
fi
ь Д_!]l[J;\ Jlj, :JJJIJ Lt,Uij 

jJ J JJ

.Щержавна служба геологii та надр YKpaiHrr

на користування Еадрами

57|2

вiц22 сiчня 2013 року
Наказ вiд ,/6. оз. olo/P ./!2

,!

-'- ;'с,.:],.] ll,i]

-_ |]l :, .,,,l rr,:

:l
-! ( ]\llIll, |.l,(l(lllш ltn-]n

vlýI tc'lllaxojDкclIllя

, Т,j
49024,40,,

]2008,]4"

вилобування

\{cl а KopncIlBaHtш нrJла1,1}t

Черкаське-l родовпще

вrrдобr,ваtrпя пiснiв. прпдатttlrх для доро?кlt ьогс-r. бу:tiв ttпцr,ва, :.,lя
вllробплtчтва ctt.liKaTHlIt KarreHiB, цег-rн та illшнх llресованпI впробiв,
для штукатчрнllх розчинiв, д.-tя опорядrк\,ва.,l ьtIого шарý гд.].lя

рекультllвачii. благоустрЬю i п.-rанl,ваltня

I'сограr}liчнi KoopJttHa] 11:

т.1 т.2
I]ш 49024,46" 49024,,tr5"

схд з2007,5з"'з2008,0j"

т.4
49024,3з"
з2008,1l"

. т.5
49о24,зg-
з200,7,5,1"

т.6
.19024,4l ,
j 2007,48,,

lo]''_ ', ],],'],l '''"'1^ ]',]''llli"| ]i , 1.2 Krt на пiвнiч вiд с. Червона С-rобода, в aKBaTopiiel,.r,)lliltsH]I о !сI!ою!'Kirll,| Креrtенчуцького водосховrrща за 100,0 м BiJ rlравого берега

- Черкаська об",lасть, Чсркаськпr-l район

8,5 га

пlcKIl

( )ar,cricнI]я що:rо l пtlбхн}l
. ltKn]illc lallll)1 l\ paзirlo,rpcбlr1

u,J 
",ц,о",.".,,", ","o,jllo 

lo i,.pOiiis
I t|.j |}:lijlL!l!rtr.].lL ]r.i]]rtrD olnra

'li],:] . ] \1], ] ]t l.],.lil,i l : ]] :ll)ld irý.]

]Jгiгl,,llllп 0бсяг J:LnaýlB (pc.)pciB)
яа \lilc на.tilt]}lя aпсцl['lьноl о
,1o:lli)l! Ila корli.I},пltllIlя п&lрi]lrи
l{1.111]лlll. .!,l\ l llI l

cl aHo}t па 01.01.20l2
кат. В+С| - 752,0 (В - l90,0; Cr - 562,0) Tllc. :lrЗ

не.розроблясться



i]l,xБ!ot ll llpo ]irr Dср.,йiспllя (;]tфooal1,10)

irbu в [oplclto! lioлц1llllз (,ýпЕчасrLс,
\ part яяхобуваЕд)

!,КЗ Украiни, протокол вiд 01.08.2012 м 2695

Bl_rr]\tocTl llp(r в]аснпха:

('l рох !ii сllсцiа,lыt{п о до'lв()'Jl)'{tа
хор ltcTyпitl п Iя,ili!,lрамl l (кlлькrсь

Л,лсреrо фirд|с!ъанllя робiт; якi

llrali\( влкоllат}! падрокорисr.чвач
l1ii час KoPllc l},ваtlня ва!раý!и

недер?кавне

l. Виконання yiltoB:

- MiHicTepcTBa екологiТ та
Ne 24l07/06/ l0- 12;

. - Державного управлiння охорони навколишнього гtрир_ч9:о середовllца в

iфкаськiЯ обл, (екологiчна картка вil 03, l2,20l2 {: _6]99Р.5l;
- !ертrгiрпрогrrtаглялу Укр4iни - Bil 20, l2,20 t 2 N! l ] 5 j8i06, l -] 2,'6ll 2:

- Ч.р"ч"i*о.о регiова,rьного управлiння воrних pecypciB - лист вiл ]1,07,20]2

хч 59j.
Вш*о"чнr" peKoMeHlauil-t ДКЗ 

-УкраiНи (пункг 3,7, протоколу вiд 01,08,20l2

J,Г9 2695). -

Своечасна i в ловно,,,lУ обсязi сп.Iата обов'язкових п,lатеliiв до ,Щtр;кавнсlгсl

бюд;кету згiдttо з tIl|HH}!nt законодавством.

щорiчвitи pa,:iauiirHпir koнTpojlb за породамп в kap'cpi та готовою продукцlсю на

вiдповi:н icTb вимогам НРБ}'-9 7.

- Щ,iрl"*u звiтнiсть перед Державtlою службою геологii та налр Уr,ааiни згirно з

форrrою 5-гр.
'fiЬrрп"u"Я" в"*Оi Захону Уiраiни кПро-очiнку впливу на ловкiлляlr

товлриство з оБмЕжЕною вIдповlдАльнIстю
кЬрпорАцlя (рдйАгроБуд>
код J300703.1
r960.1, чЕрклськ.{ оБл.А,сть, чЕрклськI{й рлI,1он, cE-rIo

чЕрвонА слоБодА, вуЛиця жовтнЕвл, Будинок l5

Чсркаська pal-toпHa ра:а - рiшення Bi:2J,l0,20l2 _\,9 lg-?rvl
}IiilicTepcTBa еко.lогii та прlrроднпх pecypciB YKpaiHrr - вiл l0,12;20l2

n! 24r07/06/l0_12
!,ер;кгiрпр_оrt tlаг,JT яд Украiни - Bir 20,12,2012 J{9 l1538/0/3,1-1216112

l'о"оurr" iЪрлчвнс 1,прав,riвня oxopoнlr, вuкорпстан lli i вiлтворення,

"од"u* 
лr,uri* pecypci; та рец,.1ювання рЕбальства у Черкаськir"l облас,t i

.Д,ержавного ar енйвд рпбпого господарства YKpaillи - лпст Bi.r

J 1.07.20l2 }} l97zlOJ
Черкаського регiоша.rьвого r прав-rittня волнllх pecl,pciB - лllст
Blr J 1.07.20l2 }Ъ 59J

16 (шiстналuять) poKlB
ло i2 (лвалrrяТь rругого) сiчня 2029 (:вадчя,rь iев'ятого) рок}-'

природнlФ( pecypciB Украiни - вiд l0,12,20l2

Bl;rtlмocгl l!го IR)Iо.']0.iсlпlя ll&liulяя
с пс ltiilrl, Horo ,1oJBOny lla
xi)Pltc t) лаlltlя llаjч)ами:

