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Додаток до спецiального дозвоJry
корисryвання надрами, наданого
метою видобування корисних копмин

на
з

кпiвденний> (техногенне Dодовище)
Nq 6236 вiд к08> цудня 2017 року

м. Киiв И,r-il/*ау

!ержавна служба геологi'i та надр Украiни, в особi о о

Р-ало rt г. € 0-л lr.oAtr-'tc

який(а) лiс на {r /"-\.l9

{,( д жгеон днiсi
сторони Товариство з меже ю вlдпо нiстю < РУДоМАЙН>,
(повненайменув:lнЕяюридичноiЬсобиабопрiзвище,iм'ятапобатьковiфiзичноiЬсобипiдприемпя)
яке зареестоване Виконавчим KoMiTeToM Криворiзькоi MicbKoii ради 07,05.2010 р. Nо

l227l0700020ll58, код КВЕ,Щ група 07.1; клас 07.10 <.Щобування залiзних руд), в особi директора

Колоса Володlлмира Вiкторовича, якпй дiе на пiдставi статуту, з iншоi сторони (лапi разом -

Сторони, а кожна окремо - Сторова) укJIали цю Уголу про умови користування надра}rи з метою

видобування родовищ корисних копaIJIин (лмi - Угола), яка с невiд'емною частиною спецiального

дозвоJry на користувапня надрztми вiд к08> грудня 20l 7 року Jllb 6236 (дшi - .Щозвiл), про

нижчевик.ладене.

l. Предмет Угоди
1.1. .Щержгеовадра надас Налрокорисryвачу право тимчасового користування дiлянкою

надр з метою видобуваппя корисних копмин, а Налрокорисryвач зобов'язуеться виконуватr.t та
дотримуватись умов користувшrня дiлянкою надр, передбачених .Щозволом, цiею Уrодою та
нормами дiючого зaлконодавства.

2. Вiдомостi про дiлянку надр, яка наддпд в корпстуванпя
2.1. Мiсцезнаходження дiлянки на,др .Щнiпропетровська область, м. Кривий Рiг,
Саксаганський район
2.2. Просторовi межi дi.лrянки надр, яка с предметом цiеI Угоди, сryпiнь геологiчного

вивченЕя та освоення об'екта налрокористування, вiдомостi про затвердження (апробацiю) запасiв
корисноi копrulини та з{гмьна Ki,lTbKicTb запасiв на час надання !озволу вказуються
Налрокорисryвачем у харtжтеристицi дiлянки надр, яка е,Щолатком l та невiд'смною частиною цiсi
Угоди.

З. YMoBll коршсryвання дiляпкою падр, яка надана в корпстуваппя
3.1. Умови користувalння надрами, видл, обсяги, джерло фiнансуванЕя та строки виконaшня
Надрокористувачем робiт з видобуваrпrя кориснID( копалин кзалiзна рула> протягом стрку дii
.I[озвоrry визнач:lються в Програмi робiт з видобування корисних копаJIин, яка пiдIисусгься
Сторонами, с к.Щодатком 2> та невiд'емною частиною цiеi Уголи (лалi - Програма робiт).

L

угода лlъ Йlf
про умови коршсryвання надрамп

з метою впдобування корпсних копалин
(нова редакцiя)

(дата укладення)



3.2. Прграма робiт в цiлому або oKpMi ii показники, у разi потреби можуть змiнюватися таlабо
доповнюватись за взасмною згодою CTopiH у межах дii.Щозволу та цiеi Уголи.
3.3. Сторна, л<а iнiцirос внесення змiн таlабо доповЕень до Прграми робiт, зобов'язана надати iншiй
CTopHi вйповiднi письмовi обгруrrryваrrня та пйтвердхq,ючi документи.
3.4. СЮрон4 яка одержала вiд iншоi Стороrти письмовi обгрунryвання з пiдгвердrсую.п.tми
доц,rмеЕтами та пропозицii щодо внесенru змiн таlабо доповнень до Прграми рбiт зобов'язана в
МiСЯЩИЙ TepMiH наДати iншЙ CTopHi письмову вмотивовану вiдповiдь щодо прийняггя прпозицiй
щодо внесеншl змiн таlабо доповнень до Прграми рбiт.
3.5. Стрк виконання робiт з мегою видобуваtrня корисних копarлин може бута
продовжений за умови продовження строку лii.щозволу та цiеi Угоди, iз внесенням вiдповiдlих
змiн до Прграrrли робiт.
3.6. Особливi умови користуванIя надраIt{и визначаються в flозволi та цiею Угодою i с
бов'язковими до виконання Надюкористувачем

.4. Права Сторiп па геологiчну iнформацiю про надра
4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологiчною iнформачiсю про надра

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

бюджеry с держiвною власнiстю.
4.3. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (придбана) за рахунок коштiв державного

бюджеry, надасться Надрокористувачу на правi корисryвання та володiння без права
розпорядженЕя на договiрнiй ocHoBi в порядrч визначеному законодtвством.

4.4. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (прилбана) Надрокористувачем пiд час дii
.Щозво.rry за власнi кошти, е його власнiстю.

4.5. Налрокористувач зобов'язаний в порядку визначеному законодавством у мiсячний
строк повiдомити .Щержгеонадрам про створення таlабо прилбання геологiчноi iнформачii.

4.6. Надрокорисryвач зобов'язаний повiдомити ,Щержгеонадр.rr{ про передачу ним права
власностi на геологiчну iнформачiю чи права користувzlння нею не пiзнiше вiж за l0 робочих днiв
до TaKoi передачi.

