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Додаток до спецiального дозволу на
користчвання надрами, наданого 3

мgгоlо геологiчноt,о вивчення пiску
дiлянки клюбич>

N, Щ!:i;,,:iЦ: аry':',@,

trчаз}'гол:t ЛЬ
про yмoBl| користування надрRми

з метою геологi.lшого вив!rешня родовиlц корисних копалин

м Киiв
(;lara !,lсlа,lення )

с,
.I|ертiавна сл жоа геолопl Ук alHti. вр р

енап
rfuc

в

над однlсl

Товариство з обмеженою вИповйальнiстю <УКРЕЙНlАн ДlГIнг КОМПАНI>, яке
заресgгроване Киiвською фiлiсю комунального пiдприемgгва <<Новозаводське) Мартинiвськоi
сiльськоi ради Пулtrнського району Житомирськоi областi 05.02.20l8 року, ресстраuiitниli номер
l070 l020000073416, кол КВЕ.Щ 08.12 ,Д[обуваншя пiску, гравiю, глшш i каолiну, в особi
дrrректора Зорiна Руслпна Валентиновиrlа, якил",t дiс на пiдставi Статуту (далi -

Налрокористувач), з iншоi сторони (лалi разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона) уклали цю
Уголу про умови користування надрами з метою геологiчного вивчення родовищ кориснlrх
копалllн (лалi - Угола), яка с невiд'емною частllною спецiального дозволу на корисryвання
надрамll вlд ( )) poкv л! (далi - Дозвiл), про нижчевикладене

l. Прелмет Уголlt
] . l. Держгеонадра нада€ Налрокористувачу право тllмчасовою користування дiлянкою

надр з метою геологiчного вlIвчення родовIlщ корисних копалtiн, а Надрокористувач
зобов'язусться виконува-гrl та до],римуватltсь умов корllсryвання дiлянкою налр. перелбачених

.Щозволом, цiею Угодою та нормамн дiючою законодавства.

2. Вiдомостi про лiляrrку надр, яка надана в користувапня
2-1, Мiсцезнаходження дiлянки надр - русло р, Любич (Рать) в iнтервалi 1,5 - l1,0 км,

вверх за течiею вiд мiсця впадiння рiки Любич (Рать) в рiчку .Щесна в Броварському районi
киiвськоi областi.

2,2, Просгоровi межi дiлянкtl надр, яка с предмgгом цiсi Угоди, сryпiнь геологiчного
вltвчення та освосння об'скга налрокорliстуван ня, вiдомостi про кiлькiсть прогнозних запасiв
(pecypciB) корисних копмин на час надання [озволу вказуються Налрокористувачем у
харакгеристичi дiлянки надр. яка с Додатком l та невiд'емною tlастиноtо цiсТ Угоди,

J, YMoBlr к0l}исl,уваrlня лiлянкокl riалl), яка надана в коl)ист,ування
3.1 YMoBrt корlrстуt ання надрамll, вltди, обсягlt. лжерело фiнансування та строки

вllконання Налрокорlrсгувачем рсlбiт з метою геологiчного внв.lення родовищ Kop}lcнtlx копаJIин
пiску протягом строку лii /{ilзволу визначак)ться в IIроц;амi 1rобiт з геологiчного вивчення

родовrlщ кориснлlх копалI{н, яка пiдписусться CTop<lHaMlt, с.Д,сlлатком 2 та невiд'сtrlною чаgтиною
цiеТ Угодrr (лалi - Програма робiт),



3.2. Програма робiт в чiлому або oKpeMi ii показнлrкrr, у разi потреби можугь змiнюватttся
та./або доповнюватись за вза€мною згодою cTopiH у межах лii.щозволу та чiеi Уголи.

3.3. Сторона, яка iнiцiюс внесе}Iня змiн та/або доповнень до Програми робi1 зобов'язана
надати iншiй CTopoHi вiдповiднi письмовi обrрунтування та пiлтвердхiуючi документи.

3.4. Сторона, яка одержала вiд iншоi Сторони письмовi обФунтування з пiдтверлжуючими
документамri та пропозиuii щодо внесення змiн таlабо доповнень до програми робiт зобов'язана
в мiсячниli TepMiH надати iншil'i CTopoHi письмову BMoTIlBoBaHy вiдповiдь щодо прийняття
пропозиuiir щодо внесення змiн та./або доповнень до Програми робiт,

3,5. Строк виконання робiт з метою геологiчного вивченtlя родовищ корисних копалин
може бри продовжениli за умови продовження в установленому порядку строку лii,Щозволу та
цiсi Угоди, iз внесенням вiдповiдних змiн ло Програми робiт,

3.6, Особлlrвi yiчoBll кOрttст},вання надрамlt вItзначак)ться в Дозволi та цiею Угодою i с
обов'язковимrt до вllконання Налрокорнсryвачем_

4. Права CTopiH на геологiчну iпформацiю про вадра
4.1. Використання та розпорядження CTopoHaMrt геологiчною iнформачiею про надра

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

бюджgгу с дерrtiавною власнiстю,
4.3. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (придбана) за рахунок коштiв лержавного

бюлжету, надасться Налрокорlrстувачу на правi корlrсryвання та володiння без права

розпорядження на логовiрнiй ocHoBi в порядку визначеному законодавством,
4,4. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (прилбана) Налрокорисryвачем пiд час дiТ

!озволу за власнi коштtl, € itого власнiстю,
4-5, Надрокорllстувач зобов'язаний в порядку визначеному законодавством у мiсячний

