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Додаюк до спецiального дозвоJIу
на корисц/кrння надрамц наданого з метою

видобування пiсковикiв, алевролiтiв,
аргилiтiв Лощинiвського родовища

Ns l0З2 вiд (l lD серпня l997 року

угоцаN, y'/rzL
про умовп користування надрами

з метою видобування кориснItх копаJIиtl
(яова релакцiя)

м. Киiв
(.чата уклале

.Щержавпа с.гтуэкба геологii та налр Украiни, в особi

L

P.rn *о с ,r1 с..

який(а) дiс на пiдстав |:

)
з однlе1

стороЕи та Мшlе ри , яке з!rреестоване Теребовrrянською районною
держitвною адмiнiсrрацiею Тернопiлськоi областi 16 вересня 1997 року реестрацiйний
Ns 1 637 105 0008 000163, кол КВЕ.Щ 08.11 (доб},валня лекоративного та будiвельного камепю,
вапняkт. гiпсу, крейди та глинистого сланцю), в особi дrрекгора ,Щем'япчука Романа
миколайовича" який дiе на пiдставi Статугу (лалi - Налрокорисryвач), з iншоi сторони (далi
разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона) уклilJш цю Угоду про уN{ови користуваJrня надрами
з метою видобування кориснЕх копаJIин (лаrri - Угола), яка е невiд'смпою частиЕою
спецiального дозвоJIу на користрання надр:lN4и вiд Kll> серпня 1997 року N9 1032 (далi -
Дозвй), про ЕижчевикJIадене.

1. Предмет Угоди
1.1. .Щержгеонадtа Еадае Надрокористувачу право тимчасового користування дiлянкою

ЕаДР З МеТОЮ видобУвання корисЕФ( копllлиIl, а Надlокорисryвач зобов'fiусrься викоЕ}ъати та
дотимуватись умов користування дiляш<ою нашt, передбачеrлах .Щозволом, цiсю Угодою та
нормами дiючого зrrконодtвства.

2. BйoMocTi про дiляпrqу надр, яка нiцапа в корпстування
2.1. Мiсцезнаходження дiллrки надр в 7.0 па ва пiвнiцrий захiд вй м. Теребов.пя,

Теребов.тlянського району, Терпопiльськоi областi.
2.2. Просторовi межi дiлянlсл надр, яка € ПРеДIlrСТОм цiеi Угоди, ступiнь геологiчного

вивченЕя та освоення об'скта надрокорнстування, вiдолrостi про затвердження (шrробачiю)
запась корисноi копалини та зaгальна ki;bkicTb запасiв на час ЕаданЕя .щозволу вкаlуються
надрокористумчем У хараIсгеристицi дiллrки надр, яка е Додатком l та невй'емною частиною
цiеi Угоди.
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3. Умови корпстуванЕя дiлянкою надр, яка Еадана в користуваЕпя
3 . l . Умови корисгувалrя над)zlп.{и, вIrд,L обсши, ддероtо фiншrсуваrпrя та стрки виконalш{я

НалрокористуМчем робiТ з видобуваннЯ корисниХ копалиН пiсковикiв, алевролiтiв, аргiлiтЬ
протяюм сгроку дii .Щозволу визначrlються в Програмi робiт з видобувмюI кориспих коп.tJIиЕ,
яка пiдrисусться Сторонами, е .Щодатком 2 та невiд'ел,шою частпIою цiеi Угодr (далi -
Програма робiт).

3.2. Програма Робiт в цiлому або oKpMi i-i поКазrrики, у разi потрбИ МОЖ}ль змilповатися
таlабо доповнюватись за взасмною згодою cTopiH у межах дii Дозвоlry та цiеi Уiод.r.

3.3. Сторонц яка iнiцiюе внесеншI змiн таlабо доповIlень до Прграми рбiт, зобов'язана
надати iншй CTopoHi вi,щlовiдri письмовi обrруптуваrня та пiдтвердlлсуючi докумеrrпr.

З.4. Сторонц яка одержала вц iншоi Сторони письмовi обгрунryвання з
пiлгвердж)до.плми документ:l},tи та пропозицii щодо внесенЕя змiн таlабо 

-допо""ar" 
до

ПрограмИ робiт зобов'язШrа в мiсятlий TepMiH надати irтшiй CTopoHi письмову BMoTEBoBдHy
вiдповiль щ9дб прrdнгггя пропозицй щодо вЕесенЕя змiн та./або доповнень до Пiограми робir3.5, Строк викоIIllнItя робiт з метою видобувашш кориснгх копалин може бупr
продовжений 3а умови продовженItя строку дii Дозвоrrу та цiеi Угодл, iз внесеннялr вiдповi.щх
змiн до Програми робiт.

3.6. особливi умови користувilнвI надрiми вЕзЕачаються в.Щозволi та цiею Угодою i е
обов'язковими до виконання Надрокорисryвачем.

Угоди;

5. Iншi права та обов'язкrr Сторiя
5.1. flержгеошадра мас право]
5.1.1 витребоврати у Надрокорист}ъача звiтнi данi та iнформацiю про виконанпя цiеi

4. Права CTopiH па геологiчпу iнформацiю про Еадра
4.1. Використання та розпорядження Сторнами геологiчrою iнЬормацiею пр над)а

здiйсшоеться в поряд(у визначеному зalкоЕодавством.
4,2. Геологiтrа iнформацiя про надр4 cTBopella (прилбава) за рахунок KolгTiB

державного бюджету с державною власнiстю.
4.3. Геологiчна iнформацй про над)4 створеЕа (придбана) за рахунок коrггiв

держzlвЕого бюджgту, Еадаетъся Надрокорисryвачу на правi користування та володiння без
права розпоряджешIя на договiрнiй ocHoBi в порядку визначеноIrц/ зaкоЕодilвством.

