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······J~'~:,апідс~щ~~~~
~-&~-~f~~2~.«ег«. Jcta.il · Дсрж1с""'"'І'''' ,
о;tнісї сл~·юни та ~~:;~~~~/~ною віл.ювілальнісгю «]о іочівський 11с1с;11,11111'1 1,1"1) І)\

1·. С!\)()ІІ:1111.' гочівською р,111011()1\) лсржавною адміні, І раці« І\) ! і ,()7_ j l)l)_~, І)\)І()

І ~99 120 0000 000279 КВЕД О~.12 - JюGyuш111>i 11і-.:1,:,. гра і1,1. 1 1111-1 і као.пи«. 10 11,:11\11

·11•1,,,·1,,р,1 11111кс1 Степана f;орисонича. як1111 ді« 11а пілсгав] паІ)Л С1,1.1і ]І r.po1,:1p11 , :1_

11,:, ·i' сторони (далі разом - Сторони. а кожна окремо - Сторона) ук.1а.111 1щ1 \11 11 , ,
користування надрами 3 метою видобування корисних кom.1J11111 С1ш1і - У г,1 ш І. ,11"1 (

невіл'ємною частиною спеціального дозволу на корпсгсваиня н.гірпми 11і 1_ иІ \ 11)\ 111,!
'l:')1 '( К\ .\'" _21)~1 ( Ш'ІЇ · )((НІ\і.І). ІІ)"Ю нижчсииклалсис.

І.ІІрсл1с1 У10.щ
1
• І. )lсрж, со надра надає Надрокористувачу прано тимчасово: о корисгу н,11111>1 1 '. ,,11• , ,

надр 3 метою видобування корисних копалин. а І іадрокористувач )IJ·,1 ·я 11111,1,/і\ 1 ,1п1
1а дотримуватись умов користування лілянкою надр. 11срс,11'і,1че1111\ Л,011юr1,)\J 11і11;, \7 '!, т,:

' " , \:і ІіЮ'ІОІ законолавства.

2. Ві.шмосгі про ці.тянку пидр, 11ю1 11:1,цн:1 в 1;01шсrуваш111
' І. Місцезннходжсния ділянки надр Львівська область. Зо.чочі вськиі; р:1Гіо11. І У , \

нінлснь 1:1i;t с. Вороняки.
?.2. І Іросторові межі лілянки надр. яка с прелметом Іlігї Уготи. ступии. 1 :..'l'.! , іч: 1 1

' : І.і,І , ,!СІ1 Ні 115! (,()·i'J,Tcl иалрокорнсгування. ні І(І\ІОСІі іІ!'Ю .агверлження (,ІІІ!)ОіІсІІlі1(1)
;,111 '13 КОріІСІІОЇ КОШ1ЛІІНИ та загальна кількість jaJ/ctcii; Іі,і ,,,і( ііJ.ісіІ!ІІ>І )~0$іЮ.І) '>!

'І ·т,(11: J:11•сл,11ачегv1 у характсристиці ділянки на_ 1р. ,11,(1 ( /l()Ct,1лc 1\1 І , ,1 !!,~,:,, 1', \і,,,,;,, 'і , ,
\lil ї іи.

3. Умови корисгуванни .1і.11111ю1ю ш11р. якя 11:и:111:.1 в !-:ор~!сп в:.J.:111
.І. \'\ІОНІ н,рІІСІ)ЩlІІНЯ H,l.lp;l\111. ВІІ_lІІ. ,1\Іl$іІ1І .. lЖс'\k11І 1.j,і11с,І,:..:>І\,іНІІ:.І J,i

п11':'s11н11:ч Палрокористувачем робіт J вилооунанпя К\1р:1,;111:, 1,,,1,а:111: L')І 111111,:,
·1 ;·, i' , lлво:1:-, в11311с1,1:11\,п,ся в Про: рамі р, i 1111_ 10,"і\ 1: 111і1;1 \', ·11:,:11,1 1-,, 1

111_Jі1k)ПІ,с:1 Сторонами. с Додатком 2 та невід'ємною частиною 11і1ї Y10.r111,т:1і !1

робіт).

і і( І І

- ' ' (іІ'.( \j(j



l.]. Програма робі, 13 цілому або окремі ЇЇ JІ()І,(ПІІІ/і(ІІ. ) ра11 Іі0ІрС1)ІІ \11)",!()Л,

\; І!!С>Е [ЛІ(')! та/або Цl)Іl\JВНЮШПІ1СЬ ~а юаС\11101() 310.J()f() С1орі11 ) \ІС;І,іІ\ ІЇІ )[,1sr:1) І'. 1:1 ,l
У,,-).ш.

3.3. Сторона. яка гнщгює внесення змін та/або ;юпо1111с11,, щ І Ір,нр:1\111 1ю111т.
зобонязана надати іншій Стороні вілповілні 1111L:1,\ю11і ,11)ІJ1)111ун:11111ч ::: : i.tiт~-;··, .. , •r;

І , І ( І І 11

;А. Сторона. яка олержала віл іншої , 1\111,,іІіІ 1111LІ)\І1)111 ,1,11py111:,;,:1,1r151
Г,ІТ[<\(Т 1<)

1
ІІІМІІ 'ЮІ()\ІСНПІ.\1!1 та пропозиції ЩО,[l) ІНІСССІІІ!іі :\1і11 га il),) l(,/1() !1.:1:,

І Іро: ра ,111 робіт зобовязана в місячний термін налаги і11111іі1 СтС1ро11і 1111с1.~1 P\I0::1:J,)1JJ,i)

відповідь щодо прийняття пропозицій щодо внесення змін та/або /t1н101111с;11, н1 Про, рами
роnіт.

..~. Строк никонаиня рооі І 1 метою ІНІ.l1І\))ІJ:1ІІІІ>І 1(0!)1/СІІІІ\ 1(1)!/сІ 11111 мо я«: \J\ЛІ
1:p,J.tc,

1
, r,0111ii 1а УІ\ІОІНІ 11ролопження строк- tїї }(1111н1. І) ІtІ( 1 \'1 о 111. н 1111,:",.'11

1
1,1\1

і 1 1 і 1 '\ '\1і11 ,:о І І1югр;1\111 робіт.

.(). Особливі умови користування надрами визначаються в )to изолі г:1 t(i" !() У 1 ,1.,,1,, ; (
оnон·я3ковнv1и до виконання Надрокористувачем.

,J. Правн Сторін ш1 гсплогічнх інформацію про tta.(pa
,l. J. [111користання та розпорялження Cтopc)fJa\111 ІL'(1ІС,1 і1111,нп і11(/)(1р\1,111іпі1 11 rp,1

іі І І ,r 'l'5! 11 ІЮП5!іtІ:у IJll'\IIU'ICII0\1) 'Jс!КОІІОІОШС І Н\)\І .