5. Iншi права та обов'язки CTopirr
5.1. .Щержгеонадра мае право:
5.1.1 Вимагати у Надрокорисryвача звiтнi данi та iнформацiю про виконання цiеi Угоди;
5.1.2 видавати та направляти Налрокорисryвачу в межах свосi компетенцii вiдповiднi

приписи, розпоряджеЕня та,/або повiдомлення;
5.1 .3 здiйснювати вiдповйно до дiючого законодавства державний геологiчний контроль за

рацiональним i ефекгивним використitнням Еадр Надрокористувачем;
5. 1.4 притяryвати Надрокорисryвача вiдповiдно до дiючого законодавства i умов цiсi Угоди

до вiдповiдальностi, в тому числi, зупиняти лiю .Щозволу або припиняти прiво користувiшЕя
надрами шляхом анулювalнЕя .Щозво-гry в порядку визначеному законодавством;

5.1.5 в установленому законодaшством порядку вживати заходiв до припинення Bcix видiв
робiт з використ{lння надр, що проводlться Налрокорисryвачем з лорушенням стаядартiв та
правил i можуть спричиЕити псув,rння родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або
призвести до 3начних збиткiв, в тому числi якщо роботи ведуться з застосувarнням методiв i
способiв, Що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього
природного середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населення, а також в iнших
випадках, передбачених законодавством Украiни;

5.I.б у встановленому зzжонодавством порядку вживати заходiв до зупиненкя дiяльностi
ПiДПРИемств, ycTEtHoB та органiзацiй, що здiйснюють використання надр без спецiальних дозволiв
на корисlування або з порушенням умов, передбачених такими дозволalми;

5.1.7 направляти матерiали щодо виявлених порушень в iншi уповноваженi державнi
органи для проведення конц)ольних дiй i перевiрок, притягнення Надрокористувача до
вiдповiда.llьностi таlабо в>юлття заходiв реаryвання вiдповiдно до компетенцii.

5.2. !ер:rсгеопадра зобов'язаrrа:
5.2. l своечасно розглядати зверненЕя Надрокорисryвача;



5.2.2 свосчасно розглядати отриманi вiд Надрокористувача програми, плани, звiти та iншi
документи, якi необхiдвi для виконaшня робiт, визначених цiею Угодою.

5.3. Прп впкопапнi робiт вiдповiдно до умов цiеi Угоди Надрокористувач
зобов'язапrrй:

5.3.1 приступити до проведення робiт на визначенiй дiлянцi надр не пiзнiше нiж через 2
(лва) роки з моменту початку строку лii .Щозволу;

5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкiлля в межах дiлянки надр, наданоi в
користування, а тalкож забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для
використання за призначенням, або придатний для подальшого iх використання у суспiльному
виробництвi вiдповiдно до Програми робiт;

5.3,3 проводити роботи у термiни та в межах, зaвначених у Програмi робiт;
5.3.4 дотримуватися вимог законодавства Украiни, чинЕих стандартiв, правил, норм

виконllння робiт, пов'язаних з користувitпням надрilми;
5.3.5 допускати уповновiDкених посадових осiб !ержгеонадр дJIя здiйснення змодiв

ДеРЖаВНОГО Геологiчного конlролю в порядку та на пiдставах визначених чинним зztкоЕодавством
Украiни;

5.3.6 вiдшкодовувати збитки, заподiянi пiдприсмствам. установам. органiзачiям,
громадяпаN{ та довкiлrпо;

5.3.7 вйшкодовувати у встановленому порядку власникilм землi та землекорисryвачаJr,l
збитки та втрати, завданi внаслiдок корисryвання земельними дi,rянками вiдповiдно до мети
користувzlння надраJlrи визначено'i !озволом;

5.3.8 використовувати надра вiдповiдно до мети, для якоi ix було налано;
5.3.9 забезпечувати безпеку лодей, майна та навколишнього природного середовища;
5.3.10 лоцимуватися вимог та умов, передбачених .Щозволом та цiсю Угодою;
5.З.1l надавати в установленому порядку !ержгеонадрам iнформашiю щодо користування

надрilj\.rи;

5.3.12 при виконаннi робiт передбачених .Щозволом та цiсю Угодою застосовувати
прогресивнi технологii i техяiку, що забезпечують повне, комплексне i рачiона-шне використtiння
надр;

5.3.13 зберiгати розвiдувальнi гiрничi виробки i свердловини, якi можуть бути використанi
при розробчi родовищ та в iнших цiлях, i лiквiдовувати у встановленому порядку виробки i
свердловини, якi не пiдлягають под,rльшому використzlннюl

5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавqо-техн iчну документацiю. зразки гiрських порiл i рул,
лублiкатiв проб корисних копaцин. якi можуть бути використанi при подalльшому вивченнi та
використаннi надр;

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

5.3.1б зупинити виконанЕя на наданiй йому у користування дiлянцi надр цiльових робiт,
передбачених .Щозволом, пiсля зупинення дii Дозвоjry та пiсля його анулювання;

5.3.17 у разi зупинення лii,Щозвоlry проводити на дiлянцi надр роботи, пов'язанi iз
запобiганням виникненню аварiйноi сиryацii або усуненням iJ наслiдкiв, а також викоЕувати
зФ(оди, спрямованi на усунення порушень, що стали пiдставою для зупинення дii .Щозвоrry;

5.3.18 проводити у порядку встановленому законодавством повторну експертизу та ouiHKy
запасiв родовищ(а) корисяих копмия дiлянки (лiлянок) надр зазначеноI (зазначених) у Дозволi та
цiй Угодi;

5.3.19 внести змiни до .Щозвоrry та цiсi Угоди протягом 3 (трьох) мiсяцiв з моменту
проведення повторно'i експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисних копalлин дi.тrянки
(лiлянок) надр;

5.3.20 забезпечити рачiональне комплексне використання i охорону надр згйно з цiсю
Уголою та Програмою робiт;