... _ 4.4. Геологiтrа iпформачiя про над)а, створеЕа (пгилбаrrа) Нашlокорисryвачем пiд час
дii,щозво.гry за власнi кошти, е його власпiстrо.

4,5. Надрокорисryмч зобов'язаний в порядсу визначеному закоЕодавством у мiся.птпй
строк повiдомим .Щерясеонадrа}r про створення та./або придбанrrя геологiчноi iнформацii.

4.б, НадрокорИсцвач зобов'яЗаний повiдомrпи ,Щёрхсеон, цгам ,rро п"рдч"у пим пр.ва
власностi на геологiчну iнформацiю чи права користуванIUI нею не пiзнiше нiж за'l0 робо.пrх
.щiв до TaKoi передачi.

5.1.2 видавати та нaшр^ыurти Надlокорисryвачу в межzж cBoei компЕтенцii вiдп6зiдgi
приписи, розпорядженшI та./або повйомленrп;

5.1 .3 здiйспювати вiдповiдно до дiючого зiжонодtшства державпий геологiтrий коIIц)оJIь
за рацiональrшм i ефекпrвним використаJ{Itям надр Надрокористумчем;

5.1.4'притяryвати Надрокористlъача вiдповiдно до дiючого .ч*оrод*"* i proB цiеiугоди до вiдlовйа.пьностi, в тому ч,rслi, зупиняти дiю Дозволу або припиляги право
користув:lню{ цадрами I1IJIл(oM ануrповання .Щозволу в порядку визначеному зzжонодавством;

5-1-5 в установленому з,жонодzшстволl порядку вж}Iв{tти заходiв до припинення Bcix
видiв робiт з використriЕЕя надр, що проводяtься йч,дрЬ*ор""ryrачем з порушеннпл стандартiв
та пр:вил i можугь спричинити псуванЕя родовищ, icToTHe зниження ефЪЬвпостi робiт'абопризвестИ до значшD( збrгкiв, в тому цлслi якщо роботи Ведугься з застосувzlнIlям методiв i
способiв, що негативно впливають на cтilп над), призводять до забрудненй н:вколишнього
приро,щого середовища або шкiдливих наслi.щiв для здоров'я ,rасеrr""нr, а також в iнших
випадкЕж, передбачених законодавством УкраiЪи;



5.1.6 у встановЛеному зzlконод.rвством поряlку вживати заходiв до зуIшнення дiяльностi
пЙприемств, ycтtlнoB та органiзацiй, що здiйснюють використzлшUI надр без спецiапьнrх
дозволiв на корисцванЕя або з порушенняrrl lъ,tов, пердбачених такшии дозволaми;

5.1.7 направrrяти матерiа:ш щодо виJIвленпх порушень в iншi 1rrовяоваженi державнi
оргаЕи дJIя проведешtя контольЕих лй i первiрок, притягнення Надlокористувача до
вiдповiдшrьностi таlабо вжитгя заходiв реаryвання вiдповiдпо до компетенцiI.

5,3,1 приступити до цроведенIIJI робiт на визначенiй дiлянцi палр пе пiзпiше нiж через 2
(дша) роки з моменту початку строку дii .Щозвоrry;

5.3,2 забезпечувати охорону над) та довкiлля в межах дiл.шrюл надlr, наданоi в
користуванЕя, а тaкож забезпечувати приведенЕrI порушених земеJь у стан, придатний дrявикорЕст:rпня за призначенЕrIм, або придатнпй дJuI подальшого ix впкористання у суспiльному
виробництвi вi.щrовiдно до Програми робiт;

5.3.3 проводи-ги роботи у термiни та в меж.lх, за}ЕачеЕих у Програмi робiт;5.3,4 дотримуватися вимог зчrконодilвства УкраiЪи, *пй* 
".*дчр.iв" 

пр{цил, Еормвиконання робiт, пов'язаних з користувtlнЕям Еадрами;
5.3.5 допускати yпoBlloB.D*ellnnx посадових осiб .Щержгеонадр для здiйснення заходiвдержllвного геологiчного ко'.гроJIю s порядку та на пiдставaж визначених IшЕIIим

зaконодавством Украiни;
5.3.6 вiдшкодовувати збижи, заподйнi пi.щрпемствам, ycTaнoBillr.r, органiзацiяr,r,

грмадянам та довкiJIJIю;

_ 5,з,7 вiдшкодоврати у встановленому порядку ыIасЕикllь.{ землi та землекористувач:lп,t
збитки та втрати, завданi внаслйок *орп"r1"*й aa"a*rлпrп длянкамл вi.щlовiдlо до м".гикористуванЕя надр:ми визначеноi.Щозволом;

5.3.8 використовувати налра вi,щlовiдно до мети, дп якоi iх було надано;
5.3.9 забезпечувати безпеку rподей, майна та навкоrшчпъого природIого середовищ4
!.].10 доrрпrпу"атися вимог та умов, передбаченгх Дозволом ,Ъ цi.rо УЙЙ;
5 .3 . 1 l надавати в устдrовленому порядку Д"рrо"оrчорч, 

- 
i"-ОЙ-"чШrо щодокористуванIfi надрами;

