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м. киiв

Угода .]Ys и#
про умови користування надрами

з метою видобування корисних копалин
(нова редакчiя)

,Щержавна слlэr<ба геологii та надр Украiни, в особi фlп4о

(дата уклапення)

аВzоl
а)4u 2ru;lcaza-4еолD1-2l^ rи-а

який(а сна cTaBl
l4-/2,/./4zo

Jo. /Lя,r/г л///F' д&цl !ержгеоналра) з однiсi

сторони та Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Жежелiвський каолiн>,

(повне tiайм€trуваявя юридичtlоi особп або прiзвишс, iм'я та по батьковi фiзичноi особй - Лi!ЛрИ€МЩ)

яке зареесlровtше Козятпнською районною державною адмiнiстраuiсю Вiнницькоi областi

22.06.2о06 року, номер запису про державну реестрацiю в единому державному peccTpi

юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемuiв про проведення державноi ресстрацii ль l 154 102

0000 000198' 
(орrм ресстрацli, даm m ре€страцiйний номср)

кол КВЕ.Щ 08.12.Щобрання пiску, гравiю, глип i каолiну (основний),
(код класифiкацii впдiв економiчноi дйльносгi щодо здiйснення господарськоi дяльносri з користувsння надрrrми)

в особi генерального директора Кова.тrенко Iрини Д,митрiвни.
(посада, прiзsнце, iм'я та по батьковi)

(назва доryмскга)
яка дiс на пiдставi Стаryту

(ла;ri - НалроКорисryвач), з iншоi сторони (лалi разом - Сторони, а кожЕа окремо - Сторона)

укJIали цю Угоду про }мови користУвання надрами з метою видобування корисних копilлин
(лалi - Угола), яка е невiд'емною частиЕою спецiального дозволу на користрання надрами

вiд <3> лютого 2009 року Nэ 4888 (лалi -.Щозвiл), про нижчевикJIадене.

1. Предмет Уголп
1.1. Держгеонадра надас Налрокористувачу право тимчасового користування дiлянкою

надр з метою видоб}вання корисних копалиЕ, а Надрокористувач зобов'язуеться виконувати та

дотимуватись },]!{ов користування дiлянкою надр, передбачених ,Щозволом, цiсю Угодою та
нормами дiючого законодавства.

2. Вiдомостi про лiлянку надр, яка надана в корисц/вання
2.1. Мiсцезнаходження дiлянки надр: Вiнницька область, Козятшrський райОн, 0,5 КМ На

пiвнiчний схiд вiд с. Жежелiв.

Додаток до спецiального дозвоJIу на

користуваиня надрами, наданого з

метою видобlъання
каолiну первинного, суглинок i глини з

Жежелiвського родовища

Jф 4888 вiд <3> лютого 2009 р.



2.2, Просторовi
вивчення та освоення
запасiв корисноi копалини та загальна kirbkicTb запасiв па час над.iння ,щозволу вказуються

надрокористрачем у характеристицi дйянки надр, яка с Додатком 1 та невiд'емною частиною

цiсi Угоди,

з. Умови користування дiлянкою надр, яка надана в кориетування

3.1. Умови корист}вання над)а},rи, види, обсяги, дкерело фiнансрання та стрки виконання

Надрокористlъачем робiт з видобрfi{ня первинних каолiнiв протягом строку лii ,Щозволу

ura"чrаюr""" в Програмi робiт з видобlъання корисних копаlин, яка пiдписусться Сторонами, е

,Щодатком 2 та невiд'емною частиною цiеi Угоди (далi - Програма робiт).
З.2. Програма робiт в цiлому або oKpeMi iT показники, у разi потреби мож)пь змiнюватися

та./або доповнюватись за взасмною згодою cTopiH у межах лii .щозволу та uiei Угоди,
3.3. Сторона, яка iнiцiюе вЕесення змiн таlабо доповнень до Програми робiт; зобов'язана

надати iншiй CTopoHi вiдповiднi.письмовi обrрl,нтування та пiдтвердяý,точi документи.
3.4. Сторона, яка одержала вiд iншоi Сторони письмовi обгрунтування з пiдтверджуючими

док1.1,!ентами та пропозицii щодо внесення змiн таlабо доповнень до Програми робiт зобов'язана

в мiсячний TepMiH надати iншiй CTopoHi письмову вмотивовану вiдповiдь щодо прийняття

пропозицiй щодо внесення змiн таlабо доповнонь до Програми робiт.
3.5. Строк виконаЕня робiт з метою видобування корисних копалин може бути

продовжений за }ъ{ови продовження строку лii,Щозволу та цiеi Угоди, iз внесенням вiДПОВiДНИХ

змiн до Програми робiт.
3.6. особливi умови користування надрами визначаються в ,щозволi та цiею Угодою i е

обов'язковими до виконання Надрокористувачем.