' Гсологі
1ша іиформапі» про надра. сл1п1х11:1 (11р11 u\111,1) ·::1 р:1,~ 1: ,;,,, ,,11,

.:;~жав,ю, о бюджету с nержавною власністю.

4.3. Геологічна інформація про надра. створена (11р11 tn,111,1) ,и

1,
1

1
1

1 u,0.-1 налається І Іа.11ю1<ор11с1уш1•1: из 11pu1,,i кппигг, п:11111;1 п 1111,1 (iL·i
І г·1тор,1лже11Н5і 11':І .'І.О! опірній основі В 110р51.[І,у IJII Sll,l'iCf/(i'v!_\ \,li(()!ilJ.(i!IJL'IIIO\I

. І гологічна інформація про надра. сгнорсна ( 11р11 11с1) І !:1. 1 1: 11:1'1l·, 1,.,
•, . , . :, 11.J) іа власні кошти, є його власністю.

-1.5. І іадрокористувач зобов'язаний в порялку н1нначено\1) 1ак(1ІІl>д,шс 11111\1 :, \1ic,1•11111i'i
<; 1:

1
11і.1(1\/ІІТІІ Лержгеоиалоам про створення та\J()\) ІІJ)ІІ. tбаІІІІ>І І С,),І(іІ іЧН\Іі і1і(j)\)j)\І,щі";'

11:і.(])' кс,р:, ·г:т111 )()()()ІJ,13;1н111'1111)Ві.t\)\ІІІІІІ )k;У,І,:ІL'()ІІ:І ірам 11ро 11с1х· f:111\ f!!J\! !Ір,111:1
1. 1 kІІ 1 · 1 і 11;1 геологічну інформапік, чи права кор11сту1;а1111,1 нс1с, 11с 11і .нігпс ні.к '\Н І() р,1"1. 'І \

І і Ср1 . .". l,'11/

'і\\!іі J;

5. Інші права та обов'язки Сторін
:;_ 1 _ Лсржтсо,щtра маг право:

НІіір і:_: 1:,1111 у l la;tpr)І,11p11c1) 11а•1;1 11·.і 1111 t: 11і !,! ін.] ІП\І 111111., І , '''І )!! 'f<н,, <111 1

' 't 1ц,11пt1 та нш.равляти Надрокор1н.:1у11а•1) 11 \1,:;1;;1;, LJ:l,( 1 1,,:\1 ,,.: ,:1ш': 1.1 1
)1111111с,1. р()mоряджсння та/або повідомлення:

5.1.3 здійснювати відповідно до діючого iaкo1101ai,cл;u 1ср;к,ш1111і1 1 с,1 1r
1

1 i111111i"1
11 :~,1 :1, 3а раціональпи; і сфективним використанням 11с1;1р І Іа.11ю1,,,р11с 1у11,1,,с\1.

. : . f при: 11ил1 !·Іадрокор11С1у11ач,1 1зі,1по1:і ню u, rіюч!н r1 т1,,.111ол ·, І',' 1 \ \1(•11 'І!' 1

.1) н1;тпові.1а.п1,нос1і. в тол1у числі. ,у111111ял1 t110 ){();1,,1).І) auo 11р1111111;;11,1 , 11,Ш,1

І .і! І на. \11! LІІа!51\О.ЧаІІуЛЮ!3ШІНЯ ЦОШО.І) В IIO))>i.lK) ІІІПІіс,'ІСІІ( .лк. ,І 1:11,,.: 1,1.

. І.:~ І\ устанош1сному законолавсгвом ПОр>і.11<) І!ЖІІІЗсП!І ',с!,\О.tіІ, ,J\) 1ір1ІПІІНС11,І>І <JL'J\
,,11.1113 робіт '3 використання надр, що проводяться На:1,рок(,р11ступ:1чс\1 iJ,)p:, 1,іL'іІ:І>І\1
,·1,111 1:11·, гів га правит: можуть спр11ч11нип1 псування ро.·юв,1111. іс Г(І 111..: ,11,11Кl'ІІІІ>1 сфс1< 111 11 ,,_ 11

і ,,j,, J,i,1 ііріІJВ..:..:,11 ;·>J н1ачн11х збитків. Г3 ТО\ІУ числі іІі:11111 Jl()(\11111 ІJ•,''І: І'!,С'І ·: \Т'Т()(''/ІІ.'1іІ!!:І\І

І !І ,, і способів. гпо исгативио впливають на СТ,111 надр. і!рі!'Ш().!ЯІІ, іо )c!\1p_v (іІ.:,Ііііі
,,,.Jl,J. I, :: І І ( І J нр: родного сереловишз або ШКJ,'lіІІІЕІІ\ li,l..:.:i гкін l.i>I : kp(

1,1:{\'Ж 1, 11111111\ випадках. передбачених ,аконо:tа1к·,н11\1 ~-'1;р;1ї1111:

5.1.6 у встановленому законо [аВСТІЮ\1 ПОрЯ.'11() ПіКІІ 1;:1 І !І і;]\( l' !

~Іі..:~,і,пl,і111Х Д()~ВU,ІЇІ, ІІс! користунпнпя i!L)(i

І ; І ) І \!І І'



5.1.7 нанравляти матеріали щодо виявлених порушень в інші уповноважсиі 1ер:+::tн11і

.т:·,, І'І lJИI 11])0!\С.'І.СІІІІ>І кон1ро;11,1111х дій і псрсвірок. пригя: ІІСІІІІ51 \ Іалрокорисг, вача .ю
вілпові.тальності та/або вжиття заходів реагування l3i1-1110,;i:111l1 ,:1,1 і,\) 111l.:1І..'1111ї1.