5.3.12 при виконаннi робiт пердбачених .Щозволом та цiею Угодою застосов)ватипрогресивнi. технологii i TexHiKy, що забезпеч}rоть повне, комплексне i рачiона.шневикористzlЕIIя надр;
5,3,13 зберiгати розвiдувальнi гiрничi виробки i свердловини, якi можугь бутивикористанi при розробцi родовпщ та в iнших цiлл<, i лiквiдо"уuчr, у ";;*;;;.;;"у порядку

виробю.r i свердловини, л<i не пiдлялають подaUIьшому використанню;
5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-технiчну документацiю, зразки гiрських порiд i

РУД, ,Щфлiкатiв проб корисню< копalJшн, якi можуь брп 
"""opr"r*i при пода.tlьшому вивченнi

та використаннi надр;

_, '-л_,r_.лr:].r.,19тиIчryватися 
протипожежЕоi безпеки на родовищi та нести за Hei персопальпу

вl.щIовцalлънtсть;
5,3,16 зупинити виконilння ца надаrrй йому у користlъаrrня дiлянцi надр цiльових робiт,передбачекп< ,Щозволом, пiсля зупинення дii.ЩозвЬlrу та пi"Й аоrо *уЙ"*й] --,-

,.5.З.|7 у разi зупинення. дii .Щозвоrry проводити на дi.пянцi 
"uop роооrr, пов'язанi iззапобiганняrr виниrcIенпю аварiйноi сиryачii чбо у"уr""r", iT наслiдкiв, Ъ ,*о* виконувати

зzжод,r, спрямованi на усупенrrя порушень, що стми пiдставою для зуIIинення дii,Щозвоrry;

5.2. .Щеряtгеонадра зобов'язана:
5.2.1 свосчасно рзглядати звернепня Надрокористувача;
5.2.2 своечасно розглядати отриманi вiд Надрокористувача прогрaми, плани, звiти та

iншi докрленти, якi необхiдri для виконання робiт, виъначенrк цiею Уiодью.

5.3. Прш виконаннi робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Надрокоршстувач
зобов'язаппй:



. 5.3.18 проводlти у порrцку встilновленому законодавством повторну експертизу та
оцiпку запасiв tюдовищ(а) корисних копмин дiллlЬ (лiллrок) ,чдр ,*rrчrЁоЪi фначенкх; у
.Щозволi та цiй Угодi;

5.3.19 внестИ змiни дО.ЩозвоrrУ та цiеi Уюдл прOтягом 3 (цьох) мiслliв з моменту
проведеЕIIя повторноi експертизи та оцiяки запасiв родовищ(а) кориснlтх копalлиЕ дiл.пrки(лiляок) надр;

__ 5,з,20 забезпе,пти раuiона.пьне комплексне використанЕя i охорону надр згiдно з цiсюугодою та Програмою робiт;
5,3,21 створитп безпе,пri дrrя працiвникiв i населепня умови проведення робiт, пов'язанrтх

З корист)ъанЕям дiлянкою надр отиманою з метою видобування кориснrо( *оrr'*";
5.З .22 у встtlновленому поряд(у забезпечити викон!lЕня вимог з:жонод.вства про оцiнку

вIIJIиву на довкiJIJIя.

5.4. Прш лiквЦацfr робiт вi.щовi,що до умов Феi Угодп Надрокорпстувач
зобов'язднцй:

5.4. t провести та здiйснrrпr фiнапсратня лilсвiдацiйних робiт вiдповiдrо дозатверджеЕого в устtlповлеIlому поря,щу Проекry робiт;
. !,4,2 у випа.щу повноi або частковоi лiквiдацii шл консервацii гiрничодобрного об'скгагiрнrчi виробки привести у cTtl', який гараптуе безпеку rподей, майна i навколпшпьогоприродного Середовитп,я, а в разi консервацii - збергпr родовища та гiрничi виробки на весьперiод консервацii;

5.4.3 здйснювати за погодженtlям з орган.мu державного гiрничого нагляду та iнrшtмизаiнтерсованими оргalпil*rи у порядку вст.повленому зчко"ода"с."ом лiквiдацiю i консервачiюгiрничодобувнло< об'еrгiв або ix дiлянок.

!.5. Н"дро*ор"стувач мас право:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лiлянцi надр розробку родовища кориснш( копrrлЕп таiпшi роботи згiдпо з умовами .Щозволу та цiсi Угоди; '
5.5.2 розпоряджатися видобутими корисними копtlJшЕами в поряду визначеномузаконод:вством Украi'ни;
5.5.3 вести' припинятИ свою_ дiя.lьцiсТь на отриманЙ в користр:lнIШ дirrшцi надр на

},}roвax, визначених .Щозволом, цiею Угодою та закоrод*сооьl УкраiЪиi
5,5,4 при виконаннi робiт вiдповiдно до,Щозволу та ,"roB цiеi Угоди заrryчати Еапйря.шrrх умовах викон.вцiв окрмих 

"илi" 
poб'ir, 

"*i "йru технiчнi Й*rrп"ос.i, щовiдповiдають вимогalм tIиIlного зtlконодaвства.

_5.6. Надрокористувач несе вiдповiдальнiсть за дотим.нЕям запrlеними виконавцями
УМОВ.ЩОЗВОrry Та УМов користув rЕя надрами вi,щlовiдно до вимог чиЕного законодавства.

6. КогrролЬ за впкопаЕшяМ умов корпстуВацня падрамп Та полоя(ень цiеi Угоди6.1. Контроль за викопанням yI\{oB користуваЕня надрами вiдповiдlо до дiючогозzжонодавства та положень цiеi Угоди, здiйснюеться пезarлежно похrою iз CTopiH,
6,2, На,дрокористувач при проведеннi робiт здiйснюе рiзнi вид" 

""poOn*iro.o 
*онтоJIю, атакож здiйснюе контроль за виконzlнням та якiстю робiт, 

"Ki 
,rро"олй .чfr.о"й-"rп*о"*.*.