4. Права Сторiп на геологiчну iнформацiю про надра
4.1. Використання та розпоряджеЕЕя Сторонами геологiчною iнформацiсю про надра

здiйснюеться в порядку визначеному законодalвством,
4,2. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (прилбана) за p.rxyнoк коштiв державного

бюлжету с державною власнiстю.
4.3. ГеЪлогiчна iнформацiя про надра, створена (придбана) за рахунок коrrrгiв державного

бюлжету, надасться Нмрокорисryвачу на правi користlвання та володiння без права

розпорядженЕя на договiрнiй ocHoBi в порядку визначеному законодавством.
4.4. геологiчна iнформацiя про надра, створеяа (прилбана) надрокористувачем пiд час дiт

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

строк повiдомИти .ЩержгеонаДрам прО створепня таlабо придбання геологiчноi iнформацii.
4.6. Надрокористувач зобов'язаний повйомити Д9ржгеонадрам про передачу ним права

власностi на геологiчнУ iнформачiЮ чи права корист}ъаннЯ нею не пiзнiше нiж за 10 робочих
днiв до такоi передачi.

5. Iншi права та обов'язки CTopiH
5.1. .Щержгеонадра мас право]
5.1.1 витребовувати у Надрокористувача звiтнi данi та iнформацiю про виконанпя цiеii

Угоди;
5.1,2 видавати та направляти Надрокористувачу в межах сво€Т компетенцii вiдповiднi

приписи, розпорядження таlабо повiдомлення;
5.1.З здiйснювати вiдповiдно до дiючого законодавства державниЙ геологiчниЙ кОНТРОЛЬ

за рацiональним i ефективним використанням надр Надрокористувачем;
5.1.4 притяграти Надрокористувача вiдповiдно до дiючого законодавства i yr,loB uiсТ

Угоди до вiдповiдальностi, в тому числi, зl,пиняти дiю Дозволу або припиняти право

корист}ъання надрами шJlяхом анулювання .Щозволу в порядку визначеному законодавством;
5.1.5 в устаноВленому законоДавствоМ порядкУ вживатИ заходiв до припинення Bcix видiв

робiт з викорИстання надр, що проводяться Налрокористувачем з пор1.1пенням станлартiв та

правил i можуть спричинити пс}ъання родовищ, icToTHe зниження ефеКТИВНОСТi РОбiТ абО

межi дiлянки надр, яка с предметом цiеi Угоди, ступiнь геологiчного

об'екта надрокористування, вiдомостi про затвердкення (апробацiю)



призвести до значних збиткiв, в тому числi якщо роботи ведуться з застосуваннrlм методiв i
способiв, що негативно впливають на cTilн надр, призводять до забруднення навколишнього
природного середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населення. а також в iнших
випадках, передбачених законодавством Украiни;

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

5.I.7 НаПРав,rяти vатерiали щодо виявлених порушень в iншi уповноваженi лержавнi
органи для проведення контольних дiй i перевiрок, притягнення Надрокористрача до
вiдповiда.ltьностi та./або вжиття заходiв реаryвання вiдповiдно до компетенцii.

5.2. .Щержгеопадра зобов'язана:
5.2. 1 свосчасно розглядати звернення НадрокористJъача;
5.2.2 Свосчасно розглядати отриманi вiд Надрокорист}ъача прогрzlми, плани, звiти та iншi

документи, якi необхiднi для виконання робiт, визначених цiею Угодою.
5.3. При викопаннi робiт вiдповiдно до умов цi€i Угоди Надрокорисryвач

зобов'язанпй:
5.3.1 приступити до проведеЕня робiт на визначенiй дiлянцi надр не пiзнiше нiж через 2

(лва) роки з моменту початку строку дii !озволу;
5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкiлля в межах дiлянки над). наданоi в

корист}ъання, а також забезпечувати IIриведення порушених земель у стан, придатний для
використilння за лризначенням. або придатний д,лtя подальшого iх використання у суспiльному

5.3.З проводити роботи у термiни та в межах, зазначених у Програмi робiт;
5.З.4 дотримуватися вимог законодавства Украiни, чинних стilндартiв, правил, норм

виконання робiт, повlязаних з користранням надрами;
5.3.5 лопускати уповноважених посадових осiб !ержгеонадр для здiйснення заходiв

державного геологiчного контролю в порядку та на пiдставtlх визначеfiих чинним
законодавством YKpaf ни;

