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,Щодаток до спецiаrьного дозвоlIу на

користуваннJI надра {и, наданого з

метою видобування корисЕIх( копалин
гранiтiв i мiгматитiв

y,oo^xn Йа/
про умовп корlлстуванпя Еадрами

з метою вrцобуваппя корпених копаJIин

ý,iTЩ;i:ё:,"ЩiИ.q"*

/эйr"ц,м. КиiЪ
(дага умадепня)

,Щержавна служба

И-/r/-

а

стороци IIриватне акчiонерн товариство ( ост ецiыliзоваrшй кар'ер> 
.

2. Вiдомостi про дiлянку Еадр, яка rrадапа в користування
2.1, мiсцезнаходжешш дiлянки надр _ старокостянтинiвський район хмельницька

область, пiвденна околиця села Красносiлка.
2.2. Просторовi межi дiлянки надр, яка с предметом цiсi Угоди, ступiиь геологiчного

вивченнJI та освосння об'скта надрокорисryван ня. вiдомостi про затвердження (апробацiю)

запасiв корисноi копа;rини та загruъна kirьkicTb запасiв на час надання ,щозвоlry вказуються
Надrокорисцъачем у характеристицi дiллrки надр, яка е Додатком 1 та невй'емною частиною

цiеi Уго.шr.

3. Умовп корпстувапня дiляпкою надр, яка надана в корпсryванЕя
3.1. Умови корист)ъаши Еадрalми, влrд,r, обс-ги, дкерело фiпансlъштня та строки виконirннJI

Надрокористрачем робiт з видобрадня корисних копаJIин гранiтiв i мiгматитiв протягом строку

геологii та надр Украiни

?И/.Иtrп/а-
, в особi

el

яке зареестовiше Старокостянтиrrтшtiвською районною держtвною ад\,lшlсц)ацlею

Хмеrьницькоf областi з1.07.2004р, номер запису 1 664 l20 0000 00000з, кол КВЕ,Щ 08.12, в

особi голови правлiння Романюка Володимира Вiта-T iйовича який дiс на пiдставi Статуrу, (да,ri -

НадрокорисryваФ, з iншоi сторони (ла.,ri разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона) },клали цю
УголУ про умови корист}в{цшя Еадрами з метою видобувшrня корисних копlшиII

(далi - Угола), -шtа е певНеМною частиноЮ спецiшtьногО дозвоJIУ на користрtlнНЯ НаД).tI\,{И

ви ( > року Nя (да,ri - Дозвiл), про ЕижчевикJIадеЕе.

1. Предмет Угоди
1.1. ,Щерясеонапра надае Надрокористlъачу прttво тимчасового корисцъаншI дIJUIнкою

над) з метою видобування корисних копаJIиII, а Надрокористlъач зобов'язуеться викоЕ}ъати та

до,тримратисЬ умов користуВання дi;rянкоЮ надр, передбачених ,Щозволом, цiею Угодою T,l

нормами дiючого зtlконодавства.



ДiiДозВоJryвизначаютьсяВПрограмiробiТзВиДоб)ъ.аннJIкориснихкопаJIиЕ''капiДписуеТЬся
аБ;;;, е Додатком 2 ,u 

".'"й'Ъr"оЬ 
частиною цiеi Угоди (да.чi - Програма робiт),

З.2. Програма poбi. "-цйй або окрзмi ii показниrс,r, у разi потреби _мояqrгь 
змiнюватися

таlабо доповнюrч*"u 
"u 

,.Ы"оrо'..одоrо 
-Сrорiн 

у межах дii ,Щозвоrry та чiеi Уго,шл,
'-*- j.r.-a;;р;"ч, ou irriцЙЪ-вI'есенЕя змiн таlабо доповIIеЕь до Процрами робiт, зобов'язапа

надати iЕшй iTopoHi вiлповlлнi письмовi обгрунтрштпя та пiлгв,рдлу,d 1оlчт*,
3.4.Сторона,якаодерж.шавiдiншоiСторони.письмовiобrрУнтУвшlнязпlДrверД'ýrютIими

оо*уоr"о*о Б rrроп*"чii'чЙо-й"."rо змiя таlабо доповнеЕь до Програми робiт зобов'язана

в мiсящЕй TepMiH н4дати Й-;t Croporni письмоRч B'o',n'oBzl,.y вiдповЬ щодо 1Iрийняmя

пропозицй щЙ внесенrrя змiн таlабо доповнень до Програми робiт,
3.5. Строк u"*o"*"r 

- 

робi, 
'a 

",оо видоЪуваяIrя цорисних копчUIия може буп{

продовжеЕий за умови .*ооЪй"* стоку дii дозвоJry та цiеi угодл, iз внесенвя'r вiдповiдг,их

змiп до Програми робiт.
3.6.особливiУл(овикористрашUIнадраI\{ивизЕачаютьсяв.ЩозволiтацiеюУгодоюiе

обов'язковIdt{и До BиKoEaHIrjI надрокористувачем,

4. Права Сторiп на геологiчну iнформачiю про надра

4.1, Використання та ро;орядження Сторонаlrли геологiчною iнформачiею про надра

здiйсrпоеться в поряду визначеному зilконод,lвством,

4.2. Геологiшrа iнформачiя про над)ъ створеЕа (придбана) за рахуЕок копIпв державЕого

бюджегу с державною власяiстю.
+.3. i"Ъло.irrrч iнформацiя про Еадрц створеЕа (прилбана) * р*у":*,1:т* llержiвного

оод*d,' ,йчй""" надрокористувачу Еа празi корисryвання та володiння без права

позпоDяIDкення на договrрнiй ocHoBi в поря,щу визначеному закоподtlвством,
' ' 

4.ц. Геологiтrа iнформачiя цро Еадра, cтBopelra (прилбана) Надрокорисryвачем пц час д11

,Щозвоrry за власнi кошги, е його власнiстю
4.5. Нааро*ор"сryвач зобов'язшrrй в порядку визЕаченому законодавством у мlсJгIнии

сrро* ,rо"iдомrЬ ДержгЪоналрам оро .r"ор"rrоЪа/або придбанпя геологi,пrоi iнформацii.