б.3. .Щержгеонадра проводить заходи державноaо ."опБairrоrо *o*rpo* au викоЕtlнЕ'м
ry::_у!""rу"tlння надрами i положень цiеi Уголи та в межж повновФкепь вiдповiдrо додtючого з:жонод(вства:

6,3,1 за результатами проведенID( заходiв геологiчного коIlтолю, безпосередньо або заподанЕ,IМ Мiнприродl' центрrrльяиХ органiв виконавчоi влади, що 
'р;i;й* 

державЕуполiтику у сферi здiйспенrrя держzвного гiрничого н:гляду, епиейiоло.iчного нaгляд/(спостереження), державного Еtгляду 1контроЙ) за додержalннJIм вимог закоЕод:вства у сферiохорони навколишньою природного середовища, органй мiсцево.о .*оuр"оfrання, оргаяiв
,,I[ФС зупиняе лiю .Щозволу у випадках пЬредбачених'пунюом 22 Порялку наданнJI спецiмьшrхдозволiв на користуванЕя надр.lми затвердженого пост.новою Кабiнету MiHicTpiB Украни вiд30.05,201l Ns 615 (далi Порядок) та в iншЬ випадкм, передбаченrх зiжонодtвством.



6.3.2 зупиняе дЬ дозвоrry за подllншIм Мiнприрод за зверЕеЕням ло Мiнприрод.r
.щержекоiнспеtсдii таlабо ii територiагьних органiв щодо невикоIlання Ъадрокористувачем умов
:ij,:з11 .. оцiнюл вп;пrву на довкirшя таlабо висповкiв державноi е*оло.iЬоi експертЕзи,
вцсутпост1 висновку з оцiнки вIIJIиву на довкirшя таlабо висновку державвоi екологiчноi
експертизи дiяльностi з видобувzшЕя кориснrх копаJIин.

_6.3.3 припrшяе прав9 користувzlнЕrl надрами пUUD(ом аIrуJIюваншI .Щозво.тrу у випадкllх,пердбачених пупкгом 23 Порядку та в iншлх випадках, пердбаченrх зiконод!rвством;
_. .6.з.4 звертаеться з позовом до аlц{iнiстативного суду з метою припинеЕня Bcix видiв

робiт iз використilнЕя Е*цр, що проводяться з порушепЕrIм стандартiв та прiвил i можутьсприIlипити псувацIrя родовищ, icToTHe зrшження ефекшвностi робiт iбо прrauъ.rо до значнихзбиткiв, а такоЖ вживае заходiв до зупиЕенIUI дiя.lьностi пi.цдриемств, уй;;r; оргапiзацiй,
що здiйсrпоють використtlння 

'адр 
без спецiа.lтьпих дозволiв на *орr"rу"*"" 

"ащамо 
або зпорушенням умов, пеlrедбачених тllкими дозволllми.

6.4. [iя.Щозвоlry поновJIюеться,Щержгеонадрами за умови усуfiення Надрокористумчем
при.Iин, що призвели до зупипенпя його дii.

б.5, Надрокористувач ма€ прtlво оскаржити в судовому порядку накази .Щержгеонадр прозупинеIrня та пршIинеЕIUI права користув:lЕнrl дiллrкою над) IIIJIл(ом ануrповання ,Щозвоrrу.

7. Iнформування CTopiH. Щорiчна звiтнiсгь
7.1. Надрокорисryвач зобов;язаlий щороку noo*u* ло,Щержгеонадр iнформацiю щодо

::У^,"jjтТ:я Прграми робiт. за формою вст.lновJIеною з.конодавством та надааативl.щовlдll поясЕенЕя з питilнь, що BiдIeceHi до компgгенцii Дерхсеонадр,7.2. НалрокорИстрач. зобов'язшrий в устаповленому поря.щу подавати до .Щерllсеонадрчорiчнi звiти вiдповiлно до ф_ору звiтностi щьло облiку запасiв корисних копllлш{.
7.3, .Щержгеонадра зобов'язана своечасно iнформlъати Надрокористувача з питань, якiвiдвесенi до ii компетенцii i виникають стосовно виконаняя умов {озволу та положень цiсiУгоди.

.. 8.1..уся iнформацй,.отр""*:'*""Iа'#'JЪ'Ь"*' в процесi викоЕанI,i робiт, еконфiден_цйною, Порялок i рrови *op".fr*"" i"формаulею, 

'Ы;;;;; 
власникомiнформацii вiдтrовi.що до члнного законодalвствzr.

_,л__,82,Вимоги конфiде=нцiйпостi, передбаченi статтею 8.1. цiеi Угод,, за.lшшаоться в силiпlсJIя припив_еrтня cTplcy дii цiеi Угоди, якщо iнше не передбачено *""n, .*о"од*.r"оr.8,3, Конфiденцйнiсть цiеi Угоди пе поширюеться Еа умови, вреryльованi чиIlнимзaжонодiвством Украi'нл, та щодо органiв, якi здiйснЙють контроJIь за ii викояанням.8,4, Не С пор},шеншIМ копфiдепцiйноСтi цiеi Угоди надання вiдомостей, документiв таiнформачii конlролююtшм, судовим, держ:lвним оргtlн:lм у випадкtц, передбачених чиннимзiжонодаrвством,

9.1. невш<онан* 
"u" ";;'"Н:ххН#Н',""тJ"1;#Jl цiсю угодою е виправдапим iне спри.Iиняе вiдповiда.rrьностi у тому разi, яlшо таке невикоЕанIUI чи неЕалеr(не виконiшня енаслiдком випадку або обставиц неперборноi сиrпr, якi виникпи пiсля укладення цiет Угоди,пербувають поза межами конlроJIюЪторiн, ,u oi сrорй;;;;;;;';;;;"^бачr,rти, aHiпопередити розумними заходами.