йи

()cDtiir. vtlosнoвarlicнa ]trr|lисати спсцiа_ьlrиЙ ДОЗВl]'l Ва КОРllСЦ

i;

9
\+

А N9007з45

Y

()собjиаl lirоаи:

,,...Ш

:-;, ,fi|

/7rz
Ф

Го-rова !ержавноi служби
геологii та надр Укра]iни р,€. опlмАх

Mll

у

(t}litш&r1l та прi]впOlе)



Додаток до спецiального дозвоJry на
користуванЕя надрами, наданого з
мегою видобування кориснLD( копалин .
пiску на родовиrцi Черкаське l
(назаа Kopнcfioi хопа,Ен! та дi1mrrсс над))

Ns 5712_ вiд (22 ) чня 201З р

*/lУгода М
про умови користувапня яадрами

з метою видобування корисних копаJIин
(пова редакцiя)

м, Киiв /q й/-ц/

ья\,Щержавна сr5окба геологii та надр Украiни, в особi .,-оВ

0r\.
D t(,.,.,._-ь,,, сt

який(а) лiе ца пiдgгавi L

llоq.

..LЦ кс ý,.l1 l /o"t9

)надра
з однlеl стороЕи та тoBanIlc-TRn обмежено к) Bl ппоRlп2 стю <КоnпоnaI пя <Райагпобчл>>з

(повпе IиFдrекувдпlя юрид{щоi особи або прiзвrпlе, iМя та по бськовi фiзrмrоi осби - пiщФи€rдц)
El rrип навчим ко м ý( 1025l0 опп 1002702яке зареестроване MlcbKol

(оргдr реесграцii, длга в рееорацiйппi номер)
кол КВЕ.Щ08. 12
кол кrасифiхачii видlв екоцой.цоi дiялыrосгi цодо здЙснеIп{я господарськоi дiяъносгi з rористраrгя rидшлr)
в особi Диоекгора Нооченко Альберта Стапiславовича _

(посадл прiзstще, iМя m по баьковi)
який(а) дiс на пiдgгавi Статугч

(назва доýл{екга)
(лалi - Надрокористувач), з iпшоi сгорони (лалi разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона)
укJIали цю Уголу про умови користування надрами з меюю видобування корисних копаJIин
(лалi - Угола), яка е невiд'емною частиною спецiальною дозвоJry на корисryвання надрами
вiд <22> сiчня 2013 ооку JtIp 5712 (далi -,Щозвiл), пр нюкчевикладене.

l. Предмет Угоди
1.1. ,Щерясгеонадра вадае Надрокорисгувачу право тимчасового кориgгуваннrl дiлянкою

надр з метою ВIцобУвання корисн!D( копалин, а надрокорисгувач зобов'язусться виконувати та
дотимуватись умов користування дiлянкою надр, передбачених ,Щозволом, цiею Угодою та
нормами дiючого законодавсгва.

2. BИoMocTi про дiлянку н
2.1. МiсцезнаходженнJI дiлянки надр

адр, яка надана в корист5/вашня
км пl с,Ч ло

ЧеD го райоrrч_ Чео i областi. в КDеменччu го водосховиша 100.0 м
вiд правого берега.

2.2. Просгоровi межi дiлянки надр, яка е предметом цiеi Угоди, сгупiнь геологiчною
вивчеЕЕя та ocBoeнtUl об'екга надрокористуваIrня, вйомосгi про затвердженпя (апробачiю)
запасiв корисноi копа;rини та 3агальна кiлькiсгь запасiв на час наданЕа,щозвоrry вказуються
надрокорисгувачем у характеристицi дiлянки надр, яка е .щодатком 1 та невiд'емною частиною
цiеi Угоди.

3. Умовп користувашня дiляrrкою надр, яка падаrrа в користування
3.1. Умови користувalнtп надрамц видц обсягr1 джерепо фiнансування 1а строки виконанlul

Надрокорисгувачем Робiт з видобування корисних копzшиIt пiск,1

(датд уtоlаденЕя)



прот-'гом строку дii .Щозвоrry впзначаютюя в Програмi робiт з видобумяItя корвсних копалин,
яка пiдписусrься Сmропал,ш, е {одатком 2 та невiдЪlшою частпвою цiеТ Ую,щ (лалi - Програма
робiт).

3.2. Програма рбiт в цiлому або oKpMi tr показниrш, у разi потреби мохryть змiнюватися
таlабо доповrrюмтись за взаемЕою згодою CTopiH у межах дii Дозволу та цrеi Угодr.

3.3. Стороп4 лса iнiцiroe вЕесеЕItя змiн таlабо доповнень до Проrрами рбiт, зобов'язана
надати iншiй CTopoHi вiдlовi,щi письмовi бrрунтування та пiдгверддсуючi докумепти.

3.4. Сторопц я<а одержала вiд irтmот Сmрня письмовi бrрувтувашпя з пiдтвсрд(уюцrми
ДОКУIi{еItТ:tМи та пропозrцiТ щодо ыlеоенЕя змiн таlабо доповЕеIъ до Програrпr робiт збов'язана
в мiсячний TepMiH надати iшiй CTopoHi письмову вмотик)кшу вИдовЬ щодо прийняття
пропозицiй щодо внесеЕЕя змiн таlабо доповнень до Прграми рбiт.

3.5. Строк виконllЕЕя робiт з мегою в}цобуванItя кориснID( копаJIин може бути
продовжениЙ за улrови продовженЕя строку дii Дозвоrry та цiеi Угодр, iз вItесенЕям вiдповiдних
змiн до Програми робiт.

3.6. Особливi }мови користумIrЕя Irадрlлми визЕачаються в .Щозволi та цiею Угодою i е
обов'язковЕми до впкоЕаЕяя Надрокористувачем.

4. Прева CTopiB пr rео.логiчшу iяформапiю щю пrдрs
4,1. Використаrпrя та розпорядrепня Сторонами геологiчпою iнфрмшriею пр нялFа

здiйсшостюя в порrдсу впзIlачеЕому закоЕоддвством.
4.2. Геологiчrа iвфрмацiq про Еадр4 стк)рена (прилбава) за рахуЕок коrrrгiв державного

бюлжеry с держzвною власнiстю.
4.3. Геологiтrа iнформачiя про над)а створена (пгвлбшrа1 зir рахуЕок кошгЬ державного

бюдлсегу, Еадаеться Надюкорпстувачу на првi користумшlя та володiння без права
розпорядженяя на договiрнй ocHoBi в порялrсу визначеному зiкоподавством.