:<2. Лсржтсопалр» іобон'изаиа:
с:;_2, 1 своєчасно розглядати звернення Надрокористувача:
5.2.2 своєчасно розглядати отримані від Надрокорисгувача 111югрю111 11.1а1111. н11л1 1,1

інші документи. 5ІКі необхідні для ВИКОІІШІНЯ робіт. ВІ\ ,ІІ<\1ІСІІІІ\ І!Їf І()\ 10. [()!()

:'і.3. Прп ІНІІ,ОНаІІІІЇ робіт вілпові.шп .10 \ \ІОВ 11і( ї :, І о.п: 11:i.(jHH,Oj)lll'I \ нач
1000 В' изагш іі:

,J.І приступити до проведення робіт на визначсиій .тіияниі 11ct.tp 11с 11і 11іі11с 11іі1: '1'-'!1,::'

(два) р, к11 1 момснгу початку строку лії Дозволу:
5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкілля 13 межах -L1.1,111к11 11,1.1р. 1щп,111111 11

користування. а також забезпечувати приведення пору111с1111х '\С\1сс11, у стан. 11р11 t,11н11і:, \!>І

І ;. - І, аппя ;а пр11111а11,:~ІІІЯ\І. або пр111ал1111'1 для llli га.п.шогп Ї\ l\111,\)Plki,11111,1 \ С\СІІі.ІІ,ІІс)\І)

"11 ииигві 1,ідПОІЗЇДІІО ДО Програми робіт:
,_, , провоигги роботи у терміни та г1 межах. >,;:1111ачс1111х) 111>01 р~1\Іі рl<їі і:
'' .. \А .ютримуватися вимог законодавства України. чинних станлартів 111х11111 11 ';")\І

1:111<она1111я робіт, пов'язаних 3 користуванням надрами;

".3,5 .юпускати уповноважених посадових осіб Лерж1ео11а rp 'СІЯ oifk11c1111,1 ,,,1\11111·

,, , і.іго гео ЮІЇЧІІОГО контролю 13 ІІОр5ІДК) га 11,l нілстпнах визиачсних ЧІІІІіііІ\І

конолавством України:
'. :._І) вілшко.ювхвали '301-ПЮІ. заиодіяш 111,lllj)IIІ \!С!1',ЮІ. \l'І.:1 ( ,,,! , рі , І , ! І \І.

1\ц t: 11а\1 та довкшлю:
5.3. 7 відшколовувал 11 у ВСІ ановленому ІІОрЯі\К) Н.ІаСІІИКа\І \1...'\І ІІ І ,І ;,·'.І. І,' 1р111..· І \l\,Jli<l\l

· к11 та втрати. завдані внаслілок користування ·iev,c,11,1111\111 11 1ч1!Ісt\111 ві t'І 11:і 11ю "'~·л1
Іі,11 Ш1 на. lj1,l\!II В!І\ІІаЧСІІОЇ До .вслои:

"'J.8 викорисговувати надра відповідно ю ме 111 .. t.1>1 111,,1:", \ ,,:, 111 11:1. іаио:
'. '.') ;:16t:'ЗІ іечунати безпеку людей. \Ш(111а Ті.1 І іав:« ). І І І І ІІІ І І,\)[ ( І І р1 І pr ll l,): ,1 с.л і, і\ 1ПіІ: І )"

J. і() дотримуватися в11\ЮГ та умов. пср1:.1ба111..·1111Х )loJ1ю.1r1\1 1а ніг f\i \
1

1 ю111:

:~J.11 надавати в усгановленому порядк , )tcpж11:r111a.1p;_1\1 i11(j,r,p\1:111iн1 111,11<1
"1с11нання надрами:

;,:'"' ll/l1! 111,,1 ,1н11і робіт псрслбачсних )l1Hl\\il,)\I та цпго )І()_(\)І\) \с\СІ\)СОН\і:а111
11 ивн і ТСХНО.ІОІ ЇЇ і техніку. шо забезпечують повнс. комилскснс І p:l!ll 11:11!,llt'

І ; , (': І .. · ·' ' І '' 11 ,J'l 11:

...~.і--~ зберігати розвідувальні гірничі виробки 1 свер.1."10в111111. :11:1 1ю:~;у1 :, , і::
пкористані при розробці родовищ та 13 інших цілях. і ліквіловувати , 11c1ai1111::ll·11\111y поряік ,
111,,11"11,11 і свсрлловини. які не підлягають подальшому никористаиню:

. .
1!1 !Л! І C\J.!111 ІЧІІ) І виконавчо-гсхшчи , l І

Г, ііка гів 111юб корисних копа:11111. як: \t(1ж111, ,'1_1, 11 1,,1;,.1;,11сп111 11р11 11,, ,,, '!111,11
' :: ! l З'ІКОJ)ІІ('ІаІІІІІ надр;

.. 3. і S дотримуватися протипожежної безпеки 11а ро:1ов11111і 1а нссти 3:1 11c'i' п.:11L,;11J.1,,,,). . 
·11 1111.щ.·11,н1сть:

"J.1 (1 >,упинити виконання на наланій 11()\І) у !(Ор11стув~11111,1 ,11;1,1111,; 11:1 LP ... І п.. \11\

І .;11С ІІІ\ )lО:ШО.І,)'v1, ПЇС,ІЧ JУІІІ1НСНЮІ .JЇЇ )[1НН,1 І\ i<l ІІіС.151 11,)І О НІ!) нонаиня:
~ .. \.І7) разі J)7ПІІНСННЯ Л.і°~' ДО3RОЛУ проволи ги ІІсl 11;,>1,ІІtі Неі.ір рО,)t)ІІІ. !І(JІ І'!

І l 'І НІІ!ІІІІІІСНІ!Ю аварійної ситуації або )C)Hl'IIH>I\I ЇЇ нас п.тьли. ,І 1:.11:,,ж Н1І! іІ\І с1 І:

,,\,1_ t,1. спрямовані на усунення порушень. що стали 11і ісгавою :t.1,1 ,у111111с11:1,1. ) 1;,1 ;:, .

5.3.!R проводити у порядку встановленому законодавством 111тг1\р11\ ,,,с11с:•11п:, :<t
'Іt1111,1 .апасів роловишга) корисних копалин .1і:1я11к11 (:1і.1511юк) 11~1.tp 1а,11ачс1k1Ї ( ,:л1,:11,1,:1 \і:

І j І У1С_\·.

-;_;_1,) внести зміни ло Дозволу та цієї' У10.111 ІJJ),JІ>ІІl)\1 ; (трьох) місяців ; \І :11л

'І с.'[,11 І [ !ІПІПСір'і(ЇЇ скспергизи та оцінки записів !'(І І(іІJІІІІl(.І) ,,: 1р111..11\і\ 1;,•11:111111 .,і І·! І
: 1,ili\,,<J 11а.1р:

5.3.20 забезпечити раціональне комплєксие
,:п I а r І рограмою p,1[Ji 1:

ВИ користав 1151 І! 1 І І l l і,! 11 ! І І()



. , ..1._, стнорил 11 безпечні для працівників 1 11асе.1с1111я ) \1,11111 п1ю1,l·.]е111111 J)' ,); , .
1ю1~'юа1111х з користуванням ділянкою надр отр11,\1;.u1,,10 з мстою вилобувапня корисних
копалин:

. J.:?.:?. ) 13СІШІОВ"ІСІІО\І) порядку 1абе·1пС1ІІІТІІ впхонання НІІ\ЮІ 1,11,(JІЩ іавс і ,,il ilj)\)
ошнк, впливу На довктлля.