4.6. Налрокорисryвач зобов'язаний повiдомити ,щержгеонадlам. пчо печедачу ним права

власностi 
"u 

геЪrrо.iтrу- iнформачiЮ Iм пр:ва користуваIпЯ пею не пiзнiше пiж за 10 робо,пп<

щЬ до TaKoi передачi.

5. Iншi права та обов'язки CTopiH

5.1. fiержгеопадра мас право]
5,1.1 витребовувъти у Нашlокористувача звiтнi ланi та iпформацiю про викон,шlня цlе1

Угод.l;
5.1.2 видавати та ЕапрilвJIяти Надрокористувачу в Meжzlx cBoei компетенцr1 вr,щIовlдЁr

приIшси, розпорядд(ецЕя таlабо повiдомлення;
5.1.3 здiйсIповати вi.цlовiдно до дiючого зilкоЕодrшства державний геологi,пrrтrl коЕтроль

за рачiоныьrпrм i ефекпrвним використalнп,lм надр Надрокористрачем;
5.|.4прIпяryватиНадрокорисryвачавi.ЩlовiднододiючогозаконодilвстваlУмоВцrе1

Уго.щ до вЙовiда.гrьпостi, 
-в 

тЪму ,шслi, зупиняти дiю ,Щозвоrry або пришlняrп право

користув:lнЕя IrадраI!{и IIIJIяхом ануrпованпя ,ЩозвоJIу в порядку визначеному законоо*:ч:у]_._,_^ 
s,t.s в уст:u{овлецому законодавством порядку вживати з:rходв до припинеЕшI всlх видrв

робiт з використання Еадр; що проводятъся Llадlокористувачем з порушешrrм стандартiв та

правил i мож)rгь спричиЕити псрання родовищ, icioTHe зниженrrя ефекгивностi робiт або

,ri"."."r" до .ru,о,й збиткiв, в iому,л-riлi якщо роботи ведугъся з застос},в,lЕIIям мgгодЬ i
способiв, що негативно впJIивЕtють на стtш надр, призводять до забрудненяя ЕавкоJIишIнього

природ{ого середовища або шкiдливих наслiдкiв д,о здоров'" населення, а також в iнших

випйках, передбачених законодавством Украiни;
5.1.6 у встановленому законодчlвством поряд(у вживати заходiв до зупиЕенЕя дlяJIьностl

пi.щриемств, уст*о" .u ор.Ьirацiй, що здiйснюо* ."*ор""rання надр без спецiа.гьних дозволiв

,а *орисryuа"rо або з порушеяням ylroB, передбачених т:lкими дозволzlь4и;



5.1.7 направляти матерiып.r щодо виявленш порушень в iншi уповновменi державнt
оргаЕи дJIя проведенн, контроJъних дiй i перевiрок, притягнення Нашlокористувача до
вiдповiдальностi таlабо вжитгя заходiв реаryвання вiдповiдно до компетенцii.

5.2. .Щерlкгеопадра зобов'язаЕа:
5.2.1 своечасно розглядати зверЕепяя Надрокористувача;
5.2.2 своечасно розглядати oтpпMilвi вiд Надlокористlъача програ}.{и, дпани,3вiти та iпшi

доку^{енти, лсi пеобхiдri дrrя вжоЕаIп{я робiт, визЕачени1( цiею Угодою.

5.3. При впконаннi робiт вйповiдно до умов цiсi Угоди Налрокористувач
зобов'язапий:

5.3.1 приступити до проведенЕя робiт на визначенiй дiллrцi надр яе пiзнiше нiж через 2
(лва) роюл з моменту початку строку дii,Щозво.тry;

5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкirшя в межах дiлян ки надр. наланоi в

користуванЕя, а також забезпечувати приведенЕя пор},шених земедь у стан, придатпий дJIя
використанвя за призначенням, або придатн ий для подальшого ix використilняя у суспЬному
виробЕI дтвi вiдцrовiдно до Програми робiт;

5.3.3 проводити роботи у термiни та в межах, з:вначених у Програь,ri робiт;
5.3.4 лотримуватися вимог законодавства Украiни, чинних стандартiв, правил, норм

виконанrrя робiт, пов'язаних з користуванням надраI\{и;

5.3.5 догryскати уповновФкених посадовrх осiб .I|,ержгеонадр для здйснення заходiв
держiвного геологiчяого коIrцоJIю в порядку та на пiдставах визначених чинним
зarкоЕодавством Украiни;

5.3.6 вiлтпкодовlъати збитки, заподi-пri пiдприемствам, установам, органiзацiям,
громадянам та довкiлrпо;

5.3.7 вiдпкодоврати у встаЕовлеЕому порядку власЕикаIr{ землi та землекористувачаI\.{

збики та втрати, завданi внаслiдок користув:lнЕя земеJIьЕими дiляттками вi.щlовiдно до мети
користуванЕя над)ами визначеноi,Щозволом;

5.3.8 використоврати надра вiдповiдво до MeTr, дtя якоi rx було надано;
5.3.9 забезпеч}ъати безпеку rподей, майна та навкоJIиIпнього црирод{ого середовищц
5 . 3 . 1 0 лотримуватися вимог та ),1{ов, передбаченrаr Дозволом та цiею Угодою;
5.3.11 надавати в установленому порядку .Щержгеонадрам iнформачiю щодо користуваннJI

Еадрalми;
5.3.12 при викоцаннi робiт передбачених ,Щозволом та цiсю Угодою застосоврати

прогресивнi технологii i TexHiKy, що забезпечують повне, комплексне i рачiональне використанЕя
Еадр;

5.3.13 зберiгати розвiдувальнi гiрничi виробки i свердловини, якi мокуть бlти використанi
при розробчi родовищ та в iншrо< цiллr, i лiквiдовувати у встlшовленому порядку виробки i
свердловини, якi не пiд.тrягають подzlJIьшому використанню;