4.4. Геологiтrа iнформашiя про над)а, створена (цридбапа) Надlокорисгувачем пiд час дii
.Щозвоrry за власвi коrггк, е йою власнiстrо.

4.5. Надrокорисryвач зобов'язаний в порядry впзначеному з:жонодавством у мiсячний
строк повiдомити .Щерllсеонадrам про створення таlабо придбапrrя геологi.пrоi iпформачii.

4.6. Надрокорисгумч зобов'язапий повiдомити .Щержгеонадрам про передаIry ним прtва
власностi на геологi.пrу iяформачiю шr прав:l корЕстумЕня нею пе пiзпiше нiж за l0 робочих
днiв до TaKoi передачi.

5. Iпшi правr те обов'язкп CTopirr
5.1. .Щержгеошалрд мдс прrво:
5.1.1 витрбовувати у На4юкористумча звiтнi дапi та iп(Ьормацiю про виконання цiеi

Угодя;
5.1.2 видавати та цuшравляпr Налрокорисцrвачу в межах cBoei компетещii вiдповiднi

приписи, рзпорядкенЕя тlабо повйомлення;
5.1.3 здiйсlловати вi.щlовiдцо до дiючого законодавстм державнlп1 г€ологiцшй контроль

за рацiональнrлv i ефекгилпш використtlЕЕям надl Надрокориfiувачем;
5.1.4 притяryвати На,дрокорпстувача вi,цповiдно до дiючоm законода8ст&r i умов цiеТ

Угоди до вiдповiдалыrосгi, в тому .шслi, зуппняти дiю .Щозволу або припиняги право
корист)в!tнЕя надрамп шля(ом аЕуJIюмшIя ,Щозвоrry в порядry визвачецому зiконодавством;

5.1.5 В ycTaHoBrreHoмy 3:lкоЕодавством поряд(у BжIIBaTE заходiв до прпIIцЕенЕя Bcix в}rдiв
робiт з використашrя Еащ), що прводятъся Надркорисryвачем з порушенням стандартiв та
правил i мо)rуть сприIIиЕЕти псумЕItя родовищ, icToTHe знижешя фекгивностi рбiт або
призвести до зЕаIIЕю( збиткЬ, в тому члслi якщо рботи ведугься з застосумнЕям методiв i
способiв, що негативЕо вплпв:tють на стaш надр, призводггь ло забрущення ЕaлвкоJIишнього
приро,Iшого оередовща або шсiдrшвю< наслiдкiв д;rя здоров'я ЕlюеJIеяЕя, а також в iнших
випадка)(, пердбачепrоr заководавством Украihи;

5.1.б у встановленому зirконодztвством порядку вживати заходь до з)дшнецня дiя.llьностi
пiдприемств, установ та оргаliзаrй, що здiйснюють використашIя надl без спецiшьних дозволiвна користувiшЕя або з порушенням умов, передбачених тtlкими дозволarми;



5.1.7 налравrrяги матерizuш щодо вrrявлеЕю( пор}шень в iншi уповноваженi державЕi
оргаIш лпя црведеIrЕJI KoпTpoJrьEIo( дй i первiрц прmяIЕеЕпя Надюкорисграча до
вi,lцlовiда.lьностi таlабо влоггrя зжодiв рагуваrпrя вiдlовi,що до компgгещii.

5.2.,,Щержгеопадра зобов'язапа:
5.2.1 свосчасно розглядатr зверпешrя Надюкорпсryвача;
5.2.2 свосчасно розглядатц oтpanaпi вiд Надркористlъача програми, плани, звiти та iншi

докуtлеrrги, лсi необхi,щi дrя вrп<онашrя рбiт, визначекпr цiею Угодою.
5.З. Прп вшсошеппi робiт вi.шовiлпо до JnroB Феi Угош НялFокорисгувач

зобов'язацпй:
5.3.1 приступити до провсдеIшя робiт на визначенiй дiлянцi ват не пiзнiшс нiж черз 2

(два) роки з моменч/ початý. строку дii Дозволу;
5.3.2 забезпеqумти охорону надр та довкi-п-lц в межiц дiл.шlол надlr, н4дапоТ в

користування, а також забезпечувати приведенЕя порушеЕш земеJь у стан, придапйй для
використllннJl за првзваченням, або прплатd для подаJьшого Тх ввкористапвя у суспiьвому
виробництвi вi.цrовiдо до Програrrш робiт;

5.3.3 прово,щти роботи у термiни та в межФ(, зазначених у Програмi робiт;
5.3.4 дотримуватися вимог законодавgтва Украiяи, тшrл< станларгiв, правил, норм

викошшпrя робiт, пов'язаш< з корЕстувашIям Еадрами;
5.3.5 доrrУскати ).повновФкеЕD( посадовrr( осiб .Щерrrсеонащ) шя здiйснення заходiв

дерхttвного геологiщого концюjIю в поряд(у та ва пiдgгавах визЕаченю( тlинним
зiжонодавством Украiяя;

5.3.б вi,щкодовуъати збипш, заподi.штi пiдприемстъам, ycтilнoвlllt{, органiзацi.mл,
громадянlrм та довкi.lllпо;

5.3.7 вi,щодоВУвати у встш{оыIеному поряд(у власяЕкllli{ землi та землекористувач.lI'l
збижи та втрати, завдднi внаслйоК користув:лIIЕЯ земеJtыlими дiлянкамя вi,щlовiдно до мети
корисIуваЕвя надрам! визЕачеЕоi,Щозволом;

5,3.8 вlп<ористовуваги пашrа Bi,lpoBi,щro до мЕтп, д.пя якоi ix було Еqдано;
5.З.9 забезпечувагп безпеку .rподей, майна та павкоlшюю прцр,щою середовщц
5.3.10 дотрллчrуватпся вfiмог та )мов, пердбачешо< .Щозволом та цiею Уюдою;
5.3.1l падаватп в уст!шовлеЕому порядсу .Щерхсеонадрам iпформацiю щодо корисI}ъ.шЕя

надраi,rи;
5.З.12 при впкондпri рбiт пердбаченrо< .Щозволом та цlею Уюдою застосовувати

ПРОГРСИвНi техпологii i TexEiKy, що забезпечрсrгь повЕе, комIlлекспе i рцiопаrьЕе використ!rнЕя
надр;

5.3.13 ЗбеРiгати розвiдrмзьпi гiрrшчi виробrм i свердловини, якi Moxryb бугп впкориставi
при розрбцi родовшц та в iяшrо< цiлл! i лiквiдовувати у встiшоыIеному поря,щу виробки i
свердJIовинr, якi не пiдлшають подaлJьшому вЕкористilЕню;

