс прrrво корист}ъання надрами шляхом анулювання .Щозволу у виlIадках!
передбачених пуЕктом 23 Порядку та в iнших випадках, передбачених законодiвством;

6.3.4 звертасться з позовоМ ло алм iH iстрати BHoI о суду з метою припинення Bcix ви:iв
робir iЗ використаннЯ надр. щО проводятьсЯ з пор\.rUенняМ стандартiв та правил i можуть
спричинити псування родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або призвести до значних
збиткiв, а також вживае заходiв до з}тIинення дiяльностi пiдприсмств, установ та органiзашiй, urо



здiйснюють використання надр без спецiаJIьних дозволiв на користування надрами або з
порушенням умов, перелбачених такими дозволами.

6.4. Дtя.Щозволу поновлюсться,Щержгеонадрами за }мови усуrення Надрокористувачем
причин, що призвели до зупинення його дiТ.

6.5. Налрокористувач мас право оскаржити в судовому порядку накази .Щержгеонадр про
зупинення та припинення прiва користування дiлянкою надр шляхом анулювання !озволу.

7. Iнформування CTopiH. Щорiчна звiтпiсть
7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку подавати до Держгеонадр iнформацiю щодо

стану виконання Програми робiт за формою встановленою зzжонодавством та надавати
вiдповiднi пояснення з питань, що вiднесенi до компетенцiТ [ержгеонадр.

7.2. Надрокорисryвач зобов'язавий в установленому порядку подавати до !ержгеоналр
щорiчнi звiти вiдповiдно до форм звiтностi щоло облiку запасiв корисних копалин.

7.3. !ержгеонадра зобов'язана свосчасно iнформувати Надрокористувача з питань, якi
вiднесенi до iT компетенцiТ i виникають стосовно виконання ptoB !озволу та положень цiсi
Угоди.

8. Конфiденцiйнiсть
8.1. Уся iнформацiя, отримана чи придбана Сторонами в процесi виконання робiт, с

конфiденцiйною. Порялок i умови користування iнформаuiсю, установлюсться власником
iнформачii вiдповiдно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфiденцiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiсi Угоди, залишаються в силi
пiсля припинення строку лii uiei Угоди, якщо iнше не передбачено чинним зilконодавством.

8.3. Конфiленuiйнiсть цiсi Угоди не поширюеться на }мови, врегульованi чинним
законодавством Украiни, та щодо органiв, якi здiйснюють контроль за Тх виконанням.

8.4. Не с пор}iшенням конфiденцiйностi цiеi Угоди надання вiдомостей, документiв та
iнформачii контролюючим, судовим, державним органам у випадках, передбачених чинним
законодавством.

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

не спричиняс вiдповiдальностi у тому разi, якшо таке невиконання чи ненмежне виконання €
наслiдком випадку або обставин непереборнот сили, якi виникли пiсля укладення цiеi Угоди.
перебувають поза межами контролю CTopiH, та якi Сторони не могли aHi перелбачити. aHi
поIIередити розуI4ними заходами.

9.2. Пiд випадком Сторони розумiють надзвичайну подiю, яка не носить характеру
невiдворотноi, однак с непередбачуваною i раптовою дтя CTopiH, а саме: акти або дii органiв
державного управлiння, рiшення органiв мiсчевого самоврядування. змiни в законодавствi
украiъи за уN{ови, Що данi обставини безпосередньо вплинули Еа свосчасне виконання
зобов'язань Сторони. Пiд обставинами непереборноi сили Сторони розрлiють повiнь, пожежу.
землетруС та iншi стихiйнi лиха, оголошеНу та неоголоШену вiйну, BoeHHi дii, загрозу вiйни,
терористичний акт. блокалу, революuiю, заколот. повстання, MacoBi заворушення та iншi по-rii.
що не залежать вiд волi CTopiH.

9.З. При HacTaHHi обставин, зазначеЕих у пунктi 9.1., Сторона, яка опинилася пiд ix
впливом, повинна в розулtний строк, аJIе не пiзнiше нiж через 7 календарних днiв з дня ix
виникЕення, без затримки повiдомити про це iншу Сторону та надати протягом 60 ка_пендарних
днiв докрlенти, що пiдтверджують ix настання. Повiдомлення повинно мiстити iнформацiю про
характеР обставиН i. якщо можливо. ouiHKy Тх впливу на можливiсть виконання стороною своТх
зобов'язань за цiею Угодою та примiрний графiк виконання зобов.язань.

9.4. Пiсля повiдомлення про виникнення обставин непереборноI сили Сторони. у
найкоротший TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхiдностi) з метою прийняття спiльного
рiшення щодо подальшого виконання умов цiсi Угоди.

9.5. Пiсля припинення обставин, з&lначених у пунктi 9.1., Сторона, що олинилася пiд
впливом обставип непереборноi сили, повинна без зацlимки, аrrе не пiзнiше нiж через 5
календарних днiв з дня припинення, повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.