.,.-,. І Іри .1ікві.нщії робіт відповідно до умо« нісї У1 оли Налрокористунп«
!{)(ІОВ 11 !,ШІІіt:

).4.1 провести та здійснити фінансувания .ікнідаційиих робіт п1111оm111 ((1
ШПk'рдже1юго в установленому порялк, Проекту робі 1:

··_.:!,::') І\ІІІЩJК) ІІlJІ\ІІ()Ї il()(\ 'Іі!СІК\\11\)Ї іікні Ulll!Ї 1111 i,\>IICL'jll\:llli! l l)lli !'І) І,111) HlliJi І ,11) і і, 1,1

І ір111111і виробки ІІ))ІІВССП1 ) стан. >іІ(іІІЇ і аран гу. (1\. :1 .І _1 .Іі, .І. 1і,1і,,І,і і ,1,,l.;\\ i, ... j .•

:1р:1 1, 1 ,1 ссре.юнища. а 11 разі консервації - 3(1е1хп 11 ро.ювинш I J 11р1111ч1 1~111ю()КІ1 :1:1 1:,_·l:1
періоч консервації;

).4.3 здійснювати '3а погодженням 3 органами державно: о гірничого 11с11 .1я.1у п1 111111:1\111
заіптерссованими органами у порядку встаиовлеиом. закополавстнох, 111,ш 1ш1і1(1
!-() J,. '1)1,іІlЇІ<) гірничо [l)О)І\ІІІІХ 06',1,1 і11 або їх ділянок

:-i.S. Надро1(ор11с1увач маг право:
- ·-.: J.tійснІ()І,сіІІІ 11,1 наданій ііО1\І) лілянпі IUl.l]) JI01)100K) ро.ЮІ\ІІІЩ 1:ор111,'іІ!ІХ /(()[І:і /!ІІІ

1,1 інші pol1c1111 ні.1110 3 умовами Дозволу та цієї Y10,J11:

).5.2 розпоряджатися видобутими корисними копалинами 11 поря.по впзпачсп \І\
1,11,,11 юлавс: ІЮ\І У країни:

.:•.; НССТІІ. припиняти СВ()І() лія.гьнісп, на OIJ)ll\li.lllii'i 1s І(lІ)їІІСІ)В:!ІІ!J>І л: i>llllll Іі~І.l/! i!U

\ мовах. визначен их Дозволом. цією У голою та законо 1а,;(: 11;у,1 У c1,i'11, 1 .

. •• . f 11))11 виконанні робі: ві.тповілио .[\1 )ll1HH1 І)
' 1!111 tІ'ІІ\ \'\10Вах ВІІКОІІ,ШЦЇВ окрС,\1ИХ видів робіт. 511(/
І.lІ!ОНІ.ЩІ-ОТЬ ВИ\101 ам ЧІ1ННОГО законодавства .

5.6. І Іадрокористувач несе відиовілальиіс: І, ,сі .ю гримапня» )Ual) ЧСН/і\lіІ fi/lKO!/,ll\1151\/11
·,,_, l-н,ю.1: л-1 умов користування ннлрами ні.лионі 111(, l\J 1:11\1\11 '111 111(11 , ;,1,,,J11,1_;(,шc111t1.

\І а1 l) І І,

І 1і ( ! \'
ІС.\/11'1/іІ Jii і

(,. 1,01/ТJЮЛІ, 3а виконапним умов користувииня на.грами га 110.Іfї,!('['ІН, ніtУ Уп1,Ш
r1. I. Контроль 3а виконанням умов користування 11а.tрю111 відпові t1111 1с, 111,,,: ,,

:,11-.:\11щщвства та положень цієї Угоди. здійснюєгься незалсжно кожною і; Сторі 11.

(J.2. Надрокористувач при проведенні робіт шійспюг рі ші в11111 r-н1роо1111чсн,, 1-:ОІ1 ПУ•. ІІ()

ипконавспь.

''·. )lc')TrKIC()ІJatJXl П)ЮІЮЛІІТЬ заходи цержанного Іt'l)_ІОІіЧІ\(ІІ(\ І,,1111р,1 І],', \~l l\1][(11 І, 1111 \І

: .'!JP корис.ування надрами і положень цієї Угоди та в межах повиоважеиь ні 111rJ1,i 111,
шочого законодавства:

6.J.! .;а результатами проведених захолів геологічного ко111р,J.110_ lieJ11щ·t:p,· t111 :1,1, ,:1
, 1: 1 І\І Hi1111p11pl1.111. ІlL'111pa:11,1111\ (1р1:111і1\ І\ІІ!-.:( 11.11;1:,1r' "1,1.Ііl р,,,.:1 :_'-:,111, ;,.:;J.i\,11:11:

'іІ' ІЇІ,!К) сфері 1.:tійс11с1111я .'lСj)іІ,аВІІОІ li 11p11ir'1,1l ,_) іІ,Іі 1:1 : .·,11 ll'\1i,1 lt\l 1•111,,, ll 1,,11 ,;/ l,І

,_·, (І• .. 1,,),11,.\.ІіНЯ). лср.кавпого fl<llalЯ.lY (КОІІТрt!.11()) ;,1 .il)(1.'jY,1,:1111 ;і\І \/ 11 ::,:-. 111,.І_!/,'ІІ".І \

сфері охорони навкО.ІИШНЬОІ'О природного серецовиша. органів місцсвоі С) самонря І: Н,ІІіІ 'І.

органів ДФС зупиняє дію Дозволу у випадках передбачених пунктом ?2 І !прнтку 1щ1,н1ш1

спепіальних лозволів на користування надрами затверлжсного посгановою К 111ст:, \1і11і,- гін
І',г ·111 ні.: )О.О,.?()/! J~~' 61) (лалі Порялок) IJ /j нплих l\1/ll,l,il:ci\. ii...'pL·_ 'kїіІІ\

. -· . когп рои. \і.І Hlll(l)il,lflll,I\I 1,1 яьлс по рооп. 111\'і

'c'i:r,11;1 І,ШСЛЮ.\І.

''·-'· \ ')ГІІІНЯС \ІЮ лозволу щ поданиям \1irr11p11po,111 J<i \!'Ч)!ІСІІІ-!>1\1 .:11 \1і1111
/(~р:r::.т:,і11с11скції га/або її територіальних органів шоло невиконання lla.tp(11<1!p11,,) 11·1 1 '\J

\ мов І311с1ювкі13 '3 оцінки впливу на довкілля га/або висновків .лсржанної ско 1()/ іч11(11

експертизи відсутності висновку 3 оцінки вппиву на лонкі лпя л11,1110 п1н·11l'ІоІ,\ t1':-,т,1Р1:11ї
1 ; 11 с·:· :1,с1чч11;11.:і,1_11,1rості '> 1з11;ю6ува11н>11шр11с11:1х 1"111,1:11111.

