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про yпroBrt корIlстувдння Еадрами

з метою видобування коршснttх копалItIt
(нова редакчiя)

Додаток до спецiального дозволу на
користування надрами, цаданого з

метою видобування корисних копалин
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2. Вiдопlостi про лiля
2.1 . Мiсцезнаходження дiлянки

Д"й,

Y ra.
ао{ý [,//-?q i-держгеонадра ) з олнiе

(поOне наИменування юрlцrl чноi особп або прiзвише. iм'я та по батьковi фi]ичноi особш, пiдпр смlц)

он но }'IlcTl }tcBl ]кавно lHl l€

l

1 000505 (оргав ресстрацii, даm та ре€сФацiйя fi номер)

код КВЕД 08.12,
(кодмаспфiкацiiвидiвекономiчноiдirльностiшодоздifiсненн!rоспо,rарськоТдiяlьноgгiзкоРПсl}ванняltадрами)

в особi голови поавлiння Дu<на олексiя Васи#rь"*:r:аr;tвrrше, 
iм,я та по батьковi)

який(а) лiе на пiдставi Статrrгv. 
(назва докуменm)

(лалi - Налрокористувач), з iншоi сторони (лалi разоr*r - Сторони, а кожна окремо - Сторона)

укла.ilи чю 
-Уголу 

npo у"о"" користування надраrми з метою видобування корисних копаJlин

(лалi - Угола), яка 
-е 

невiд'еМною частиною спецiального дозволу на корист),вання надрами

вiд к 06 > червня 2006 року Nч 3847 (далi - Дозвiл), про нижчевикJIадеЕе,

l. Прелмет Уголlr
1.1. .щержгеоналра надас Налрокорисryвачу право тимчасового користування дlлянкою

пuлр a 
""rоо 

Ъидобуъання корисних копмин, а Налрокористувач зобов'язуеться викоцувати та

дотимуватисЬ умов користуВання дiлянкою налр, передбачених ,Щозволом, цiею Угодою та

нормами дiючого законодавства.

rltсv надр, яка надана в корIlстуваllня
налр QepKacbKa об,q.. Корсчнь-Шевченкiвський р-н,

пiвденно-захiдна околиця м. Корсунь-Шевченкiвський

' 
Z Пр""r"р"вt межi дiлянки надр, яка с предметоi\i цiсi Угоди, ступiнь геологiчного

вивчення та освосння об'скта надрокористування, вiдомостi про затвердження (апробачiю)

запасiв корисноi копалини та загмьна кiлькiсть запасiв на час надання .щозволу вказуються

йи



Налрокористувачем у характеристичi дiлянки Еадр, яка с.Щодатком 1 та невiд'емною частиною
цiсТ Угоди.

3. Умови корисryвання дiлянкою надр, яка надана в кориgryвання
3.1. Умови користування наJlрами, види, обсяги. джерело фiнансраrня та стоки виконання

Налрокористувачем робiт з видобування корисних копzlлин суглинку. пiску. глини мергельноi
(на]ва корисноТ копалини)

протягом строку лiI .Щозволу визначаються в Програмi робiт з видобування корисних копilлин,
яка пiдписусться Сторонами, € Додатком 2 та невiд'емною частиною цiсi Угоди (лалi - Програма
робiт).

3.2. Програма робiт в цiлому або oKpeMi ii'показники, у разi потреби можуть змiнюватися
та"/або доповнюватись за взасмною згодбtg fl6p|H у межах дii .Щозволу та цiеi Угоди.

З.3. Сторона, яка iнiцiюс внесецня змiн та,/або доповнень ло Програми робiт, зобов'язана
надати iншiй CTopoHi вiдповiднi письмовi обrрунтування та пiдтверджуючi документи.

3.4. Сторона, яка одержма вiд iншоТ Сторони письмовi обrрунryвання з пiдтверд2lglgqлц"
документilми та пропозичii щодо внесення змiн таlабо доповнень до Програми робiт зобов'язана
в мiсячний TepMiH налати iншiй CTopoHi письмову вмотивовану вiдповiдь щодо прийнятгя
ПРОПОЗиuiЙ щодо внесення змiн та,/або доповнень до Програми робiт.

3.5. Строк виконання робiт з метою видобування корисних коп.tлин може бути
продовжений за умови продовження строку лii !озволу та цiеi Уголи, iз внесенням вiдповiдних
змiн до Програми робiт.