сгрок повiдомити [ержгеоналрам про створення таlабо придбання геологiчноi iнформаuii.
4.6, Налрокористувач зобов'язаний повiдомити [ержгеоналрам про передачу ннм права

власностi на геологi.tнч rнrРормаuiю tlll права кор!lс,lування HeKt не пiзнiше Hi;K за l0 робочtlх
днiв до TaKoi перела.li,

5. Iншi права та обов'язки CTopiB
5.1. ffержгеонадра мас право:
5, l, l витребовувати у На,дрокорисгувача звiтнi данi та iнформаuiю про BltKoHaHrя цiсi Угоди;
5.1,2 вrtдавати та направляти Надрокорисryвачу в межах свост компgгенцii вiдповiднi

приплlси, розпорядження та./або повiдомлення;
5.1,3 здiйснювати вiдповiдно до дiючого законодавства державний геологiчний контроль

за рачiональнtrм i ефекгивн им вtlкор}iстанням надр Надрокорисryвачем;
5,1,4 прнтяryвати Налрокорrrсгувача вiдповiдно до дiючого законодавства i умов uici

Угоди до вiдповiдал bHocTi, в тому числi, тltмчасово зупиняти дiю Дозволу або припиняти право
користування надрами шляхом анулювання ,Д,озволу в порядку визначеномч законодавством;

5 1,5 в установленому ]аконодавством порядку вжt!вати заходiв до прliпинення Bcix видiв
робiт з геологiчного вивtlення та внкорllстання надр, що проводяться Налрокорисryвачем з
ПОРУШенням станлартiв та правl|л i можлть сприtIинtlтl| псчвання родовIlщ. icToTHe знtI>ttення
ефектlrвностi робiт або призвестrI до значних зби,rкiв, в тому числi якщо роботи вед}ться з
застосуsаншIм мgгодiв i способiв, що негативно впливають на стан надр, призводять до
забрулнення навколишнього природною середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я
населеннJI, а також в iншrtх вllпадках, перелбачених законодавством Украiни;

5.1.6 у встановленому законодавством порядку BжltBaтll заходiв до зупllнення дiяльноgгi
пiдприемств, установ та органiзаuili, цо здiйснюють викор}lстання надр без спецiальних дозволiв
на користування або з порушенням умов, передбачених таким}l дозволами;

5,1,7 напРавляги матерiалн щодо виявленliх порушень в iншi уповноваженi лержавнi
органи дJur проведення контрольнliх лili i перевiрок, прltтягнення Налрокористувача до
вiдповiдальностi таlабо вжиття захолiв реагування вiдповiдно до компетенцii.

5.2. {ерясгеонадра ]обов'я]ана:
5,2. l свосчасно розглядати звернення Надрокористувача;
5,2.2 свосчасно розглядатll отриманi вiл Налрокорисryвача програми, планt{. звiтtt та iншi

документи, якi необхiднi для виконання робiт, визначених цiсю Угодою,



5.3. При виконаннi робiт вiлповiдно до умов цiсi Угоди Налрокорlлсгувач зобов'язаний:
5.3.1Увстановленомупорядкузарееструватироботиiдослiдженrrя,пов'язанiз геологiчним

вивченням родовищ KopllcH}fi копzlл}lн;
5.3.2 прrrступrrги до проведення робiт на вrrзначенir] лiлянцi налр не пiзнiше нiж через 2

(лва) роки з моменту початку строку лii ,Щозвоrry
5,З.3 забезпечувати повноту геологiчного вивченнrl, охорону надр та довкiлля в межах

дiлянкrr надр, наданоi в кор}rстування, а також забезпечувати прлlведення порушених земель у
стан, придатний для використання за прлвначенням, або придатний для подальшого ix
викорlrстання у суспiльному виробництвi вiдповiдно до Програми робiт;

5.3,4 пiлгоryвати звiт про результатlI геологiчного вивчення, (ловивчення) на лiлянчi налр
та ЗабеЗпечити в установленому законодавством порядку подання локументiв на затвердження
оцiнки запасiв Koprlcнltx копмtlи не пiзнiще HiiK за j (три) мiсячi до дня закiнчення строку лii
Дозволу;

5,3.5 проволити роботt, у TepMiHli та в межах. зазначених у Програмi робiт;
5,3.6 лотримуват}lся влlмог законодавства Украiни, чинн]lх стандартiв, правил, норм

виконання робiт, пов'язаних з корисryванням надрами;
5,3 7 догryскати уповноважених посадових осiб [ержгеонадр для здiйснення заходiв

державного геологiчного контролю в порядку та на пiдставах визначен}lх чинним
законодавством Украiни;

5,З.8 вiдшкодовуватti збитки, заподiянi пiдприемствам, установам, органiзачiям,
громадянам та довкiллю;

5.3.9 вiдшкодовувати у встановленому порядку власникам землi та землекорисryвачам
збитки та втрати, завданi внаслiдок користування земельними дiлянками вiдповiдно до мети
користування надрами визначеноi [озволом;

5,З.l0 використовувати надра вiдповiдно до Meтlt, для якоi ix було налано;
5,3, 1 l забезпечувати безпеку людеl'i, майна та навколlIшнюю природною середовища,
5,З.l2 лотримуватtlся вrlмогта умов, перелбаченик flозволом та цiсю Угодою,
5, j,l j надаватll в установленому порядку ,Щержгеоналрам iнформачiю щодо користування

надрами,
5,З,14 при виконаннi робiт перелбачених [озволом та цiсю Угодою застосовувати

прогреснвнi технологii i TexHiKy, що забезпечують повне, комплексне i pauioHмbHe вtlвчення
надр,