5.3.14 зберiгати геологiцту i виконавчо-технi.пrу документацiю, зразки гiрсьл:rо< порiд i
руд, дублiкатiв проб корисних копаJIин, якi можlrгь бупа використанi при подальшому вивченнi
та використаннi надlr;

5.3.15 лотршryватися протипожежноi безпеrсl на родовищi та нести за Hei персональну
вiдповiдалънiсть;

5,3.16 зупинити виконанЕя на наданй йому у користувшrня дirянцi надр цiпьових рсбiт,
передбачених .Щозволом, пiсля зупинення дii,Щозвотry та пiсля його :lнуJrюваЕЕя;

5.3.|7 у разi зупинення дii ,Щозволу проводити на дiлянцi нашl роботи, пов'язанi iз
запобiганняrл виниIс{енЕю азарiйноi сиryацii або усуненням iT наслйкiв, а ткож виконувати
зtlходI, спрямованi на ус5rнення порушень, що ста_rпr пiдставою для з)пинення дii ,,Щозвоrry;

5.3.18 проводити у порядку всташовленому законодавством повторЕу експертизу та ouiпKy
запасiв родовищ(а) кориснlтх копаIин дiлянки (лiлянок) надр зазначеноi (зазначених) у,Щозволi
та цiй Угодi;



5.3.19 внести змiни до.Щозвоlry та цiеi Угод.r протtrом 3 (трьох) мiсяцiв з моменту
проведепЕя повторноТ експертизи та оцЬюа запасiв родовищ(а) корисних копЕtJIия дiлянки
(дiлянок) надр;

5.3.20 забезпечити рацiональне комплексне використання i охорону надр згiдно з цiею
Угодою та Програмою робiт;

5.3.2l створllти безпетri для працiвникiв i населення 1мови проведеЕIIя робiт, повkзапrл< з
користраIIЕям дiллrкою падр отриманою з метою видобуваннrI корисЕtд( копaulин;

5.3.22 у встдlовленому порящу забезпешffи викоЕalння вимог зчжонодавства про оцiнку
впJшву на довкiJIJUI.

5.4. При лiквiдацii робiт вiдповiдпо до умов Фсi Угоди IIадрокорпстувач зобовrязаний:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансрання лiквiдацйша< робiт вiдrовiдrо до

затвердкеЕого в устlц{овлеЕому поряду Проекry робiт;
5.4.2 У випа,щу повноi або частковоi лiквйацii.п,r консервацii гiрничодобувного об'еюа

гiрничi виробк.r привести у cтtlн, який гаранryс безпеку людей, майна i навкоrп,rrrпrього
цриродrого середовищ4 а в разi консервацiI - зберегти родовища та гiрвичi виробки Еа весь
перiод консервацii;

5.4.3 здйснювати за погоджешшм з органаN,tи держiвного гiрничого Еагляду та ilrшп\.rи
заiЕrересованими оргаIIаI\.rи у порядку встllновленому зtlконодalвством лiквiдацiю i консервацiю
гiрничодобрних об'ектiв або ii дiлянок.

5.5. Надрокорпсц/вач ма€ право:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лi.пянчi надр розробку родовища корисних копzlJIин та

iншi роботи згi,щrо з рловами ,Щозвоrry та цiеi Угод-r;
5.5.2 розпорядхатися видобуrши корисними копаJIин{lми в порядку вr:значеному

зlжонодzлвством Украi'ш,r;
5.5.3 вести, припиняти свою дiяьнiсть на отриманiй в користувalншI дiлянцi надр на

yмoвalx, визначених ,Щозволом, цiею Угодою та зчконодавством УкраiЪи;
5.5.4 при виконаннi робiт вi,щlовiдrо до,Щозво.тry та 1мов цiеi Угод.r зшrучдд цд цiлрящtоt

ytr{овrх виконавцiв окремих видЬ робiт, л<i MaroTb TexBiTTi мож.ш,rвостi, що вiдповiдають
вимогalм тIиI{I{ого зllконодtвства.

5.6. Надрокористувач несе вiдповiдаrьнiсть за дотриманням зал)Ееними викоЕilвцями
умов .Щозвоrry та умов користування надрilми вiдповiдпо до вимог Iшпного зrжонод:вства.

6. Коrrтроль за виконаЕням умов користуванпя падрами та положеЕь цiсi Угоди
6.1. Контроль за викон:lнням }а{ов користування надрilми вiдповiдно до дiючого

з;коЕодавства та положень цiсi Угоди, здiйснюеться ЕезаjIежно кожною iз CTopiH.
6.2. Надрокористувач при проведеннi робiт здiйснюе рiзнi вид,r виробничого коIIтоJIю, а

ТаКОЖ ЗДЙСrпОе контроJIь за викон:tнItJIм та якiстю робiт, якi проводить заlrучений виконавець.
6.3. ,ЩеР>r<ТеОнашrа проводrть захоlщ держtlвного геологiчного коЕгроJIю за викондlням

У^{ОВ КОРИСЦВ;lНЕЯ IIаДРllI\{И i положень цiеi Угоди та в межах цовЕовФкень вiдловiдно до
дiючого зiкоподавства:

6.3.1 За резУJIьтатап,{и проведенпх заходiв геологiчного контоJIю, безпосередньо або за
под:rнЕям Мirприрод.r, центраJIьних органiв виконавчоТ влади, що реалiз}rоть держalsн), полiтику
у сферi здiйснення державного гiрничого нагляду, елiдемiологiшrого Еагляду (спостереження),
держzlвного н:гляду (контроло) за додержаншш вимог законодirвства у сферi охорони
ЕавкоJIишIIьогО прцродногО середовища, органiв мiсцевого саJ\{оврядування, органiв ДrDС
зупишIе дЬ ,Щозволу у випадкirх передбачених пyItKToM 22 Порца<у наданЕя спецiа_тrьrтих
дозволiв на корисц/ваЕЕя надрами затвердженого постановою Кабiнету MiпicTpiB Укра'rпr вiд
30.05.2011 Nч бl5 (дмi Порялок) та в iншrлr випадках, передбачених законод.lвством.