3.6. особливi умови користування надрами визначаються в !озволi та цiсю Угодою i с
обов'язковими до виконання Налрокористувачем,

Угоди;

4. Права cTopiH на rеологiчну iнформацiю про надра
4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологiчною iформачiсю про надра

Здiйснюеться в порядку визначеному законодавством.
4.2. Геологiчна iнформачiя про надра. створена (придбана) за рахунок коurгiв державного

бюджету € державною власнiстю.
4.3. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (прилбана) за рахунок коштiв державного

бюлжету. надастьсЯ НадрокористуВачу на правi користУвання та володiння бёз права
розпорядження на договiрнiй ocHoBi в порядку визначеному зrконодавством.

_ 4.4. Геологiчна iнформацiя про нацFа, створена (прилбана) Надрокористувачем пiд час дii
.Щозволу за власнi кошти, с його власнiстю.

4.5. Надрокористувач зобов'язаний в порядку визначеному законодавством у мiсячний
строк повiдомити .Щержгеонадрам про створення таlабо придбання iеологiчноi iнформашii.

4.6. Надрокористувач зобов'язаний повiдомити [ержгеонадрам про п.рйч"у ним права
власностi на геологiчнУ iнформаuiЮ чи права користування нею не пiзнiше 

"ir* 
,i tO робочих

днiв до TaKoi передачi.

5. Iншi права та обов'язки CTopiH
5.1. !ержгеояадра мас право:
5.1.1 витребовувати у Надрокористувача звiтнi данi та iнформацiю про виконання цiсi

rе

5.1.2 видавати та направляти Надрокористувачу в межах cBoei компетенцii вiдповйнi
ПРиписи, розпорядження та,/або повiдомлення;

5,1,3 здiйснювати вiдповiдно до дiючого законодавства державний геологiчний контроль
за рацiональним i ефективним використанням надр надрокористувачем;

5.1.4 притягувати Налрокористувача вiдповiдно до дiючого законодавства i умов чiсТугоди до вiдповiдальностi, в тому числi, зупиняти дiю Дозволу або припиняти право
користування надрilми шляхом анулювання .щозволу в порядку визначеному законодавством;

5.1.5 в установленому законодавством порядку вживати заходiв до rrр"п"r""", Bcix видiв
робiт з використання надр, що проводяться Надрокористувачем з порушенням стандартiв та
правил i можугь спричинити псування родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або
призвести до значних збиткiв. в тому чис.ri якщо роботи ведуться з застосуванням методiв i
способiв, що негативно впливають на стан надр, призводять до забрудне""" 

"u"*on"tпr"oro



природного середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населення, а також в lнших
випадках, передбачених законодавством Украiни;

5.1.6 у встановленому законодавством порядку вживати заходiв до зупинення дiяльностi
пiлприсмств, установ та органiзачiй, що здiйснюють використавня налр без спецiальних дозволiв
на корист}ъанЕя або з порушенвям умов, передбачених такими дозволами;

5.1.7 налравляти матерiали щодо виявлених порушень в iншi ровноваженi державнi
органи для проведення контрольних лiй i перевiрок, притягнення Налрокористувача до
вiдповiдальностi таlабо вжиття за.ходiв реагування вiдповiдно до компетенцii.

5.2. Щертсгеонадра зобов'язана:
5.2. 1 свосчасно розглядати звернення Налрокористувача;
5.2.2 свосчасно розглядати отриtlанi вiд Надрокористувача програми, плани, звiти та iншi

документи, якi необхiднi дJIя виконання робiт, визначених цiсю Угодою.
5.3. При виконаннi робiт вiдповiлно до умов цiсi Угоди Налрокорисryвач

зобов'язаний:
5.3.1 приступити до проведення робiт на визначенiй лiлянui налр не пiзнiше нiж через 2

(лва) роки з моменту початку строку лii.Цозволу;
5.3.2 забезпеЧувати охоронУ надр та довкiллЯ в межах дiлянки налр. наланоi в

користування, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для

використання за призначенням, або прилатний для подальшого ii використання у суспiльному

виробничтвi вiдповiдно до Програми робiт;
5.3.3 проводити роботи у термiни та в межах, зазначених у Програмi робiт;
5.3.4 дотримуватися ви[,tог законодавства УкраТни, чинних стандартiв, правил, норм

виконalння робiт, пов'язаних з користуванням надрами;
5.з.j допускати уповноважених посадових осiб !ержгеонадр для здiйснення за,ходiв

державного геологiчного контролIо в порядку та на пiдставах визначених чинним

законодавством Украiниl
5.3.6 вiдшкодовувати збитки, заподiянi пiдприсмствам, ycтaнoBal\r. органlзацlям.