5.3,I5 зберiгати розвiдувальнi гiрничi виробки i сверлловини, якi можугь бути використанi
при розробцi родовиuI та в iнших цirях, i лiквiдовувати у встаноsленому порядку виробки i

свердлов}lни, якi не пiдлягають подальшому викор}iстанню;
5,3,lб зберiгатlr геологiчну i виконавчо-технiчну докумекгачiю, зразки гiрських порiд i рул,

лублiкатiв проб корисних копalлин, якi можугь бути використанi при полальшому вивченнi та
викорлrсганнi надр;

. .5.з.l7_ дотllмуватися протItпожежноj безпеки на родовищi та Hecтlt за Hei персональну
вlдповlдмьнlсть;

5.3,18 зупинити виконання на наданili йому у корнстування дiлянцi надр цiльових робiт,
перелбачених,Щозволом, пiсля зупинення лiТ.Щозволу та пiсля його анулювання;

5,3,19 у разi зl,пtlнення дij Дозволч проводtiтll на дiлянцi Ha,rp роботи, пов'язанi iз
запобiганням винItкненню аварiйноi ситуачii або усуненням iJ наслiдкiв, а також виконувати
заходи, спрямованi на усунення порушень. що стalл It пiдставою для зупrlнення дii,Щозволу;

5.-'i,20 забезпечtlтll рачiональне комплексне вllвчення, вtlкорIlстання i охорону надр згiлно
з цiею Угодою та Програмою робiт,

5.3.2l сгворити безпе.rнi лля працiвннкiв i населення умови проведення робiт, пов'язанлtх з
кориfiуванням дiлянкою надр отриманою з метою геологiчного вивчення родовищ кориснrlх
копалин,

5.4. Пplt лiквйач[l'робiт вiдповiдно до умов uiеТ Уголи Надрокористувач зобов'я]аний:
5.4- l провестr, T а здiлiснитrr фiнансування лiквiдацil-tних робiт вiдповiдно до

затвердженого в установленому порядку Проекгу робiт,
5.4.2 у випалку повноi або чаgгковот лiквiдацii чи консерваuii гiрничодобувного об'екга

гiрничi виробк}l пр}tвести у стан, якlrli гаранryс безпеку людей, майна i навколишньою
природного середовища, а в разi консервачiТ - зберегти родовища та гiрничi виробкlr на весь
перiол консервачii;



5,4,3 здiйснrовати la погодженням з органам!l державного гiрничого нагляду та iншими
заiнтересовани м ll органамll \, поряjlк\, встаноплеl|ом\, законо.lавствоNr лiквi:ацirо i консервачiю
гiрничодобувнl,х об'сктiв або ix дiлянок.

5.5. Надрокористувач ма€ право:
5.5.1 здiйlснювати на наданil"l l"toMy дiлянчi надр геологiчне внвчення родовищ Kopнcнllx

копал}lн та iншi роботи згiдно з умовами,Щозволу та uiei Уголи;
5.5,2 розпоряджатися видобугими кориснимtt копалинами в порядку визначеному

законодавством Украiни;
5.5,j вести. припиняти свою дiяльнiсть на отриманiй в корисгування дiлянцi надр на

умовах, вlrзначенlrх !озволом, цiею Угодою та законодавством Украiни;
5.5.4 при виконаннi робiт вiдповiлно до ДозвоJту та умов цiеi Угоди зал}пtати на пiлрялних

умовах в}lконавцiв окремих видiв робiт, якi мають технiчнi можливостi, шо вiдповiдають
вимогам чинного законодавства,

5.6. Налрокорltстувач несе вiдповiдальнiсгь за дотриманням залученt,ми вllконавцямtl
умов.Щозволу та умов користування надрамI| вiдповiдно до вtlмог tlинного законодавства,

6. Контроль за виконанням умов корнсгування надрами та положень цiеiУгоди
6, L Кон lpo;rb ia tsItк()нанIiяv },мов корllсlчвання Ha.f paMIl вiдповi:но до дiючого

законодавства та положень цiсi Угод}l, здiliснюсться незалежно кожною iз CTopiH,
6,2. Налрокористувач при проведеннi робiт злiЁrснюе рiзнi вили вrtробничого конlролю, а

також здiliснюс контроль за виконанням та якiстю робiт, якi проводить залученtrti вttконавець.
6,3. .Щержгеоналра проводить заходи державного геологiчною контролю за виконанням

умов кор}rсryвання надрами i положень цiсj Угоди та в межах повноважень вiдповiдно ло
дiючою законодавства:

6,3.1 за результатами проведенкх заходiв геологiчного контролю, безпосерелньо або за
поданням Мiнпрlrроли, центральнltх органiв виконавчоi владн. що реirлiзують державну полiтltку

у сферi здil"lснення державного гiрнttчого нагляду, епiдемiологiчного нагляду (спостереження),

державного нагляду (контролю) за додержанням вllмог законодаsства у сферi охорони
навколllшнього природного середовllща. органiв мiсчевого самоврядування, органiв .ЩФС
зупиняе лiю !озволу у випадках перелбачених пунIffом 22 Порялку надання спецiальнtlх
дозволiв на кор}rстування надрамl, затвердженого постановою Кабiнегу Мiнiсгрiв Украiни вiл
30.05,20l l Ng б l5 (далi Порядок) та в iншrrх випадках, перелбачених законодавством.

6.3.2 зупиняс дiю дозволу за поданням Мiнприроли за зверненням до Мiнприроди
.Щ,ержекоiнспекцij таlабо il тер ttтt,lрiал ьн llx сrрганiв цодо невllконання На.лрсlкористувачем умов
висновкiв з оцiнкlt впливу на довкiлля таlабо BHcHoBKiB лержавноi екологiчноi експертизн,
вiдсутностi висновку з оцiнкtl вплttву на довкiлля та./або висновку державнот екологiчноi
експертиз}r дiяльносгi з в}rдобування корисн[tх копалltн.

