
 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2015 рік 

Державна служба геології та надр України, 37536031 

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Геологорозвідувальні роботи з розвитку 

мінерально-сировинної бази (276 лотів):  

 

2281 113 310 000,00 грн. (сто 

тринадцять мільйонів триста 

десять тисяч грн.), з них: 

Відкриті 

торги 

травень-червень Торги визнані такими, що 

не відбулися –  

частина друга статті 30 

Закону України «Про 

здійснення державних 

закупівель»  

лот № 1 - Пошуки питних підземних вод  з 

бурінням розвідувально-експлуатаційних 

свердловин на воду у південних, центральних та 

західних районах Кіровоградської області; 

 лот № 1 – 160 000,00 грн. (сто 

шістдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 2 - Пошуки питних підземних вод з 

бурінням розвідувально-експлуатаційних 

свердловин на воду у північних та центральних 

районах Миколаївської області; 

 лот № 2 – 140 000,00 грн. (сто 

сорок тисяч грн.)  

 

   

лот № 3 - Розроблення оптимального комплексу 

неруйнуючих методів пошуків питних підземних 

вод та буріння розвідувально-експлуатаційних 

свердловин на воду в Житомирській області, та 

окремих об’єктах Київської, Вінницької, 

Хмельницької, Рівненської і Волинської областей; 

 лот № 3 - 2 300 000,00 грн. 

(два мільйони триста тисяч 

грн.)  

 

   

лот № 4 - Пошуки питних підземних вод і буріння 

розвідувально-експлуатаційних свердловин в 

Кіровоградській, Миколаївській, 

Дніпропетровській областях та на острові Зміїний 

Одеської області; 

 лот № 4 - 900 000,00 грн. 

(дев’ятсот тисяч грн.)  

 

   

лот № 5 - Пошуки питних підземних вод та буріння 

розвідувально-експлуатаційних свердловин на 

 лот № 5 – 100 000,00 грн. (сто 

тисяч грн.)  

   



воду в Старобільському районі Луганської 

області; 

лот № 6 - Пошуки питних підземних вод та буріння 

розвідувально - експлуатаційних свердловин на 

воду в Одеській області;  

 лот № 6 – 700 000,00 грн. 

(сімсот тисяч грн.) 

   

лот № 7 - Пошуки питних підземних вод та буріння 

розвідувально - експлуатаційних свердловин на 

воду в Миколаївській та Херсонській областях; 

 лот № 7 – 800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч грн.) 

   

лот № 8 - Пошуки питних підземних вод та буріння  

розвідувально-експлуатаційних свердловин в 

Донецькій області в 2007-2012 рр.; 

 лот № 8 – 280 000,00 грн. 

(двісті вісімдесят тисяч грн.)  

   

лот № 9 - Ведення автоматизованої бази даних 

щодо потреби в питній воді, замовлень та 

виконання робіт з буріння артезіанських 

свердловин; 

 лот № 9 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

   

лот № 10 - Пошуки питних підземних вод та 

буріння розвідувально-експлуатаційних 

свердловин на воду на території міста Києва, 

Київської, Чернігівської, Черкаської (частково), 

Житомирської (частково), Волинської, 

Рівненської областей та у районах, що 

постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС; 

 лот № 10 – 1 100 000,00 грн. 

(один мільйон сто тисяч грн.) 

   

лот № 11 - Пошуки родовищ самородної міді в 

межах Ратнівського рудного поля північно-

західної частини Волинського рудного району; 

 лот №11 – 1 000 000,00 грн. 

(один мільйон грн.) 

   

лот № 12 - Аналіз стану мінерально-сировинної 

бази України за підсумками 

геологорозвідувальних робіт за рік, облік родовищ 

і складання Державних балансів запасів 

металічних корисних копалин; 

 лот №12 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.)  

   

лот № 13 - Розвідка Паромівського розсипного 

родовища ільменіту; 

 лот №13 – 800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч грн.) 

   

лот № 14 - Пошуково-оцінювальні роботи на 

ільменіт-цирконові розсипи в межах Березівської 

та Юрівсько-Козіївської ділянок і пошукові 

роботи на Мар’янівській ділянці; 

 лот № 14 – 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч грн.) 

   



лот № 15 - Пошукові роботи на мідно-нікелеве 

зруденіння в межах Варварівської ділянки; 

 лот № 15 – 2 000 000,00 грн. 

(два мільйони грн.) 

   

лот № 16 - Ревізійні роботи з оцінки 

нікеленосності Східно-Криворізького 

інтрузивного поясу; 

 лот № 16 – 550 000,00 грн. 

(п’ятсот п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 17 - Ревізійна оцінка зони зчленування 

Донбасу з Приазовським блоком УЩ на кольорові 

метали; 

 лот № 17 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

   

лот № 18 - Пошуково-оцінювальні роботи на 

комплексні ванадійвміщуючі титаномагнетитові 

руди в межах Покрово-Киріївської структури; 

 лот № 18 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.)  

   

лот № 19 - Ревізійні роботи по оцінці 

рідкісноземельних об’єктів в Центральній та 

Східній частині УЩ; 

 лот № 19 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

   

лот № 20 - Пошуки титану у межах Янтарнівської 

перспективної площі; 

 лот № 20 – 300 000,00 грн. 

(триста тисяч грн.)  