громадя н ajr! та довкiллю;
5.3.7 вiдшкодовувати У встановленому порядку власникам землl та землекористувачам

збитки та втрати, зайнi внаслiдок користування земельними дiлянками вiдповiдно до мети

користування надрами визначеноI .Щозволом;- 
s.з.в використовувати налра вiлповiдно до мети, для якоi ix було налано;

5.3.9 забезпечрати фзпеку лодей, майна та навколишнього природного середовиша:

5.3.10 лотримуватися вимог та умов, передбачених .Щозволом та цiсю Угодою;

5.3.11 надавати в установленому порядку .щержгеоналрам iнформачiю щодо користування

надрами;
5.3.12 прИ виконаннi робiт перелбачених .Щозволом та цiею Угодою застосовувати

прогресивнi технологii iTexHiky, шtо забезпечують повне, комплексне i рачiональне використання

надрl
5.3.1з зберiгати розвiлувальнi гiрничi виробки i свердловини, якi можуть бlти використанt

при розробчi роловищ rч u i",un* цiлях, i лiквiдовувати у встановленому порядку виробки i

свердловини, якi не пiд.пягають подальшому використанню;
5.З.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-тБхнiчну локументачiю, зразки гiрських порiл i

руд, дублiкатiВ пiоб корисниХ non-n". якi можуть бути використанi при подальшому вивченнi

та використаннi налр;
5.З.15 ло.рr"уватися протипожежноi безпеки на роловишi та нести за неi персонмьну

вiдповiдальнiсть; 
(онання на наланiй йомч ч ltiльових робiт,5.3.16 зупинити виконання на наданiй йому у користування дlлянцl надр

перелбачених .щозволом, пiсля зупинення лii ,щозволу та пiсля його анулювання;

5.3.17 у'разi зупинення дii Дозволу проводити на дiлянцi налр роботи, пов'язанi iз

запобiганням виникненню аварiйноi ситуаuii або усуненням ij'наслiдкiв, а також виконувати

зЕrходи, спрямованi на усунення порушень, шо стали пiдставою для зупинення лii.Щозволу:

5.3.18 проволиТи у порядкУ встановленомУ законодавством повторну експертизу та ouiHKy

запасiв родовиЩ(а) корисниХ *on-"" дiлянкИ (дiлянок) надр зазначеноi (зазначених) у !озволi
та цiй Угодi;

ии



5.3.19 внести змiни до .Щозволу та цiсi Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з моменту
проведення повторноi експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисних копалин дiлянки
(лiлянок) налр;

5.3.20 забезпечити рачiональне комплексне використання i охорону надр згiдно з цiсю
Угодою та Програмою робiт;

5.3.2l створити безпечнi для працiвникiв i населення умови проведення робiт, пов'язаних з
користуваннялл дiлянкою надр отриманою з метою видобування корисних копаIин;

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

5.4. Прп лiквiлацii робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Надрокорпсryвач зобовrязаний:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансування лiквiдацiйних робiт вiдповiдно до

затвердженого в установленому порядку Проекту робiт;
5.4.2 у випадку повноi або частково'ii лiквiдацii чи консервачii гiрничолобувного об'скта

гiрничi виробки привести у стан, який гарантуе безпеку людей, майпа i навколишнього
природного середовища, а в разi консервацii - зберегти родовища та гiрничi виробки на весь
перiод консервацii;

5.4.3 здiйснювати за погодженням з органами державного гiрничого нагляду та iншими
заiнтересованими органами у порядку встановленому ,u*оrодаu"r"о, лiквiдацiю i консервацiю
гiрничолобувних об'сктiв або ix дiлянок.

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

iншi роботи згiдно з умовами .Щозволу та цiеi Угоди;
5.5.2 розпорялжатися видобутими корисними копалинilми в порядку визпаченому

законодавством Украiни;
5.5.3 вести, припиняти свою дiяльнiсть на отриманiй в користування дiлянцi надр на

умовах, визначених !озволом, цiсю Угодою та законодавством Украi.ни;
5.5.4 при викопаннi робiт вiдповiдно до Дозволу та умов цiJi Угоди залучати на пiдрядних

умовах виконавцiв окремих видiв робiт, якi мають технiчнi можливостi, що вiдповiдають
вимогаýt чинного законодавства.