6.З,3 припиняе право корисryвання надрами шляхом анулювання .Щозволу у випадках,
передбачених пункгом 23 Порядку та в iнших вtlпадках, перелбачених законодавством;

6.3,4 звертасгься з позовом ло алмiнiстративного суду з метою припинення Bcix вtrдiв

робiт iз вllкориqтання Haulp. що проводJIться з порушенням станлартiв та правил i моlк.,ль
спричинити псування родовищ, icToTHe зниження ефекгивностi робiт або призвести до значних
збltткiв, а також вжttвас змодiв до зупннення дiяльносгi пiдпрttсмств, установ та органiзачiй, що
здiйснюють використання надр без спецiальних дозволiв на корllстування надрами або з

порушенням умов, перелбаченllх такимrl дозволами,
6.4. {iя !озволу поновлю€ться {ержгеовалрами за умови чсунення Налрокористувачем

прrrчлlн, що прl,ввелr, до зупинення irого дiТ, ,

6.5. Налрокористувач мас право оскаржtfги в судовому порядку накази ,Щержгеонадр про
зуп}лнення та прип}lнення права корllсryвання дiлянкою надр шляхом анулювання ,Д,озволу,

7. Iнформування CTopiH. Щорiчна звiтнiсть
7.1. Налрокористувач зобов'язанrrй щороку подаватIt до Держгеонадр iнформачiю Lчоло

стану вllконання Програми робiт за формою встановленою законодавством та надават1l
вiдповiднi пояснепня з п}лтань, що вiднесенi до компgгенцil .щержгеонадр.

7.2. .Щержгеонадра зобов'язана свосчасно iнформувати Налрокорисгувача з питань, якi
вiднесенi до if компетенцii i вltникають стоФвно виконання умов Дозволу та положень цiсi
Угоди.



8. Конфiленuiйrriсть
8.1, Уся iнформачiя, отримана чи прилбана CTopoHaMlr в прочесi виконання робiт, е

кОнфiленuiйною, Порялок i yMoBlr корнсryвання iнформаuiсю, установлюсться власнllком
iнформаuii вiдповiдно до чинного законодавства

8,2. Вrtмоги конфiденцil-rноqгi, перелбаченi статтею 8. l, цiсi Угоди, залишаються в силi
пiсля припинення строку дii цiсi Угоди, якщо iнше не перелбачено чllннtlм законодавством.

8.3. Конфiденцiйнiсть цiеi Угодrt не поширюеться на умови, вреryльованi ч}Iнним
законодавством Украiни, та щодо органiв, якi здiйснюють контроль за'iх вltконанням.

8,4. Не е порушенням конфiленцiйностi цiсi Угоди надання вiдомостей, документiв та
iнформачii коtlтролюючIlм, судовим, державн}lм органам у випадках, передбаченлtх чинним
законодавством.

9. Обставини непереборноi сили
9.1, Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цiсю Угодою е виправланим i

не спричliняе вiдповiдальноgгi у тому разi, якщо таке невиконання ч}l неналежне виконаннJt €

наслiдком випадку або обсгавин непереборноi сили, якi виникл}l пiсля уклалення цiеi Угоди,
перебувають поза межами контролю CTopiH, та якi CTopoHrr не могли aHi перелбачлtти, aHi
попередити розумним}r заходами.

9.2. Пiд вIlпадком Сторони розумiють надзвичаilну подiю, яка не носить характеру
невiлворотноi, однак с непереlба,tу ваною i раптовою лля CTopiH, а саме, ahтtl або rii органiв
державного управлiння. рiшення органiв мiсuевого самоврядування, змiнtt в законодавсгвi
Украiни за умови, що данi обgгавини безпосередньо впл}lнулrl на своечасне виконання
зобов'язань CTopoHtt, Пiд обставllнамtl непереборноi сttлlt Сторонн розумiють повiнь, пожежу.
землgгрус та iHmi стихiйнi лиха, оголошену та неоголошену вiйlну, BocHHi дii, загрозу вiйни,
терористltчнttl.i акг. блокаду, револючiю, заколот, повстання, MacoBi заворушення та iншi подii,
що не зiлJlежать вiд волi CTopiH,

9.3. При HacTaHHi обставин, зzвначених у пункгi 9,1., Сторона, яка опинилася пiд ix
впливом, повинна в розумниli строк, але не пiзнiше нiж через 7 каленларних днiв з дня ix
винлlкнення, без затрrtмки повiдомити про це iншу Стороrту та надатлl протягом 60 календарних
днiв локументrt, що пiдтверджують ix настання. Повiдомлення повt|нно мiстити iнформачiю про
харакгер обставин i, якщо можливо, ouiHKy ix вплltву на можливiсть в}lконання gгороною cBojx
зобов'язань за цiею Угодою та примiрниli графiк виконання зобов'язань.