5.З.6 вiдшкодовувати збитки, заподiянi пiдприемствам, установам, органiзацiям,
гDо \{ ал ян al\{ та ловкIллю:

5-3.7 ВiДШКОдОвувати у встановленому порядку власникам землi та землекорисlувачам
збитки та втати. завданi внаслiдок корисryвання земельними дiлянками вiдповiдно до мети
корист}ъання надрzlми визначеноi [озволом;

5.3.8 використовувати надра вiдповiдно до мети, для якоi ix було надано;
5.3.9 забезпеч}ваlи безпеку lподей, майна та навколипшього лриродного середовища;
5.3.10 дотримуватися вимог та рлов, передбачених !озволом та цiсю Угодою;
5.3.1 l надавати в установленому порядку [ержгеонадрам iнформацiю щодо користування

надрtlмиl
5.3.12 при виконаrrнi робiт передбачеЕих Дозволом та цiсю Угодою застосовувати

ПРОГРеСИВНi ТеХНОлОгii i TexHiKy, що забезпечують повне, комплексне i рацiональне tsикористання
надр;

5.3.13 зберiгати розвiдувальнi гiрничi виробки i свердтовини, якi мож}ть бlти використанi
при розробцi родовищ та в iнших цiлях, i лiквiдовувати у встановленому порядку виробки i
свердловини, якi не пiдлягають подilльшому використzlнню;

5.З.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-технiчну докрлентацiю, зразки гiрських порiд i
рУД. дУблiкатiв проб корисних копitлин. якi можуть бути використанi при подальшому вивченнi
та використаннi надр;

5.3.15 дотримуватися протипожежноi безпеки на родовищi та нести за Hei персональну
вiдповiдальнiсть;

5.3.16 зупинити виконtlння на наданiй йому у корисryвання дi,тянцi надр цirьових робiт,
передбачених .Щозволом, пiсля зупинення дii Щозволу та пiсrrя його анулювання;

5.3.17 у разi зупинення дii.Щозволу проводити на дiлянцi надр роботи, пов'язанi iз
запобiганням виникненню аварiйноi ситуацii або усl.ненням iT наслiдкiв, а також виконувати
заходи, спрямованi на усунення порушень, що стали пiдставою дrя зупинення дii fllrзвrrлу;



5.5. Надрокорисryвач мае право:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лirrянчi надр розробку родовища корисних копалин та

iншi роботи згiдно з уlrtовами .Щозволу та цiеi Угоди;
5.5.2 розпорялжатися видобlтими корисними копttлинами в порядку визначеному

законодавством УкраiЪи;
5.5.3 вести. припиняти свою дiяльнiсть на отриманiй в корисryвzrння дi,rянцi надр на

p{oBzrx, визначених !озволом, цiсю Угодою та законодавством Укра'rни;
ати на п

6. Контроль за виконанням умов корисryвання надрами тд положень цiсi Угоди
6.1. Контроль за виконанням р,ов корисryвання надрами вiдповiдно до дiючого

законодавства та положень цiеi Угоди, здiйснюсться незаJIежно кожною iз CTopiH.
6.2. Надрокористувач при проведеннi робiт здiйснюс рiзнi види виробничого контролю, а

також здiйснюе контроль за виконанням та якiстю робiт, якi проводить за.пуrений виконавець.
6.3. !ержгеонадра проводить зirходи державного геоrrогiчяого контролю за виконаняям

}ъ{ов корисryвання надрztми i положень цiсi Угоди та в межах пoBHoBzDKeHb вiдповiдно до
дiючого законодавства:

6.3.1 за результатами проведених заходiв геологiчного контроJIю, безпосередньо або за
поданням Мiнприроди, центрчrльних органiв виконавчоi влади, що реалiзlтоть держilвну полiтику
у сферi здiйснення державного гiрничого нzгляду, епiдемiологi.*rого нагляду (спостереження),
державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодarвства у сферi охорони
навколишнього природного середовища. органiв мiсцевого самоврядування, органiв !ФС
зупиняс дiю !озволу у випадках передбачених пунктом 22 Порядку надання спецiа,тьних
дозволiв на користув:rння надрzlми затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
30.05.201l Ns 615 (далi Порялок) та в iнших випадках, передбачених законодzвством.

6.3.2 зупиняс дiю дозволу за поданням Мiнприроди за зверненням до Мiнприроди
.Щержекоiнспекцii та,/або iT територiа:lьних органiв щодо невиконання Надрокористувачем умов
висновкiв з оцiнки впливу на довкiлля та./або висновкiв державноI екологiчноТ експертизи,
вiдсутностi висновку з оцiнки влливу на довкiлля таlабо висновку державноi екологiчно'i
експертизи дiяльностi з видобування корисних копilлин.

