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04.04.2005 Ns l 285 120 0000 000l

онною держ:rвною адuiпiстрацiею Житомирькоi областi вiд

21, код КВЕД 08.1l ,Цобрапня декоративного та будiвельного

йас - .Щержгеонадра) з олнiеi

яке

видобування корисних копалин

сторони та товариство з обмеженою вiдповiдаьнiсто кПолiськrтй лабрадорит>,

кiменю, кшняку, гiпсу, крей,ш та гJIинистого сланцю, в особi генерального д{ректора

Загорднього Дмица Олексiйович4 який дiе на пiдставi Статугу (далi - Налрокористрач), з

iншоi сторони (да.пi разом - Сторони, а кожна окремо - Сторна) укпtrли цю Уголу про умови

користувitнЕя Еадрtlми

(лалi.Угопа),якасневЙ.емноючастиноюспецiальногодозволУнакорист}ts.шЕян4ДРши

вiд <_>l року Jф _ (лапi - .Щозвiл), про нIDкчевикJIадене,

2. BЦoMocTi про дiлянку падр , яка надапа в користуваппя

1. Предмеr Угодп

1.1. Держгеопадра надае Надрокористувачу право тимчасового користування дляЕкою

,чдр , *"rоо Ъидобування 
"орr,r""*- 

*оrr-ин, а Надркори_стувач зобов'язусться виконувати та

дотимратпсь уrо" *орrп"rу*ня дi;rянкою налр, перлбачених ,Щозволом, цiсю Угодою та

нормами дiючого зatконодавства,

з метою

2.1 . Мiсцезнаходження дiлянки надр

6 на чн ш о

2.2. Просторовi межl дrлянки
' i Угодл, ступiпьна,др, яка е предметом цlеl геологlчного

вивченвя та освосння об' с!сга надрокорист}ъalннJI, вiдомостl про затвердження (апробацiю)

запасiв корисноi копалини та зzгаJIьЕа кlлькrсть запасlв на час наJI{шня .Щозволу вказуються

Надрокористувачем у характеристицl дlJIянки надр

о

цiсi Угоди.
, яка с .Щодатком l та невiд'емяою частиною

(дата укладсшвя)



Умовш корпсryвапця дiляшкою цадр, яка цадапа в корпсц/вапня
З.1. Умови користувalння надрами, види, обсяги, джерело фiнансуванrrя та строки

виконання Налрокористlъачем робiт з видобування корисних копtlлинн лабрадоDитiв
протягом строку дii fозволу визначаються в Програмi робiт з вилобування корисних коп.lлин. яка
пiдписуеться Сторонами, е .Щодатком 2 та невй'емною частиною цiеi Угоди (ла.тi - Програ,vа робiт).

3.2. Програма робiт в чiлому або oKpeMi iT показники, у разi потреби можуть змiнюватися
таlабо доповнюватись за взаемною згодою CTopiH у межах дii ,Щозволу та цiсi Угоди.

3.3. Сторона, яка iнiцiюс внесеЕня змiн таlабо доповнень до Прграми робiт. зобов'язана
надати iншiй CTopoHi вiдповiднi письмовi обгрунтування та пiдтверджуючi докрленти.

3.4. Сторон4 яка одержала вiд iншоi Сторони письмовi обrрунтування з пiдтверджуючиirrи

документalý{И та пропозичii щодо анесеЕIIя змiн та,/або доповнень ло Програми робiт зобов'язана в

мiсячниЙ TepMiH надатИ iншiй CTopoHi письмовУ вмотивованУ вiдповiдь щодо прийня]rя
пропозичiй щодо внесення змiн таlабо доповЕень до Програми робiт.

3.5. Строк виконiш}tя робiт з метою видобув:lння корисних копiulин може бути

продовжений за р|ови продовженця строку дii !озволу та цiсi Угоди, iз внесенням вiдповiдНИХ

змiн до Програми робiт,
3.6. Особливi умови користуванru надр.ми визначrlються в .Щозволi та цiеЮ УГОДОЮ i е

обов'язковими до виконання Налрокористlъачем.