5.3.21 створити безпечнi лrrя прачiвникiв i населення умоsи проведення робiт, пов'язаних з
користуванпям дiлянкою Еадр отримzlною з метою видобування корисних копzlлитi;

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

5.4. При лiквiлачiТ робiт вiдповiдно до умов цiсl Угоди Нллрокористувач зобов'язаний:



5.5. Надрокорпстувач ма€ право:
5.5.1 Здiйснювати на наданiй йому дiлянчi надр розробку родовища корисних копалин та

iншi роботи згiдно з умовами !озволу та цiеi Угоди;
5.5.2 розпорялжатися видобутими корисними копалинalми в порядку визначеному

законодzвством УкраiЪи;
5.5.3 вести, припиняти свою дiяльнiсть на отриманiй в користування дiлянцi надр на

умовах, визначених .Щозволом, цiею Угодою та законодавством Украiни;
5.5.4 при виконаннi робiт вiдповiдно до,Щозволу та умов цiсi Угоди залучати на пiдрядних

УМОВаХ ВИКОНаВЦiВ ОкРмих видiв робiт, якi мають технiчнi можливостi, що вiдповiдають вимогatIt,l
чинного зilкоЕодalвства.

5.6. Надрокористувач несе вiдповiдальнiсть за дотриманням зirлученими виконавцями умов
.Щозвоrry та умов корисryвання надрами вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

5.4.1 провести та здiйснити фiнансування лiквiдацiйних робiт вiдповiдно до затвердженого
в установленому порядку Проекry робiт;

5.4.2 У випадку повноi або частковоi лiквiдацii чи KoHcepBauii гiрничодобувного об'екта
гiрничi виробки прrвести у стан, який гаранryе безпеку людей, майна i навколишнього
Природного середовища, а в разi консервацii - зберегти родовища та гiрничi виробки на весь
перiод консервацii;

5.4.3 ЗДiйСнювати за погодженням з органами державного гiрничого нагляду та iншими
ЗаiНТеРсованими оргitнчlI\.tи у порядку встановленому законодавством лiквiдацiю i консервачiю
гiрничодобувних об'екгiв або ii дiлянок.

б. Контроль за впкопанням умов користування надрами та положешь цiсi Угоди
6.1. KoHTporb за виконанням умов користування надраJtrи вiдповiдно до дiючого

з:конодавства та положень цiсi Угоди, здiйснюсться незаJIежно кожною iз CTopiH.
б.2. Надрокористувач при проведеннi робiт злiйснюс рiзнi види виробничого контролю, а

також здiйснюс контроль за виконанням та якiстю робiт. якi проводить змучений виконавець-
6.3. .Щержгеонадра проводить заходи державного геологiчного контролю за виконанням

умов користування надрztми i положень цiсi Угоди та в межilх повноважень вiдповiдно до дiючого
зzжонодавства:

6.3.1 за результатаь{и проведених заходiв геологiчного контролю, безпосередньо або за
поданням Мirтприроди, центальних органiв виконавчо'i влади, що реa!лiзують державну полiтику
у сферi здiйснення держzlвного гiрничого нагляду. епiдемiологiчного нагляду (спостереження),
держilвЕого нагляду (контролю) за додержzшням вимог законодавства у сферi охорони
навколишнього природного середовища. органiв мiсчевого сztмовряду вання. органiв !ФС зупиняс
дiю .Щозволу у випадкчrх передбачених пунктом 22 Порялку надання спецiа,,rьних дозволiв на
користування надрrrп.rи затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Укра'iiни вiд 30.05.20l 1 J,,l!

бl5 (далi Порялок) та в iнших випадках, передбачених зzжонодавством.
6.3.2 зупиняе дiю дозволу за поданням Мiнприроли за зверненням до Мiнприроди

.Щержекоiнспекцii та,/або ii територiальних органiв щодо невиконання Налрокористувачем умов
висновкiв з оцiнки впливу на довкirьтя та./або висновкiв державноi екологiчноi експертизи,
вiдсутностi висновку з оцiнки впливу на довкiлля та,/або висновку лержавноi екологiчноi
експертизи дiяльностi з видобування корисних копалин.

6.3.3 припиняе право користування надрами шляхом анулювання !озволу у випадках,
передбачених пунктом 23 Порядку та в iнших випадках, передбачених законодавством;

б.3.4 звертаеться з позовом до адмiнiстативного 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 зЕачних збиткiв, а
також вживае заходiв до зупинення дiяльностi пiдприсмств, установ та органiзацiй, що
здiйснюють використ:lння надр без спецiальних дозволiв на користування надрами або з
порушенням умов, передбачених такими дозволами.

6.4. Дiя .Щозволу поновлюсться .I[ержгеонадрами за умови усунення Надрокорисryвачем
причин, що призвели до зупинення його дii.



6.5. Налрокористувач мае пр:lво оскаржити в судовому порядку накази .Щержгеонадр про
зупинення та припинення прtва користування дiлянкою надр шляхом анулюв2tння .Щозвоrry.

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

сТанУ Виконilння Програми робiт за формою встановленою законодавством та Еадавати вiдповiднi
пояснення з питань, що вiднесенi до компетенцii.щержгеонадр.

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

7.3. ,Щержгеонадра зобов'язана свосчасно iнформувати Налрокористувача з питань, якi
вiднесенi до iT компетенцii i виникають стосовно виконання умов {озволу та положень цiеI
Угоди.

8. Конфiденцiйнiсть
8.1. Уся iнформацiя, отримана чи придбана Сторонами в процесi виконalнЕя робiт, с

конфiденцiйною. Порялок i умови користування iнформацiсю, установJIюеться власником
iнформачii вiлповiдно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфiденцiйностi, перелбаченi статтею 8.1. цiсi Угоди, залишаються в силi
пiсля припинення строку дii цiеi Угоди, якщо iнше не передбачено чинним законодавством.