о о ов e'i Уго

5.3.18 проводити у порядку встtlновленому законодавством повторну експертизу та ouiHKy
запасiв родовищ(а) корисних копалин дiляпки (лiлянок) надр зазначеноi (зазначених) у Дозволi
та цiй Угодi;

5.3.19 внести змiни до ,Щозволу та цiсi Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з моменту
проведення повторноI експертизи та оцiнки заласiв роловиц(а) корисних копалин дi,rянки
(дiлянок) налр;

5..3.20 забезпечити рацiональне комплексне використання i охорону надр згiдно з цiсю
Угодою та Програмою робiт:

5.3.21 створити безпечнi для працiвникiв i населення }ъ{ови проведення робiт, пов'язаних з

користуванням дiлянкою надр отриманою з метою видобування корисних копаJIин;
5.3.22 у встановленому порядку забезпечити виконання вимог законодitвства про оцiнку

впливу на довкiлля.
5.4. При лiквiлацii робiт вiдповiдпо до умов цiеi Угоди Надрокористувач зобов'язаний:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансування лiквйацiйних робiт вiдповiдно до

затверджеЕого в установленому порядку Проекry робiт;
5.4.2 у випадку повноi або частковоi лiквiдацii чи консервацii гiрничодобувного об'скга

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

5.4.3 здiйснювати за погодженням з органаNrи державного гiрничого нагляду та iншими
заiнтерсованими органalми у порядку встановленому законодавством лiквiдацiю i консервацiю

)л4овах виконавцiв окремих вилiв робiт. якi мають технiчлi можливостi. шtо вiдповiдають
вимогам чинного зzконод:lвства.

5.6. Надрокористрач яесе вiдповiдальнiсть за дотримаЕням зал)п{еними виконавцями
умов !озволу та }&4ов користування наllрами вiдловiдно до вимог чинного законодzвства.



6.3.3 припиняс право користуванця надрами ш]шхом анупювання .Щозволу у випадках,
передбачених пу{ктом 23 Порядку та в iнших випадках, передбачених законодавством,

6.3.4 звертагться з позовом до адмiнiслративного суду з метою припинення Bcix видiв

робiт iз використання надр. що проводяться з порушенням стандартiв та правил i можуть
спричинити псування родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або призвести до значних
збиткiв- а також вживас заходiв до зупинення дiяльностi пiлприсмств. установ та органiзачiй. що
здiйсrrюють використання надр без спецiальних дозволiв на користування надрами або з

порушенням ptoB, передбачених тztкими дозвол:lми.
6.4. [iя !озволу поновлюеться ,Щержгеонадрами за умови ус)цення Надрокористувачем

причин, що призвели до зупинення його дii.
6.5. Надрокористувач мае право оскаржити в судовому порядку накази !ержгеонадр про

зJiпинення та припинення права користування дiлянкою надр шляхом анулювання ,Щозволу.

7. Iнформування CTopiH. Щорiчна звiтнiсть
7.1. Надрокорисryвач зобов'язаний щороку подавати до Держгеонадр iнформачiю щодо

стану виконання Програми робiт за формою встановленою законодавством та над{lвати
вiдповiднi пояснення з питань, що вiднесенi до компетенцii {ержгеонадр.

7.2. Надрокористувач зобов'язаний в установленому порядку подавати до .Щержгеонадр
щорiчнi звiти вiдповiдно ло форм звiтностi щодо облiку запасiв корисних коп.}лин.

7.3. Щержгеонадра зобов'язана свосчасно iнформувати Надрокористувача з питань, якi
вiднесенi до iT компетенцii i виникають стосовно виконitння умов flозволу та положень цiсi

8. Конфiленчiйнiсть
8.1. Уся iнформацiя, отримана чи придбана Сторонами в процесi виконацня робiт. е

конфiденцiйною. Порялок i рrови користування iнформацiею, устzlновлюсться власником
iнформацii вiдповiдно до чинного зzlконодzlвства.

8.2. Вимоги конфiденцiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiеi Угоди, зшlишаються в силi
пiс.пя припинення строку дiТ чiеi Угоди, якщо iнше не передбачено чинним законодilвством.

8.3. Кон не поши €ться на l чинним
законодавством УкраiЪи, та щодо органiв, якi здiйснюють конц)оJть за ix виконанням.

8.4. Не с пор},шенням конфiденцiйностi цiсi Угоди надд{Ея вiдомостей, док5rментiв та
iнформацiI контролюючим, судовим, державним органzlм у випадках, передбачених чинним
законодавством.