Права CTopiH tia геологiчпу iнформачiю про падра
3.7. Використання та розпорядження Сторонами геологiчною iнформаuiсю про надра

здiйснюеться в порядку визначеному законодавством.
3.8. Геологiчна iнформачiя пр надр4 створена (прилбана) за рахунок коштiв .1ержавного

бюлжеry с державною власнiстю.
3.9. Геологiчна iнформачiя про надрzL створена (придбана) за pirxyнoк коштiв .1ержавного

бюлкеry. надастьсЯ НалрокористуМчу на правi користуванЕя та володiння без права

розпорядженнЯ на договiрнiй ocнoBi в порядку визначеному законодавством.
3.10. Геологiчяа iнформацiя про надр4 створена (придбана) Налрокористувачем пiд час дii

!озволу за власнi кошти, е його власнiстю.
3.1l. НадрокОристувач зобов'язаний в порядку визначеному законодавством у мiсячний

строк повiдомИти .ЩержгеонаДрам прО створеннЯ та./або придбання геологiчноТ iнфорr"rаrrii.

з.l2. Надрокористувач зобов'язаний повiдомити .щержгеонадрам про передачу ним права

власностi на геол;гiчн' iнформаuiЮ чи права корист}вання нею не пiзнiше яiж за 10 робочих днiв

до Taкoi передачi.

Iншi права та обов'язкп Сторiш
5.1. .Щержгеонадра мас право:
5.1.1 витрбовумти у Налрокористувача звiтнi д li та iнформацiю про виконання uici

Угоди;
5.1.2 видавати та направляти Налркористрачу в меж:rх свосI компетенцii вiдповiднi

приписи, розпорядження таlабо повИомлення;
5.1 .3 здiйснювати вiдповiдно до дiючого законодавства дерхавниЙ геологiчниЙ контроль за

рацiональним i ефекгивним використilнвям надр Налрокористувачем;
5.1 .4 притяryвати Надрокорисryвача вiдповiдно до дiючого закояодавства i умов цiсi Угоди

до вiдповiдальностi, в тому числi, зупиняти дiю.щозволу або припиняги право користування

надрitми шляхом анулювання .щозволу в порядку визначеному законодавством;
5.1.5 в установленому законодавством порядку вживати заходiв до припинення Bcix Btt:iB

робiт з викориСтання вадр, щО прводяться НадрокористуваЧем з пор},шенням стандартiв та прави_'t

i можугЬ спричинитИ псувalннЯ родовищ, icToTHe зниження ефективностi робiт або призвести до
значвих збиткiв, в тому числi якщо роботи ведугься з застосувzшням методiв i способiв. цсl
негативно впливають на стан надр, призводять до забрулнення павколишнього природного

середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров'я населення, а також в iнших випадках.

передбачених законодalвством Украiни;



5.1.б у встановленому закоподaлвством порядку вживати заходiв до зупиненttя дiяльност
пiдприемств, установ та органiзацiй, що здiйснюють використанЕя вадр без спецiа.ltьних дозволiв
на користуванЕя або з порушеншпrr улrов, передбаченlтr( тllкими дозволiлми;

5.1.7 направляти матерiали щодо виявлених порушень в iншi уповноважепi державнi
оргаlни для проведеняя контольню( дiй i первiрок, притдчення Надрокористlъача до
вЦповiда;lьностi таlабо вжrrгя заходiв реаг}ъання вiддовiдно до компетенцii.

5.2. .Щерlкгеояадра зобов'язlяа:
5.2. 1 свосчасно рзглядати звернеЕrrя Надркорисryвача;
5.2.2 своечасво рзгJидати отриманi вiд Надрокористувача програми, плulни, звiти та iншi

документи, якi необхiднi дrя виконанпя робiт, визначених цiею Угодою.
5.3. Прп вякопаппi робiт вйповЦЕо до умов цiсi Угодп Налрокорвстувач

зобов'язднцй:
5.3.1 приступити до проведення робiт на визначенiй дi.rrянцi надр не пiзнiше нiж черз 2

(дм) роки з моменту початку стрку лil,Щозвоlry;
5.3.2 забезпеЧувати охорнУ надр та довкiлля в межiD( дiлянки надр, наданоi в

користувalнпя, а тarкоЖ забезпеч}ъати приведення пор},шених земель у стан, придатний для

використalння за призначенкям, або прилатний для подальшого ix використання у суспiльному

виробничтвi вiдповiдно до Програми робiт;
5.3.3 проводитlл роботи у термiни та в межах, зазначених у Програмi робiт;
5.3.4 лотримумтися вимог законод.lвства Украiни, чиttних стандартiв, правил, норм