9.4. Пiсля повiдомлення лро влlникнення обставин непереборноi сили Сторони, у
наitкоротшиl'i TepMiH, проволять зустрiч (у разi необхiлностi) з мегою приt'iняття спiльного

рiшення щодо подальшого внконання чмов цiсj Угодlt,
9.5, Пiсля припинення обставпн, зiвначенлlх у llункгi 9,1., Сторона, що опltнилася пiд

впл}lвом обставин непереборноi силtl, повttнна без затрнмки, але не пiзнiше нiж чорез 5

календарних днiв з дня прliпннення, повiдомItти про це iншу Сторону у письмовili формi
Повiдомлення повинно MicTrrTrt TepMiH, в який перелбачасться BиKoHaT}l ЗОбОв'яЗання За цiСЮ

У годою.
9,6. Факг настання обставин непереборноi сили повинен бlти пiдтверджений

документально компетентн}lм органом (сертифiкат торгово-промисловоi пмати).
в разi вiдсутностi пiдтвердження Сторона, яка не вtlконzлла cBoj зобов'язання, несе

вiдповiдальнiсть в повному обсязi вiдповiдно до в}lмого законодавства.

1 0. Викорисгаrrня украiнського потепцiалу
l0.1. У прочесi надрокорttстування на дiлянцi налр, Налрокорtrстувач використовуватиме

обладнання, MexaHiзMrr, засобrr, приладдя, устаткування та iH, переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi послуги) тiею мiрою, у якiil ix цiни та якiqгь, порiвняно зi свiтовими цiнамlt та
якiстю, булугь технiчно, технологiчно it економiчно доцiльнимtt. та не призвод}lтимуть до
знltження рiвня виробнrlч,гва r,a екологi.tноi безпекlt.

ll. Набуr-гя .lинностi, зMiHlt, розiрвання та припинення Угоди
l l l, 1_1я Угола набирас чltнностi з дня peccTpauii Дозволу та припиняс cBoKl дiю з моменry

прппttнення права корltсrування надрами шляхом анулювання !озволу або закiнчення строку лil
.Щозволу



11.2. Дiя цiеi Угоди автоматично зупинясться, в частинi виконання робiт, передбачених

,Щозволом у випадку йrого зупинення та поновлюfiься у разi поновлення дij [озволу.
ll.j. Якщо iнше прямО Ье .перелбачено .цiею Угодою або чинним в YKpaTHi

законодавствомl продов)кення строку лii, внесешня змiн та доповнень до цiСi УгОДИ ЗДiйСНЮСТЬСЯ

в порядку встановленому законодавством Укратни шляхом викладення цiсi Угоди в новiй

реда;цii, яка стае tlt,tнною пiсля ii п}tсьмового оформлення Сторонами та пiдписання

уповновiDкеними особами cтopiH,
l1.4. Одноc.гороння вiдмова вiд виконання умов uici Угоди повнiстю або частково не

допускасться. Право олносторонньоi вiдмови вiд цiеi Угоди надаеться .щерrкгеонадрам у випадку

припинення права корисгytsа}|ня надрами шляхоIч1 анулl0tsаtlня Дозвtlлу,
l 1.5. Кожна Сторона пiлтверлжус, що обидва примiрннкrt цiеi Угоди пiдпrtсанi вiд Тj iMeHi

особою, яка мас право вч!lняти юридичнi дii вiд iMeHi вiдповiдноi юридичноi (фiзичноi особи -
пiдприемчя) особ;. кожна СторЬна гараЕryе, що нею виконанi yci умови i формальностi,
перелбаченi i1 усrановчими докуме}ггами, ЩОдО приЙtняття органами управлiння рiшення про

погодження l пlдп}lсання цlеi Угьди, а особа, яка пiдп}rсала цю Угоду, мае для цього достатнiй

обсяг повноважень, Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Стороною на

обмеження представництва особи, ;ка пiдписала цю Угоду вiд ii iMeHi, або на недостовiрнiсть

вiдомостеri щодо представництва.
t1.6, Сторони несугь повну вiдповiдмьнiсть за правильнiсть вказаних ннми у uiй Уголi

реквiзитiв, а у sипадку змiни: реквiзитiв, юридичноi чи фактl,rчноi адреси, на:}sн, установчих

ло*уr"пriu, iroponu, у якоj вiдбулаСя така змiна, поаинна повiдомити про ue iншу Сторону у

строки та в порядкУ вrtзначеномУ законодавствоМ Украiни. У ра:зi неповiломлення Сторони

""Ър" 
pur,,* nui.un", пов'язаних iз HltM неспрнятливнх наслiдкiв,' ir.z yci правовiлноси Hlt. цо вин}lкають з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, У тому числi

пов'язанi iз дirjiнiстю, укладенням, виконанням, змiною та припнненням цiеi Угоди,

тлумаченням ll умов, в}rзначен}&ям наслiдкiв недiitсностi або порушення Уголи, реryлюються
цiёю Угодою та вiдповiдннми нормамн чинного законодавства Украiни,

l1.8, Ця угода складена укратнською мовою у двох автентичнrtх примlрн}tках, якl мають

однаковУ юридичну силу, по овному примiрнику для кожноТ iз CTopiH,

12. Додатки до Угоди
'l2.1. Невiд'емною частr!ною цiсi Угоди с:

- Додаток l - Характеристика лiлянки налр;

- Додаток 2 - Програма робiт.

13. Юридичнi адресrr, реквiзити та пiдписи CTopiH

,I[ержавна службп
геологii та налр YKpaiHH

0j680, м, Киiв,
вул. Антона Цедiка. lб
е,щпоу з75360з l
тел, (044) 5З6- l 3-20

йрh

Н алрокористува,l
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
(укрЕЙнIАн дIгIн г KoMflAHI>

юридична адреса:
О7400, Киiвська обл., м, Бровари, вул. Петлюри
Симона, бул. 20-А" офiс 6
е,щпоу 4l9l5051
тел. +38 (067) 209-44-07

[иректор инович
эо (i

Ф
(пфада_ лр|lвице, |п'я_ по L,пнс )

).