8,3. Конфiленчiйнiсть цiеI Угоди не поширюсться на умови. врегульованi чинним
закояодаlвством Украiни, та щодо оргаяiв, якi здiйснюють контоль за iх виконанням.

8.4. Не е порушеЕням конфiденцiйностi цiсi Угоди надання вiдомостей, документiв та
iнформацii контролюючим, судовим, державним органам у випадках, передбачених чинним
законодilвством.

9. Обставини непереборноi сили
9.1. Невиконання або неншrежне виконання зобов'язань за цiсю Угодою с виправданим i не

спричиняс вйповiда.пьяостi у тому разi, якщо таке невиконalння чи неналежне виконанIuI €
наслiдком випадку або обставин непереборноi сили, якi виникли пiсля ук-ладення цiеi Угоди,
перебувшоть поза межами контолю CTopiH, та якi Сторони не могли aHi передбачити, aHi
попередити розумними заходaш.tи.

9.2. Пiд випадком Сторони розумiють надзвичайну подiю, яка не носить характеру
невiдворотноi, однак е непередбачуваною i раптовою для CTopiH, а саме: акти або дii органiв
ДеРЖаВнОго управлiння, рiшення органiв мiсчевого самоврядування. змiни в законодавствi
УКРаiяи за умови, що данi обставини безпосередньо впливули на сво€часне виконання зобов'язань
Сторони. Пiд обставинами непереборноi сили Сторони розумiють повiнь, пожежу, землетрус та
iншi стихiйнi JIиха, оголошену та неоголошену вiйну, BocHHi дii, загрозу вiйни, терористичний мт,
бЛОКаЛУ, Революцiю. заколот, повстання, MacoBi заворушення та iншi подii. що не залежать вй
волi CTopiH.

9.3. При HacTaHHi обставин, зазначених у гryнктi 9,1., Сторона, яка опинилася пiд ii
влливом, повинна в розумвий строк, :rле не пiзнiше нiж через 7 календарних днiв з дня ri
виникнення, без затримки повiдомити про це iншу Сторону та надати протягом 60 календарних
днiв докУменти, що пiдтверджують it настання. Повiдомлення повинно мiстити iнформацiю про
ХаРаКГеР ОбСТаВин i, якщо можливо, ouiHKy ii впливу на можливiсть виконztння стороною cBoix
зобов'язшrь за цiсю Угодою та примiрний графiк виконання зобов'язань.

9.4. Пiс,ля повiдомлення про виникнення обставия непереборноТ сили Сторони, у
НаЙКОРОТШИЙ TepMiH, проволять зустрiч (у разi необхiлностi) з метою прийняття спiльного
рiшення щодо подальшого виконання умов цiсi Угоди.

9.5. Пiсля припиненЕя обставин, зазначених у пунктi 9.1.. Сторона, що опинилася пiд
впливом обставин непереборноi сили, повинна без затримки, ме не пiзнiше нiж через 5
календарниХ днiв з двЯ припинення, повйомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
повiдомлення повинно мiстити TepMiH, в який передбача€ться виконати зобов'язання за цiею
Угодою.



9.б. Факг настання обставин непереборноi сили повинен бути пiлrверджений
документаrльно компетентним оргiu{ом (сертифiкат торгово-промисловоi палати).

В разi вiдсутяостi пiдтвердження Сторона. яка не виконма своi зобов'язання, несе
вiдповiда.llьнiсть в повяому обсязi вiдповiдно до вимог законодавства.

l0. Викорпстапня украiнського потенцiалу
10.1. У процесi надрокористування на лiлянчi надр, Надрокористувач використовуватиме

ОбЛаДНаНня, механiзми, засоби, приладдя, устаткування та iH. переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi посrryги) тiею мiрою, у якiй ix цiни та якiсть, порiвняно зi свiтовими цiнами та
якiстю, будуть технiчно, технологiцlо й економiчно доцiльними. та не призводитимуть до
зниження рiвня виробництва та екологiчноi безпеки.

11. Наб}.гтя чинностi, змiни, розiрвання та прппипення Угодп
1 1 ,1 . Ця Угода набирае чинностi з дня реестрацii .Щозволу та припиняс свою дiю з моменry

припинення права користуваННя надРаlI\4и шляхом анулювання [озволу або закiнчення строку лii
.Щозвоrry.

|1.2. Д|я цiеi Угоди ilвтоматично зупиня€ться, в частинi виконання робiт, передбачених
.Щозволом У випадку його зупинення та поЕовлюеться у разi поновлення дi'i {озволу.

l1.3. Якщо iнше прямо не передбачено цiсю Угодою або чинним в Украiъi законодавством,
продовження строку лii, внесення змiн та доповнень до цiеi Угоди здiйснюеться в порядку
встановленому зtlконодавством Украiни шляхом викладення цiсi Угоди в новiй редакцii, яка стас
чинною пiсля i'i письмового оформлення Сторонами та пiдписання уповноваженими особами
CTopiH.

l1.4. одностороння вiдмова вiд виконання умов цiеi Угоди повнiстю або частково не
допуска€ться. Право односторонньоi вiдмови вiд цiсi Угоди надаеться Держгеонадрам у випадку
припинення прам користування надраI,rи шляхом анулювання .Щозволу.