виконання робiт, пов'язаних з корпстуванпям надр!rми;

5.3.5 допускати уповновФкених посадових осiб .Щержгеонадр дlя здiйснення заходiв

держiлвного геологiчного контрJIю в порядку та на пЙставах визначенrх чинним

зalконодавством Украiъи;
5.3.6 вiдшкодовувати збитки, заподiянi пiдприемствам, ycтilнoBaJlr, оргilвlзацlям,

громадя Halt,l та довкi,qлю;
5.3.7 вiдшкодовувати у встановленому поря.щу власникам земл1 та землекористувачам

збитки та втрати, завд:rнi внаслиок користувalння земельними дi.пянками вi,щrовiдно до мети

користувalнЕя надрап.lи визначевоi Дозволом;- 
5.З.8 використовувати надра вiдповiдно до мети, для якоi iх було надано;

5.3.9 забезпечуваги безпеку lподей, майдrа та навко.lпдшъого прирдIого середовищц

5.3.10 дотрl.шРатися вимог та умов, передбачепrх ,Щозволом та цiею Угодою;

5.3.1l надавати в устzlновленому порядку ,щержгеонашlам iнформаuiю щодо користув,lння

паДр:llt И;

5.з,|2 при виконаннi робiт передбачених Дозволом та цiею Угодою застосоврати

прогресивпi ,ейологii i TexHiky, що забезпечують повне, комплексЕе i рацiональне використання

надр;
5.З.l З зберiгати розвiдувальпi гiряичi виробки i свердловини, якi мож)пь бути використанt

при розробчi ролоuпЩ ,u u ir* цiЬ, i лiiвiдов)ъати у вст.шrовленому порядку вирбки i

свердIовипи, якi пе пiдлягшоть подальшому використtlнню;
5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-технiчну локрrектшtiю, зразкИ гiрських порiл i

руд. дублiкатiв фоб корисних *on-n", якi можугь буm використанi прп подальшому вивченнi

та використаннi надр;
5.3.15 лотримуватися протипожежноi безпеrш на рдовищr та пести за Hel персонalльну

вiдповiда,rьнiсть' 
пr.r"ня на наланiй йомч ч к 1iльових робiт,5.3.16 зупинити виконапшI на паданiй йому у корпстрапнJI дlJurЕцl надр ц

передбачених Дозволом, пiсля зупинення дii Дозволу та пiс.тrя його ilнуJIювання;

5.з.l7 у разi зупинення дii ,щозволу проводити на дiлянцi надр роботи, пов'язанi iз

запобiганпяv випикнепню аварiйноi сиryачii або усlъенн.шrr iT наслмв, а т.кож викоЕрати
зФ(одI, спрямовапi на усувенвя порушень, що стали пiдставою д;rя зупинення дii,Щозволу;

5.З.l8 прволити у порядку встalновленому зiконодавством повторну експертизу та оuiнку

запасiв роловЙ(а) кориснlтх *о.rалпп дiляяюл (дiлянок) надр зазначеноi (зазначених) у .Щозволi

та цiй Угодi;
5.3.19 внести змiни до [озвоlry та цiсi Угоди протягом З (трьох) мiсяцiв з моменту

проведенrrя повторноi експертизи та оцiяки запасiв родовищ(а) корисних копztлин дiлянки
(дiлянок) налр;



5.3.20 забезпешти рацiона.пьне комплексне використаЕня i охорку надр згi.що з цiею
Угодою та Програмою робiт;

5.3,2l створити безпещli для працiвникiв i населення }ъiови проведення робiт, пов'язаних з

користуванням дiлянкою надр отиманою з метою видобlъавня кориснЕх копалиЕ;
5.3.22 у встiшовленому порядку забезпечити викон:lннrl вимог зlжонодaвстм про ouiHKy

впливу ва довкiлля.
5.4. Прп лiквЦацff робiт вiдповiдпо до умов цiсi Угодп Надрокорпстувач зобов'язацsй:
5.4.1 првести та здiйснити фiпансування лiквiдацйнш< робiт вi.щlовiдlо до

затвердкепого в устilповленому порядку Пректу робiт;
5,4,2 у випалку повпоi або частковоi лiквйацii чи консервацii гiрнlлчодобрного об'екга

гiрничi виробки привести у стан, який гараrrryе безпеку lподей, майна i навколишнього
природIого середовищ4 а в разi консервацii - зберrти родовища та гiрничi виробки на весь
перiод консервацii;

5.4.3 здiйснювати за погодхенЕям з органами державного гiрничого нlгляду та iншими
заiнтерсованими орг:lнiлми у порядку встautовленому законодавством лiквйацiю i консервацiю
гiрничодобlъних об'екгiв або ii дi.гинок.