5.6. Надрокористувач несе вiдповiдальнiсть за дотриманням залrlеними виконавцями
ploB fiозволу та умов користування надрами вiдповино до вимог чинного законод:вства.

б. Контроль за вlfконанням умов корпстуванпя надрами та полояtень цiсi Угодп
6.1. Контроль за виконанням }нов користування надрами вiдповiдно до дiючого

законодавства Та положенЬ цiсi Угоди. здiйснюеться незмежно кожною iз CTopiH.
6.2. Надрокористувач при проведеннi робiт здiйснюс рiзнi вили виробничого контролю, а

також здiйснюс контроль за виконанням та якiстю робiт, якi про"ол"r' залучений виконавець.
6.3. flержгеонадра проводить заходи державного геологiчноaо *onrporlo за викон:lнням

умов користування надрzlми i положень цiст Угоди та в межах повноважень вiдповiдно до
дlючого законодавства:

6.3.1 за рез),-lьтатами проведених заходiв геологiчного контролю. безпосередньо або за
поданням Мiнприроли. центр.uIьних оргавiв виконавчоi влади, шо реалiзують д.рr*Ъ""у полiтику
у сферi здiйснення державного гiрничого нагляду. еп iдемiологiчно.о пч.п"ду iспостереження;,
державного н:rгляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сферi о"оро",
навколишнього природного середовища, органiв мiсцевого с€lмоврядування, органiв ДФСзупиняС лiю .ЩозволУ у випадкаХ перелбачених пунктом 22 Порядку надаЕня спецiальних
дозволiв на користування надрами затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл
30.05.20l l лЬ бl5 (далi Порядок) та в iнших випадкilх, передбачених .u*о"одч""r"Ъ".

6.3.2 зупиняс дiю дозволу за поданням Мiнприроди за зверненням ло Мiнприроли
.щержекоiнспекцii таlабо i'i територiальних органiв щодо невиконаrп" Ъадро*орrстувачем умоввисновкiв з оцiнки впливу на довкiлля Та./або висновкiв державноi екологiчноi експертизи,
вiлсутностi висновку з оцiнки впливу на довкiлля таlабо висновку дерхrавнот екологiчноi
експертизи дiяльностi з видобування корисних копЕlлин.

6,3.3 припиняс право користування надрами шляхом анулювання ,щозволу у випадках,
передбачених п}ъюом 23 Порялку та в iнших випадках, передбачених aч*оподuu"iо";
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6.3.4 звертасться з позовом до адмiнiстративного суду з метою припинення Bcix видiв
робiт iз використання н4др, що провомться з порушенням стандартiв та праВил i мОЖУТь
спричинити пс}ъання родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або призвести до значних
збиткiв, а тtжож вживас заходiв до зупинеЕЕя дiяльностi пiдприсмств, установ та органiзацiй, шrо

здiйснюють використання надр без спецiа:tьних дозволiв на користувztяня надрами або з
порушенням умов, перелбачених такими дозволами.

6.4- Дiя.Щозволу поновлюеться .Щержгеоналрами за умови усунення Налрокористувачем
причин, що призвели до зупинення його дiт.

б.5. Надрокористувач l\tac право оскаржити в судовому порядку накази .I|ержгеонадр про
зупинення та припинення права користування дiлянкою надр шляхом анулювання .Щозволу.

7. Iнформування CTopiH. Щорiчна звiтнiсть
7.1. Налрокористувач зобов'язаний шороку подавати до Держгеонадр iнформачiю шоло

стану виконання Програми робiт за формою встановленою законодавством та надавати
вiдповiднi пояснення з питань, що вiднесенi до компетенцii !ержгеоналр.

7.2. Надрокористувач зобов'язаний в установленому порядку подавати до Держгеонадр
щорiчнi звiти вiдповiдно до форм звiтностi щодо облiку запасiв корисних коп.tлин.

7.3. ,Щержгеоналра зобов'язана своечасно iнформувати Налрокористувача з питань, якi
вiднесенi до ii компетенцii i виникають стосовно виконання ploB !озволу та положень цiсi
Угоди.