l1.5. Кожна Сторона пiдтверджус, що обидва примiрники цiсi Угоди пiдписанi вiд i'i iMeHi
особою, яка ма€ пр.rво вчиняти юридичнi дii вiд iMeHi вiдповiдноi юриличноil (фiзичпоi особи -
пiлприемця) особи. Кожна Сторона гаранryс, що нею виконанi yci умови i форма.пьностi,
передбаченi iI установчими докумеЕтilN.tи, ЩоДо приЙняття органами управлiння рiшення про
погодження i пiдписання цiеi Угоди, а особа, яка пiдписала цю Уголу. мае для цього достатнiй
обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Стороною на
обмеженнЯ предст,lвництва особи, яка пiдписала цю Угоду вiдii iMeHi. або на недосiовiрнiсть
вiдомостей щодо представництва.

l1.6. Сторони яесуть повпу вiдповiда,,lьнiсть за правильнiсть вказаних ними у чiй Уголi
реквiзитiв, а у випадку змiни: реквiзитiв, юридичнот чи фаюичноi адреси, назви, установчих
документiв, Сторон4 у якоi вiдбулася така змiна, повинна повiдомити про це iншу Сторону у
строки та В порядку визначеному законодавством Украiни. У разi неповiдомлення Сторони несуть
ризик настiшня пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.

l1.7. Yci правовiдносинИ, що виникаюТь з цiсi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому числi
пов'язанi iз дiйснiстю, укJIаденням, виконаннямJ змiною та припиненням цiеi Угоди, тлумачеЕням
iT умов, визначенняМ наслiдкiВ недiйсностi або порушення Угоди, реryлюються цiею У.одою ,а
вiдповiдними нормilIt{и чинного законодавства Украiни.

l1.8. ЦЯ УГОДа СКJIадена Украiнською мовою у двох автентичних примiрниках. якi мають
однакову юридrчЕу силу, по олному примiрнику для кожноi iз CTopiH.

l1.9. Пiсля пiдписання цiсi Угоди уповнов.Dкеними особами CTopiH, попереднi редакчiiУгоди до спецiа.пьного дозволУ Nq б236 вiд <08> гпчдця 2017 р. вваж:rються такими, що
втратили чиннiсть.

12. Доддтки до Угоди
12.1. Невiд'емною частиною цiсi Угоди с:
- Додаток l - Характеристика дiлянки надр;
- ,Щодаток 2 - Програма робiт.



l3. Юриличпi адреси, реквiзити та пiдписи CTopiH

flержавна служба
геологii та надр Украiчrи

03б80, м. КиiЪ,
вул. Антона Щедiка, lб
€дрпоу 3753б0з l
тел. (044) 536-13_20

Ф од

(посзда прiзвичlе, iм'я, по

Надрокористувач
Товаршство з обмоrсеuою вiдповИальнiстю
<<Руломайш>

юридична адреса: 50000, .Щнiпропетровська
область, м. Кривий Рiг проспекг Попгговий, бул.
1. KiM. 430
сдрпоу з,7064892
тел. (056) 404 |2 14

!иректор товариства з обмеженою
овiдальнiстю кРуломайн>

Колос В.В.

6

о
(посада, лрiзsицrе, iм'я, ло бfrтьковi)

е

ПpttMiTKlt;
t, Угода та додатки подаються до Держгеонадр у лвох примiрниках, оформлюються змвн
примiрних форм i засвiдчуються пiдписом уповноваженоi особи заявника,
2. Програма робiт обирасться заявником вiдповiдно до виду корисноi копалини.

iдно до

3. Заповнення назв, найменувань та вiдомостей заявника В перелбачених для цього мiсцях в Угодi та додатках,

рекомендовано здiйснювати вiдповiлним шрифтом (Times New Rоmап) з установленим розмiром ( l2).
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Додаток l
до Угоди про умови користування
надрами з метою видобування

:i:::Ё;jrfu ,'щr"йil
ХАРЛКТЕРИСТИКА

Саксаганського техногенного родовrrща залiзних руд дiляпка Nз2 кар'ер
<<Пiвденний> (до горизоlrту-130 м)

l. Загальнi вiдомостi про дiлянку надр:
1. l. Саксаганське родовище залiзних руд, дiлянка ]ф2 кар'ер <Пiвденний> (до горизонry -

l30 м) розташоване в 3,0 км на пiвдень вй з. станцii <<Шмакове> в Саксаганському районi MicTa
Кривй Рiг, .I[нiпропетровськоi областi;

1.2. Запаси затвердженi протоколами ДКЗ Ns З9'l1 вiд <15> червня 2017 р i Ng 4327 вiд
<2l > березrrя 20l8;

1.3. Зага.пьна обсяг запасiв на час надання спецiального дозволу на користування надрами
скJIiлли:

багатi залiзнi рум категорii Cz (код 122) - 3536,8 тис. т;
бiднi залiзнi рули категорii Cz (код l22) - 7990,б тис. т,
2. Географiчнi координати к)iтових точок та площа дiлянки надр:

лiцензiйна площа родовища обмежена такими географiчними координатами

-l!
TorlKH

ГеоI,рафi.rtli xoopltlttta t в
Irlвшlчшд шЕроIа ýIt"llla JoBl ol а

l
l

7

47"56,]6,
47,56?6"

J
3],2],06"
33"2_],l],

.17" j6,22, ]].2з,l5"
.l .l7,55,56, 33"22,58"

o7.5_s'_S6" j3"22,-ý2"

47,55,58" 3]"22,48"
47,56,1j" .1.1"22,54"

3. Геологiчна характеристика:
Основним стуктурним елементом району с Саксаганська синклiналь, приурочеrrа до

схiдноТ частини Криворiзько-Кременчуuького глибинного розлому. Синклiналь представляс

собою сильно стиснену (з леформованим висяtIим крилом), що схилена на захй, складку. В ii
будовi визнану роль вiдiграють глибиннi розломи - Схiдний, Саксаганський та, особливо,

Тарапакiвський, разом з якими вона змiнюе круте падiння (ло 75') у приповерхневих дЙянках на

пологе (до 40') у зонi свого викJIинювання на глибинi 6-7 км. Щi ж розломи розбивають
Саксаганську синклiналь на серiю пластин та сунуть ii по основнiй зонi Тарапакiвського рошому
пiд Основтту синклiналь, що знаходиться пiвденнiше територii, що описуеться. В той же час,

залишки у пластинах синклiнальноi струю}ри HopMarrbHoi стратиграфiчноТ послiдовностi порiл
вказують на те, що цi зрушення не мали значноТ амплiryди.