б.3.2 зупиняе дiю дозво.тry за поданням Мiнприроди за зверIrеЕIIям до Мiнприро.щ
.щержекоiнспекпii таlабо iT територiальних органiв щодо невиконання Надрокористувачем умов
висновкiв з оцiнки впливу на довкiлля та./або висновкiв державноi екологiчноi експертизи,



вiдсутностi висновку з оцiIfiи вIIJIиву Еа довкiJIJuI тrабо висновку доржавноi екологlчно'i
експертизи дiялъностi з видобрfitня корисЕю( копаJIин.

6,3.3 приrпrняе право користранЕя надрzlti.tи IIIJIяхом ануJIюванЕя ,Щозвоrrу у випадках,
передбаченкх пункгом 23 Порядку та в iнших випадках, передбачених зiконодalвством;

б.3.4 звертасться з позовом до адuiнiстративного суду з метою припиненЕя Bcix видiв
робiт iз використання надр. що проводятъся з пор},шенням станларiв та правил i можJть
сприtшЕити псув{шЕя родовищ, icToTHe зниження ефеюивностi робiт або призвеспr до зна-IЕID(
збиткiв, а також вхмвас заходiв до зупинення дiяльностi пiдприемств, установ та органiзацiй, що
здiйсrпоють викорЕстilllЕя надр без спецiшьних дозволiв на користувalнпя надrами або з
порушеЕпям рлов, передбачеIIих таIс{ми дозволalми.

6.4. Дiя ,Щозвоrry поновJIюеться .Щерrrсеонадtами за умови yc},HeIrIш Надрокорисryвачем
причия, що призвеJlи до зупинепrrя його дii.

б.5. Н4дрокористувач мае право оскаржити в судовому порядку накази ,Щерхсеонадр про
зупиIIеЕIIя та пршиненЕя прarва користуваЕЕя дiлянкою надр IrrJIл(oM ш{уrповання ,Щозвотry,

7. Iнформуваппя CTopiH. Щорiчна звiтнiсть
7.1. Надрокорисцъач зобов'язаний щороку подавати до.Щержгеонадр iнформацiю щодо

стд{у викоЕаIлtя Програми робiт за формою встatIIовленою законод,вством та Еа,давати
вiдпgвiдri поясненюI з питiлнь, щб Biд+eceHi до компетенцii,Щержгеонадр.

7.2. Налрокористувач зобов'яз шй в устшrовленому порядку подавати до,Щержгеонашr
щорiчнi звiти вiдповiдно до форм звiтностi щодо облiку запасiв корисних копмин.

7.3. ,Щержгеонадра зобов'язана свосчасно iнформрати Надрокористувача з питанъ, я<i
BiдreceHi до i-i компетснцii i виникають стосовно викон.tнЕя умов ,Щозвоrry та положень цiеi
Угод.t.

8. КонфЦепчйпiсгь
8.1, Уся iнформацiя, отримана чл придбана Сторонами в прочесi викоЕ.lIпuI робiт, е

конфiденцЙною. Порядок i 1ъ,rови KopиcTyBtlHHlI iнформацiею, устalновJIюеться власЕиком
iнформачii вi.щlовiдно до чинного зaжоЕодавства.

8.2. Вшr.rоги конфiленчiйностi, передбаченi статrею 8.1. цiеТ Угоди, залишаються в сr:лi
пiсля пршrипеrтпя строку дii цiеi Угод,I, якщо iнше не передбачеЕо Iмнним зaжонодавством.

8.3. Конфiдеlщiйпiсть цiеi Угод.r не поширюеться Еа уIt{ови, врегульованi чинЕим
законод:lвством Украi'lпл, та щодо оргшriв, якi здiйспюють контролъ за ix виконанням.

8.4. Не е пор}'шеЕЕям конфiденцiйпостi цiеi Угода Еадання вiдомостей, докlп,tекгiв та
iяформаuii коЕтоJIюючим, судовим, державним органаN{ у випадках, передбачених тIиIlним
з:жонод:вством.

9. Обставини непереборпоi сили
9.1. Невиконанrrя або HeHmrerrcre викоЕ{rнIu{ зобов'язань за цiею Угодою е виправданим i

Не СПРИЧИНЯе вiдrовiдальностi у тому разi, якщо таке невикоЕiшЕя тм неЕiше)шlе викоЕalIп{я е
наслiдком випад(у або обставин непереборноi сили, яlti виникJIи пiсля 1кладепня цiеi Угоди,
перебрають по3а межа{и конц)оJIю CTopiH, та якi Сторони Ее могли aHi перед(iаш.rти, aHi
попередити роз)д{Еими заходаь,lи,

9.2. Пiд випа.щом Сторони розумiють цядзвичайну подiю, яка не носить харакгеру
невiлворотноi, о.щIк € Еепередбачувalною i раптовою лля CTopiH, а c:u{e: акти або дii органiв
державЕого управлiння, рiшення органiв мiсцевого сalfirовряд}ъarннJl, змirш в закояодавствi
УкраiЪи За УIt{ОВИ, що данi обставини безпосередньо вIIJIиЕуJIи Еа свосчасЕе Викона .IHJI
зобов'язань Сторони. Пй обставинами непереборноi сили Сторони розумiють повirrь, пожежу,
землетрус та iншi стихiйнi JIиха, оголошену та неоголошену вiйну, BoeHHi дii, загрозу вiйни,
ТеРОРИСТИТrИЙ аКГ, блОкаду, ревоrпоцiю, зlжолот, повстalнItя, MacoBi зазорlтпення та iншi подi,
що не з Iежать вiд волi CTopiH.

9.3. При HacTaTTHi обставин, зазначених у пупrсгi 9.1., Сторон4 яка опинилася пй ik
впJIивом, повинна в розумний строк, але не пiзнiше нiж через 7 кмендарних дпiв з дня ix



виникнеIrru{, без затримки повiдомити про це iншу Сторону та надати протягом б0 ка,rендарrrих
днiв докрtенти, що пiдтвердхують ii настання. Повiдомлення повиЕно мiстити iнформачiю про
xapaKIep обставин i, яrсцо можлrво, оцiнку ix впливу на MorKп.rBicTb виконаЕIUI стороною cBoik
зобов'язань за цiсю Угодою та пршrлiрний графiк виконанЕя зобов'язань.