6J.J припиняє право корисгування надрами 111.1я.\(1\1 и1,).,1,1:,,111н,1 }(l);1ю.1_\ \ 111111:1.11,,1\.
:r,·1

1(· 1,'i •11•,ї111х пу11к10\1 23 ІІорядку та в інших випалках. 11срес1сїа11с1111\ т11:с,f1, ,:1,,, \··

А звергається '3 позовом ДО алмінісграгивного C)il) І \ІСТ\\[() ІІПІІІІІІ:І:.'Іі!І,і 1, І 1: :І'

»оогг п використання надр, що лровоцяться '3 порушенням си111.(;1р111: 1:11р,1і\.11 1 \1,1,1,\ 11,



~і,1)11•1111111111 ІІС)'І\Ш-ІН>І родовищ. істотпс ',l\llir<l'l!ll>I с,J~І,11[[,І:І< і \Ji_),)!T a,J 11;, ! '['. . . ' .
І '1 ІІТІ,ІВ. J також ВЖІШШ захо.пв ло \)ІІІІІІСІІІІ>і [\,І,ІІ,Іі1)СІІ 111111р1t1\ІСП\. )СТі!ІІ•,'[і 1:1

_,,1 1.1,1111. шо :1.1ій1:н1ою11J використання надр бс1 с11с11іа~11,1111х .ю зво.іів 11,1 1,щ11k1;11~i11::s:

.1 t:·J\111 або 3 порушенням умов. передбачених такими дозволами.
(l.-+. )lія Дозволу І юновлюгться Держгеонадра.\І 11 \а )'\101311 усу ІІСІ І Н>І \ Іа. t\Юі,11р1 ІС І)' І\с! 'ІС~І

:111) пр11·шс:111 .10 3у111111е1111я (ІОГО лії.
1,.:--. Палрокористувач має 111х11ю оскаржити Іс ,,,:_, 1,11:,,\1_1 110,н.1.,> 1:.:1;,,;,1 )kJ,.Г.:) .1т

, [, І .,ІНЯ га при111111е11ш1 права користування .п лянкои: 11:1;1.р шгяхом аІІ\ :1111,:\!ІІ!S!

[ 1 • і 1,(, І, .

7. Інформування Сторін. Щорічна звігпіс 11,
1. J. \ Іалрокописгувач І0()(1\\.Я1с1ІІІІЙ 11\ЩЮК)' ІЮ 1:111:п:1 \,1 )kjY,І,i l.',1ІІі1 lj) i111J1 1\1\lilllli,) І!, го

~1,111, ~н1конс1нш1 іІр1)І'рю111 роГ1і1 :,1 ,!J,)J)\11'1,1 1. ,1,1 1_· ,1 1.,:1.,,1 ,,.,,,.і,.\

. і .. 11 ):,і l:іЇ юяснснни , llll гань. ЩО вілисссні ло кохшстсипіі )lcp,1;, ,:111І,І.lр.

i.l.. І іалрокористувач 306013'юан11й l3 устаиовлсиому ІІОрЯ,lК) полапати ·111 Jkp'r1,1.:,1 .і ір
іорічні звіти відповідно до форм звітності щодо обліку .аиасів кор11с1111х ко11,1.11111 .

7.3. Лержгеонадра зобов'язана свосчасно інформувати І Іа.1р111,,,р11с1у11с1ч,1, 11111ш11,. >ІІ,1

! \,,11 .\(1 ·1-1· комнсгеииі: і ІНІНІІК,11\УІІ, СІОСОНІІО 1,111(,1!1:lНШІ \\І11П

,, ІІІ.

8. Конфідепційпісгь
~.І. Уся інформація. отримана чи придбана <-: гороиами в происсі в111,()11з11ня роогг. (

.ілспційною. Порядок і умови користування інформацією. ус1шю11.111)1 11,01 нлиснпком
1,1ії ні іповілно ло ЧІІНІІОГО законолавства.

х.2. І111моп1 конфіденційносл і. псрсдбачсні с1с111-.:0 ~:.І. ,ti ': Yr, 111. :a_l\1,1:.1,,,11,..:1, ,, :__1._1:

І І: гииення СІ\)ІіК) ,tiY Іtісї УІ\))\11. якщо і11111е нс IILЇ)L',U
0
):Jll\.'l1,) 'ІІІІіІ[І!\І ч11,111,-.,1:11,с;1;,,\І

\, ), !{онфі.!СІІЦійнісл, цієї У1 ОДІ! ІІС поширю: і !,СЯ 11,l : мовп. Нрlї) Іі,,Н:,1111 11111,

ч.гіавством України. та щодо органів. >ІІ<і цiiiCIJI\J[,)[ І, 1,,,111р,,.11, 'J Ї\ Р,ІІІ,11 ',іІ,іІ>І\І

S.4. ! [е с порушенням конфілегшійносгі ці: ї У1 о.п: 11c1.t,11111>1 11і.11)\1,1с11..,1. ll)K: \1е11111: 1а

l іЇЇ контролюючим. суловим .. 1срж:11,ІІІІ\І ()\11 ,ІІі,1\1 : вип.гіках. исрел.іачсних чппним
11І 1. і,ШСТІ30V1 .

•

9. Обставини непереборної си.ли
Ч.1. Невиконання або неналежне виконання зобовязань :1а цією Уго.к.ю с в1111ра11,t,1,,11\1

не спричиняє відповідальності у тому разі. ЯКЩО гаке НСКІІКОНШІІІЯ ЧІ! исналсжнс НІ!І(()ІІ,11[1111 f

. І '1\І РІІІ!сl,!>(\ ;)І\l'ldl\l1H непсрсборної СІІ.111. ,1i;i І\ІІІІІІІ,111 ІІЇ'-'-1>1 :,,Ci<.1.(S:1111>1 ІlіСі У1,1,\іІ.

11с11сб1'РШОТІ, поза межами контролю Сторін. та >іІ,і С1,1р,11111 н, ,,,,1.111 аці 11l)X.l,,,1',.,,11. ''"'

1і1 І\ р-,: І І 11 розумними .ахолами.
1).:1. І ]1д випадком Сторони розуміють надзвичайну подію. >1ю1 11с 1111с1111, \іі\\1,> 1 , _,

невілворотної, однак є непередбачуваною і раптовою цля Сторін. а самс: ак111 :1Г10 іlіЇ 1.1р, ,111ін

державного управління. рішення органів місцевого самовря.іунаиия. \\ІІІ111 н 1а1,щ1(1 l:11, ·: 1~і

Т 0

І'І і J:l \'\1(11\11. !І[() .шиі ()()L>І,11\111111 ()CJl!()CCjlC lІ!І,,, І',іі ІІІ!!\ ІІ! !і.: \.'\·,,1( ч.і.лгс l'.i1iCJllclilll,I

н'яс,1111, Сторони. ІІі:1о()с1ав11на\11111c11cpcCi,1pf,,), -.:,1 1 1 (,1 .. ,1 ·,,,111,,1:, 11,1,111,1,. ,1,,,1,L1i,_,.