хАрдктЕрlIс,гикА
а-,lювiаJ,lьвшх пiскiв лi.llянкн,;Ir<rбич

Координати (Л),лково. l 9.12) Horrep
ý}-тoBoi то.rки

Пiвнiчка шкрта Схi:на:овгота

Додаток 1

до Угодrr про умови корисryвання
надр3ми з метою геологiчного влlвчення
родовиlл_'вiд 

u Ф, ао*{Wёз
p}lcH}rx

20

KooplHHaTH (Лулково. l 942)Hortep
K\.гoBoi
точки

точм l
Точм 2

точм з
Точка -l

Точм 5

Точка (l

Точка 7

Точка 1l

Точка 9
Точка l()
Точка l l
Точка 12

Точка l з
Точка 1-1

Точка 15

Точ&1 lб
Точм 17

Точкt l8
точм 19

Точка 2()

Точка 2 l

точýl 22
Точм 2З
Точка 2-1

Точка 25

Точкi| 26
Точка 27
Точка 2ll
Точка 29
Точка З()

точка з l
Точкt З2
Точкt ]lЗ

Точкl 3.1

Точка _] 5

Точкr Jб
точка ] 7

Точха ]ill
точка -i9
точкil -l{ )

точка J l

50, {2,57"
50о .lj, 0l "
50" "lj]' 0(l"
5()" .l], 08"
5о,, {-], l7"
50,.tз,2.1,
50, +j, .l l "

50. 1з,.l2,
50,.|j,+j,
5(),.lз,.l7"
50, .l{, 00,
50".1.1,0з"

точка 93
Точка 9+

точка 9_i

точкil (16

Точка 97
точка 98
Точка 99
Точка l()()

точка l()l
Точка l()2
точка l()з
Точка l (}-l

Точка I()5

Точка l()6
точка l()7
Точка l08
fочка l09
Точм l l0
Точка l l l
точка l l2
Точха l l]
To,tкa l 1-1

Точка l i 5

To,rKa l l(l
To,tKa l 17

To,|Ka l 18

Точка l 19

Точха l20
Точка l2l
Точка l22
Точка l23
Точка l2+
Точка l25
Точка 126
точка l27
точка l28
Точка l29
Точка lЗ{)
To,lK:r I]\ l

l o,tK;t l i]
Точкil l j]

Пiвнiчrа шrlрота

j0. ]6, l5"
5(р _16, l2"
5()" ]6' l0'
i()' _lб {)j"
5()'](i,()7"
50, .16, 09"
50" _lai ()9"

5()о {(l' ()tt"

5()о +6, l{)'
50' -l(l' l0'
50, _16, 09"
50".16,08"

Csi.]Ha довгота

з0,.16,05"
jOo .16, 06"
зOо ](,' ().l "
-j()'_la)'()()"

.l() "|5,5ti"
з0".|.5,50'
,i0. ]5, .1.1,

.i(). +.i, .j6"
j()" ]5,2lJ,
](P.l5,2,]"
з0, _l5, l9,
]0" J5, lj,
з0, .t5, l2"
]0о {5, l2"
з(),.l5, 1.1"

з0" 15, l6"
]0" .l5, l.t"
30o.15' l(l"
]0o.15, l {t"

:]{)..l5,20"
:j{),.l5,2],
'tI)".li']5"
:i0..l5,2J"
i{)..l5'22'
з()о J5, I9'
j(),.l5, l tt,
]0" -l5' l(l"
:}(р .l.i, I .l,
]{), .,l5, l (),

:1()..l5'09"
:10..l5, l l"
]0',l5' l(l'
j(р ]5, I9"
з(р.l.i,22"
З0'"l5'2(l'
](), ]5,25"
jOo {5, 25"
з()" {5, 2]"
l{)o ,l5, l7,
-i{ ), _l5'()9"

:]()о ]5,()7"

з0, .t.l, 2з,
з0. ]], 2?,
.]Oo.1.1,28"

j0,.l],29"
:]0,.1,1,з2,

1()о +.l, 27"
jOc -t-l' l(,"
з0" 4{,09"
]0".l_t,06"
](), 1.1,()5,
]0..1.1,0],
]0,.1.1,06"

50о ,l+'07'
50, .1.1, l0,
50" +,l, l2,
50" .t.l, 16"

50о +l; l8;
50" .1.1, 2з,
50' +,l' 26"
50о "l.t,]2,
50, _1.1,з5"

5(,i ]]' i6"
50о +_l, j9"
50,.l{,]2"
5(), _|+, _l2,

50,.1.1,{2"
5()o.1+,_t(),

50, J"l,_]_ý"

50о {.l, _] 
j,

50о.l4,з.l,
5о, ++, .lO,

50, _l{, .1.1"

50о _l+, {6"
50. {.li .l7"
jo, ++,+в"
5о' л; 5о;
50, J_t, 5з,
5(),.1.1,55"
5()o -t-l' 5fl"
51) .1-1,5ý"

5()o.15,0o,

зOо.t.l,з3"
З0' .t,l' з l"
з0, ++, 28"
30,.l4,20,
з0. 1.t, l9"
]0,.l+,20,

50о.16,0з,
50" _16, 00"
50" +5, 58,
50,.t5,5.1"
50, +5, .l2,
50,.t5,.l0,
50, +5,_l0,
_50о .15, ] l"
50".l5,]0,
s{F.l5,j6"
5oo -1_5,35"

50. ]5,].1,
5(), ]5,зз"
50, 15,]]"
50о 1_5, ,}.l,
50о ]_i,]]"
50о {5,з0,
50" .l5i 27,
50" +_i; 2+,
50".l5,2]"
j0" J5, 23"
50, .l