5.3.14 зберiгаТи геологiццl i вшtопавчо-теlшiчпу докумептшriю, зразrш гiрьlоо< порй i
Руд, дублiкатЬ проб кориснюr копаJIиЕ, лсi мож)rь буги викорпстапi прп подаrьшому вивчеrшi
та використаннi кадr;

5.3.15 дотршryватися протипоже;rсrоi безпеки на родовиrцi та Еести за пеi перона.lьну
вiщrовiда.lьнiсть;

5.3.1б зуrпrнити викончшIItя на на,данiй йому у корисryванlrя дiляrпri надр цЬових робiт,
передбачешо< {озволом, пiсля з5rпшення дii,Щозвоrry та пiсля його аIIуJIюйшIя;

5.3.17 у разi зупшяенвя лii.Щозвоrту проводrпr Еа дiллпli нашl роботи, пов'rзанi iз
запобiганнлr,r виникЕенню аварiйлrоi ситуацii або усунепвям ii паслiд<ь, а такох виконувати
захо,щl, спрямовапi на ус5пrення порушень, що стшш пiдставою для зупинення дii,Щозвоrry;

5.3.18 прводrТи у порядку встдIомеЕому з:жоподiшством повторЕу експертизу та оцiнку
запасiв родовИщ(а) корисrш< копаJIиЕ дfurшсr (лi;rшок) 

"" 
ntr.l з*""ое"Оi (зазначеяпх) у.Щозволi

та цiй Угодi;
5.3.19 внесги змiнп до.Щозвоrry та цiеi Уго,щ протtrом 3 (трьох) мiсяlЬ з моменту

проведеЕЕя повтoрвоi експермзи та оцЬrсr заrrасЬ родовищ(а) кориснЕх копаJIин дiлянки
(дiляок) надр;



5.3.20 забезпешти рацiопаrьне комплексне використашш i охорону надр згiдно з цiею
угодою та Прогрмою робiт;

5.3.2l сгворrrтп бgзпе.пi дrя пршriвшкЬ i населення умови провед€цвя робiт, пов'язанrоt з
користувrrЕЕям дi.llянкою надр отримдIою з мегою видобрання корпснлD( копаJIиII;

5.З.22 у встановленому поряд(у забезпе.frти виконашtя вимог законодllвства про оцiнку
вп.lшву на довкirrпя.

5.4. Прп лiквiлдцiТ робiт вiдповiдво до умов цiсI Уголп Нrлрокоршстувач зобовrrвrппй:
5.4.1 првеgги та здiйсшrги фiяансувалня л|loiлаltiiiвттк робiт вi.щовi,що до

затвердкеного в устдrовлеЕому порялку Проекгу робiт;
5.4.2 у випадqу повноi або частковоТ лiквiдацii.пr консервацii гiрнrчодбувного об'екга

гiрвичi виробlш прпвести у стап, який гараrryс безпеку rподей, майна i навкоrшrrпrього
прЕро,щого оередовпща, а в разi консервацii - зберегти родовища та гiрнпчi виробки на весь
перiод копсервацii;

5.4.3 здiйсrпомги за погодкепим з оргаЕitми дерхавнопо гiрничою Еагляду та iнrшлми
Заiптерсоваmrrr орпlнамЕ у порлд(у вст rовленому законодавстк)м лirсвiлацilо i консервацiю
гiрничодобувню< б'скгЬ або ik дiллlок.

5.5. Едлрокорпстувrч Mrc право:
5.5.1 здiйсrпомти на наданiй йому лi;rшчi нqщ, рзробку родовпща корисню( копilJIип та

iншi роботп згiдно з умовами ,Щозво.тrу та цiеi Угоди;
5.5.2 розпорядlсагися впдбугшrrи корпсвлмп копаJIпнlлми в поряд(у визначеному

законодавством Украiви;
5.5.3 вести, припшшти свою дiяльнiсть на отриманiй в користумння дiлянцi надр на

)ntoкlx, впзЕаченп< ,Щозволом, цiсю Угодою та законодавством Украiнп;
5.5.4 прll вшсоканнi робiт вi.шовiлно до.Щозволу та умов щ€i Уюд{ заrrучати на пiдря.щrю<

}TtioBa( вltконавцiв oKpeMID( видв рбiт, лсi мшсrгь технiчЕi можJIивостi, що вi.щlовiдають
впмопш.l чиЕЕого закоЕоддвgгва_

5.6. Нащюкористумч весе вi.щовiдшьнiсть за дотима iям заrrучеЕими вЕконавцямrl
}ъtoB .Щозвоrry та умов корпсryмпкя падимп вiдповi,щlо до вимог чинвою законоддlстм.

б. Коrrгро.ль за BtlKoEaпExM y}toв корпстувшrЕfl нддрамп Tr пол(rкеЕь цiсi Угодш
б.l. KoHTporb за викон:шням yIlloB користування надрами вiдповiдно до дючого

зilкоЕодавства та положень цiсi Уюди, здiйсшосться нgзалежшо коr(ною iз Сторiп.
6.2. Надрокористувач прЕ прведеннi робiт злiйснюс рiзнi ви.шл виробничою коЕтроJIю, а

ТаКОЖ ЗДЙСrПОС КОнтроль з{t виконаrrням та якiстlо робiт, якi прводrтъ залучений виконавець.
6.3. .Цержгеонадра проводить зirходr держzлвного геологiчного контроJIю за викоЕанням

умов корgстувапIrя Еад)ами i положень цiеi Угоди та в межiлх повноважень вiдповiдно до
дrючого зtlкоIlодавстм:

6.3.1 За РеЗУJьтатами проведених заходiв геологitшого контроJIю, безпосередньо або за
подtlнням Мiшtрпро.ш, цекгр:uьнюr органЬ виконавчоi влади, що решliзують державну полiтику
У СфеРi Здiйсненпя держ.rвпого гiрнrчого нlгляд/, епiдемiологiчrого нагляд/ (спостерження),
держчlвногО Еагляд/ (контрlпо) и додержанЕЯм вимог зiлконоддвства у сферi охорони
нitвкоJIишньою природrого середовищц органiв мiсцевою сiлмовряryвання, оргшrЬ .ЩФС
зупшrяе дiю .Щозвоrry у випадкаХ пердбачених пунктом 22 Порялку на,дllнЕя спецiшIьних
дозволЬ на користумнЕя вад)ами зilтвердкеного постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкрiЪи вiл
30.05.20l l Nч бl5 (дапi Порялок) та в iнпшх випадках, пердбачених законод:tвством.