9.2. Пiд випадком Сторни розрtiють цалзвичайrry подiю, яка не носить характеруЕевi,цRоPотноi' о,щlм € 
""""р"дбu"уr*.r" i р"..о"o--о д.пя ёторiн, ; 

"rr", ;; ;а; дii органiвдержавного управлiпня, рiшення оргаяiв мiсцевого самоврядування, змiни в закоподавствiУкраiЪи за Уo{ови, що данi обсйини О"-о""р"д""о вIIJшнули на своечасне виконzlпн-,Iзобов'язань Сторопи. Пй обставинамп u"п"р.Оор"ЪiТrппи Сторо'"о р".у"й;-;;;Еь, пожежу,зеLrлегрус та iншi стихiйнi rшх4 оголошеЕу та неоголошену вiйпу, BocHHi дii, загрозу вiйни,терористичний аrr, блокаду,.революцiю, 
'alколот, 

повстаншI, MacoBi заворушепня та irшi подiiщо не змежать вiд волi CTopiH.



9,3, При настанui обставин, зi}зЕаченrх у пунrгi 9.1., Сторон4 яка опиЕилася пiд iiвпJIивом, повинна в розуrrtний сц)ок, Еrле не пiзнiше нiж черз Z-*-ЁЙЙ дriв з .щrя ix
:IjjY:*", без затримки повiдомlтти. пр,о це iншу Сторову та падати протягом б0 календарнlоtдн!в д9кlrмg*Iи, що пйтвердясуlоть ik пастаrпrя. повйойеrшя 

"о""r'"о "йти iнформацiюпро характер обставин i, яхщо можrшво, оцiнку ix вплпву на мож.lплвiсть виконанЕя стороноюcBoix зобов'язань за цiсю Угодою та примiрниt'графiк вlлконання ."б;;;;;;;:'-'9,4, Пiсля повiдомлевrrя пр виникнеIпя обставин .:.r;й;;- сили Сторони, унйкоротший TepMiH, проводягь зустрiч (у разi необхiдrо"ri) . ;;;;';;Йпr.." спiльногоplmeнIrrr щодо подаJьшого виконанЕJI yI!{oB цiеi Угоди.
9.5. Пiсля припинеЕня обставин, .*rч""rЙ у пункгi 9.1., Сторон4 що опинилася пйвпливом обставин непереборно[ с,nли, повиЕна без затримки, але не пiзнiше нiж через 5календарЕих дriв з дrrя припиненIrя, повйомитий;й;;;;;J;",,#"-"iЬ*йi",,;;;;;;.;3нLу"":;e;У,Ju""J;",ж-,"*ilн
9,6, Фаrr настаl:я обставин_ неперборноi сили повинен буrи пiлrвердкенийдокумент.uъно компетеЕтним оргtulом 1сертифiкат торгово-промисловоi па.llати).В разi вiдсупrостi пiдтверджarЫ C-po"u, яка не викопtUIа cBoi зобов'яз.lннrl, несевiдповйальнiсть в повному обсязi"i*"й" oJ ioJo. r*o"oo*.ou.

l0.1. у "о"".'"t"_х:;Ёffi####.Т-;,";:,хl'Ч*, надрокористувачвикористовуватиме обла,щrанrrя, механiзми, засоби, приладдя, ycTaTKyBilHшI та iH. переважновIтчизняню( виробникiв (в тому числi посrтуги) тiею-мiiою, у якЙ .,.- ;Й;;;-Й, порiвlrяно зiсвiтовими цiнами та янЬ, оулуь ,."rriЫо, iйпоноо й економi.пrо доцiльпими, та непризводитим}ть до зниження рiвня виробпицтва та екологiчноi безпеки.
' 

11. Набуття_члнностi, змiни, розiрванпя та припиненпя Угоди
'l,t, 

ця Угола набирае чинностi .'й ;JЬroii .Щозволу та припиняе свою дiю змоменту припиненЕя права користувч"r" 
"адрч", 

IшUD(ом ану.lповання .Щозвоrry або закiнченнястроку дii Дозвоrry.
l1,2, liя цiеi Угоди tlвтоматично зупишIеться, в частинi виконанЕя робiт, передбаченrх.Щозволом_у вип4д<У його зупинення та понов,Iюстъсяll.j. яIщо' ;йЪ"'р^по 

""- "Ър"^о?""*"r"'ж'ТЖfi"Ч#rТ.#J в yKpaihiз{коподавством, продовжеяЕrl стоку дii; BEeceHItJI 
_ 
змiн та о";;";-;; цiеТ УгодиЗДlИСНЮеТЬСЯ В ПОРЯД(У ВСт;!новленому законодавством украiни ,-*;;-;;;iня цiеi угодив новй рдакчii, яка стае 

_чишIою пiсля iI оrпau"о"Ъ.о оформлення Сторонами та пi,щtисанняуповновФкеЕими особами CTopiH.
l1.4. Одностороннял 

1jlroBa 
вiд виконаrня W9" цi.Т Угоди повнiстю або частково недопускасться. Право одrосторонньоi вiдrлови вlд цiеi-У.Й"Ь;;;Ъ;БЬонад)ам увипадý/ припиненrUI прaва користуваЕIrя Еадр!lми цUUD(ом ануrповання !озволу.