8. Конфйенчil"лнiсть
8.1. Уся iнформачiя, отримана чи придбана Сторонами в процесi виконання робiт, с

коЕфiденцiйною. Порялок i умови корисryвання iнформачiсю, установлюеться власником
iнформачii вiлповiдно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфiленчiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiсi Угоди, залишаються в силi
пiсля припинення строку лii uici Угоди, якщо iнше не перелбачено чинним законодавством.

8.3. Конфiленuiйнiсть цiсi Угоди не поширюсться на умови, врегульованi чинним
законодавством Украiни, та щодо органiв, якi здiйснюють контроль за iх виконанням.

8.4. Не е порушенням конфiденцiйностi цiеi Угоди надання вiдоt*lостей, документiв та
iнформачii контролюючим, судовим, державним органам у випадках, передбачевих чинним
законодавством.

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

не спричиняе вiдповiдальностi у тому разi, якurо тaже невиконання чи неналежне виконання С

наслiдком випаJIку або обставин непереборноi сили, якi виникли пiсля уклалення цiсI Угоди.
перебувають поза межами контролю CTopiH, та якi Сторони не могли aHi перелбачити. aHi

ПОПеРеДИТИ РОЗУГчlНИМИ ЗаХОДаМИ.
9.2. Пiд випадком Сторони розумiють надзвичайну подiю, яка не носить характеру

невiдворотноi, однак с неперелбачуваною i раптовою для CTopiH, а с.ш\rе: акти або лii органiв
держЕtвного управлiння. рiшення органiв мiсшевого сауоврядування. змiни в закОнОДавСТВi

Украiни за уt"лови, шо данi обставини безпосерелньо вплIлнули на сво€часне виконання
зобов'язань Сторони. Пiд обставинами непереборноi сили Сторони розумiють повiнь, пожежv.
землетрус та iншi стихiйнi лиха, оголошену та неоголошену вiйну, BocHHi дiТ. загрозу вiйни.
терористичний акг, блокаду. револючiю. заколот. повстання. MacoBi заворушення та iншi подii.
що не зzцежать вiл волi CTopiH.

9.3. При HacTaHHi обставин, зазначених у пункгi 9.1., Сторона, яка опинилася пiд ix
впливом, повинна в розумний строк, zrле не пiзнiше HirK через 7 каленларних днiв З ДНЯ ТХ

виникнення, без затримки повiдомити про ше iншу Сторону та надати протягом 60 календарних
днiв док)менти, що пiдтверджують ix настання. Повiдомлення повинно мiстити iнформаuiю про
характер обставин i, якщо можливо, ouiHKy ix впливу на можливiсть виконання стороною свОiХ
зобов'язань за цiсю Угодою та примiрний графiк виконання зобов'язань.

9.4. Пiсля повiдомлення про виникнення обставин непереборноТ сили Сторони. у
найкоротший TepMiH, проволять зустрiч (у разi необхiдностi) з метою прийняття спiльного

рiшення щодо подальшого виконання умов шiсТ Уголи.
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9.5. Пiсля припинення обставин, зазначених у пунктi 9.1., Сторона, що опинилася пiд
впливом обставин непереборноi сили, повинЕа без затримки, але пе пiзнiше нiж через 5
календарних днiв з дня припинення, повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
повiдомлення повинно мiстити TepMiH, в який передбачаеться виконати зобов'язання за цiею
Угодою.

9.6. Факт настання обставин непереборноi сили повинен буги пiдтверлжений
документtlльно компетентним органом (сертифiкат торгово-промисловоi палати).

В разi вiдсутвостi пiдтвердження Сторона, яка не виконала cBoi зобов'язання, несе
вiдповiдмьнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог законодавства.

l0. Використання украiЪського потенцiалу
l0.1. У проuесi надрокористування на дiлянцi надр, Надрокористувач використовуватиме

обладнання. механiзми. засоби. приладдя. устаткування та iH. переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi послуги) тiсю мiрою. у якiй ix цiни та якiсть, порiвняно зi свiтовими цiнами та
якiстю. будрь технiчно, технологiчно й економiчно доцiльними, та не призводитим}ть до
зниження рiвня виробництва та екологiчноi безпеки.

12. Додатки до Угоди
l2. l . Невiд'смною частиною цiеi Угоди е:

ши

1l. Набутгя чинностi, злtiни, розiрванвя тд припинення Уrоди
l l .l . Ця Угода набирае чинностi з дня ресстрацii ,,щозволу та припиняе свою дiю з моменту

припlIнення права користування надрами шляхом анулювання .I[озволу або закiнчення строку лii
.Щозволу.