6.З.2 зуппняе дiю дозволу за подilнЕям Мiнприроди за зверненням до Мiнприрод,r
,щержекоiнспекцii та./або i{ територiшьних органiв щодо вевиконавня Надрокористувачем )л{ов
висновкiВ.з оцйкИ BIIJиBy на довкiлrИ таlабо висновкiв державноi екологi.пrоi експертизи,
вiдсугностi висновку з оцiпки впJrиву ва довкiлrrя таlабо висновку державноi екологiчвоi
експертизп дiяльностi з видобуванЕя корисвID( копаJIин.

6.3-3 пришняе право користУмЕIIя надрамИ ItlJIл(oM ануJIювання .Щозволу у випадкzrх,
передбачених пункгом 23 Порядку та в iнших випадсах, пердбачених зatконодtшством;

б.3.4 звергастЬся з позовоМ до адмiнiстаТивного судУ з метою припинення Bcix вндiв
робiт iз використiляня надр, цо проводяться з порушенням станлартiв та правl.rл i можуть
спричипити псувiшIrя rюдоввщ' icToTBe зlшженrrя ефrшвностi робiт або призвести до значнrх



збкткiв, а також вжиме за(одiв до зупинешrя дiяльпостi пiдцрисмсгв, установ та оргшriзацiй, що
здйсшоlоь використашur налр без спефаrьпrо< дозволЬ Еа корпстування надrами або з
порушеннлl{ умов, пердбаченгх такими д(вволами.

6.4. Дя.Щозвоlrу поновJпоеться .ЩерхсеонадраIrш за уi(овц усуIrеЕпя Надркористувачем
приtшн, що призвеJш до зупиненЕя його дii.

6.5. Налрокористувач мас право оскаржит!r в судовому порядqу вiжази Держгеонадр прю
зупиненЕя та припинення права користуваFtIя дiлянкою Еадр IIIJIл(ом ану.rповання .Щозволу.

7. Iвtфрrrувrппл Сторiп. Щорiчпа звiтпiсь
7.1. Надрокористувач зобов'язаrий щорIсу подавати до Дерllсеонадр iнформацiю щодо

сrаFу викоIlання Програми робiт за фрмою встzшовленою законодавgтвом та надавати
вiдповiдrri пояснеItня з пкг.лl|ь, що вiднесенi до компегещii.Щерхсеопадр.

7.2. Нqдркористувач зобов'язаrвй в уст:tповленому поряд(у подамти до Дер)шеовадр
щорi.пli звiти вi.шовiлшо ло фрм звiтносгi щодо блiку залась корпсmк копаJIцц.

7.3. ,Щеркгеонадра зобов'язапа сво€tвсЕо iпформуватп Налрокорпсгувача з rпrтань, л<i
вiднесевi до iJ компgrенцiI i виникають стOсовпо викоЕаннJI умов Дозвоlry та положень цiсi
Угоди.

8. Конфiдепцiйпiсгь
8.1. Уся iнфрмацiя, отримана чи придбава Сmроваrrпл в процесi викоЕаЕня робiт, с

конфiденцiЙною. Порялок i умови корпстуванIlя iнформацiею, установJIюеться ыIzlсником
iнформаIrii вiдповiдrо до чинного зlжонодiлвств{r.

8.2. Вимоги конфИенцiйностi, пердбачеяi статтею 8.1. цiеi Угодл, за.irишаються в силi
пiсля припинення строку дii цiеi Угоди, якщо йше пе пердбачено Iшнним законодавством.

8.3, Конфiденцiйнiсть цiеi Угоди не пошпрIо€ться Еа умови, врryльомнi чинним
законодавством Украiни, та щодо органiв, якi здiйсшоrсrгь KoHTporb за ix вш<он:lпяям.

8.4. Не е порушенням конфИенцiйностi цiеi Угоди Еад.лЕЕя вiдомостей, документiв та
iнформачii контроJIюючим, судовим, державним оргаяiм у випадках, передбачених чинtlим
зflконодавgтвом.

9. Обставпнп пепереборноТ сп.rп

9.1. Невиконанrrя або HeHa;rexcre впкоЕilнIlя зобов'яздrь за цiею Угодою с виправданим i
яе сприIмцяе вiдrrовiддьностi у тому разi, якщо таке ЕевиконаЕпя Iш Eeнame]Icle виконання €
наслiдком вппадку або обставин неперборноi сили, л<i впЕикJII! пiсrrя )rкладепня цiеi Угоди,
пербувають поза межlми коЕтрJпо CTopiH, та л<i Сторош Ее могJIи aкi передба.пrти, aHi
попер€,щrти роз)лr{ними зФ(омми.

9.2. ПИ випад(ом Сmронl розумiкrгь вадзвичайку подiю, жа ве восить харакгеру
невiдворотяоi', одlак € непердбачуваною i раrrювою дrя Сторiя, а саме: актп або лii оргшliв
державного управлiнrrя. рiшення органiв мiсцевого сiltllоврядувапЕя, змiни в законодавствi
Украiпи за умови, що данi обставпни безпосерддю вrDшуJIЕ Еа сво€часне виконання
зобов'язань Сторони. Пiд обставинами неперборноi си.rш Сторнп розумiють повiнь, пожежу,
землетрус та iншi стпхiйнi JIиr(а, оголошеЕу та неоголошеЕу вiйпу, BocHHi дii', загрзу вiйни,
ТеРОРИСП,l'ШИЙ аКГ, бЛОКаДl, ревоrпоцiю, заколог, повстадЕя, MacoBi завор5rшепня та iншi подii.
що не залежатъ вiл волi Сюрiн.

9.3. При настапнi обставин, зазначених у rгупкгi 9.1., Сторонц яка опгнплася пiд ii
BIlJmBoM, повинна в розумний строк, arле не пiзнiше пiж черз 7 кшrендарнrо< дriв з дrrя i'x
виникIlенItя, без затрrrrrrки повИомити про це iпшу Стороry та надати протягом 60 ка.пенларних
днiв докуuеrrm, що пiдгверджlrють ix настанrrя. Повiдомлення повинно мiстити iнформацiю про
хар{жтер обставин i, яrсцо мож.гшво, очiнку ii впrrиву на моrк.лшвiсть виконаяня сто;lоною cBoix
зобов'язань за цiею Угодою та примiрншl грфiк виконаrrня зобов'язшrь.

9.4. Пiсrrя повiдомленпя про виникнешtя обставшr неперборноi сиrпr Сторни, у
найкоропшrй TepMiH, проводягь зустрiч (у разi необхiдlосгi) з мегою прийняття спйьного
рiшення щодо подаJIьшого виконання умов цiеi Угодr.