,,,^,,, лllj^ _*"жна 
Сторона пiдтверджУс, ;; ;бй; примiрники цiсi угоди пiдписанi вiд iTlMeHI осооою, яка мас прtlво вчи_ пяти юри.щ.пri дli "И 

i"""i "ЙЪ"Ъ;"i;;;;;оi (фiзи.пlоi

;:;"nIu;JjfllXЁffi};;,"9: 
КОЖНа Сторона гар.lнтуе, що fiею виконанi yci рлови i

t-j*J*H;;fi *:ffi"i,ifi ж#тiiiж:fl:,"tr1"-;ffi #HJff il*,r#ffi
стороною"";а;;;;;,,ЁЁТ##fl:ý,:;:o;ж#ж#.frtrх,i;.,l"ff 

,Т##яедостовiрнiсть вiдомостей щодо предст,вцицтва.
. l1,6, Сторони несугь Повну Ъi.{пбgЦат""й" * правильнiсть вказанш( ними у цiй Угодiреквlзипв, а у виладку *iT:ry1.-TiB, юри.щпчноi чи факги.пrоi й;; ;;;;, установчихдокрtентiв' Сторон4 у якоi вiдбулаСя така змiн4 no"*ru по"ИЪ";.й'";;*у СтороЕу устроки та в порядку визначеному закоfiодавством YKpaiH1. У p*i 

"Й"и-""rЁня Сторонинесугь ризик настання пов'язаНих iз ниМ пa"ор*rrпu*-наслiдкiв.



1!,7 
, Yci правовiдносипи, що виникають з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому числiпов'язанi iз _дiйснiстю, УКJIаДеНIUп\.r, виконalнЕям, змiною та припшlенням' цiсi Угоди,тJцлuачеЕням iT yrvoB, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порlrrrЬ"пя V.одц р".уоrоar"",цiею Угодою та вiдповiднrп,tи Еормами чинного законодавства Украi.ни.

11.8. Ц угода скJIадена украihською мовою у двох автентичнtтх пршrriрниках, л<i маютьо,щакову юридищу cи.lry, по одЕому примiрнrлсу д;rя Koxcroi iз CTopiH.
11,9, Пiсля пi.щrисання цiеi Угоди }повIlов.l]кеними особами CTopiH, попере.щi редакцiiУгоди до спецiа.lъвого дозвоJry }'{Ъ 1032 вй < )

що втратили члнпiсть. 

- 

рокУ ввФк,tютъсЯ тllкими,

12. l . невiд,емною 
"u"rn"o,o 

ul?'#HTY 
до УгоДп

- Додаток l - Харакгеристика дiл.шrки надр;
- Додаток 2 - Програма робiт.

13. Юридичнi адреси, реквiзпти та пiдппси Сторiп
.Щерlкавпа qrrylкба НадрокорисгУвач: Мме пiдприемство <Формоlгеологii та падр Украiни

Юридична адреса: 48127. Тернопiлъська обл.,
Теребовлянський р-н, с. CTpyciB

€!РПОУ кол: 2З59О524
тел. 8-0960423829

03б80, м. IfuiЪ,
вул. Антона I_{едiкц lб
сдрпоу 375з6031
тел. (044) 53б_13-20
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,,Щодаток 1

до Угоди про умови
користув:u я над)ами з метою

ХАРАКТЕРИСТИКА
дiлянкп надр з метою видобування пiсковикiв,

алевролiтiво аргилiтiв Лощинiвського родовпща.

Лощинiвське родовище пiсковикiв, алевролiтiв та аргилiтiв
розт2IIIоване 7 км на пiвнiчий-захiД Вiд м.теребовля ТЬрнопiльс"*от оЪпu"ri.Транспортнi умови сприятливi в зв'язку . ,*"ri.Й - -r"p.*i
автомобiльних дорiг республiканського i мiсйою значеннrI.

Щжерелом господарсько-питIlого водопостачання населених гryнктiв еколодязi та гiдрогеологiчнi свердло"rrr, технiчного - рiчки та lцryчц!водоймища.
Клiмат району родовища помiрно-контицентальний. Харакгеризустьсямшrосцiжною помiрно-холодЕою зимою i довго,тривалим лiтом.В економiчному вiдношеннi район робiт 

-е 
aiп"a"*оaоaподарським, звиробцицтвом i переробкоa .rродуйi" 

"in"Ъ"*o.o 
господарства.Значна частина населецнJI зайrrята на пiДпрцемствах мiсцевоiпромисловостi, запiзкичномУ транспортi та - 

гiрничо-видоО.увнitпромисловостi.
на деннiй поверхнi, 

,лощинiвське родовище пiсковикiв обмеженекутовими точками з геоlрафiчниr, *оорд"rurчrш

NsNs
кутових
точок

ПнШ СхД

l 2 J
1 4 19,50" 25
2 49 19,48" 25 36, l0"
з 4 19,46" 25 з6,07"
4 4 19,48" 25о 36,0з"

Лiцензiйна площа родовища - 0,9 га.