9.4. Пiсля повiдомленпя про винишlенЕя обставин непереборноi сиrп,r Сторони, у
паЙкоротш,rй TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхi;цrостi) з метою приftrятrя спiльного
рiшення щодо подalJIьшого виковштня умов цiеi Угоди.

9.5, Пiсля припинеIlIuI обставин, зазначених у пунктi 9.1., Сторона, що опинилася пiд
вIIJIивом обставин непереборноi сиJIи, повинна без зацимки, a:le не пiзнiше нiж через 5
календарЕIr( днiв з дrя припиненЕя, повИомити про це iншу Стороку у письмовiй формi.
ПОВiДОМЛеННя пОвинно мiстити TepMiH, в лмй передбачаеться виконати зобов'язання за riею
Угодою.

9.6, Факг настання обставин пепереборноi сиJм повиЕеЕ буrи пiдгверджений
доцл{еЕтalJIьIlо компетеЕтним opl.tlнoм (сертифiкат торгово-промисловоi пшrати).

В разi вiлсугностi пiдтвердження Сторон4 яка не виконма cBoi зобов'язаню{, несе
вi.щlовйальнiсть в повному обсязi вiдповiдпо до вимог зiiконодавства.

10. Впкористапня украihського потенцiацr
10,1. У процесi наш)окорисryъанЕ;I на дi;rянцi надр, Налрокорисryвач використовуватиме

ОбЛаДНання, механiзми, засоби, приладдя, устатк}ъrrшш та iH. переважно вiт.пазнянrтх виробникiв
(В ТОМУ ш.Iслi пос.тгуги) тiею мiрою, у якiй ix цiяи та якiсть, порiвняно зi свiтовими цiнами та
лсiстю, булуь технi.пtо, техяологiчrо й економi.rно доцiJБними, та не призводитиN{уть до
зпижепrrя рiвня виробrrицтва та екологi.шоi безпеки.

11. Набутrя чипностi, змiни, розiрваппя та припипевня Угоди
1 1.1. Щя Угода вабирас ,пlHHocTi з дrя реестраЦiI ,Щозволу та припrлrяе свою дiю з моменгr

припинення пр.lва користувzlНIUI НаД)аI\,tи пIляхом аЕуJIювання .Щозвоrry або закiнчення сцоlg дii
.Щозволу.

11.2. ДlЯ цiеi Угоди автоматиtlllо зупиЕясться, в частинi викончlнI I робiт, передбаченю<
,Щозволом у випащу його з)дмненЕrt та поновJIюеться у разi поновлення лii ,Щозвоlry.

11.3. ftЩО iнше пряио не передбачено цiею Угодою або.лlнним в УкраЪi законод.lвством,
продовженЕя строку дii, BEeceHIUI змiп та доповнень до цiеi Угод,r здiйсrпоеться в порядку
встilновленому законодавством УкраiЪи шJUIхом викладення цiеi Угоди в новiй редакцii, яка стас
чинною пiсJtя ii письмового оформленrrя Сторонами та пiдписання )лIовновrDкеними особами
CTopiH.

11.4, Одlостороння вiдrlова вй виконшrrrя умов цiсi Угоди повнiсто або частково не
допускасться. Право односторонньоi вiдлови вiд цiеi Угоди надаеться {ержгеонадрil]\,r у випадку
пршIиненIш прatва користувд{ЕrI надрzль{и IIIJlrtxoM tlнуJIювашя .Щозвоrry.

11.5. КОЖНа СтОрона пiдтверджуе, що обидва пршr.riрники цiеi Угоди пiдписаri вй i] iMeHi
особою, яка ма€ право втIиЕяти юридитri дi вiд iMeпi вiдповйноi юридштrоi (фiзиштоi особи -
пiдприемчя) особи. Кожна Сторона гарirнтуе, що нею виконанi yci умови i формальностi,
передбаченi i-i установwrмИ докyп{ентш{и, щодо прийняТтя оргаЕаI\.{и управлiння рiшеrrня прrr
погодженI I i пiдписаннЯ цiеi Угод-r, а особ4 яка пiдписала цю Угоду, мае длЯ ЦьОго досТа,,-чiЙ
обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Стороною на
обмехення представництва особи, яка пi,щlисала цю Угоду вй ii iMeHi, або на недосювiрнiсть
вiдомостей щодо цредстalвIlицтва.

11.6, Сторони несуIь повIrу вiдповiдаьнiсть за правильнiсть вкаtаних ними у цiй Угодi
реквiзитЬ, а у випадкУ змiни: реквiзиТiв, юридитrоi чи факти.пrоi адреси, назви, ycTaIloBIIиx
докlълентiв, Сторона, у якоi вiдбулаСя така змiна, повинна повiдомити про uе iншу Сторону у
строки та в поря,щУ визначеномУ законодtвствоМ УкраiЪи. У разi неповiдомленш{ Стороrпа
вес}ть ризик настання пов'язаншх iз ним несприятливих наслiдкiв.

11.7. Yci правовiдrосини, що виникilють з цiсi Угоди або повkзаri iз нею, у тому числi
пов'язанi iз дiйспiстrо, укладеннJIм, викоЕalнЕям, змiною та припинешrпц цiеi Угоди, тJIуIйаченням



ii 1шов, визначепн-пr,r наслiдкiв недiйсностi або порушення Уголи, реryлоються цiею Угодою та
вiдrовiдними цормаN{и IIиЕЕого законодавства УкраiЪи.

11.8. Ця угода скJIадеЕа украiнською мовою у двох aBTеIITпEIEID( прrлviрпrках, л<i мають
одцакову юридиI+rу сиJry, по одному примiрнику дlя кохшоi iз CTopiH.

12. Додаткп до Угоди

12.1. Невiд'емною частиЕою цiсi Угоди е:
- Додаток l - Харшсгеристика дiлянки надр;
- ,Щодаток 2 - Програма робiт.