KpiM текгонiчrтих леформацiii, у межах дослiджуваноi територii широкого розвитку набули
техногеннi деформацii, якi обумовленi процесами зрушення та обвалiв в результатi ведення
пiдземних гiрничих робiт. Переважна кiлькiсть подiбних деформацiй носить диз'юнктивний
харакгер. У межах Саксаганського родовища, кар'ср <Пiвнiчвий>>, вони угворюють декiлька
послiдовних зон, що мають специфiчнi харакrеристики амплiтуд та векгорiв перемiщення. Зi
сходу на захiд видiляються насryпнi зони: поступових зрушень лежачого боку, трiщин та терас

Загальна площа становить 24,2 rа.



ЛеЖачОгО боку. воронок та провалiв. Значна кiлькiсть та хаотичнiсть елементiв зalJIягання

техногенниr( деформацiй дозвоJlя€ описати iх лише <в цiлому> у межaх однiеi з Imx зон, що
робить немоr0lивим KoHKpeTIly прив'язку та картуванЕя окремих елементiв геологiцIоi булови,
що пов'язаrе с попередньою промисловою вiдробкою. Таким чином ускJIаднено не Jшше
визначеннJI елементiв зalJIягання породних комплексiв, а.пе й проведення планомiрноi геологiчноi
зйомки при супроводi гiрничих робiт, порушений попердньою вiдробкою рулний поклал
класифiкуеться як техногенЕе родовище. Розвиненiстю техлогенних деформацiй обумовлена
викjIючно висока скJIаднiсть геологiчпоi будови, що скJIада€ передумови дпя вiднесення

Саксаганського родовища, кар'ер <Пiвнiчний> до родовищ надскладноi геологiчноi булови 4
групи.

Стратиграфiчна позицiя породних комплексiв в межах Саксаганського родовищц кар'ср
<Пiвпiчний> - скеJIюмтська та саксаганська свiти криворiзькоi cepii палеопротерозою.

Скелюватська cBiTa (PRrsk) представлена двома пiдсвiтами. ii утворення зzllulгають в

захiдiому бортi кар'ср4 за площиною Саксаганського насуву. Серлня пiдсвiта (PRrskz)

предстzвлена серицитовими i хлорит-серичитовими сланцями. Коефiцiснт мiцностi - 7-10,

об'емна маса - 2,2-2,6 т/м3. Верхня пiдсвiта (PRrskз) сIсlадена тальковими, тмьк-кафонатними та

тальк-хJIорит-lлктиволiтовими сланцями. Коефhiеят мiцностi 6-8, об'емна мас а - 2,2-2,6 т/мЗ .

Саксаганська cBiTa (PRlsx), яка € основним породним комtlлексом в межФ( Саксаганського

родовищ4 кар'ср кПiвнiчниЙ>, в межaц проекгного контуру кар'сру представлепа другим,
четвертим. п'ятим. шостим слаяцевими i першшrr. другим. четвертим та п'ятим залiзистими

горизонт:l}tи. Перший i лругий сланцевий i залiзистий горизонти заJuIгають у захiднiй частинi

кар'еру.
Перший за.пiзистий горизонт (PRrsxlf) заJIягае у захiдному бортi кар'еру, вiдслонюючись

лише в пiвдеянiй його частинi. Прлставлений гiдрогетит-мaгнетит-гематитовими квllрцитаIt{и.

Поryжнiсть горизонту стzшовить 25_35 м. Серелнiй BMicT залiза З0-35О/о. Коефiuiснт мiцноСтi

ст.lновить 10-12, об'смяа маса - 2,9-3,0 т/мЗ.

утворення другого сл.lнцевого (pRrsx2,) i другого залiзистого (pRrsx2) горизонтiв

поширевi в пiвденнiй частиIri захйного борту кар'сру. Велика частина площi ix розвитку
засипана вИвалами коJIишнього рулоуправлiння iMeHi .Щзержинського. .

Утворення четвертого сланцевого горизоЕту (PRlsxa') залягtlють в схiдному бортi кар'ера i
прдставленi трьома лiтологiчними рiзновидами: кварц-графiт-хлоритовими i кварч-графiт-

серицитовими сланцями, хJIорит-сериlштовими i серицIгг-хJIоритовими сл:lнцями, гетит-

гiдрогематитовими кварцитаN.{и. Поту)rcriсть слдrцiв становить б0-80 м, кут падiння 40-46".

Серлнiй BMicT залiза 22_28%, коефiчiент мiцностi за п]калою проф, Протол'якоIlокl - 7-8, об'смна

маса - 2,'l т/м3. Поryхсriсть кварцитiв становить 15-30 м, кут падiння - 40_46". Середнiй BMicT

залiза 30_32%, коефiцiснт MirmocTi - 8_10, об'емна маса 2,'1-2,9 т/м3. Товща кварцитiв мiстить

велику KiJlъKicTb прошаркiв гематитових сланцiв. У захiдному бортi кар'ера також розвиненi

утворенЕями четвертого сланцевого горизоIrту. Тут об'сднана товща третього i четвеРТОГО

сланцевих горизонтiв за.тягае безпосередньо в зонi Саксаганського розлому, коят:Жт}'ЮlIИ З

аркозовими пiсковиками i та;rьк-хлоритовими сланцями скеrповатськоi свiти.