5.5. Надрокорпст5/вач мsе прrвоз
5,5.1 здiйснюмти на наданiй йому дiлянцi надр розробку родовища корисЕIfх коп.lлин та

iншi роботи згiдно з 1ъ,rовами .Щозволу та цiсi Угоди;
5.5.2 розпорядкатися видобугими корисними копаJIин,шrи в порядку вцзначеному

з:жоЕодавством YKpai'tпt;
5.5.3 вести, припиЕяти свою дiялънiсть на оциманiй в користувtlння дirrянцi надр на

},It{oкlx, визначених .Щозволом, цiею Угодою та законодавством Украihи;
5.5.4 при виконашri рбiт вiлповi.шrо до.Щозвоlry та FtoB цiеi Угодr 3алучапr на пiдрядtих

ylloBax виконавцiв окреIrло< видiв рбiт, -п<i мають TexHiцri можливостi, що вi.щlовйають
ВИМОГаItl ЧИННОГО ЗаКОНОДаВСТВа.

5.б. Надрокористувач несе вiдповiдмьнiсть за дотимавням зал)веними виконавцями

умов .Щозволу та умов користув:tння надр!lми вйповiдно до вимог чинного зaконодzвства.

6. Контроль за впкоЕаяпям умов корпстуваЕЕя Еадрамп та шоло2кень цiсi Угодш
6.1. Концоль за виконalнням ул{ов користуванпя над)ами вtдповlдно до дючого

з.жоЕодавстм та положень цiсi Угоди, здiйсню€ться незалежно кожною iз CTopiH.
6.2. Налрокорист}tsач при проведепнi робiт здiйснюс рiзнi ви.шл вирбничого коI роJIю, а

також здiйснюе KoHTpoJrь за викон:lнням та якiстю робiт, якi проводить Заlr}.^rений викоЕllвець.
6.3, ,Щержгеонадра проводить з:lходи держ:вного геологiчного контоJIю за виконанням

}ъ{ов користувzlння Еад)aми i положень цiеi Угоди та в межах повновФкень вi,щrовiдно до
дiючого законодalвства:

6.3.1 за результата},rи проведених заходiв геологiчного контроJпо, безпосердньо або За

подiшням Мiнприр.шл, центральншх органiв виконавчоi влади, що ршriзують держzlвну полiтику

у сферi злiйснення держ:вного гiрничого нiгляду, епiдемiологiщого нагляду (спостерження),

державногО нaглядУ (контроrпо) за додержанЕЯм вимоГ зtжонодalвства у сферi охорони
нzlвкоJIишнього природrого середовищ4 органiв мiсцевого сап.rоврядування, органiв .ЩФС
зупиняе дiю ,ЩозволУ у випадк:rх передбачених пунктом 22 Порялку надarння спецiальних

дозволiв на користув{rнЕя надрами затвердхеного постановою Кабiнету MiHicTpiB УКРаiЪИ ВiЛ

30.05.201l Ns бl5 (далi Порялок) та в iншrтх випадках, передбаченrтх законодавством.
6.3.2 зупиняе дiю дозволу за поданЕям Мiнприроди за зверненням до Мiнприроли

.Щержекоiнспекцii таlабо ii територiальпих органiв щодо невикоя.шня Надрокористрачем р|ов
висновкiв з оцiнки BIIJшBy на довкiлля таlабо висновкiв державноi екологiчноi еКСПеРТИЗИ,

вiдсупrостi висновку з оцiнки впливу на довкiлля та./або висновку дерЖавнОi еКОЛОГiЧНОi

експертизи дiяльностi з видобувавня корисЕих копarлин.