Протягом |99l- gg2 рр. Львiвською ГРЕ .ЩП ''Захiдукргеологiя'' наЛощинiвському родо"ий' 
"i.;;;;;i;- пй"д""i геологорозвiдува.гrьнiроботи, За результатами проведенID( робiт нтр шП ''Захiдукргеологiя''затвердженi запаси пiсковикiв у *iп"*оЙ iбS. з_", " ;;;;;;;i.. С,(протокол НТР ДП'Захiдукргеол.;Й;Й iЪ.6в, r s9i "N! )й)Цg 

r vr \'РtСЛ

,,i,WW

36,05"



Протягом 1991- 992 рр. Львiвською ГРЕ шП ''Закiдукргеологiя'' наЛощинiвському родовищi' пl"*о""*i"-- rро""д"rl геологорозвiдувальнiроботи. За результатlми проведених робiт tгtр шп_;зч*йiЁопо.ir''ЗаТВеРДЖенi запаси пiсковикiв у кiлькостi- l05 тис] ;, ;;;;;iiею с,(протокол нтр дп 'Захiдукргеол".i"; 
"iд 

ТS.-Oi]. r sЬJН'zзаЪl]"', 
,u

У 1997 р, MuIe пiдприемство "Фоfrпч" отрим.л.ло спецiальний дозвiл(лiцензiю) на користуваннrI надрап.r, Д"р*ч""о.о KoMiTeTy УкраiЪи погеологii i використанню надр 
"iд 

ir.ов.iЭй-N, l03r,;-;;r",i 
"rоБЁr""rr"пiсковикiв Лощинiвського родовища, придатнIа( для виготовлення камеЕюбутового та щебеню.

у 2010 р. м€lпим приватЕим виробничим пiдприемством ''Iнж-Дгро'' заМаТерiа.пами. геологорозвiдуu-rrЙ pooiT iяэt_tя92 p;.-'i ;Ы;;чrчr,експ,пуатацii родовищi була проведеrч .aоrrо.о-"кономiчна оцiнка запасiвпiсковику Лощинiвського родовища. За результатами проведенI]D( робiт ЩtЗзатвердженi запаси незмiнедих ,r"iфю"u"r"м пiсковикiв II пачки iнезмiненш< вивiтрюванням пiсковикiв, -."|Ъпlrl" i аргiлiтiв I i III пачок,придатних для виробництва каl\.tеню бутовогЪ 1протокол д<i"й- rlЪв.zо r оМ 2029):
OKpiM того, д(З апробували запаси незмiнених вивi,трюваннямпiсковикiв IV пачки, прI4датних для виробництва блокiв та apxiTeKrypHo-бУДВеЛЬНrа< виробiв з нlл<. попер.дr"о'""r"ъений вихiд блокiв стацовивl8,9 Уо.

У 20lб р. ф'.т-1-' особою-пiдприем_цем Балтрунасом ЮрiемЕдуардовичем за технiчним завданням tlгt "Форма'' 
";;r;;";о"rор*,геолого-екоцомiчну оцiнку запасiв пiсковикiв ЛоЙriu""*о.о р"о"Й". З"результатами проведецих рgбji Щз Украiъи затвердженi балансовi запасипiсковикiв, алевролiтiв, аргiлiтiв л.,цй;;;;;го родовища (протокол Щ{ЗУкраiни вiд 3 l .01.2017 шч Эв t z;.

залишок запасiв пiсковикiв, алевролiтiв, аргiлiтiв Лощинiвського
родовища згiдно з даЕими .щержавного балансу корисtlих копалин станом Еа01 .01 .20l 9 року за категорiею В складае 56,4 тис.мЗ i;;;;;;;- -"виготовленнlI каменю бугового) та 12,0 тис.мЗ 1сиров ина Nп "r"оrо*"r*блокiв).

КiлькiстЬ з€л.JIишкових запасiв пiсковикiв, шrевролiтiв, аргiлiтiвЛоцинiвського родовища, при рiчному об'емi видобутку гiрничоi маси3.0 тис.мЗ, забезпечить робоry.iдпрr.r.rru на строк бiльше 20 poKiB.У геологiчцiй u"о"*jт:-l"ща беруть г{асть вiдкrrади четвертинного,неогеIlового та девонського BiKy.
Корисна копалина ЛощинiвЪького. родовища представлеЕа пачками пiс-:::1i" i перешарУванlям У]скови-d-;;;;i", шlевролiтiв девонськогоBlry, поryжнiстю вiд 12,0 до l4,4 м (у ""р"дriй 13,28 м).



За даними розвiдки |99l-|992 рр. i результатiв обстеження кар'еру
(2010 року) корисЕу коп€lлш{у Лощинiвського родовища подiляють на 4
пачки. Пачки I i III представленi перешаруванцrIм Еulевролiтiв, аргiлiтiв i
пiсковикiв; пачки II i rV представrrенi пiсковr*.., 

"ipo.o 
,u .r.р"о"о-

кориtIневого кольорiв:
I пачка (потуlкнiсть 3,8-4,9 м, середнJ{ 4,5 м) представлена

перешаруваннrI строкатих аргiлiтiв, алевролiтiв, глинистш( сланцiв i
пiсковикiв (до 70Yо вiд порiд пачки);

. II пачка (потужнiсть 1,6-2,1 м, середшI 1,9 м) представлена пiсковиками
сrрими з рожевим вiдтiнком ккrрцовими дрiбнозернистими щiльншrrи,мiсцями iнтенсивно трiщиrтуватими;

III пачка (потlакнiсть 4,б-5,0 м, середIUI 4,8 м) представJIеIIа перешару-
ванюI строкатих темно-коричневIл(, темЕо-червонlD(, темно-сiрих аргiлiтiв,
алевролiтiв, пiсковикiв (до 60-70 % вiд порiд пачки);

. ry пачка (поryжнiсть 2,|-2,3 м, середшI 2,2 м) представJIена
mсковиками темно-коричЕевими до ТеМЕО-ЧеРВОНIlrх кварцовими
дрiбнозернистlаии щiльними мiцними, розбитими "u Ъпо*,
вертикаJIьIrими i горизоrrтальними трiщинами,

Розкривними породами е грунтово-рослинний шар (потужнiсть 0-0,б м),
четвертиннi суглинки (до 2 м), глlдtа i пiсок опiльськоi свiти 

""о.Ъrо"о.оBiKy (З,7-5,6 м).
пiдстеляеться корисна копаJIиЕа аргiлiтами, алевролiтами, глинистими

сланцями темно-коричневого кольору, розкритою поryжнiстю 0,0-0,6 м.за результатами дослiджень прирьдноi рйоакт""ностi'корисна
коп€шина (аргiлiти, агrевролiти, глицистi сланцi) Лощинiвського родовиIri:l
вiдпоситься до першого класу i придатна дJIя використання в ycix видах
будiвництва без обмежень.