13. Юриличнi адреси, реквiзити та пiдппси CTopiH

.Щержавпа служба
геологii та надр Украiпи

03680, м. IfuiЪ,
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Додаток 1

до Угодr про умови користувдцrя
Еадрами з метою видобувапrя

:;i:Z:'Wйм ,фr"И//

В 2015 poul тов, мАгмд", вiдповiдrо до Поgганови КМУ вй 26.03.200Е р Jtэ 264 ,була прведена
повmрIrа геолого _€копомiчна оцiнка Красносiлкiвського родовIшtа з меюю KoperyBaHIи TexHiKo-
економiчrrлt покщнrткiв робоги кар'еру IIАТ " Старкосгяrrпшiвськlдi спецiалiюваниf, карф-, а саме:
ПеРеРаХУНОК ЗаПаСЬ КОРИСНОi КОПаJIИНИ, приведення дlлнш( по якостi спровиl*л у вiдповiдriсгь чинним
норматrвним доц/ментам, , а також визначення технiко-економi.плок показникiв подальшоi розробки
дiлянки рдовища. Результаюм проведеноi робогп ста.по затв€р.Фкення запасЬ корисноi копаJIини за
прмнсловими lсатегорiями А+в+с l в кЬкоgгi ll5l7 ,0 тис.м3 ( А-3732,0; В-4478,0; Cl- 3307,0 тис.м3)Проюкол вй 25,06.20l5p Ns 3385. Ъмельна дiлянк4 rUIощею 41,9rц кадасгрвий
J{i68242E7700:05:032:0005, де прводитьсЯ в}rдoбуваIшЯ корисноi копаJIини, надана в оренд/
пiдlриемсгву iз ЗемеJIь прмислоВостi згiдrо договору серiя та номер: б/н вtл29.|2.20|2 pl<y

У 20 l б рцi було проведено коршувашrя станом на 0 l .07 20 1 бр технiкоекономi,плоt показrпrкiв ТЕо
постiйшл< коlцицй Красносirпсiвського родовища та подане на розгляд .ЩЗ. В рзультатi прведеноi
РОбmИ На ЗаСiДаНЯi .I[ePlcaBHoi KoMicii по запасах Kopиcнro( копалин було заrверджено прсrrокол м зб05
вй14.07. 20lб роцу, яr\ий с доповненrrям до Прqг9цбду I! З385вiд 25.0б.20l5р.

У 2017 рцi <DоП Вiтюк В.А за технi.плrм завдаrпrям ПрДТ .. Старокосгяrrпrяiвськrй спецiлtiзоваrпп:i
кар'ср" прведено пеологфкономiчну оцiнrсу та дорозвцIry запасiв гранiтiв i мirмrппiв
Красносiлцrвського родовища в Старокостяьmшiвському районi ХмельниrркоТ областi.

.щорозвiдqу прведено в пiвденнiй частшri родовища на частинi земе.гrьноi дiляrп<и кадасгровий
шs6824287700:05 :032:0003.

Земельна дiлянм дорозвйки за рзпорядr(еrоrям Хме.льншIькоi ОД{ надirна в ореt{д/ ПрАТ

ХЛРАКТЕР ИС ТИКА
дiляпlш Еrдр грiпiтЬ i мiгматrгiв КраспосiлкЬського родовцщr.

Красносiлкiвське рдовIпце гранiтЬ i мiгмапtгiв рзташоване в Старкосгяrrпrнiвському районi
хмельницькоi областi на пiвденнiй околшдi с.красносiлм за 7 км вiд райошrого цеЕгру - м.
Старкостяrrпrнiв.

Вперше родовrпде було обстелсено коrrгорою ''Укрпроекгдор' в 195ф.

В 1959-196ф.р. на рдовищi Кяi'вськоЮ ГРЕ тресту "КиiЪгеологй" були прведенi пошуково-
розвiдвальнi роботи и затвердlсенi запаси кристалiчнlаt порй в якостi сировини дlя буювого каменю i
щебешо дя будiвельнrлr робiт (проюкол УТКЗ вй l6.02.196lp. Ngl986).

В l971-1972p-p. Пбузькою ГЕ прведенi геологорозвiд/ваJънi робоги i перрахованi запаси корпсноi
копаJtини станом на 01.07.1972p. (протокол.ЩЗ СРСР вй 07.09.1973p. Nэ6974).

В l979-1980p.p, КиЬсьшпr геологiчним вiддЙом Республiмнського пр€ктво- вишуýlмльною
iнст,rгуry "у*рремдорrrрекг" прведена дорзвiдка родовища i затверш<екi запаси корисноi копалини за
прмясJIовими категорiлrrи Д+В+С l в KbKocTi 2l977,0 тис.мЗ (про,юкол УТКЗ вiд 02.12.19tlp. Nо 4l4l).
Комп.пексом прведенrл( геоJIогорзвiд/ваJIьшо< рбiт в достатньому сцrпенi ыrвченi геологi.шrа будова
рдовища, умови заrlягаЕня i рчовинний скп4д корисноi копалини, а такол< гiдрогеологi.+li, irпtенерно,
геологi.пri i гiрничоrехяi.оli умови його ексшryатацii'.

В l99б рцi на пйставi поданю( доlсумеггiв у вiдповйностi до закояодавства Украi'rш з
над[юкористування пiлприсмство отрима:lо спецiальrпrй дозвiл на рзробку Красносi.lпсiвського рдовипIrl
гранiтiв i мiгмапtгЬ вiд 23,12.1996p. Nэ7l7, проекша потркнiсть пiдприемсгва 372,0 тис.м3 видбугку на
piK.