9. Обставцни пепереборноТ сили
9.1. Невиконання або неналежне виконzlння зобов'язань за цiсю Угодою е вилравданим i

не спричиняс вiдповiда,rьностi у тому разi, якщо таке невиконання чи неналежне виконання е
НаСЛiДКОм випадку або обставин непереборноi сили, якi виникли пiсля укладення цiеi Угоди,
перебувають поза межzlми контроJIю CTopiH, та якi Сторони не могли aHi передбачити, aHi
попередити роз)4t{ними заходами.

9.2. Пiд випадком Сторони розlмiють надзвичайну подiю, яка не носить характеру
невiдвороrноi, однак с непередбачуваною i раптовою для CTopiH, а са}{е: акти або дii органiв
ДеРЖавного управлiння. рiшення органiв мiсцевого самоврядування. змiни в законодавствi
УКРаiНИ За }'}{ови, що данi обставини безпосередньо впJlинули на своечасне виконання
зобов'язань Сторони. Пiд обставинами непереборноI сили Сторони розl'lriють повiнь, пожежу,
землетрус та iншi стихiйнi лиха, оголошену та неоголошену вiйну, BocHHi дii, загрозу вiйни,
ТеРОРИСТИЧНИЙ аКГ. блОкаду. револючiю. заколот. повстання. MacoBi заворушення та iншi подiТ,
що не залежа] ь вiд волi С горiн.

9.3. При HacTaHHi обставин, зtвначених у пунктi 9.1., Сторона, яка опинилася пiд ix
впливом, повинна в розlмний строк, але не пiзнiше нiж через 7 календарних днiв з дня ii
виникяення, без затримки повiдомити про це iншу Сторону та надати протягом 60 календарних
днiв док}шенти, що пiдтверджують ik настання. Повiдомлення повинно мiстити iнформацiю про
ХаРаКТеР ОбСТаВИН i. ЯКЩО можливо. ouiHKy'rx впливу на можливiсть виконаяня стороною cBofx
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 цiеi Угоди.

9.5. Пiсля припинення обставин, зазначе}!их у пунктi 9.1., Сторона, що опинилася пiд
впливом обставин непереборноI сили. повинва без затримки. але не пiзнiше нiж через 5

календарних днiв з дrrя припинення, повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi-
Повiдомлення повинно мiстити TepMiH, в який передбачаеться виконати зобов'язання за цiсю
Угодою.

9.6. Факт настання обставин непереборноi сили повинен бути пiдтверджений
документtlльно компетентним органом (сертифiкат торгово-промисловоt па,rати).

В разi вiдсутностi пiдтвердженrrя Сторона, яка не виконаJIа cBoi зобов'язання, несе
вiдповiда,тьнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог законодавства.

10. Використання украiЪського потенцiалу
10.1. У прочесi надрокористуваннJI на дiлянцi надр, Н" црокорист}ъач використовуватиме

обладнання, механiзми, засоби, приладдя, устаткуванЕя та iH. переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi послуги) тiсю мiрою. у якiй ix цiни та якiсть, порiвняно зi свiтовими цiнами та
якiстrо, булl"ь технiчно, технологiчно й економiчно доцiльними, та не призводитимуть до
зниження рiвня виробництва та екологiчноi безпеки.

11. Набуття чинностi, змiнп, розiрванпя тд прпппllення Угоди

припинення права користування надраN{и шJuIхом анулюванЕя Щозволу або закiнчення строку лii
.Щозволу.

l1.2. ,Щiя цiеi Угоди автоматично зупикясться, в частинi виконанЕя робiт, передбачених
.Щозволом у випадку його зупинення та поновJIю€ться у разi поновлення дi'i .Щозволу.

11.3. Якщо iнше пр-шuо не пердбачено цiею Угодою або чинним в УкраiЪi законодzlвством,
продовженЕя строку дii, внесення змiн та доповнень до цiеi Угоди здiйснюеться в порядку
встановленому зzlконодавством УкраiЪи шJuIхом викJIадення цiеi Угоди в новiй редакцii, яка стае
чинною пiсля iJ письмового оформлення Сторонами та пiдписання уповноваженими особами
CTopiH.