6.3.3 припиняс прllво користувzlння Еадрами шJIяхом alнуJlюв:lпня ,Щозволу у випадках,
передбачених п},нктом 23 Порялку та в iнших випадках, передбачених зzконодавством;

6.3.4 звертасться з позовом до адr,riнiстативного суду з метою припинення Bcix ВИДiВ

робiт iз використrrння надр. lцо проводяься з порушенням станлартiв та правил i моrlсугь

спричинити пс)ъанкя родовищ, icToTHe зниження ефективпостi робiт або приЗвеСТИ ДО ЗНаЧНИХ



збиткiв, а т:кож вживае заходiв до зупиненЕя дiяльностi пiдпри€мств, ycтimoB та органiзацiй, Що

здiйсrпоють викорястtlн}lя надр без спецiа;ьнrл< дозволiв на користукrнIrя надрами або з

порушенЕям },мов, пердбачених тllкими дозволами.
6.4. Дя .Щозволу поновлюеться ,Щеря<геонадrами за у rови усунення Нащюкористувачем

причин, що призвеJш до зупиненЕя його дii.
6.5. Надрокористрач мае право оскаржити в судовому порядку накази ,Щержгеонадр про

зуflиненшI та припинення пр:lва користрllння дiлянкою над) шJIяхом ануrпованвя .Щозвоrrу,

7. Iпформуванпя Сторiп. Щорiчпа звiтпiсть
7.1. Налркорисryвач зобов'язаний щороку подавати до .Щержгеонадр iнформацiю щодо

cтalнy викоЕiшня Програми робiт за формою встановленою з:lконодавством та надавати
вИповiднi пояснення з питчмь, що вiднесенi до компетенцii ,Щержгеонадр.

7.2. Надюкористумч зобов'язапий в устаЕовлеЕому порядку под;rв{rти до Держгеонадр
щорiчнi звiти вiдповiдно ло форм звiпrостi щодо облiку запасiв корисних копаJIин.

7.3. .Щержгеопадра зобов'язаrа свосчасно iпформрати Надрокористувача з пи,гань, якi
вiднесенi до i1 компgтенцii i виникають стосовно BиKoIl:tHtш ploB .Щозвоrrу та положень цiсi
Угоди.

8. КопфЦепчiйпiсть
8.1. Уся iнформацiя, отримllна чи придбапа Сторонами в прочесi виконання робiт, е

конфiденцйною. Порялок i 1,ллови користувiшIrя iнформацiсю, устаноыIюеться власвиком
iнформачii вi,шlовiдпо до чинного зzжонодllвстм,

8.2. Вимоги копфйенuiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiеi Угоди, за:шшаоться в силi
пiсля припинення строку лii uici Угоди, ясщо йше не передбачено чинним зilконодавством.

8.3. Конфйенцiйнiсть цiеi Угоди не попшрюеться на умови, вргульованi чинним
зzжонодавством Украi'ни, та щодо органiв, якi здiйснюють контоль за ix виконанням.

8.4. Не с порушенIrям конфiденцiйностi цiсi Угоди надllння вiдомостей, докуtlентiв та

iнформаrii контроjIюючим, судовим, держarвним орг:lнrlм у випадк:D(, пердбаЧеНИХ ЧИННИМ

законодiвством.

9, Обстдвпви пепереборпоi сплп
9.1. НевиконаНня або непалежне виконalння зобов'язань за цiею Угодою е виправданим i

не спричишIе вiдповiда.lIьностi у тому разi, якщо таке невикон:lнЕя чи неналежне виконання с

наслiдком випадку або обставин непереборноi сили, якi виIIикJIи пiсля укладення цiсi Угоди,
пербуваоть поза межап.tи контоJIю CTopiH, та якi Сторони пе могJIи aHi перлбаЧИТИ, aHi

попередити розрrними заходzми.
9.2. Пiд випад(ом Сторони розумiють надзвичайну подiю, яка не посить хараIсгеру

невiдворотrrоi, о,щzlк е непередбачуваною i раrrговою д.пя CTopiH, а саме: акти або дii оргапiв

держalвного управлiння, рiшення органiв мiсцевого с.rмовряJ[увrrння, змiяп в зzжонодавстВi

Украihи за умови, що данi обставини безпосердньо вплинули на сво€часне виконання
зобов'язань Сторопи. Пй обставинами непереборноi сили Сторони розумiють повirъ, пожежу,