30" 14, 22,
з0..1.1,29i,
j0, +_l, 29"
](P _1.1,2t("

з0" +.,l, 25"
}0".lJ,27"
]()o _1_1,]()"

l1}c.1.1,j.l"
.i0..1.1,,l()"
:]()о ],l, 5.]"
jOo ]], 59"
j()" .l5, 06"
:]0" .l5, l7"
з0" .l_i, 2 l,
](). _l_i, 22,'
зOо ]i, 2], j,22"

50" .l5, 2l "
io. л,sчо.
50" .l5' l s,
50" iý; il;
5()" ]j, l _],

5()" -l5, 06'
50,45,0з"

з0,
.j 0"
_-i 

( )"

]{)с

l(),
il)
з()"

.t5,

15,
.l5,

]_i,

l5,
.l5,

:}0"

38,;

{:i "
]lt,
5(}"

i( ),

l. !iлянка Люблrч знаходиться в руслi р, Любич (Рать) в iнтервалi 1,5 - l1,0 км. вверх за
течi€ю вiд мiсця впадiння рiки Любич (рать) в рiчку Десна в Броварському районi киiвськот
областi,

2..Дiлянка руслов}rх пiскiв Любич обмежена контуром з наступними географiчними
координатами к}тових точок:



Hortcp
K\-'oBoi
точки

точка .l2
точк.1 {з

Коор:инати (Пlrково- l9l2)

Пiвнiчна ширта Cxi:Ka :овгота

r()o J5'()l"
5()о .l5, () l"
5(),.l],5lJ,
5(r ]],5j"
5{)".1.1,55,
5()c.l],57'
5(), ]_i,()()"

50".l5,05"
5о, .l5, l ()"

50, .l5, 1.1"

50, .l5, l7,
5()о .l5, l9"
5()о ].5' 2l"
50,.,l5,22,
5()" {5,22"
5()".l5,2]"
5(P.l5,2],
5l)o.15'2(l"
5{), "l5,29"
5()" .,l5, ,1 l"
i()..,l.ý'j.l''
5(), .li,,i5"
5(). ]_i',i.l"
50".l5,.]5"
50о .t5, з7,
5()o _15']9"

5(), .1_5, ]9"
5()o.15,]0"
5()o _15'.l2"

50o.15,]5"
50" {5,50"
50, ]5,5з"
5()o.15,j7"
5()o.15,.i9"
r()'-l(l'()]'
S()c.l()'()lt"
5()" -16, l()"
50, .16, l l"
ýl)o 16, l()"
5()' .,l()' l()"
5()о "16, l()"
50'](l'09'
50" {(l'0tt'
50'.l(l' |0"
50о .l(l' Ij'

Коораинати (Пr-lково. l942)

Пiвнi.rнашпро,га Схi.lка,lовгота

точка.1-1
Точкt -l5

Точriа.l(l
Точка .l7

Точка .lt3

To.rKa J9
Точка 50
Точка 5 [

Точка 52
Точк;t 5]l

Точка 5.1

Точкt 55
Точка 56
Точка 57
Точкt 5tl

Точка 59
точtа 6()

Точка б l
Точка 62
'гочкt 6]
точка r)-l

точм 65
Точка 6(>

Точка 67
Точка 68
Точка 69
Точкt 70
Точка 7l
Точка 72

Точка 7j

](),
loo
з0,
:j()"

з(),
з0,
30"

]5,{.l"
.1_5,]9"

.l5, з3"

.l5, l6"

.t5, l l,
45,()6"

.l5,{)tt,

]5' l(),
]5, l],
.1_5, l ll,
_l5, 2 l,
.t5,2lч,

з0, +5,05"
j0. ]5,00"
з0".t5, 16"

Точка l4l l
Точка lJ2 i

fо"й tл ,

30" ]5,
з0,.l5,
.]0. ]5,
зOо.l5,
]0".l5,

:t 5,
1l"
](l'
.l9,
52"

Точка
Точка
To.tKl
J'cl,tlta
l'o,rKa
Точка
Точка

l ].l
l:r5
lзб
l,i7
l.1lJ

lj9
1.10

Точка l.{-l
Точка 1-15

Точка lJб
Точка I-1?

Точка 1-18

To,IKa l_ý()

lo,IKa l]l
To,IKil l5]
To,1Ktt ljj
'I'o.1Kit l_i-l

l cl,1Ka I 55

точкil ljб
Точм lj7
Точка l58
Точка l59
Точка l60
Точка lбl
Точка lЪJ ,

Точка lбЗ :

точЙ цо+ ,
точка 165

Точка 166

точка l67
Точка 168

Точха 169

точка l70
To,tкa l7l
Точка l?2
Точка l7З
точм l 7.t

точм l75 '
Точка 176 ,

Точка lf I

i()" ]5, {) l 
,

5{), -l],59,
5(), ]_1,5?"
5() ,1_1'i("'

i(). ]], 56"
5(),.1-1,_ill"

5{), .l5, () l,

:1( ).