9.5. ПiСля припитrеIшя обставия, зазЕаченIп( у пункгi 9.1., сторояц що опияrалася пiд
BIlJmBoM обсrавпп веперборноi сЕJш, повиЕЕа без затршrюл, але ве пiзнiше пiж через 5
КirЛендаРш ( дriв з ,щя прЕrrиFепIrя, повiдомrrm про це iЕшу Сторопу у письмовй формi.
повiдомлеппя повинно мiстити TepMiH, в яrсй пердбачасться викоЕати зобов'язанrrя за цi€ю
Угодою.

9.б. Факг настаЕЕя обставиц пеперборноi cItJIIl повиЕеЕ бутп пiдгверджений
документаJьЕо компетеýтЕим органом (сертифiкат торгово-п[юмисловоТ па.пати).

В разi вiдс},гносгi пiлгвердкення Сmрова, яка не викоЕала cBoi збов'rзанпя, несе
вi,щrовйа;ьнiсть в повному обсrзi вi,щrовiдно до впмог ужоЕодавсткL

10. Викорlrстапвя украiпського потеrrцiапrу
10.1. У процесi надюкорпстуваIrпя на дiляпti надl, Надюкористувач використов)ватиме

обла,щrанgя, мехапiзми, засоби, прила,ддя. устаткувiшIrя та iH. перважно вiттлзн_шп< виробникiв
(в тому числi посrгугrr) тiею мiрою, у якiй ix цiни та якiсть, порiвняно зi свiтовrпrrи цiяами та
якiстю, булуь техяiwо, техяологiтrо й eKoнoMi.nro доцiльrшrrи, та не призводитим)лгь до
зниження рiвпя виробlшцгва та екологi.rноi безпеки.

11. Набуrтя чпппосгi, змiпп, рзiрвапвп та прrrпппепяя Угодп

l 1 .l . Щя Уюда набирае .швностi з .щя рестршдii ,Щозвоrry та пршпняе свою дiю з момеЕту
пршIинеЕIIя прапа корисФвавЕя над)ами IIIJIл(ом апуrповшrrrя ,Щозволу або закiнчепrrя строку лii
.Щозвоrry.

l|.2. Ия цiеi Угощ ilвтоматичIlо з},IIrЕясться, в частипi викоЕанЕя робiт, пердбачепlо<
.Щозволом у вппадку його зуIшЕеIIня та поЕовJIю€ться у разi поповлення дii .Щозвоrry.

l 1.3. ftщо iнше пряrло не пердбачево цiею Уrодою або .пrшпrr в Ук.раiй закоподавством,
продовжеш{r( строку дii, внес€нЕя змiн та доповЕеЕь до цiеТ Угош здiйсшосться в поря,щу
ВСТаНОВЛеНОМУ ЗilКОЕОд:lвством Украi'ни IIIJIл(ом викJIа,денЕя цiеi Угод.r в повiЙ редащii', яка стае
IШЕНОЮ ПiСЛя iT письмового оформлення Сторопами та пi,щсаппя уповновФкеЕимп особами
Сторiя,

11.4. односторппя вiдмом вiд впкояання умов rцеi Угощ повнiстю або частково не
доIryскасться. Право односторопrъоi вiдuови вiд цiеi Угодr вадаеться ,ЩержгеоЕад)ам у випадку
пршIиненнJr права користувапЕя Еадр:l}lи IIIJIл(ом апуrповання !озволу.

11.5. Кожrа Сторона пiдтверджуе, що обидва прlп"riрrшки цiеi Уго,щ пiдписшri вiд ii'iMeHi
особою, яка ма€ пр.lво вIIпlяпt юрищщi дi вц iMeпi Bi,щoBi,lEoi юрищшrоi (фiзrшоi особи -
пi.щlриемrц) осби. Кожва Сторона гардrтуе, що Еею виконавi yci уrtrови i форма.lьностi,
пердбаченi iT установчпrли докуIi,tеЕтами, щодо прийнятгя оргашами управлiявя рiшення про
погодл(енЕя i пiдппсаIдrя цiеi Уго,щл, а особ4 яка пiдписала rцо Уго,ry, мае дц цього достатнiй
обсяг повноважеrrь. Жо.ща iз CTopiH Ее може поси.латися у спорi з д)угою Стороною на
обмеженнЯ предст.rвЕIщтМ особи,.шса пiдписала цю Угоду вй iT iMeHi, або на недостовiрнiсть
вйомостей щодо представIrшцва.

11.6. Сторови несуть повЕу вi,щrовiдшьпiсть за прави.lьнiсть вказ:!ню( rrшrrи у цiй Угодi
реквiзитЬ, а у випадry зйни: рlоiзиТЬ, юрищтrоi .ш фшсги.пrоi адреси, назви, уст:шовtlих
ДОКУt"ЛеНТЬ, Сторонц у я(оi вИбулася така змiя4 повиItва повйоми,ги про uе iншу Сторну у
стоки та в порящу визначеному зalконодllвством Украiни. У разi неповiдомлення cToporпl
нес}"гь ризик настilння пов'язаних iз tплч несприят.гплвих наслlд<iв.

l1.7, Yci правовi,цносши, що випикllюIъ з цiеi Угодл або пов'язаяi iз нею, у тому ч,rслi
пов'язаяi iз дiйспiстю, укJIадешлм, ВИкованнqм, зМiною та притrrшеrшяrr феi УгоД.I, ТJIУItrаЧеНЕЯМ
ii умов, визЕаченням наслiдкiв недiйсноgгi або порушеrтпя Уго,щ, реryrпоються цiею Угодою та
вiдповiдяими нормами tlиЕпого зzlкоIiодавства Украihи-

l1.8. I-1Я )тода складена )rкраiпськоЮ мовою у двох arвтеЕтшчню( пршtliрпиках, якi мають
одIакову юрвдйчну сиJry, по одrому прrлr.riрнику л.тrя кохсноi iз CTopiH.

11.9. Пiсля пi r{писашя цiеi Уюдr уповномхенимп особаr,ш CTopiH, попередri рлакчii
Угоди дО спецiшьногО дозволУ Jtg 5712 вrд к 22 > сi.пlя 201L р. ввllDкаються такими, що
RrратIIJш чrдrнiсть.



12. .Щодаткп до Угодп
l2.1 . Невiд'емною чаgгшою цiеi Угодд е:
- Додаюк l - Харагlервстика дi;lялоi надрi
- .Щодаток 2 - Прграма робiт.