"Старокостяrrмнiвський спецiалiзований мр'ер'' Старокостянтинiвською Р.ЩА згiдно договору вЦl9.05.2016p iз земель промисловостi дr" "rпдйуЬ *ойrоt *onar,*n.
_.__В 

пiвнiчнiй частинi даноi земельноТ дiляЙ, ,*u ,"*од*"", в лiцензiйшо< межах та межах гiрничоювцвоry, вже лровод}lться розробм родов}rща.
r lрничl роОOru, цо проводил_ись 

-:--11т"""о"" :rатрямку вздовж пiвденного борry дiючого кар'еру,показали iърну якiсть корисноi копапини в цьомумiсцiЪ невеликий водоприток.
Доцйьнiсть проведення rптх робiт "*rur""i Дiр].Б"*р" Украihи- роботи з геолого-економiчноiОЦiНКИ Та ДОРОЗвiдlr запасiв .р*ы; l---;i."чrй" ,кр""J;;;;;о.ъ*" 

oooo"n*u в
'т:":::]:та1"*кому районi Хмел"""Ь"оiЪоп""ri ."f'.'"rp""*i * номером Y-l8-1 89/l.Ja результатами розгляду. матерiалiв повторноi геолого-економiчноi оцiнки - д-ороr"iд* a-u"bгранiтiв i мiгматrгiв KnacHoc1l1BliKo'o рооо"йч 

" 
Ьйр-о*о"r"rr"riвському районi на засiданнi колегii,Щержавноi KoMiciT Украi'ни по запасах корисних копаJlин при !ерrсавнiй *y;di;";;";iT ; надр Y*pai.rпll 5.06,20] 8 року_ протоколом fl(з 
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'.
зопверdэrcено бмансовi запасч сmаном на 01.0i.2018p в кiлькоспi по KatпezopiM в tпuс.м3:l) вле;<ах спецiа.пьного дозволу :

А4720,0;

В- 1935,0;

Сr-5З71,0.

Всього: l2026,0 тис.мЗ.

?жi#i:"-:#Z:#:a 0t,Oб.2018р бuансовi заtltrcu незмiненlu i поруuенuх вuвitпрювмням zpaHiпiB i

С1- 2l55 ,Огис.м3.

' Пйрахунок запасiв родовища. виконано i затверджено станом на 0I.0з.20l8 року на топоосновiмасштабу l:2000 методом геологiчлю< бло-j; 

';;йi;;р 
сру_до горизонry з абсолютною вiдмiткою

i_l{i:o"'KoHryPi, 
ВИЗНаЧеНОМУ пiд час державноi реЬстрац'ii pooiT з геологiчного вивчення надр (форма

.*""JНfr:;,.УJ,ТfiЬ;'flТ":i"_Т*;}:#жL,!алансом запасiв кориснlо< копалин yKpai,l*.I

А-Ц68.469: В - l879.967; с, - ъвв.s?а; д+Бid j'rзвзz.аr,
Згйно з Робочим проекгом ез"б* 

' 
о.r:_"ФЙ йпосiл*iвсь*ого родовища гранiтiв i мiгматrгiвll:"-"" продуктивнiсть мр'еру становить 372,0 тис.мj в rстаяовlrгь понад з7 poKiB. 

r -PJ vrcnvD'rb ) l''v ТИС,М5 В ЩlЛЬНОМУ ТiЛi На piK. TepMiH роботи кар,еру

o"r:"ffiJýil:;i:"Ж"i;:::'J#"::**. приросту запасiв дiлянки дорозвiдки зазнала змiн rrлоща

Географiчнi координати родовища, включно з площею ДОРозвiдки насryпнi:
9

" 45,26" 7, l8, l0"
9. 45,29" 7, l8, 14.
9" 45,29" 7. l8, l8"
9,45,зl, 7. l 8, 2l,
9" 45, з5" 7" 18,22"
9" 45,з4"

7" |8, 27"
9.45,зз.

7" 18,27"
9.45,зз,

7. l8,43,
9" 45,27"

7" l8, 50,



|on. or,rs,l z7" 19,02"

|+я" ls, rs, 27" 19,02.

9о 45, 14" 27" 18, 42"

4 z7" |8,з2"

9" 45,2з" 7. 18, 1l"

0 9" 45,28" 7, l8, 5 l,

Зага.llьна rшоIла рдовища склала 45,63 га.

В гtологiчнiй буловi родовища прlймаrоь y.racTb докембрiйськi крпста.пiчнi порди Подiлюького
чарнокiтового ]<ошшексу, предсгав.гlенi чулно{ердичiвськими гранiтами i мiгматrtгами та корю ik
вивiтрюванrrя. Бсзпосердъо на пордах криста.гli.пrого фУнламеrrry заrlп?ютъ неогеновi та чегвЁргиннi
вiдклади, якi предgгавленi кафонатно - пiщано-глrпшсюю mвщею та грунmво - рслиннпм шарм.

Криста.rIiчнi породп рдовища предсташенi гранатбiсrтrrовп.rи гранiтами та мiгматrrгами, що
вмiчцпсrь рлiкпr бiогкг-плагiоклазовtдс гнейсiв i хсlпи пегматrтгiв.

Узагальнений ;юзрiз по родовиtry наведено в таблицi.

Корткr rrректерrстпкr порiп Поц"rtшiсть пордп , м

до

Розкрuонi пороdu

Груtпово-рослинний шар 0,Е 1,5

Суглинок льосовидний бурий 0,4

Пiсок mнкозернисгrй глшlистий зелец/вато-r(овтого
кольору

Жорства мпнякЬ

3,0

2,Е50

0,2Валняк мушьовlй
перкристалiзований

сiриiц я<оrгувато-сiрld

Жорства крисгалiчнrоt порИ cipom кольору мiлко-
щебенева

4,4 5,5

гiдросrлодисго-l@олiнimва порла сiрого кольору

Вивiтрiлi гранiти i мiгматrгпr

J 0

7ý

45,0

4,0

l з,0

KoptrcHa копмuна

Прмисловий косфiцiеiтг рзкриву на родовищi стаяовrrгь 0.2м /м

60

|+я. лs, tc,

|2

вц

1,3

0,5

5,Е

крисгалiчнi пороlц зачеп.ленi вивфюванням i
незмiненi, предсгавленi гранiтами i мiгматrrгамн сiрого,
рlсевосiрго, рiлше темно-сiрого коJIьору, щЬrими,
масивними, серед якrпr зусгрiчшсrrься ксенолiти гнейсiв i
жили пегматlтгiв



КОрисною копаJIиною на КрасносЙкiвському рловищi е крисгалiчнi порди докембрiю (гранiти i
мiгматrrпr), частковО вшфiлi та без слiдiв вивiтрювання. Серлня ik поryжнiсrъ - 54,02 м. Поцлкнiсть
рзкршню( порИ в сердньому - 15,6 м.