11.4. одностороння вiдмова вiд виконання ploB цiеi Угоди повнiстю або частково не
допускасться. Право односторонньо'i вiдмови вiд цiсi Угоди надаеться ,Щержгеонадр:lм у випадку
припинення прilва користуваIrня надрами IIIJIяхом анулювання !озвоrry.

l 1.5. Кожна Сторона пiдтверджус, що обидва примiрники цiсi Угоди пiдписапi вiд 'ri' iMeHi
особою, яка мае прzво вчиняти юридичнi дii вiд iMeHi вiдповiдноi юридичноi (фiзи.пrоi особи -
пiдприсмця) особи. Кожна Сторона гарантус, що нею виконанi yci 1ъ'tови i формальностi,
передбаченi'fi установ.rими документtlми, щодо прийняття органаr{и управлiння рiшення про
погодження i пiдписання цiсi Угоди, а особц яка пiдписа,та цю Угоду, мас дJIя цього достатнiй
обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з др}тою Стороною на
обмеження представIIицтва особи, яка пiдписала цю Угоду вiд ii iMeHi, або на недостовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва.

11.6. Сторони нес}ть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у чiй Уголi
реквiзитiв, а у випадку змiни: реквiзитiв, юридичноi чи фактичноi адреси, н tви, устilновtlих
документiв, Сторон4 у якоi вiдбулася така змiна, повинна ловiдомити про це iншу Сторону у
строки та в порядку визначеному з:lконодавством Украiни. У разi неповiдомлення Сторони
нес).ть ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.

l1.7. Yci правовiдносини, що виникають з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому числi
лов'язанi iз дiйснiстю. укладенням. виконанням, змiною та припиненням цiсТ Угоди. тл),, .rаченням
i'i 1мов, визначеЕням наслiдкiв недiйсностi або порlтrrення Угоди, регулюються цiею Угодою та
вiдповiдними нормами чинного законодавства УкраiЪи.

l 1.8. tlя }.года складена украТнською мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають
однакову юридичну силу, по одному примiрнику для кожноi iз CTopiH.

11.9. Пiсля пiдписання цiсi Угоди уповновzDкеними особами CTopiH, полереднi редакцii
Угоди до спецiа:lьного дозвоJry Nq4888 вiд <<3>> лютого 2009 р. вважаються такими, що втратили
чи HHicTb.



12. Додаткп до Угоди
12.1. Невiд'емною частиною цiсi Угоди е:

- Додаток l - Характеристика дiлянки надр;
- Додаток 2 - Програма робiт.

l3. Юрrlдrlчнi адресl|, реквiзити та пiлписlл CTopiH

ffержавна служба
геологii та надр УкраiЪи

03680, м. Киiв,
вул. Антона I-{елiка, lб
сдрпоу 375з60зl
тел. (044) 536-1З-20

Налрокорисryвач
Товариство з обмеженою вИповiдальнiстю
<<Жежелiвськшй каолill>>

юридичяа адреса: 221.16, УкраiЪа, Вiнницька
область, Козятинський райоп, с. Жежелiв,
вул. Матросова 15

сдрпоу з4з71506
тел. +380 4з42 2 12 зб

/^цЬ

oBliшв
nЖеье

ittl, l
блrrrФdc 51n

Ё

иеабдg

спiлtlаZ
(посада- прiзвяще. iм'я.

П pIlrtiTKlt:

еральни Il

Коваленко I..Щ./
(посад4 прiзвяшс, i (пiдпис )ь

пprrlripHпx форм i засвiдчуються пiдписом уповноваженоi особи заявника.
2. Програлlа робiт обирасться з?tявником вiлповiлно ло вилу корисноТ копалини.
3. Заповнення назв, найменувань та вiдомостей заявника в передбачених lця цього мiсцях в Угодi та додатках

рекомендовано здiйснювати вiлповiлним шрифтом (Times New Rоmап) з установленим розмiром (12).

'/.а



.Щодаток 1

до Уго.щл про умови користування
надрiмп з метою видобування
корис

zФM"y'ffвц( )

ХАР АКТ ЕР И С ТИКА
дiляпки надр

l. Зага.lьнi вйомостi пр дiллrку над):
1.1 . Мiсце розташуванЕя родовищц адr.riнiстративна прив.язка;
1.2. BйoMocTi про затвердженIuI (апробуваrня) запасiв корисноi копа.шrни;
1.3, Зага.lьна Ki.rbKicTb запасiв на час Еадання спецiЙного дозвоJry nu *oprn"ryuunn"
над)ами.

_. ЖежелiвсЬке родовище первинниХ каолiнЬ знllход{ться в Козrгинському районiвiнницькоi областi на межi з Бердлчiвським райопом Житомирськоi областi i розтаrповане на
пiвнiтrо-схiднiй окоrшцi с. Жежелiв, в 16 rш на пiвнiтrий Ъахiд вй ра;онною центра м,
Козягин i в 12 км на пiвденний схiд вiд м. Бер,шdв.