13. Юрпдrчпi адресп, реквiзrтп тr пiцrrпсп CTopiH
Надрокорпстувач

flержавпа с:rуlrба повне найлrепувапяя: Товарвство з обмеженою
геологfr те надр Украiнп вiдповйальвiстю <Корпораuiя кРайагробул>

03680, м. IfuiЪ,
вул. Антона Щедiкц 1б
едпоу 37536031
тел. (0zИ) 5Зб-lЗ-20

лсЬь

юридиtfirа адреса: 19640 Черкаська обл.,
Черкаський рн, с. Червона Слободц
вул. Жовтнева,l5
Цлептпфiкачiйвпй помер 33007034
тел.(0472) 43-З5-00

йрl
КЕtо

J 0/з

а,й
|l)

(посада
(пi,щис ) (пiлппс )

Фý

Корпора

ё

lл
ь
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Додаrок 1

до Уrо.щ про умови
користуваЕЕя надрarми з метою

:тfщйrи\:*trL

ХАРЛКТЕРIЛСТПКЛ
ЧеркаськогьI роловвща пiсrtу з мегоIо впдобуваЕtrя корЕсппх копаJtвп

1. Загальпi вiдомосгi про лiляЕt(у цадр:
Мiсце розташ5rваЕпя родовrrща, прпв'хзка: Черкаське - I роловище будЬльного пiску

знахоД,Iться в Черкаському раЙонi Черкаськоi областi, в 1,2 юс па пiвнiч вiд с. Червопа Слобода,
в приберllой зовi aKBaTopii Крменчуцького водосховища, прЕ},рочене до су.rасяоI }arrшави р.
днiпро, затопленоi водаrrти водосховища.

Загатьна шrоща родовища скJIадас - 8,5 га
Вiдомосгi про затвердкеняя здпасЬ корпспоi копаJIЕпп: Протоколом lЩЗ УкраiЪи зз

NФ695 вiд 01.08.20l2p. затвердленi запаси пiску скJIаJIи з:l категорiями B+Cl - 752,0,ис. мЗ, в
тому.шслi за мтегорiею В - 190,0 тис. м3, за мтегорiею Cr- 5б2,0 тис. мЗ.

Зага;ьпа кiлькigгь запасЬ стдном па 01.01.2018 р.:
Станом на 01.0|.2020 р. запаси пiску па родовищi скJIадаJш за катеrорi_mлr B+Cr - 752,0,ос.rЗ, *
,гому wслi за категорiею В - 190,0 тис. мЗ, за кагегорiею С1- 562,0 тис. мЗ.

2. Географiчпi коордпЕrтЕ цrтовпх точок та шIоща лiJIяЕкп падр.
ЬШ СхД

т.|.4Y24'46" з2\7'5з"
т.2.4924'45" 32'08'03'
т.З.4И4'40" 32q08'14'
т.4.4У24'33" з2'08'1l"
т,5.4Т24'З9" з2"о"l'5'|"
т.6.4Т24'4|" з2"о7'48"

3. ГеОЛОГiЧПа хrрактерпстпка (сгупiпь геологiчпого впвчепяя та освосЕЕя об'сr<га
п8дрокорпстуваЕЕq тощо)

В геопогi.пrй буловi райопу робiт приймаlоть участь вiд<rrади палеогеновоi', пеогеновоi та
четвертипноi спстем, а родоввще скJIадене впкJIютlо вiдrrадамп чеrвqrгишноi системи.

Корисною копалиною Чермського-I родовища явIIяються сlчаспi а.тповiшlьнi русловi
пiски р. Дпiпро, згодом зilтопленi водами Кремепчуцького водосховIща Пiсюл за.llягаIоть
субгоризокrа;rьКrДrЛ ПЛаЩеПОДiбнrш покривом ва розмитй поверхвi loliBcbKoi свiти паrrеогепу.

корисяа копалшна Черкаськоr,ьI родовища заrrягае у мirrково,rшй пе судяошrавнiй частияi
водосхошща. Поклад зшrягае пiд mвщеЮ води Еа гrшбшrах 0,9-13,6 м, в середIlьому 8,5 м,
поrylкнiсть товщi пiскiв у межalх родоввща змiffосться в меж{D( 4,0-14,9 м, середfi поryжнiсть
пiскiв в копryрi пiдрахуrпсу запасiв сшrадае 8,8 м. Абсопогпi вiдмiтrш поверхяi покрiвлi покJIаду
корисноi копалrши (ща волосховпща) змilrююгься вiд 66,0 м до 78,7 м i перева:лшо зЕ.lходяться в
межах 68,0-69,0 м.



Поклад складе# свiтло-сiрпrя, сiрими, мiсця,ди жовгувато-сiрши д,]ке
лрiбнозернистшr,rш (82%) та дрiбнозернистпми (16%) кварчовнми слабо глиниgгими пiсками.

Ъ рзуrьтатами лабораторвп* дослiд}<екь, прироляi пiоо ЧеркаськогьI родовищ4 за
модулем круппосгi та заJIишку ца спгi Ns 063 по зерЕовому складу, вi.щосягься до дле лрiбних.
За BMicToM пиловпднш i г.гшlшgгrок часток пiски вi.щосггься до гр)aп з нпзьким BMicToM.
завмiстом оргавiчнпх домiшок (колiр cyMimi свiтлiше eTa:roBy) - до групц з низысtм BMicToM.
Насипна ryстина - сере.щя - 1340 rс/мЗ, ryстина зерн - 2,64гlсмЗ.

Ъ основпrп.rи лсiсшlr,дr показниками, я<i ргламентованi .ЩСТУ Б В. 2.7-32-95 "Пiсок
щiльний прирдний лля будЬшпо< матерiалiв, виробЬ, консгрущiй i робiт. Технi.пli умови",
приролнlЙ пiсок рдовнща може використовумтпся в якостi будiвеrьпого пiску: дrи силiкатноi
цегли, як компонепта в'яжlrq616 дrя виробництва силiкатних каменЬ та iвшю( дрiбно штrrних
пресокlних виробiв; ддя дорожяьобудiвельню( робiц мя штукrтурЕих роз.шrнiв
опоряджуваJIьного шару. Вi цповi цно ркомендацiяrr ДСТУ Б В. 2.'1-29-95 "Щрiбнi загlовнювачi
природri, iз вiд<одЬ промпсловостi, mryTri лля булiвоьнrх матерiа.пЬ, вrробiв, копструкчiй i
робiт. Класифiкачiя" (лолаmк А, таблиця l), приролний пiсок придатшtй як баластовий матерiал

дlя благоусгрою, pKy.TbTшarrii та Imaнyвaнtul.
За мiнераьвим скJIадом пiсюr r<BapчoBi, олпорiднi. В пiсках роловшца переважають зерна

кварчу, сер.шЙ вЙсг лоrх скrrадае 977о, полювий шпат присугrriй в кiлькосгi 2,9/о.
Огриманi рФуJБтати радrацiйно-гiгiснiтrоi оцiнюr дозвоJIЕJш вi,щесгп пiсrо Черкаського_

I роловища за сц/пепем радiоакгпвпостi до I групи, вiлповiдrо вимоIам.ЩН Б В, 1,4-1,01_97
<Система норм i правил захисгу вiд iонiзуюЕrх вкпромiIпопяпь у будiвпщrвi.