Гiдрогеологiчнi та iнженерно-геологiчнi умови дозвоJIяють проводити
розробку роловища вiдкритим способом.
Мета спецiальцого дозволу: видобування незмiнеrтих вивiтрюванrrям
пiсковикiв, шtевролiтiв, аргiлiтiв придатних для виробницr"ч *urerro
бутового; видобування незмiнених вйвiтрюванням пiсковикiв, .rрrдчо*
для видобутку блокiв;. вiдходи вiд дроблення пiсковикiв "рrЙоi aовиробництва щебеrпо; вiдх_оди видобуванrrя й перероблення блйв придатцi
для виробництва кап{еню бугового; вiдсiв дроблення пiсковикiв придатний
дUI рекультивацii, благоусlрою та шIаЕуваЕнrt.

Гiрничо-технiчнi умови розробrи пiсковикiв, алевролiтiв, аргiлiтiв
ЛощинiвськОго родовиЩа визначенi рельефом, ."ono.i""oto' будо"ою,
гiдрогеологiЧними )rмовЕrми, формами- i улаовами з€'UIганIп корисноi
копаJIини i розlсривних порiд, наявнiстrо устаткування i , "р*уйrr",фiзико-механiчних властивостей корисн"* *оп*"" та розкривних порiд.
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родовище вiдпрацьовуеться вiдкритим способом-кар'ером, з
застосуванЕя попереднього розпушеншI корисноi копЕIлини та скельних
розкривних порiд.

Система розробки транспортна з парЕUIельним посуванЕям фроrrrу
робiт та зовцiшнiм вiдвалоугворенням.

система розробки родовища з та iT парамеци апробованi тривЕIлою
експлуатацiею родовища.

При розробцi розкривних порiд використовуеться теж caJ\,re

устаткуваЕЕя, що й на видобувнID( роботах. Грунтово-рослинний
розроблястьСя селективнО i складrетьсЯ в окремиЙ вiдвал.

Для викон{lнюI допомiжних робiт передбачается використЕtllня
бульдозера.

Транспорryвання розкривних порiд i корисноi копЕlлини
передбачаеться автомобiльним транспортом.

Родовище розробJuIеться вiдповiдно до проекту <Робочий проект
розробки та рекультивацiТ Лощинiвського родовища пiсковикiв>> 1tr,ШВП
<Гiрник Ремо> 2014 piK)

На пiдприемствi е маркшейдерська сlryжба якою вед/ться Bci роботи
по облiку i списанrпо корисних копttлин.

Вiдпрацьована кар'ерна виiмка пiдлягае рекультивацii вiдповiдно до
технiчцих )rMoB, виданих районним землевпорядником i передбачае
пiдготовленrrя yKociB бортiв кар'еру пiд залiснення.

Корисна копЕlлина зволожеЕа i при розробцi значного пило)дворення
не передбачаеться. Корисна копаJIиЕа € пожежо - та вибухобезпечним
матерiалом, малотоксиЕша споJryка. При транспорryваннi та зберiганнi
сировини немае хiмiчного, радiацiйного, елек,цромагнiтного, термiчного та
бiологiчногО впливУ на навколиШЕе середовище, а також забруднення
отруйними речовиIrами водноi сфери, атмосферного повi.тря, грунту та iнше.

Фахiвцями та технiчнrлrли засобами, за допомогою яких
здiйсrповатиметься розробка Лощинiвського родовища пiдприемство
забезпечене.

роботи викоtц/ються вiдповiдцо до проекту розробки та прогрчlми
робiт.



Додаток 2

до Угоди про умовп
користуванпя надр:lми з метою

корисних копaшин
2020 N9 1032вlд

ПРОГРАМА РОБIТ
з видобувшrня кориснlл< копалtля*

пiсковикiв, а;rевролiтiв, аргiлiтiв Лоцинiвською родовища
розтalшовЕшого в Теребовляпському районi,

Тернопiьськоi областi

* fuя рулнlлх/нерудютх корисних копаlrин

!ержгеоналра: Надрокористувач:

.Щирекгор МП <Форма>

дпри ь

52a t

gм'янчук Ромав Миколйович
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+
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rrlп

Видl робiт Обсяги робiт
Щжерело
фiнансу-

ваннJI

Строк
проведення робiт

1 2 J 4 5

l Переоформлення гiрничого вИвод,
i отримання його в устzlновлеЕому
порядку.

l од.
Власнi
кошти

1-3 кв. 2020 р

2 Пероформлення земельного
вiлволу i оцимапня його в

устаIrовленому порядку.

l од.
Власнi
коIIIти

3 кв. 2020 р.

J Проловження видобрання
(тис.м'/рiк)

згlдно з
проеюом
розробки
родовища

Власнi
кошти

з 3 кв. 2020 р. за

)мови виконання
rryнкry Nэ l, 2

о

6.,
F -j