. у 20lб роцi ТОВ кЖежелiвський каолiн> проведеЕо повторЕу геолого-економiчну
оцiнку запасiв Жежелiвське родовище первинЕrх каолiнiв, " реф"татi _жоi Протоколом
lЩЗ Украiни Ns3591 вiд 23.06.20|7р. затверджено насryпнi бЬйсовi запаси Жежелiвське
родовище первинних каолiнiв пiлрахованi станом на 01.06.2017р.:.Щirrянка Nsl: Ct - 1075
тис.т, С2 - 973б тис.т.;.Щiллrка Nо: В - 1494 тис.т, Cr - 3283 -".r, с, - 7557 тпс.т;,Щiлянка
<Пiвденно>: В - 231 тис.ц Cr - 739 тис.т.

З. урахуванrrяu видобутrсУ за 2018р. станом на 01.01.2019 р. заJIишок переоцiнених
запасiв _жежелiоського родовища первинних каолiнiв за категорiллй становить.:.щiлянка Ml:
Сr-1075тис.т,Сz-97Збтtlс.т.;,ЩirrянкаNs2: B-1310,95Tиc.T,Ct_ 3263,27rri.i,cr-lsSl
тис.т; .Щi.пянка <Пiвденно>: В - 231 тис.т, Cr - 739 тис.т.

Супупri кориснi копалцrи - г.lшни, сугшrнки (тис. м3):
позабалшrсовi запаси:
.Щi.rrянка JФ2: глиЕи - Cr- l93,0; суглинки Cz- 185,0.

.Що корисноi копаJIинИ на родовищi вiдrесепi первиннi каолiни середньою поryжяiстю
17,6 м. Розкривнi пор,щr представленi ,ру"rо"о-роЪоrпнним щаром, гJIиIftlми та пiщано-
гJIинистими утворенЕями сере,щьою поrytrсriстю 10,5 м.

Первиннi каолiни вi,щrовiдають вимогам ТУ У
Жежелiвського родовища. TexHi.пri умовп,

|4.2-з4з7'l 506-001 :2007 <Каолiн

первиннi каолiни Жежелiвського родовища пiсля збагачення вiдповйають вимогам Гост
21286-82 <<Каолин обоrащенньй для Kep.rnrшIecкиx изде.тпrй. Технические условиrD, гост 19285_
7З <Каолин обогащепrrый дJIя производства бумаги п ка[поЕа. Технические условия)) зi змiною
Np l вiд 1982 р. та ГоСТ 1960s_84 <<Каоrп.rн обогащенньй для резшIотехЕических и
пластмассовьD( изделий, искусственньDa кож и тканей. Техпические условия)). За BMicTolt
природrиХ радiоцук;riдiВ суглинки вi.щrовiдають вимога}r нрБу-97 до будiвельнlтх MaTepiMiB l
кJIасу,



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

Каталог географiчних координат кутових точок родовища наведено нижче:
Жежелiвське родовище (лiлянка ЛЪ 2)

Ng точки Пн. Ш Сх. Д
1 49"48,з6" 28,з9,48"

2. 49"48,з2" 28"40,02"

J 49"48,17" 28"40,08"

1 49"48,|,l" 28,з9,52"

5 49"48,14" 28,з9,49"

49,48,07" 28.з9,4з"

7 49.48,0R" 28"з9,38"

13, 28"з9,40"

12, 49,48,15" 28"з9,зз"

11 49.48,\7" 28,з9,2з"

|2 49,48,18" 28,з9,24"

lз 49"48,19" 28"39,30"

14 49"48,21" 28"з9,26"

49"48,28" 28"з9,2з"

Площа дiлянки Nэ 2 Жежелiвського родовища - 46,2 га

Жежелiвське родовище (лiлянка Л} 1)

Ns точки Пн. Ш Сх. Д
lб 28,з 8,з 5 "

17 49"48,4]" 28"з9,07"

l8 49"48,40" 28"з9,1з"

l9 49"48,29" 28,39,15"

20 49,48,2з"

21 49.48,з6"

Площа дiлянки Ns l Жежелiвського родовища - 35,0 га

6

49,48,10"

15

49"48,56"

28"з9,01"

28"з8,52"



Жежелiвське родовrlIце (Пiвленна лi.,rянка)

J\lb точки Пн. Ш Сх. Д
7 49,48,08" 28,з9,з8"

8 49,48,12" 28"з9,з1"

8l 49,48,1з" 28.з9,2|"

9 49"48,|4" 28,39,1 l "

10 49"48,|6" 28"з9,1з"

ll 49,48,17" 28,з9,2з"

12| 28"з9,зз"49,48,15"

13, 49ч8,10" 28,з9,40"

площа Пiвденнот дiлянки Жежелiвського родовища - 5,9 га

3. Геологi.ша характеристика (сryпiнь геологiчного вивчення та освоенrrя об'екта
надрокорист}ъання тощо).