Гранiти i мiгматrrпr вивфiлi Macrb мiсце на всiй rшощi та вйс.лоненi в пiвденнiй часгr*ri кар'еру.
ПокрiмЯ вивфiлюt порiд знаходrrгЮя на глибинi 3,0-1 1,5M, пiдоrпва - нд глибиrri 10,5-24,5 м. Вивiтрiлi
гранiтн i мiгматrп разом з вшIняками та х(орствою вiднесенi до cкeJtbнoю рзкриву i ix псrгужнiсть в
меяФх залишку рзкривlпок порiд коrпшасгься вiд 1,6M до l7,0 м. Вшфiлi граяiти i мiтматlrг и не мо2куть
буп,l використаНi в якосгi сирвиНи на буг та щбЬ черgз Еизьку мехаяiчну мiцпiсть.

Гранiти i мiгмапrш порушенi вивiтрюмнням зндходгтъся на глибияi 10,5-24,5 м, пiдошм - на глибшri
l2,5-з1,0 м. НайбЬьше знюкення пiдошви порушеню( вивiтрюванrям гранiтiв та мiгматитiв
СПОСТеРiГаСГЮЯ В ЦеШГРаЛЬнiЙ часгинi рзвiданоi Iшощi , досягаютl глибшл.r до 26 м. Псrrytюriсгь юни
порушенrд( вивi,грюванням гранiтЬ i мiгматrтгiв в меr(ах :иJIиIIIку IцD( пори змirпоеться вiд 0,5 до l1,0M.
Порушенi вивi,грюваннлrr гранiти i мiгматrгп,r по фiзшсо-механiчним в.пастrrвостям прилатнi л.ля
вирбI*rrпва буювого камеrпо та щебеню.

ГРаНiТИ Та МiГМаТrrПr КаР'С?У чудновоберличiвськi незмiяенi розвiданоi тшощi мають пiвнiчносхiдне
простягання, падirпя всьою KoMIиeKcy порiд - пiвденно <хiдне. Покрiвля незмiненlоr вшвriтрюванням
гранiтiв i мiгмаптгЬ залягае на гrшбинi l 1,5-31,0 м.
Вrвченi гранiти ryлново-бершrчiвськi до юрпзоЕry +l98,0M i корисгуються максимаJIьним
розповсюдкеннЯм на рзвйанiЙ rшощi, пройденi глибокиrдr свердIовим}rП на всю глибr*r5r бурirтня до
70,0м.

Гiдрогеологiчнi рrови рзробкИ РДовищд характ€ризуються нмвнiстю двох взасмозвЪзанrдr
водоносшд( горrвоlггiв: одного, зв'язаного з четв€ргинншrrи вiдк,llаддми, i другого - з цiщlлrуватоююною кристалiчнlо< порiл. Максllмальrqй рзрахуrr<овиf, приток води в кар'ер з ураý/ванням
атмосфрlлп< опадiв ва кiнцевий перiол розробки становитиме 7 Е40 мЗ/добу. Факгичйй ст,ановrгь з620
сганом на 01.01.20l Ер.

Гiрrичо-технiчнi умови дозвоJIяють рзроблгпr рдовище вiдкршлм способом на пов!rу потркriсть
корисноi mвщi.

Система рзробкп рдовища транспоргна iз зовнiшнiм вiдвалоугворlrrrям.

ТехнологiЯ видобувмнЯ корисноТ копалини пердбачае рзФку з поперднiм первиннlли iT
рзпушув:lнням бурпiдривпlлми роботами меюдом свердловинrпп зарядЬ. Бурiнrrя свердlовин
прводtfгься станками уларяо-обергального бурiння. Подрiбнеlшя негабарrtгу првод}tться мехаяiчнrп.l
спосюбом екскаваторм з гiдравлi.пrим молотком (буrобоем). Вибуховi iоб* npouo*o"" увiдIовiдноgri до затвердкеного типового прекry БВР, в якому зазначенi ;вдiуси-небезпе.ппrх зон:

_ для.lподей_350м;

- дlя споруд i механiзмiв _250м,

НаваrrгаженнЯ гiрlллчоi порди прводлrться електриtlнИми екскав:rюраМи ЕIС-5Дч Та гйрв.пi.пrим
екскамюром Хiтачi -450 з рiзнlоt видоб5вшоr горrвоrтгiв одночасно.

Транспоргуваrшя гiрничоi породи дIя вmринного подрiбненrя i сорDrмння на дрбильно-
СОРГУВаЛЬНОМУ З:lВОДi ЗДiЙСШОСТЬСЯ ТеХНОЛОгiчrпrм автограяспорmм. .Щоставка прводиться по iсrrуочlо<
кар'ерrпш аrголорогах,

налрокорrсrувач

голова прав.гliння ПрАт'. Старкосгяrrпrнiвський

спецiалiзомrпrй кар'ер" Романюк Вололимир Вiта.лiйович
спсцЬлlзовauой

14ър"

с
Kpai

Ено

(посада rтюaновФЕtlоi особц rрЬмщЕ, ix ,, .ю бsьковi)



.Щержгеопадра Надрокорисryвач

ОЛОГ/ олова правлiння

IIРОГРАМЛ РОБIТ
з впдобувавпя корпсшпх копалЕц

гранiтiв i Mi гматитi в Красносiлкiвського родовища

.Щодаток 2
до Угоди про р{ови користуванЕя

надрами з метою видобlъання

"io,6, й/еitТ"ТИ;:Щ

iзоваrп.rйкост
р)

кВ

+
D

t\

Jlъ
п,/п
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