ТИПОВИЙ ДОГОВІР № _____
щодо надання послуг із визначення розміру збору та платежу при
отриманні спеціального дозволу
м. Київ
“___” _____________ 2020 р.
Державне науково-виробниче підприємство “Державний інформаційний
геологічний фонд України” (надалі – ДНВП “Геоінформ України”), іменоване
надалі – Виконавець, в особі в.о. Генерального директора Примушка Сергія
Івановича, що діє на підставі Cтатуту з одного боку та ______________________,
в особі ___________________________________________, що діє на підставі
___________________________посада, П.І.Б. _______________________________
______________________________________________________________________,
іменований надалі – Замовник, з другого боку, в подальшому разом іменуються
”Сторони” , а кожна окремо –“Сторона”, уклали цей Договір про наступне:
1.

Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання щодо
виконання розрахунків із визначення розміру збору(1) та платежу(2) при
отриманні спеціального дозволу на користування нафтогазовими надрами та
вартості вторинної (обробленої) геологічної інформації, як компенсації витрат
держави
за
проведені
геологорозвідувальні
роботи
___________________________________________________________________
назва ділянки надр

__________________, що розташована у ________районі_______________області,
вид корисних копалин________________________________________________
щодо:
1.
Розміру збору за надання спеціального дозволу на користування
надрами відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на
аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004р.
№1374.
2.
Вартості вторинної (обробленої) геологічної інформації, як
компенсації витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи,
відповідно до п.10 Порядку розпорядження геологічною інформацією,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 р.
№ 939 та Методики визначення вартості геологічної інформації,
отриманої за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. №1075.
1.2.
Результати
розрахунків надаються Замовнику у вигляді
«Інформаційного звіту про надання послуг» за цим Договором, який включає
інформацію про повідомлення щодо передачі листом ДНВП «Геоінформ

України» в Державну службу геології та надр України розміру збору та платежу
для отримання спеціального дозволу.
2. Вартість робіт і порядок розрахунків
2.1. Вартість послуг за цим Договором
становить –
____________(____________) грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ – _____________ грн., з
них визначення вартості вторинної (обробленої) геологічної інформації –
____________ грн., визначення розміру збору за надання спеціального дозволу –
_____________ грн.
2.2. Оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахунку 100%
суми попередньої оплати
грошових коштів на розрахунковий рахунок
Виконавця зазначений у цьому Договорі.
3. Термін виконання робіт
3.1. Виконавець зобов’язується виконати роботи не пізніше 14 робочих
днів після отримання на розрахунковий рахунок 100% суми попередньої оплати
послуг Замовником (відповідно до п. 2.1.) та надання необхідної для розрахунків
інформації, перелік якої визначається у Додатку до даного Договору.
4. Порядок здачі та приймання робіт
4.1. Передача виконаних робіт здійснюється шляхом передачі документів
згідно п.1.2. та підписання Сторонами Акту здачі-приймання наданих послуг.
5. Термін дії Договору
5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання
Сторонами і отримання на розрахунковий рахунок Виконавця 100% суми
попередньої оплати послуг, та діє до моменту отримання Замовником результатів
роботи особисто або його уповноваженим представником за наявності доручення.
6. Заключні положення
6.1. Будь-які зміни, доповнення, пропозиції до діючого Договору вносяться
у Додатки та/чи шляхом укладення Додаткової угоди, що є його невід’ємною
частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі,
підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
6.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених
ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі
повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несуть ризик
настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
6.3. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну
силу, — по одному для кожної зі Сторін.
6.4. На момент укладення цього Договору Замовник і Виконавець є
платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

Юридичні адреси і реквізити сторін
ВИКОНАВЕЦЬ:
ДНВП «Геоінформ України»
03057, м. Київ
вул. Антона Цедіка, 16
ІВAN:
UA903510050000026007010225800
в ПАТ “УкрСиббанк” м. Київ
МФО 351005
ЄДРПОУ 01432859
Св. № 39014956
ІПН 014328526590
В.о Генерального директора

ЗАМОВНИК:
Поштова адреса та індекс _
Телефон/факс
Поточний рахунок
ЄДРПОУ
Св. №
ІПН
Директор
_____________ П.І.Б.

С.І. Примушко

Додаток
до Договору
від _______________ 2020 р. № _____
ІНФОРМАЦІЯ
про об’єкт користування надрами
1. Пояснювальна записка, в якій висвітлено місце розташування площі,
структурно-тектонічна будова, інформація про запасами та ресурсами.
2. Програма робіт на термін дії дозволу з вартістю робіт;
3. У разі проведених геолого-економічної оцінки,
затверджених проектів з розробки запасів родовищ, вихідною інформацією для
проведення початкової вартості спецдозволу є протоколи затвердження запасів корисних
копалин ДКЗ, науково-технічних рад підприємств, звіти з техніко-економічних
обґрунтувань, довідки про залишкові запаси на дату прийняття рішення про видачу
спецдозволів.
4. Очікувані (проектні), а при наявності фактичні техніко-економічні показники
підприємства.
Найменування
показників

Одиниця
виміру

1. Видобувні запаси

млн. м3
тис. т

2. Видобуток

млн. м3
тис. т

3. Термін експлуатації об’єкту

роки

4. Вартість товарної продукції
(без ПДВ)
5. Поточні капітальні вкладення – всього
у тому числі:
а) на ГРР
б) видобуток
6. Експлуатаційні витрати
у тому числі:
а) амортизація
б) сума податків і платежів, що враховуються в
собівартості
7. Оподатковуваний прибуток

млн. грн.
млн. грн.
млн. грн.
млн. грн.
млн. грн.
млн. грн.
млн. грн.
млн. грн.

8. Податок з прибутку

млн. грн.

9. Сумарний чистий прибуток підприємства

млн. грн.

10. Чистий річний прибуток підприємства

млн. грн.

Директор
Головний бухгалтер

Корисна Корисна
Разом
копалина копалина