землетрус та iншi стихiйнi лпr(4 оголоше11у та неоголошену вiйну, BoeHHi дii, загрозу вiйни,
терористичний акг, блокаду, революцiю, зaколот, повстatння, MacoBi заворушепня та iншi пОдii,

що не залежать вiд волi CTopiH.
9.3. При rracTaHпi обставин, зазначених у пункгi 9.1., Стороп4 яка опинилася пiд ix

впливом, повиЕва в розуплний стрк, arле не пiзнiше нiж через 7 ка.пендарнпх дliв з дня iх
виникненЕя, без затриrrлки повiдомити про че iншу Сторону та надати протягом 60 календарних

днiв локуrаенти, що пiдгвердясуоть ix настапrrя. Повiдомлення повинно мiстити iнформаuiю прО

характер обставин i, яtщо можливо, оцiнку ix впrшву на можливiсть виконarння стороноЮ cBoiх

зобов'язапь за цiею Угодою та примiрний графiк виконання зобов'язаrrь.
9.4. Пiсля повiдомлення про виIIЕкненЕя обставин непереборноi сиrш Сторони, у

найкоротший TepMiH, проводять зустрiч (у разi необхiлностi) з метою прпforягrя спiльнОгО

рiшення щодо подаJьшого виконання }ъ,rов цiеi Угоди.



9.5. Пiсля припиненЕя обставпн, зазначених у пункгi 9.1., Сторнa' що опинилася пiд
впливом обставин непереборноi сили, повинна без затримки, ыlе не пiзнiше нiж через 5

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

9.6. Факг настання обставин неперборпоi сили повинен бlти пiдтверджений
доцrментально компетептЕим орг{шом (сертифiкат торгово-промисловоi палати).

В разi BИcyTHocTi пiдтвердження Сторонц яка не виконalла cBoi зобов'язalння, несе
вiдповiда.тьнiсть в повному обсязi вi.щIовiдпо до вимог зalконодllвства.

10. Впкорпстаппя украiпського потепцiа.лу
l0.1. У прочесi надрокористув:lння на дi.пянцi надр, Надрокористувач використовумтиме

обладпапня, механiзми, засоби, приладдя, устатк).кrнЕя та iH. перважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi посrryги) тiею мiрю, у якiй ii цiпи та лсiсть, порiвняно зi свiтовими цiнами та
якiстю, будугь технiчно, технологiчно й екопомiтrо доцЬнlдrrи, та не призводитим}ть до
зниженЕя рiвня вирбництва та екологiчноi безпеки.

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

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

11. Набуття чпппостi, змiпп, розiрваппя та прпппшевпя Угодп
1 1.1. IИ Угода набирае чинностi з дrя ресстрачii .Щозвоrry та припиняе свою дiю з моменту

припиненпя пр:ва користування надрrr ,lи IIIJuD(oM аЕуJIювання .Щозволу або закiнчення строкУ лii
.Щозвоrry,

11.2. Дiя цiеi Угоди автоматично зупиЕясться, в частинi викопiшня робiт, передбачених

.Щозволом у випадку його зупинепня та поновJIюсться у разi поновлентrя дii .Щозволу.
11.3. Якщо iнше пряr,lо не пердбачено цiею Угодою або чинним в yKpaihi законодавством,

продовження строку лii, внесення змiн та доповнень до цiеi Угодл здiйснюсться в порядку
встaшовленому законодавством Украни пшяхом викJIаденнJI цiеi Угоди в новiй рлакuii, яка стае

чинною пiсля ij'письмового оформлення Сторонами та пiдписання уповноваrкеними особами
CTopiH.

l1.4. Олностороння вiдмом вiд виконання уrrлов цiеi Угодл повнiстю або частково не

допускаеться. Право односторонньоi вiдr.rови вiд цiсi Угодл надаеться .Щержгеонадрам у випадку
припиненЕя права користуванЕя пад)аt{и IIIJIяхом ануrповшrrrя,Щозволу.

11.5. Кожна Сторона пiдгвердлсуе, що оби,ща примiрниrc.r цiсi Угоди пiдписанi вiд ii'iMeнi
особою, яка мае прiво вчиЕяти юри,щrщi дii вй iMerri вi,щlовiдноi юридичноi (фiзичноi особи -

пiддриемця) особи. Кожва Сторона гараптус, що нею виконанi yci уrrrови i формальностi,
пердбаченi iT установчими док},Lrентz rи, щодо прпйняггя оргzrнiми управлiння рiшення про

погодкенЕя i пiдписання цiеi Угодr, а особц яка пiдrиса.тrа що Угоду, мас дIя цього достатнiй
обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH не може посrrлатися у спорi з другою Сторною на

обмеження предст!lвництва особи, л<а пi,щlисала цю Угоду вiд i] iMeHi, або на недостовiрнiСть
вiдомостей щодо предстrвництва.