г геол гlчн1 т -геологlчнl ови з ки сп в1

видобlъання первинних каолiнiв вiдкритим способом - кар'ером.

Родовище розробляеться ТОВ <Жежелiвський каолiн>. При запланованiй середньорiчнiй
продуктIrвностi кар'еру 200,0 тис.т первинних каолiнiв пiдприсмство забезпечене запасilми на
TepMiH: (23594,65+1240,6) тис.т: 200,0 тис.тфiк: l25 poKiB.

Технологiя розробки родовища передбачас видобування первинних каолiнiв в Kap'epi
eкcкzlвaTopoм та навантаженЕя в автоIрztнспорт ТОВ <<Жежелiвський каолiнl> та
транспортувzlння на переробний завод.

Розкривнi породи, згiдно проеrсгу розробки та рекультивацii кар'еру, складук).гьgя для
наступного використання при рекультивацii порутrrених земель.

На територii родовща та в зонi впливу гiрничих робiт об'екти природно-заповiдного
фонлу, воднi об'скти, та iншi охоронюванi об'екти вiдсlтнi.

Найближчий водний об'сrсг - р. Гнилопять - зн;lход,lться на вiдстаяi понад 1 км вiд межi
пiдрахlтlку затверджених запасiв та лiцензiйноi межi родовища. Родовище розтzlшовalне за
межами прибережних зttхисЕих смуг та водоохоронних зон водних об'ектiв.

Основна частина площi родовища - пасовище.

З Оглялу на те, що токсичнi речовини та пrкiдrrивi домiшки, як у самiй корисяiй копалинi,
так i в розкривних породiж, вiдсутнi, видоб}tsаЕня та переробка сировини не мае
надлишкового впливу на навколишне природне середовище.

!ля пiдтримання Еrrлежного екологiцrого стану навколишнього природного середовища
при користуваннi надрами передбачено насryпнi заходи:



- проектом розробки родовища передбачено максима,,lьно повне вiдпрацювання корисноi
копа,lинlл:

- при веденнi розкривних робiт передбачено роздiльне зняття, складування та зберiгання

родючого шару грунту для наступного використання його при рекультивацii кар'сру,

- з метою попередженIIJI наднормативного забруднення атмосферного повiтя в с)хий
перiод року передбачасться зрошення кар'€рних дорiг та робочого вибою;

- розкривнl порди використовуються дJIя
кар'еру;

рекультивацii вiдпрацьованого простору

- проекгом ркультивачii передбачена рекультивацiя ycie1 площi порушених гiрнrrчими
роботами земеJь.

Пiсля вiдпрацювання запасiв сировини уся площа порушених гiрничими роботами
земель буле рекультивована вiдповiдно до проекту рекультивачii кар'еру.

Фiнансування робiт здiйснюеться за рi!х)ъок господарськоi дiяльностi пiдприсмства.

Надрокорисц,вач

Гепершьппй лпркrор
Коваленко Iрппа.Щмrrтрiвпа

(посада уповноsФl€ноi особи. прiзвпше, iм'я. по бffrъковi.)



Додаток 2
до Угоди про умови користуванrtя
надрами з метою видобування

:?:i:Ц:У#йr_r2dи"g?
IРОГРАМАРОБIТ

з впдобуванпя корисних копалпн*
Жежелiвське родовище первинних каолiнiв

назаа копмини m дlля|iки

* 
,Щ.ля рупнrоt/нерудн}fх корисних копалин

.Щержавна служба
геологfil та падр УкраТни

03680, м. КиiЪ,
вул. Антояа Щедiка, l б

едпоу 375360з1
тел. (044) 5З6-1З-20

0и,

Налрокористувач
Товарпство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <ОКежелiвський
каолill>r

юридична адреса: 22116, YKpaiHa"
Вiнницька область, Козятинський

район, с. Жежелiв,
вул. Матросова, 15

сдрпоу з4з,7,7506
теl. +380 4З42.2 |2 36

генеральний директо

oBajleHKo

J\!
лlп

Вкди робiт Обсяги
poolT

!lкерело
фiнансування

Строк
проведення

робiт

l Внесення змiн до спецiального дозвоrry Nл4888

вiд 3 лююго 2009 року на корисгування
и

власнi кошти 2 квартал
2020 року

Продовженrrя видобування та вихlд на

проекгну потул<яiсть

згlлно з

проектом

розробки
родовища

власнi кошти 2 квартм
2020 року
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пiдц}rG (пос!дл прiзвяще, iм'r, по
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