Черкаське-I родовшце пiску займас вiлвосно мi;rководну, несудно[лавну час.r.ину

водосховища та пербlъас в спрtrятJIивих гrлрологiчrю<. гiдрогеологi,пrrо< та iнженерно-
г,еологiчнrл< умовах щодо його розробr<и. Вiдда.пепiсть родовища вiд берегiв ( 100м вiд
правого i 10км вiд лiвого), ЕевеJIика швидкiсть течii не буде сприяти ix порушенню i
виникненню негативнях гiдродинамiчних прочесiв i практишо ве впливас на розвиток
процесiв ерзii берега-

вндобувалня корисноi копаrпши вцбуваgгюя гiдромехапiзоваgиIl{ способом за допомогою
земснаряду КАС-OЗ40 К iз зворотною схемою водопостачашIя ва глпбшу l7,0 м вiд поверхнi
води. За резуJьтатами лабораторпrо< вппробувань rpyнTiв родовища куг природпого укосу
кориспоi копалини пiд водою скJIадае 29-30о. Визначена безпецrа вйстань розробlоr кориспоi
копаляни по дотицriй в зшrехшостi вiд абсоrпотвоi позЕаIIки пiдраryrку заласiв +62,6 м, piвHa

- 28м.
Розмiри охороЕню( зоя iпхсенерво-техпiчяих споруд (моqговi переходi, ЛЕП, лорги,

ТОЩО) бер}'гься з врахувапIIлlr розмiрiв впrмвiв рзробки корисноi копаJIини, тобто велишrни a.
найближчi iнженернi споруlш перебувають за межею вп.lшву рзробюл Черкаського-I рдовища
булiвельного пiску.

Черкаське-I rrодовище пiску знахоли,rься в aKBaTopii м)досховищъ в зв'язку з чим
ркуltьтиваuiя виробленого простору не буде здiйснюмтися. Пiсrrя закigчення видобугку
вiдбудегьсЯ природне виполоr(умЕяЯ дна водосховиЩа в районi родовЕще. Розкрlвнi породи на
[юдовпщi вiдсугнi.

РаЙОН ЧеРКаСьКоr'Ы родовища булiвеrьного пiску, де злiйсrлоrоrься робоrи з вилобування
пiску, хараюеризуеться обмеженшrl вRдовпм скjtадом та веввсокими кi.lькiсними показникilN{и
чисельностi риб. ВздовЖ пралlгО берега, де знахОдптъся родовище, нереgговища вiдсугнi.

За р-зуrьтатами геологорозвiд/вальню< робiт, вi,щrовi.що *Ьструкчii по застос).ваtню
класифiкацii запасiв до родовпц булiвельпих пiскiв та гравiю" та Класифiкачii заrrасiв i pcypiB
корисню( копiшин .Щержавною фондl надl, затвердке8ою посташовою Кабiнету MiHicTpiB
Украiпи вiд 5 травпя 1997 р. Nч 432, родовище вiдпоситься до II групи м скла,шriстю геологiчноi



будовп. Згiдно з "Класифiкачiею заrrасiв i pecypciB кор!сЕих коп:lJIин дерrкавного фнду надр"
запаси пiску дTя булiве.rьяrх робiт дLчянlси надр Черкаська-I класифiryтоться насгупяим .п,rном:

- за ступеЕем геологiчrого вивчеЕIIя - розвiдавi;
- за ступецем техвiко-економi.лlого вивчення - tЕО-1;
- за промисловим зпачеЕЕям - балшrсовi;
- код кJIасу мiжнаро,щого щфрового коду - 1 l 1

Черкаське-I рдовище розробrrясься згiдно проекry розробки родовища, скJIаденого в
2013р. Черкаськшrr ВКП iнспrгуry <Укрлiпролор>, де здшанована рi.лrа потlжнiсть з видобlтку
пiску 50 ткс.мЗ-. Пi,щrриемство використовуе пiсrо рдовища для вIIготовлешtя булiве.iьrпах

РОЗ.ШНiВ Та виробниrцва силiкатноi цегли. В за:rеrrоrоgтi вiд заrпrановаrло< потрб i з:ш\,lовлень

рi.лrа потуясriсть пiдприемства може д(юягати вй 15 тис. мЗ до 50 rис.мЗ.
Проекr розробки родовища пройшов експертЕзу з пЕтitнь екопогii] отимав експертний

висновок з пlтгань охорони працi. погодження .Щерrкавпого пiдrрисмства во.щшк шляхiв
кУкрвош.лях>, експертшлй висновок Щt <YKpaiHcbKa г,еологiчrа компмiя>, отрпr,ланий

експергний висповок.Щержавпоi сrгрби геологii та палр Украrни.

Надюкористумч
.Щиреюор ТОВ <КорпорацЬ <Райагрбуд>

Ноочеrл<о А;ьбсрг Стадiславович
КорпOр

d
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Т,Ё?,ЩЩtцам:Иt
IIРОГРАМАРОБIТ

з вrдобувrппл
пiскiв на родовlrтцi Черкаське -I

(нвsа корфсюr- копrjппflr тд дiлrrвоi на.Ф)

Ns

пJп
Види робh Обсяги робh фкерло

фiнансу-
вання

Стрк
прведення робiт

l Внесення змiн до спецiальною

дозвоJIу на корисгування надрами

t Власнi
кошти

I кв.2020 р

1 Подальший видобl,mк пiсry;ис.rrr] згцно з проектом

рзрбкя рловишда

Власнi
кошти

з Il кв.2020 р.

* фи рулних,/нерудяих кориснrr( копалин

[ерэкгеонадра

(пфqда,

Надрокорпстувач
Диоекгор ТоВ <Коэпорацй----
кРайагробуд>

(посада. прlзвише,
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Додаюк 2
до Угодл про умови користуванIrя
нsдрами з метою видобувлrня
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