'L\\. _:, :' 1,1 інш: l'ІІІ\ЇІІІІі 111ха. 010.ЮШСІІ) '" lll\)\\1l()llll.'11) 11і11ІІ\, н,1, ііі! l' .\11)1:С\ І і !І

1срор11п11ч1111й акт. блокаду. революцію, заколот. 11111,с1сш11,1.

полії, що не залежать від волі Сторін.

9.3. 1 Іри настанні обставин. зазначених : пункті Ч. І .. С

\Іс\СОІ1І ,а1Юр\1ІІСІ!ІІ>І І І І ІІІ

1(1р1111а. ,1к;1 011111111 ,:кя 111, !'

І І І '!. І!('ІШІІІІа !\ jlO'J)\11!111] строк. але ІІС пізн ішс 1,і-,1; чсрс: 7 l,c!.!Cli.l,lj)llil\ лнп: \ ,lli>I і\

1·1111111:н,.:11н,1. 6с3 затримки повідомиі и про ILL 11111i:, ( ,,,1-1(, і\ lit іІ,1.1:1111 111)111,,111,1 l>11

; ,._,, l \'1І1і\ ю1і11 ,'[()І,(\'\ІСІІІІІ. Щ() підтверлжують ·,х и.кл апня. l]lІIJi [11\І.ІСІІіІЯ !l і(\ІіІІі!(' \!'.І Ііі

11: ',' 111і1,, про характер обставин і. якщо І\юж::1111ю. ошикх їх 1~г1.111в\ 11с1 \111 ,1 ,, , : 1

виконання стороною своїх зобовязань 3а цією Угодою та 11рІІ\1ір1111й 111афі1, 11111(,111<11111>1

ю61m'>1 ~ан1).
1.І. Піп,.· ,1<1Р.іу1,1.1с1111я про в1111111(11е1111>1 ,1,1с1;1111111 11t11срсб,1р1і L'11.1:1 С1щю1111. :,

11:111 !)і)ТШІІЙ термін. проводять зустріч (у разі НС,)1)\І,lІІ,),.\! \::,,,,,) прииняп » СІІі Іr,ІІ\11,І

'111,1,·н,-1·1 111,J t1) полальшого виконання умов 11ісї У, оли.



6
(}.5. І [ісля припинення обставин. зазначених у пункті 9.1 .. Сторона. 11 r11,111111т1с,1 гп.:

І,:Іl\)\І обставин непереборної с11;111. ПОПІІІІНа ос, ШІРІІ\ІІ,11. ,І.І\. ІІс.' 11і111і1111..: 111·,1, 11\..'l)l'\ ~

.. ,-,1.Ч;іІІ!\ диі.. 3 ДіІЯ пр11111НІСІ-!НіІ. иовдомити 11\Ю !lC і11111у ( '1l)\1!)jj\ \ 1111 'І \ЮІJі:'1 11)()'1\!і

І ]) І іеиня ПОВІ ІННО містити термін. В ЯІ(ІІІ'І пере н'і]ч:1r тт.ся liill(\)lfcl і 11 11·,1 S<liili11 ,,t ,1і1 1,,

·- - ,l І, .
'J.6. Факт настання обставин непереборної l'ІІ 111 повиисн оу111 11щ1кер,1же1111і1

;\ мента.гьно компстентпим органом (сертифікат торгово-промиє ю1юї 11,1~1:1 · 11 ).

В рюі вітсутності пілтверчження Сторона. яка 11\..' 1н11,t111,1_1а с1юї Юl)(J!І·ч1,1н11:-: 1,,Cl.'

і"),,і,ц;1;__,;1;ст1., ь li(,l;I\Oi\1) обсязі вілповілно .іо ВІІ\101 \і!І((ІІІО.ЕlІ\С!І\:1.

го.г. у
1 О. Використання україпськот о иотеииія. 1)

. . 'процесі нацрокористування 11:1 .11 1я11111 на.ір. І Іа.1рт,ор11с1) вач
.орисговуватиме обладнання. механізми. засоби. пр11 1,1_ гія. ) l.'І :11 І,) 1"11111>1 _ :. 111. 1 Іl.'І)-і'.:,·,1;11,,

Ч 1 'Іі:-ІіІІІ\ І',11]1(10ІІІІКЇН (І:\ 1()\1) ЧІІС.ІЇ послуги ) Ті( 1(1 мірого. \ >іІ<іІІ ·,\ ![11111 Л1 :-ІІі!СІ І,. ІІ,>\1ІІ3Іі;І1І,1
. - 

С1,.,,,,3 •• ч1; ЦІІlс,\1іі І,: яьлстю. О).J)Л IS'\lll'llll'. ll'\ 111 'І,) 11 l 1"'[1 І

'13.) JІ 1"11\ІУІЬ ;щ знпжснпя рівня виробництва 1,1 СІ,()JІСІ[ іЧІІ(ЇЇ liL' .нск».
1:.

11. Набуття чинності, зміни, розірвагши та 11р11111111r111ш Уго.(11

11.1. Ця Угода набирає чинності 3 дня реестрації Ло'ШlJJІ) л1 r1p11111:1:;11 с1ю1,1 . LІ,,1

"\І•'! \ припипсин» прана корнсгуваиня 11а;1р,І\ІІІ 111.ІЯ\()І\І :ІІІ\ ІІОВ,1!-11151

,іІ\ІІІ'1.:.1Іі1>1 єл рок , ).~"І' Іо зво.гу.
''. Jliя 11ігї Уго 111 автоматично 3)ІІІ1ш1п1,ся. в 11:1с111ні 13111\t111ш111>-1 гюГііт. 11с111..·_1,1а•1,і1111х

. l, )1,\,.1 )ІJ .' 13,і1і,Ц1,) й.л о 3)1\ИНСННЯ та поновлкхться , разі ІІ()Іj()І\.І\.іІІІ>І .\іЇ І).