Четвертий за.lliзистий горизонт (PRrsxa) представлений потужною товщею (101-130 м)

гематит-мартитових i гiдрогематит-мартитовпх кмрцитiв. Кут падiння 42-50'. Коефiчiскт
мiцностi 8-10, до 10-12. BMicT змiза З2-З8Yо, об'емна маса - 3,0 т/м3. Кварцити трiщинуватi,

мiсцями вивiтрнi, по площинах нzlшаруипrrя розвиненi дзеркzrла ковзzшня.

П'ятий сланцевий горизонт (PRrsxs') представлений пачкою гiдрогематитових кварuитiв з

прошаркzlми гематитизомIlrтх хJIоритових слшrцiв. Поryжнiсть горизонту - 20-50 м. кут падiнНя

45-52 О. BMicT зшiза 30-36%, об'смна маса - 2,8-3,0 т/м3.

П'ятий залiзистий горизопт (PRrsx5) складний двома типаь{и порiд: гематит-мартитовими

кварцитами, гематит-мартитовими i мартитовими джеспiлiти, Поryжнiсть горизоЕту в пiвнiЧНiй



частинi кар'еру ст:lповить 70-100 м, в пiвденнiй частинi, на пiвдень вИ зоI .r за}rикання шостого
сланцевого горизонту, 110-130 м. Кут падiння становить 45-55'.

Гематит-мартитовi кварцити в товщi п'ятого за:liзистого горизонту скJIадalють двi паки -
надджеспiлiтову i пi,lцжаспелiтову. Поryжнiсть кварцитiв коливасться в межах 10-30 м. BMicT
за,тiза - З6-38%. Коефiцiснт мiцностi ст.lновпть 10-12, об'смна маса
3,0-3,2 т/м3.

.Щжеспiлiтами предстzвлена основна маса п'ятого залiзистого горизонту. Поryжнiсть
коJшмсться вЙ 50 до 90 м. BMicT залiза - з842%. Коефiчiсrrг мiцностi: в пiвденнiй частинi
Kapiepy - 10-12, в пiвпiчнiй - 12-|4. Об'емна маса - 3,0-3,2 т/м3.

Шостий слдrцевий горизонт (PR;sx6') складний гематитовими мартитвмiсними
кварцитами. Специфiчний вигляд порИ - великi (дамЕт-1,5-3 мм) iзометричнi кристщrи мартиту
в кварuитовiЙ Maci - обумовrпоють легку ii iдентифiкачiю. Щi утворння е зага.llьноприйнягим
маркуючим горизонтом в межах Bciei Саксаганськоi смуги. Поryжнiсть горизонту в пiвнi.шiй
частинi кар'еру стilновить 140 м. У пiвденнй частипi (маркшейдерськi oci l00-1l2) шостий
слаlrцевий горизовт зaмикаеться. С"р"дпiй BMicT залiза стrlновить З2-З6%. Коефiчiскг мiцностi
становить 8-10, об'емна маса - 3,0-3,1 т/м3.

Утворення шостого залiзистого горизояту (PRrsx6) зустрiчаються тiльки в пiвпiтrй
частинi кар'еру, складаюIlи ядрву частину Саксагшrськоi синк.пiпалi. Вони прлставленi
гематит-мартитовими i гетит-гематит-мартитовими кварцитarми. BMicT залiза 36-З8Уо. Коефiцiент
мiцностi - 8-12. Об'смпа маса - 3,0 т/мЗ.

У межах проектпого кар'еру вилiленi поклади <Схiдний>, кОсновний> та <Захiдrшй>.

Поюrад кСхiдний> прелставлений гетит-гiдрогематит-мартитовими, гiлро гематкт-мартитовими
та гематит-гематит-мартитовими рудаNrи. ВИноситься до покладiв пластового тигrу, Поклад
приурчений до порiд четвертого залiзистого горизонту та контzrктовим чalстин:i!{ четвертого та
п'ятого сланцевих горизонтiв. Покла,д розкритий гiрничо,tи роботами в маркшейдерським осл(
1,24-140 та l70-195.

Поклад <Основний> прдставлений мартитовими, гематит-мартитовими та гематитовими

рудами. Поклал приурочений до порiд п'ятого за,тiзистого горизонту та до контактових дfurянок

п'ятого та шостого сланцевих горизонтiв. Покла,д вiдгопrrгься до покllадiв шарнiрного типу. Мае

V-подiбний вигляд i. внаслiдок пологого з:lнурення на пiвнiч. схилясться в тому ж налрm,ri.

Поютад розкрrгий гiрничими роботами у чентралънiй частинi кар'сру.
Поклад кЗахiдпий> прдставлений гiдро гематит-мартитовими та гематит-мартитовими

рудами. Приурочений до порИ шостого залiзистого горизопту. Мае лiнзовидну форму.
Розкритий гiрпичими роботами у пiвнiцrо-захiд{iй частинi кар'сру.

У 2018-2019 poк.rx проводилося геологi.ше обстеження Саксаганського родовища залiзних

руд дiляrrки N92 кар'сру (Пiвденний)
При геолого-маркшейдерському обстехеннi дirинка JS2 була повнiстю обстежена в

межах, якi обумовлепi межalми проведення попередньоi геолого-економi.пlоi оцiнки. Тошсr, в

яких було виявJIено характерний вплив техногенних факгорiв попердпьоi розробки пiдземним

способом були зафотографованi та описанi. KpiM цього, данi обстеження були iнтерпольоваяо на

геолого-маршейдерькi oci.