11.6. Сторони несугь пoBlry вiдповiдапьнiсть за правильнiсть вказаних ними у uiй Уголi
рквiзитiв, а у випадку змiни: рквiзитiв, юридичноi чи фаrгичноi адреси, назви, уст:lноВчих
докlт.лентiв, Сторонц у якоi вiдбулася така змiнц повинна повiдомити про це iншу Сторону у
стоки та в порядку визначеному законодавством УкршЪи. У разi неповiдомлення Сторони
несугь ризик настaшЕя пов'язаних iз ним несприягrпrвих наслiдкiв.

l1.7. Yci правовiдносини, що виникrrють з цiеi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому числi
пов'язанi iз дiйснiстю, укладення\{, виконzlнням, змiною та прrrпиненцям цiсi Угоди, тлуlvаченням
i'i ylrloB, визначеняям наслiдкiв недiйсностi або порушення Уголи, реryrпоються цiею Угодою та
вйповiдними нормами чинного законодазства Украiни.

l1.8. IIя угода скJIадена украiнською мовою у двох Irвтентичних примiрниках, якi мають
одяакову юридичну силу, по одному примiрнику для кожноi iз Сторiя.



13. Юрrrдшчпi адресш, реквiзпти та пiдппсrr Сторiп

,Щержавня с.гrуrсба
геологii та шадр Украilпп

03б80, м. IfuiЪ,
вул. Аптона Щедiка, 16

едрпоу 3753б031
тел. (М4) 53б-13-20

Надрокоршстувач
повне наймецrвання: Товарlство з обмеженою
вiдповiда:Iьпiстю <Полiський лабрадорит)

юридичпа адр€са:вул. ГероiЪ Украiни, 10,

смт. Хорошiв, Житомпрська обл., l2l0l,

СДРПОУ (iдеrгифiкацiйний код ФОП) 326l0340
тел. +380674l03577

Генеральний дирктор

ОВ <Полiський лабралорит ))

аQ,L{,?с

р

}а

Цосалл прiзвищс, ir'r. по баБковi)
днiй д.о.
прiзвяще, iM'r,

Прllмiтки:
l. Угода та додатки подаються до ДержгеонадР У лвох примiрниках, офрмлюються заявником вшповlJlно до

примiрних фрм i засвiдчуються пiдписом уповноваlкеноi особп заявника,

Z. ПрБграма робiт обирасться заявником вiдповiдно до виду корисноi копалнни,

3. Заповнення назв, найменувань та вiдомост€й заявника в передбачених для lього мiсцях в Угодi та додатках,

рa**"Йо"*о ,o,o"rro"u- зiдповiлним шрифтом (Times New Rоmап) з устаНОВЛеНИМ РОЗМiРОМ (l2),

о

ь

ь

)





Додаток 1

до Угоди про },L{ови корист}ъztння
надрll}rи з метою видобування
корисню( копаJIин лабралоритiв

д Иlвlд 20

Геоzрафi чнl uнаlпu ux tпочок diлlянкu Halp

Загалъна площа : 296 rа.
Протягом 1979-1985 Р.Р, Житомирською ГРЕ в районi робiт проводились загальнi пошуки

титанових рул. У рзультатi цих робiт пробурна 1 свердловиЕа в межalх .Щобринського-1

родовища.
У 1994 роцi при проведеннi детшlьноi розвiдки Добринського родовища дш ГВКК <Бiличi>

в межах ,Щобринського-l родовища пробlрено 5 свердrовин.
У 2006 роцi ТОВ <Полiський лабрадорит> отриммо спецiшьний дозвiл на корист}ъtlння

надр,lми вИ 25.09.2006 .N! 2874 з метою геологiчного вивчення. у т.ч. дослiдно-промисловоТ

розробки лабралориry,Щобринського- 1 родовища.
Протягом 2006-2015 р,р. /IП <Житомирбуррозвiдка> за технiцrим завданням ТОВ

<Полiський лабрадорlтт> прведеЕо детальну геолого-економiчку оцiнку запасiв лабрадориту

!обринського-l родовища.
Корисна копaл.JIина на родовищi представлена незмiненим вивiтрюванням лабрадоритом

коростенського iнтрривного комплексу середньопротерозойського BiKy потlокнiстю вiд 5,4 м до
51,8 м.