1 і .3. Якщо інше прямо не передбачено цією У1 олою або ч11111111'\1 11 У1,р:11111

,,11,t11-нщавспюм. продовження строку дії. внесення 'J\1i11 та щню1111·.:111, .t,, 11.ісї У1 н1

'1іі, І І• ,1 !І,СЯ В порядку нстановлепому 3аконод,ШСТГЮ\1 \Ікраї1111 111.111\0\1 [\111,.І:! lL'ilil,i ![І( І

:, ;~1t1, 13 11l1ьііі ре.іакці]. яка стає ч11н110ю 111с.111 1! 1111 І,\І 11t1г, І'с'І

І !:' !ОВІІОПс\ЖСІІІІІ\ІІІ особами Сторін.
і ,.-т. (J,lil\ill,J\J\H1HЯ зілмова віл виконання )\І\ІІ', ,11, 1~\1;11,1 і,· І :1..:1,, .\'1\1 1:.11"11,,,1 ',\'

.(1,1:,с1<а1л,ся. Право одностороииьої відмови пі.л :t.1·1 : 1.)111 11,11,н 11,С>І /lc..1..,.,1.:1L·o11,1.t1,,1,1 \

1:1111,1.1ку 11р11111111ення права користування 11сцрю111 111.І>І\;1\1 ,111у.11\'1"11111,1 )l, 1н,.,:-.

: і.5. Кожна Сторона підтнерлжус. що обитва 11рІІ\1ір1111к11 11ic'i' У1(1111 11іt1111с:1н11,11 11

1,1-:111 \)LtJU\ІIO. яка має право нчи11я111 1ор11.111ч11і ,11. і 1,11 ,;: 1.. 1 ,1 [іі\ ї І\).І.t,1 1 . ( ]): 1 • 1 ,

L 1, 1 І'і іпригмця ) особи. Кожна Сторона гаршп ує . шо 11сн1 1;111<1)11,111і ус, \\І'JІ''І

iiJ\!r1\Іct:1ь11\1,l1. пє релбачені її установчими локументами. шо.ю приинял І>І орі апамп )ІІ!:,,І,, і1І.іі:

;1i111l.'1111,1 11р,, 1101 одження і підписання цієї Угоди. ~l c;ct<)u. я1.:::1 11i.t1111ca га 111t, У I о.ту. \І,Н 11;1

111)01 о лоста г11і11 обсяг повноважень. Жодна і3 Сторін нс \ЮЖС 1юс11.1а111с,1 ) с11с1р1 1 ІР.І I tно

',';, ; ,,) 11:., .1:;:;,']ІІііІ прслсгавпиитва ОСООІІ. я1,:111і11111с:1_1,1 lll\1 Уго.гу ві.: 11 Ї\!('ІІІ ,\.І\! ,1:1

r-І(,[(1С І\ ,н1р111,· І L, ,,І (І 1\І1ІС гсй ІЩЩО пре. ;Сі ,ШІІІ1ЦТІ3,1.

(. ( itT І,_',) гь ІЮЮІ) відповідальність >cl прави.пьиісгь i,K:li,11111;-.. І!іІ\111 у 11:11 -~- ()[!

11,·1,1,1·н1 і ІІІ.,,.' ,і . , <· ]\ІЇ11и: реквізитів, юридичної 'ІІІ фаІ(ТІІЧІІ(ЇЇ адреси. 11,іШІІ )l.'i:\11•.) і:\

документів. Сторонао якої відбулася така зміна, ІІОШІІІІІс.\ [І013ЇДО\ІІІТІІ про Ш.' іниг; С:с,11,,1:; :,

строки та в порялк. JІ: 'Н.:'ІСНО\ІУ 3ако110даВСТВО\І У1,р,її1111. у ~хні нсиовілом іl.'ІіІІ>І с i1)1Jlillll

І І .. Усі 11]1,1

І І

: ІІІ\ П 1111\І неспрпят ІІІІ\11\ i!ik' .lІ<ІІ

11. llll· !:ІІі1ІІІ(сіІ\.УІІ, \ і,І, Ї УІ'· І ,1 ;,j І,

І.ІІ'\ІсІ'!,їІН>І\І {( )\1()13. І .. ,

пі: 1t1 У1 опою та відпові.;н: · ·
\] .8. Ця угода \..',_

,.ІН,11,})І\) ІОJ)ІІ)JІІL, _· ,

1 1.Ч, І Іісля пілпи...»

..' І :-І \І. І\ 111, \) І І а і 11 і>і \ І . : \ і І і с 11 \ 1 І . І і р І і І і І І І І 'І і І <І \ і l l ( 1 \ І , і І І

С\1 наслідків иелійснос гі ,!\)() пору шсння У1и ш. JX'i\ п.

''\' ,\\ІІІ ЧИННО! О 3i::IKOH\J;LcІI\C 11,а У 1-::р:ЇЇІІІ!.

ІСІ,КОІО \ІОГЮІ() ) лвох дІ1ІС1іТІі1іІІІ1.\ І1!)ІІ\І1рііІІ:,сі\ ,11(1

,\\J) 11))11\ІірІІІІІ,) і 111 1-;(ііІ(!Іl,Ї і;(" г..рін.

І,,)ІJJІОL::J,І;СІІ І\ ,,_'(;\,:] ІІІ ( "'j),il. l,,,,kj,І....,l.i !!._, ...,_ ,- ~ •.. ,і ' ' ~; '

\ 1,, І P)flll>І і ()l)l) гю1,:, ;) І',І,:1іІ;сІ,(>і І,ПІ І[\І;:1 І. І!

,у, 11111-ІНІСІ l).



-
12. :tодап~и ,{О УІ О,ІИ

1 :.2.1. l Ісвід'ємиою частиною ціє] У1 оди с:
- Додаток І - Характеристика ділянки надр:
- Лонагок 2 І Ірограма робіт.

13. Юридичні алрсси, рсквізнти 1а ні:-НІІІі.'ІІ С 1ор111

'Ісржавна служба
1 сології та надр України

Надрокорисгува ч
ГЮВІІС 11а1Ї\ІСІІува1111я: Товарне І ІН/ і 0()\ІС)І,СІІОІ()

підиовідаль ністю (( {О,\011 ЇВСІ,І.:Н й
\:І впл»

llCI С. гь и н іі

()Х(І, \І. І\11113,

1у;1. Антона Целіка. 16
СДІ)І ІОУ 3753603 І

1 ( , )-: 0+ ) ::; 1 ()- І і - '2 ()

юридична адреса: 807СЮ. JІ1)1,і1ю,1,;,1
м. Золочів. вул. 1 срнс111і.11,с1,1<с1. 7

І"

C)lPII()\' i)(J•<J! ІР
l \.' - ! . ) ; ) 7 {) >{ ,--;' '_;_ ~ ( ; ' '~ 1 _ _; -; ' < (,,

.У~----·----
Директор

(ІІЦІІІІС І

. !, І' І; І,•:
і. '/1,,,,. ·,,\ 1,1;1атки ІЮЛ1ЮП,СЯ ло Держгсоначр у лиох 11p11~1iptllllic\\. 11(j)()j)\1 І'()ІІП\с'\І '-'І"!І( "І і',І 1:) l l І

пр11і\1ір1111х форм і зисвілчуюп.ся пі.шисом уповноваженої осоои iaiш1111i;:1 .