I1.2. Дiя цiеТ Угоди автоматично зупинясться. в частинi виконання робiт, передбачених
Дозволом у випадку його зупинення та поновлюсться у разi поновлення дii !озволу.

l 1.3. Якщо iнше прямо не передбачено цiсю Угодою або чинним в ykpaiнi законодавством.
продовження строку дiт, внесення змiн та доповнень до цiсi Угоди здiйснюеться в порядку
встановленоýlу законодавство}t УкраIни шляхом викладення цiсi Угоди в новiй редакцii, яка стас
чинною пiсля i'i'письмового оформлення Сторонами та пiдписання уповноваженими особами
CTopiH.

l1.4. Олностороння вiдмова вiд виконання умов цiеi Угоди повнiстю або частково не
допускасться. Право олносторонньоil вiдмови вiд цiсi Угоди надасться Держгеонадрам у випадку
припиненнЯ права користуВання надрамИ шляхоМ анулювання .Щозволу.

l 1.5. Кожна Сторона пiдтверджус, що обидва примiрники цiеii Угоди пiдписанi вiд iT iMeHi
особою, яка мас право вчиняти юридичнi дii вiд iMeHi вiдповiдноi юридичноi (фiзичноi особи -
пiлприсмuя) особи. Кожна Сторона гарантус, що нею виконанi yci умови i формальностi.
перелбаченi iT установчими документами, lцодо прийняття органами управлiння pi.."n" npo
погодження i пiдписання цiеi Угоди, а особа, яка пiдписала цю Угоду, мас для цього достатнiй
обсяг повноважень. Жодяа iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Стороною на
обмеження представництва особи. яка пiдписала чю Уголу вiд iT iMeHi, або на недосiовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва.

l 1.6. Сторони нес}ть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вк€ваних ними у цiй Угодi
реквiзитiв, а у випадку змiни: реквiзитiв, юридичноi чи фаrгичноi адреси, назви, установчих
документiв, Сторона, у якоi вiдбулася така змiна, повинна повiдомити про це iншу Сторону у
строки та в порядкУ визначено}lУ законодавствоМ Украiни. У разi неповiдомлення Сторони
несуть ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.

l1.7. Yci правовiлносини, що виникають з цiсТ Угоди або пов'язанi iз нею. у тому числi
пов'язанi iз дiйснiстю, укладенням, виконанням, змiною та припиненням цiсi Угоди, тлумаченням
iT умов, визначепням наслiдкiв недiйсностi або порушення Уголи, регулюються цiею Угодою та
вiдповiдними нормами чинного законодавства Украihи.

l 1.8. Ця угода складена украiнською мовою у двох автентичних примiрниках. якi мають
однакову юридичну силу, по одному примiрнику лля кожноi iз CTopiH.

l1.9. Пiсля пiдписання цiеi Угоди )iповноваженими особами CTopiH, попереднi редакцii
Угоди дО спецiальногО дозволУ Nр 3847 вiД < 0б > чеовнЯ 2006 р. вважаЮться такими, що втатили
чиннiсть.
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l3. Юрпличнi адреси, реквiзитrr та пiдписи CTopiH

{ержавяа слу:кба
геологiТ та налр УкраiЪи

0З 680, м. Киiiв,
вул. Антона Цедiка, lб
сдрпоу з75з60з l
тел. (044) 5З6-13-20

r

Надрокорисryвач
Приватне акцiонерне товариство,,ФlРМА АПЕКС"

м.КиIв,02094
пров. Гната Хоткевича,8
€.ЩРПОУ: l3674800
тел. (044) 57З-З2-61

л

-i,
I]

,,

,9

}
lрrча

"}ezl* Р с-\
'"){посада, прiзвищс, iм'я, по .Щухно О.В

\i
(посада. прl]више. (пiдпис )

Првмiтки:
l. Угода та додатки подаються ло !ержгеоналр у лвох примiрниках, оформлюються заявником вiдповiдно до
примiрних форм i засвiдчуються пiдписом уповноваженоi особи заявника.
2, Програма робiт обирасться заявником вiлповiлно ло вилу корисноi копалини.
3. Заповнення назв, найменувань та вiдомостей заявника в передбачених дJlя цього мiсцях в Угодi та додатках,
рекоменловано здiйснювати вiдловiдним шрифтом (Times New Rоmап) з устаноsленим розмiром ( l2).