Пцкi розкривнi породи представленi гр}нтово-росJIинном шаром. пiщано- глинистими
вйкладами, корою вивiтрюваIlЕя (жорствою) кристмiчних порiд. Середня поryжнiсть

розкривню( порй - 2,9 м,
За резуrьтатами радiщiйно-гiгiенiшrоi оцiнки корисна копzlJIина вiдноситься до 1 класу

булiвельних MaTepia.lliB i може використовуватись дIя Bcix видiв будiвництва без обмежень.

NsNs
т.т.

ПнШ СхД

1 50,42,2,7" 28"48'29"-
50"42,28" 28"48,29,

J 50.42,30" 28,48,2,7"
4 50"42,з2" 28"48,28"

28,48,33,5 50.42,з4"
28,48,з5"6 50"42,з4"
28,48,41",7

50"42,з2"
8 50,42,26" 28"48,29"

ХА РАКТЕ РИ СТ ИКА
.Цобрппського-l родовпщд лабралорптЬ

,Щобринське-1 рiдовище лабрадоритiв розтаrповане в 0,б км на пiвнiчний схй вiд села

!обринь Хорошiвського рацону Житомирськоi областi.
Запаси затвердкенi.ЩКЗ УкраrЪи, протокоJIи вiд 10.02.20lб Ns 3528, вй 01.12.20lб Ns 3738

(доповнення).
Зага:ьна кiлькiсть загlасiв, затвердкепrх ДtЗ Украi'lти cTilHoM на 01.01.201б року за

категорiею А складае 588.0 тис.мЗ,
При проекшiй потркностi кар'еру кориснiй копаrшнi - 12,469 тулс.мЗ в piK пi,щlриемство

забезпечене запасами на строк бiльше 20 poKiB.

Ступiнь освоснЕя родовища: не розlюбJIяеться.

2



Гiдргеологiчнi та гiрничо-геологiчнi
вiдпрацювання його вi.щритим способом.

Гешера.пьпий дпректор
ТОВ <Полiський лабрадорпт>>

у {ови та сприятливl для

Загоролнiй.Щ.О.



,!



,Щодаток 2

до Угоди про уtrови користувzlння

надрами з метою видобування

*op""nlo< копалин лабрадоритiв

ПРОГРАМАРОБIТ
з впдобуваппя корпсппх копаJIпп лабрадорптiв,Щобрпвськогь1 родовtlща

Надрокорпстувач
Генера.льний длректо
тов кполiський

фý*Е Загороднiй
(посадл гФi]вице, iм'r, (лосадц прiзвgще, iм'я,

Dr.

a-

$

Строк
проведепшя

,Щдерело
фiнапсу-

вапЕя

Вrдп робiт}lb
п./п

I- IV кв. 2020 р.Власпi
коштп

Складаr*rя та затвердке}fiя проекry на

законодавством

рзробку i
1

I кв. 2021 р.Власвi
коштп

2 пйготовм матерiалiв та отриманtlя у встtlновленому
надання гl огоп

П кв. 2021 р.Власпi
коштп

з

для пов'язаних з
згlдно з

проектом
Пiдготовка родовища до розробки:
- проходка в"tЪних. розрiзних таншей m }творення
плоцидок першочерговоi вiдрбкr1 проходження
гiрничих виробок (розробка вйкритим способом);
- проходка вертикальних, похилих стволiв, шурфiв

тощо ка пiдземним способом

4

IV кв. 2021 р.Власпi
коштп

5 Початок видобування (одиниця вимiру на рi*)

I кв. 2022 р.Власпi
коштя

згlдно з

проекгом

розробки

6 Вихiд на проекгну потужнiсть

з4026]0

ух

d

Ж:а:"w-i}:iУ",Wх,,Щ?

!ержгеопалра

обсягп
робiт

1

ркультиваriт рловища в порядку встlшовленому

1

1

Ш кв. 2021 р.Власпi
коштп

.,l