2. Програма роGіт обирається .аявииком відповілно ;ю в1иу 1,;орщ:1101' "1,1111:1111111

_'І, 0)і\11(1ІJІІСІІІІЯ 11,НВ, найменувань та віломостеі: зпянника ІЗ [IC!)C.'l<1il'ICIIII\: ,Т"І 111,()1[) \ІІСІІІІ:-С І\ \/1,1 lІ І,і

1л:1,о .. ,с,1 ..,01.,а,1,, uіііс.нн.1і3,І, н иі.п.овігним 111р1 1,\1 ( Ії111сs N,:11 IZ,,111 ,11; 1 с" 1 :11 ·11 •,с1:\1 ·І"' і

..



а' -

.1 Іо І:\ І!)!( І

. lc 1 ) і , І ll І і І )'l, > \І\ І І', 11

І,, І)' І І S: <' і', J 11 і >і I І, , iJ, 1 І і , l і \ "' il , і,'

1\11,l\1\І) ван ня корисгшх І(\ІІІіІ.ІІІІІ

від <,tf>)~_ :20;1 ./
N··/дS.3/ CJ'

ХАРАКТЕРИСТИКА
ділянки надр

Золочівське роловище суглинків Ділянка «Вщю11>1к11» розташоване 0.Х
1:1чен1, віл с. Вороняки в Золочівському районі Львівської обласі і.

і1:1Йt)1111и~1 псн гр \І. ·10 .. гочів розташований в 2.5 І,\І 11~1 північ 11і.1 р,1.1,н111111(1

Затверджені промислові запаси С)Т~ІІІІІІ,ЇІЗ ир.ггоко го м ) ) ,\.) х'-' ;,,~;

1(\1 ! i<l

I.Ji,.:_.t,

it,·;'p. Запаси знтвєрлжеиі як сировина, яка 11111,орис1011)ПІ,1..',1 .'1__ 1,1 1:1111),:І,\ 11.:, '!,

, . : иияиої звичайної, марки 75,1 OOJ 25 що відповілає вимоі ам JlCTY 1.;.в.2 7--01. ')

"Сировина глиниста для виробництва керамічних буліисльних \1:11ері:1,:і;,,··

3а формою 5- гр кількість запасів на 01.01.2020 роІ<) с1::11;)1ш11, к:, .. ,\ :1JtJ
'.· І 1<11 !~ 1 ·: :.:.І. 1«11.С1-:~_,,)) гис.м': \· 11 ( ХХ] ) 11-ІС \І

; ·~;,:,:1J:1фі1111і координати кутових

. Іілянки "Вороня ки». _

точок Золочівсько: О \IO.lOlslilllil су, ;іі 11,;і»

Пн. Ш. І С\. )1.

4

(

7

49"4(!'()7"l ----- . ... -
: 49'45'59"і 49' 45 '5 (~·,;··}-----~---- ~~с1;:;-;~

49 45'5-;"
49°45'>+"
49°45'56"

(\

] ()

і І

) 1 .:.: ·] t - ,1 ІІ..,

.24 .:., \'і!Х
2-+ С:,~'14"

49°45'42"
49"45'46"
49°45'48"

' )_j 5 ','(!7''

l :"І
-

49°45'50"
І Ілоша 16.Ч га

,;;~C.lC~\lk, ! "1,рІеl).ІСІрО\І>> І{ \974-75 pl)Іli В!ІНІІІа11і 1!0'1І)К11. ! ]<)7::., .. 77 ,, І

\·l .'li! га :t\..' 1. ,,: і'<11відка лілянки «Вороияки » Золочіисько: Р ро.ювиша с; 1 111111\111

;,ll ,k:р;\,ін:: ,і '11\ІІІС:ЮВі запаси суглинків иротоколом у І К3 к~, 3)S:3<; ВІ.l

.~.11.ІУ77р.
Середній гсо.і. 1!111іі розріз родовища .

, 1·,1-1'0L111111·1· , 11_()\І. С,1.11111к11 (11е1с 11,11:1 ,,11,,нн11,,1J--:;_ Ц \І.І:: t~ 111 ,>1,,н:

Іі гіинисп шс
~ розроб І:Іf

~~·
1·L· іньою ІЮІ\ЖІІІСІІ,) (1.(,;, \і.

- ~7 року.

11,сктор
') < °JO. >'іІІ'СІ,І,l'

,,1,0 Степан Ь, 1·
Іі



корисгувлния ,І::,(\1J\J,I , \,L',l1i\1

ви;tОО\ІЧ11111н С\ 1 _111111:ін

11і,1 «t!J>>~ 2( о/./
_'ч·,, сl05З/ d

ПРОГРАМА гоьгг
3 вндобуванш1 суг.ш111,ів

Золо•1івського родовища Ді.,1яню1 «Воро11ш-:т1
(_(_l~І:~_І~_<-1 Кl)\lІІ~ІІОЇ_~~О!_Іа.ІІlІlІІ І<.! ,_ll.111111\11 ІІ<l.ч~ І

В11д11 рпбіл
)l 11

l l;,c,,, ьз.синя с. рс,1,) дії Iа внесення змін до
с11сціал1,ного дозволу на користування надрами

\(оригування та .атверцження проекту на розробку
:у \\,І ІІІІіІі 1і'і \''' l\11\ІІІЩ\ В порядку I\L'lil!IOl\,IL'ill1\'1:

І \ , ,.\,:,,.

\: 1, ,)І()ВІ,а \І(ПСрі,1;1і11 та отримання у ВСЛНЮІ',,ІСІІ()\І:

1 , 1 1 : 1<: 1:, 1т111ащн~11я I ірничого відволу

Оі'іо1111
р,1Г1: І

проектом
\Ю \\IOUKII

\1<, 1 1, 11:11111,1

Jt·,1,тpc, 10
Іj,;,1:,ІІ,~ -

В:11111\І
l\,1,t..:11i

коп: ll1
!\ i,[1.,i\l

,;,,1111 ,J

В 1ас11і

ко.л l !І

( І р,н,

і·

_21С Ір
\ 11 J\l1,

l1

І і І 1(1:

2()"1 l р.
i,t \ ) 1:,

l ,· 11,1{ 1 ·t(J 11 a,' l ра
~-

завод»

~()]()() JІ1,11і1Ю,І(;[ \)() І

\\ j11,-!\ і' І j І\

ну_1_ Іc1~нl1r1i.1k

) І \І І 1111 !(, 1
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