- Додаток l - Характеристика лiлянки налр;
- Додаток 2 - Програма робiт.



Додаток l
до Угоди про умови
надрirми з метою
коDис}iих копмин
,iiu/k 0|/ 2

користування
видобування

фrnrro,

ХАРАКТЕРИСТИКА
дiлянкп налр Корсунь-Шевченкiвського родовища

l. Загыrьнi вйомостi пр лiлянку надр:

1. l. Micue розташув:lння родовищ4 адмiнiстративна прив'язка:

Черкаська область, Корсунь-Шевченкiвський район, пiвденно-захiдна околиця, м. Корсунь-

Шевченкiвський;
1.2. Вiдомостi про затвердження (апробування) запасiв корисноi копалини:

,ЩКЗ Украiни протокол вiл l9.0420l7p. Ns 391l;
1.3. Загальна кiлькiсть запасiв на час надання спецiального дозволу на користування наJIрами:

загмьна кiлькiсть запасiв врахована .щержавним балансом запасiв корисних копalлин

Украiни станом на 01.01.2019 року в кiлькостi за категорiсю В (тис.м3):

суглинки - 143.0;

пiски - 253.0

глини - 44.0;

глиЕи мергельнi - 855.8.

2 а. Географiчнi координати к}тових точок та площа дiлянки надр:

Tr Tz Тз Тц Т5 Тб

ПнШ 49'24'26" 49'24'31" 49"24'22" 49"24'20" 49"24'|9" 49"24'20"

СхД 3l'l5'21" 3l"15'30" Зl'l5'43" Зl'l5'40' Зl'l5'35" З1'l5'27"

Площа: 10га,

3. Геологiчна характеристика (ступiнь геологiчного вивчення та освоення) об'екта

надрокористування: розробляеться з l 954 року,
Корсунь - Шевченкiвське родовище цегельноТ сировини вперше розвiлане у l96l роui

Республiканською конторою геологорозвiлувальних робiт та технiчноi допомоги. В l973-1974 рр,

комплексноюгеологiчною експедицiею кукргеолбулм> в межах дiлянки, що була продовженням

розвiдки 1961 року проведена детальна розвiдка Корсунь - Шевченкiвське родовища цегельноi

сировини. ГеологорозвiлУвальнi роботи виконанi за кошти лержавного бюджету,

У 200б рочi Дкцiонерне товариство закритого типу кФiрма кДпекс>, яке в 20l2 poui

реорганiзовано в приватне акцiонерне товариство кФiрма <дпекс>>, отримало спецiальний дозвiл

вiд 0б.06.200б Ng 3847 на користування надрами з метою видобування суглинкiв, пiскiв, глин та

глин мергельних Корсунь - Шевченкiвського родовища Еа площi l0.0 га i TepMiHoM дii до 06

червня 2026 року.
У 20l7 роui фiзичною особою пiдприсмцем Соболевською Марiею Фелорiвною

вiдповiдно до технiчного завдання ПрДТ кФiрма <<Дпекс> у межах площi, визначеноi гiрничим

вiдводоМ в KoHTypi пiдрахунку запасiв камеральним шляхом iз використанням матерiалiв

геологорозвiдувальних робiт поперелнiх робiт та тривалоi експлуатаuii родовища проведено

повторну геолОго - економiчнУ оцiнку суглинкiв, пiскiв, глин та глин мергельних Корсунь -

Шевченкiвського родовища.



доцiльнiсть проведенrrя геологорозвiдува.пьних робiт визначена .щержгеонадрами
Украihи - робОти повторноi геолого-економiчноi оцiнки сlтлинкiв, пiскiв, глин та глин
мергельних Корсунь - Шевченкiвського родовища.

ПрАТ ,,ФlРМА "АПЕКС" веде розробку роловища з 2006 року.
Протоколом Np 39l l вiд l9.04.2017p. .ЩКЗ Украiни станом на 01.02.17p. затверлили

балансовi запаси суглинКiв та пiскiВ мiсцевого значення, глини буроi i мергельноi
загальнодержавного значення по категорii В загальною кiлькiстю l3lб тис. м3.

Станом на 01 .0l .20l9p. загмьна кiлькiсть запасiв лорiвнюс 1295,8 тис. м3.
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