з{ )о

зOо

]{ )Ф

]0о
] (),

з0, .l5, 5l "
30,.l5,.l],
з0.45,3s,
]0, ]5,25,
з0,.l_s,22"
з{). _l5,22,
j0, {5, lt)"
.]0о ]5, l()"
з0, .l5, 0l,
з0, ]],5r,"
з0,.t.t,52"
.j0,.1.1,50,
З0o.1.1'](l'
30о ]4, 29"
з0,.1.1,27,
30",1.1,27,

з0" 15, 22,
з0,.t_5,2.t"
з0".l5,2.1"
з0..l5,22,
зOо .l5, l6"
]0, .l5, 1.1,

з(),.t5' l l,
з()'{5,(lll,
.10. ]5,()tl"
з()о.l5,()t)"
]0..l5, lз,
]{). -l5' ltJ"
.-i()o.15' l9"
зOо +_5, 22"
30,.l5,2з"
з0. 15, i l,
з0' ,1-5' l8"
з0, .15, l5"
зOо .l5, l2"
з0, .1_5, l2,
30. .l5, l+"
]0,45, l]"
]0, _l5, !2,
jOo .l.ý, l l"
з0, _l5, l(),
j(),.t5, lз"
з(|о .l5, l7"
:i()o.t5,2.1"
l0" ]5,]t "
]{), 15' ]5"
з0".l5,50"
з0".l_i,_1.1,

з0",l5, 59"
зоб ]ы оз,
зOо 46, 04,
30o.16,0.1"
з0".16,02,
з0,.t.5,.l8"
з0".l5,.l8"
зOо.t6,02"
.10" ](i 05"

50,
50,
50,
i{)o
5()о

50"
5()о

50,
5(),

5(р
5()о

5{),

5(р
i()"
5()
j( )"

5(),

50о

5()"

50"
50"
50,
50о

50,
50,
5(),
5{),

5()с

5(р
5().

50,
i()"
5()-

5(),

50,

]5,()2,
]5,02"
.l5,() l,
.t.1,5lJ"

1.1,55"
,t.1,52"
.1.1,.l9"
.{-l'-l(l"
.l.|,.1.1"

]],.|J,
.1-1,.i9,

]],]]"
.l.,l, ] 2 "

]], .r 2,
_1.1,.i_l"

]],]_l"
-l]']()"
.l], J l,
_l],.l()"

1.1,]tt"
.t.l,]6"
.l_|,]_i,
.1.1,.i2,
,t.l'2.1'
.1.1'2()"

.1_1, l7"
].l, lj,
.1.1, I l"
.1.1,()7,

-1-1'(]2,

]з, .i l'
]j,.l9"
.l],.1.1"
.l.]' .l2"
.l], .l l "
.lз,
.t],
.tз,

.t3'
,l j'
.lз,
.l j'
.l3'

!2'

!

точка
Точкt
Точка
Точкt
Точti.э
To.tкa
Точка
Точка
точка
Точкl
точка
Точка
Точка
Точка

1t
75
76
77
78
79
8о
tll
82
8з
8.1

85
86
87
88
89
90
9l
92

.l(l'

]6,
.l6,

]6,
.16,

4r,.

50"
50"
50"
5оо

50о

50о
50о

50,
50о

_]l"
:] l'
зl,
23,
2l"
2l"
28,

j5,

20"
l j"
()6"

O(l"

07,
0tl"
l2,i
l5,
28"
29,
j0,
30"
2tt,
26"

Точка l78

.l()"

l9,
09,
07,
05"
02"
00"
57"

:}0".1.1,
j0o -1-1,

j0,.l],
j0. _l],

]0,.l],
]()" _1.1,

j()o ]]'
.l(). _1.1'

] ( )о -1.1,

з0,.t.l,
:l0".1.1,
j0, ]_l,

]()..1.1,

з0,.1.1,
j(), ].l,
j0,.1.1,
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jOо.t.l,

зOо .t.l,

]0".l],
з0" {{,
.l0".1.1,
j(),.1.1,

:]0о ]],

Точка
l очка
точка
Точкt
Точка

50,
50,
50о

50,
50о

50,

l6"
l8"
l9"
20"
l9"
l7"

точка l79 :

точка l80
точка t8l :

Точка lýi '
точк, l8]
Точка llt.l

Плоrца дiлянкlt алювiальн}tх пiскiв Любич у межatх конryру з вищезазначен}lми куговllми
точкам}l складас 0,42 ки2 або 42,0 га.

3. Як вiдмiчене вище, дiлянка Любич займас частину заплави р, Десна, Безпосередньо
КОРИСНОЮ кОпllлtlнОю на дiлянцi ( сучаснi алювiальнi пiскн (аН) заплавноJ рiвнини р, Десна.
Залягають вони субгоризонтаLпьним, вел}lким за площею, покровом на розмитiй поверхнi
бучачькоi та киiвськоi cBiT палеогену. Через те, що геоморфологiчнi умови р. Десна доволi
мiнливi, поверхня покладу nicKiB часто змiнюеться.

Нонср
K\ToBoI To.1юl



Поклади пiскiв простягаються в субмеридiональному напрямку на декiлька кiломегРiВ,
тобто витягнугi по просгяганню алювiальних вiдкладiв р- Десна,

Пiдошва пiлрахунку запасiв покладу пiскiв приЁtнята на глибинi 6,0 м вiд поверхнi,

Поryжнiсть i морфологiя поклму сучаснltх алювiальних пiскiв (аН) за простяганням 3алеж}lть

вiл рельефу поверхнi,
Середня поryжнiсть пiскiв на дiлянцi Любнч очiкусгься на piBHi 6,0 м.

Пiски кварцовi свiтло-сiрого, в верхнiй частинi нерiлко жовryватого кольору,

лрiбнозернистi, луже лрiбнозернисгi та ToHKi.

Розкривнi породи на дiлянцi Любич вiдс}тнi.

Нмрокористувач
.Щирскгор ТОВ
<Укрейнiан,I[iгiнг Коrlпанi>
3opiH Р1 c-raH Вalrсн,гttновllч

(пfijiца t повпопiй.--ецоi особи, прi]виulе. iм-я. по dlтbýoвi.)

//



Додаток 2
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