Фото 1, Похилий шахтний стовп пiдземноi розробки у межrrх 5-го горизонry Miryc 22,

який забутовано жорствяно-гJшнистим MaTepia.roM. Виробки датов:lно до 1939 року.

Фото 2. Порушенi, за рахунок попердньоТ розробки шaжтним способом породи рудпого
покJIаду у межах 5-го залiзистого горизонту та забутована дi;rянка у межirх виробленого
простору. Виробю.l датованi до 194l року. .I[i.пянка Nч2 кар'ср Пiвденний.
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Фото 3. Порушенi породи рудrого покJIадr' 5-го залiзистого горизонту. В центрi чiтко
видiляються корiняi пороли, а по крalях порушенi пороли унаслiдок ix попердньоi
вiлробкi шztхтним способом.

За рзультатами обстеження можпа зробити висновок, що гiрничотехнi.пri умови розробки
запасiв у межах дiлянки Jt2 е надзвичайно ускJIащlеними внаслiдок техногеяного вIlливу на
нашrа iнтепсивного просiддння поверхяi вваслйок пiдземноi розробки родовищц з повпим
обваленнлrл вмiIryю.ш порИ у вИроблений простiр утвореЕIIя депрсiйноi Bopoнюr у горизоЕтi
пiдземних вод, а також формування вiдвалiв rryстих порiл.

.Щiлянка Nч 2 кар'еру <Пiвденний> розташомна в Meкlx лепресiйноi лйкrr, яса
сформувалася в результатi роботи водовiд.lшвних устаповок ш!lхти iM. Артема при розробчi
багатих залiзнпх руд родовища пiдземвим способом.
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Фото 4. Порушенi породи рудного покJIаду 5-го залiзистого горизонту унаслiдок ix
попереднього розгryщення та розкриття кар'сром. В рзультатi зсувню( прошесiв порушенi
породи лежать на захiдному борry кар'еру Пiвденвий.



Площа кар'срного поJIя кар'еру <Пiвденний> приурочена до пiдробленого гiрничими
вирбками для пiдземноТ рзрбки багатих руд масиву при зlглибленнi, в яюlй за рахунок
поfiиження вiдкритих гiрничих робiт розкриваються oxopoHHi цiлики багатих руд, зrrлишених

рапiше при пiдземному добуваннi багатих рул.
Гiрни.шй масив знltходитися як у розrryшеному, так i в ущiльненому cтaнi. В нiй iснують

поржнини - cTapi гiрнпчi виробки та камери розробки. CKerbHi вмilцуючi порд,I до початку

пiдземноi рзробки характеризувалися iнтенсивною трiщинуватiстю. в подlльшому, в процесi

пiдземноi розробiс-r родовищq в них утворпJшся техногеннi порушенi зони, виповненi бркчiсю
обвалення рул i вмirцуючих порiл.

Вилобування багатих зшriзних руд пИземним способом у межах дi.лянlсл провод лось

системами з пiдетажним i етажним обваленням руди i вмiщуючих порИ. У зонi зрушення

виробленого простору унаслiдок цього активно розвимJIись процеси обва:Iювання та зсув:lпЕя

порИ, насамперед безпосередIьо у зонi видобутку та в lii висячому боцi. Висячий бiк покладiв

харaжтеризуеться утвореIrням смуг воронок обва,'lюванЕя та зпачноi кiлькостi терас i трiщин

висотою 5-10 м. Швидкiсть просiданrrя земноi поверхяi склада:lа 3,5-1,0 м на piK. У лежачому

боцi утворювались зсувI прикокгакгноi товщi порiд по нашарувавню.

в рзулътатi геолого-маркшейдерського обстежеtшя, чiтко встановлено, що дiллftа Ns2
кар'сру кПiвденний) у суч!юпому i1 виглядi сформувалась за р.rхупок техногенних факторiв,

обумовлених пiдземнIд{ способом вiдпрацюванIrя багатих залiзЕих руд, що призвело до

обрушення вищез!rляг!lюIшх порiд i змiшумння ix iз заlriзними мартитовими рудами i

зttлiзист!ми кмрщrтами, до процесiв прсiдаrня i зсуву вмiuryючих порИ.

В чiлому лiтологi.пrа прив'язка до горизонтiв е досить умовною, як показу€ практика

розробки .Щiлянки NФ. За рзуrьтатами обстеження дiлянки Nэ2 кар'еру Пiвдешrий яr< i при

розробчi дiлянки Nч2 кар'сру Пiвденний корисну копzlлину моrcIа квмiфiкумти, як запiзорудrу

сriровину повторноi рзробки у межttх зllJIягання 5 за.пiзистого горизонту, яка предСтzВЛеЦа

перевzDкllо сумiшrшо за.пишкiв мартитовоi руди з рiзними вмiIцуючими породами та домiшками

глинистого MaтepiaJry, також можуть зустрiчатися MiжKaMepHi цiликlt
хараюер розповсюдженItя залiзорудrоi сирвини повторноi розробки в kap'epi ма€ вкрай

неоднорiдlшй хараюер. Великш:i об'ем глинистого матерiаlry призводить до значною змеЕшеIlЕя

BMicry залiза в сирвинi. Характерне вiд<илення глибини верхнього контакту сировини дIя
повторноi розрбюr вiд даних первинноi розрбки. Ще можливо поясним просiдаrrпям конlаКгУ

пiд час першоi пiдземноi розробки.
Враховую.ш, резуJIьтати обстеження, шrа,тогiчнiсть умов розробюr дiлянкr NФ кар'еру

кПiвденний> можна ввФкати за cBoiM походжешrям техногеЕпим yTBopeEIUIM та мОЖJIиВiСТЮ

вiднесення до теюIогепЕrrх родовищ.
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