   

лот № 21 - Пошуково-оцінювальні роботи на 

Аврамівському залишковому родовищу ільменіту; 

 лот № 21 – 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч грн.)  

   

лот № 22 - Пошуково-оціночні роботи в межах 

ділянок і рудопроявів золотих руд з вільним 

золотом в сприятливих гірничо-геологічних 

умовах. Рахівський район Закарпатської області; 

 лот № 22 – 696 600,00 грн. 

(шістсот дев’яносто шість 

тисяч шістсот грн.)  

   

лот № 23 - Пошуково-оцінювальні роботи в 

південній частині Клинцівського рудного поля; 

 лот №23 – 3 400,00 грн. (три 

тисячі чотириста грн.)  

   

лот № 24 - Дослідження платеноносності мафіт-

ультрамафітових та інших перспективних 

геологічних формацій південно-західної частини 

УЩ; 

 лот № 24 – 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч грн.)  

   

лот № 25 - Пошуково-оцінювальні роботи на 

золото в межах Новоселівської ділянки; 

 лот № 25 – 1 800 000,00 грн. 

(один мільйон вісімсот тисяч 

грн.)  

   

лот № 26 - Випереджаючі геофізичні роботи 

масштабу 1:10000 в Південній золоторудній зоні 

Нагольного району Донбасу з метою підготовки 

геофізичної основи для пошуково-оціночних робіт 

на золото і поліметали; 

 лот № 26 – 170 000,00 грн. 

(сто сімдесят тисяч грн.)  

   



лот № 27 - Випереджаючі геофізичні роботи з 

метою підготовки геофізичної основи для геолого-

прогнозного картування масштабу 1:50000 в 

Північній рудоносній зоні Нагольного району 

Донбасу; 

 лот № 27 – 30 000,00 грн. 

(тридцять тисяч грн.) 

   

лот № 28 - Аналіз стану мінерально-сировинної 

бази України за результатами 

геологорозвідувальних робіт за рік, облік родовищ 

і складання Державних балансів запасів твердих 

горючих корисних копалин, германію та метану 

вугільних родовищ; 

 лот № 28 – 660 000,00 грн. 

(шістсот шістдесят тисяч грн.) 

   

лот № 29 - Поповнення та ведення Державного 

кадастру родовищ і проявів корисних копалин 

України; 

 лот №29 – 290 000,00 грн. 

(двісті дев’яносто тисяч грн.)  

 

   

лот № 30 - Вивчення газоносності та розробка 

методів вилучення метану з вугленосної товщі: 

Гришино - Андріївська площа; 

 лот № 30 – 550 000,00 грн. 

(п’ятсот п’ятдесят тисяч грн.)  

 

 

   

лот № 31 - Пошуково-оцінювальні роботи з 

виявлення перспектив промислової вугленосності 

на Межівській площі; 

 лот № 31 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 32 - Пошуки перспективних покладів газу-

метану у межах Дзержинської площі; 

 лот № 32 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.)  

 

   

лот № 33 - Створення постійно діючої електронної 

моделі умов відпрацювання вугільних пластів у 

межах Чистяково-Сніжнянського та Центрального 

вугленосних районів Донбасу для подальшої 

оцінки техніко-економічної доцільності 

відпрацювання запасів вугілля; 

 лот № 33 – 120 000,00 грн. 

(сто двадцять тисяч грн.) 

   

лот № 34 - Динаміка та оцінка стану сировинної 

бази горючих корисних копалин Донецької і 

Дніпропетровської областей в сучасних геолого-

економічних умовах; 

 

 

 лот № 34 – 130 000,00 грн. 

(сто тридцять тисяч грн.) 

   



лот № 35 - Оцінка перспективних ресурсів 

кам’яного вугілля за межами вугільних шахт та 

розвіданих ділянок; 

 лот № 35 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 36 - Розвідка торфового родовища Березина 

в Чернігівській області; 

 лот № 36 – 300 000,00 грн. 

(триста тисяч грн.)  

 

   

лот № 37 - Оцінка радіонуклідного забруднення 

торфових родовищ Житомирської області; 

 лот № 37 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.) 

 

   

лот № 38 - Складання електронної бази даних 

геофізичних досліджень свердловин, пробурених 

на підготовлених до нового шахтного будівництва 

площах та резервних блоках діючих шахт; 

 лот № 38 – 80 000,00 грн. 

(вісімдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 39 - Ділянка № 6 «Південно-Донбаська»;  лот № 39 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн. грн.) 

 

   

лот № 40 - Попередня розвідка. Поле шахти 

Любельська-4; 

 лот № 40 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.)  

 

   

лот № 41 - Геолого-економічна оцінка стану 

сировинної бази Львівсько-Волинського 

вугільного басейну та Закарпатської вугленосної 

площі; 

 лот № 41 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн. грн.)  

 

   

лот № 42 - Поповнення і вдосконалення ГІС 

«Вугілля», адаптація сучасних геоінформаційних 

технологій для вирішення завдань при проведенні 

геологорозвідувальних робіт на кам’яне вугілля; 

 лот № 42 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 43 - Розвідка Криничуватського 

буровугільного родовища; 

 лот № 43 – 300 000,00 грн. 

(триста тисяч грн)  

 

   

лот № 44 - Оцінка прогнозних ресурсів метану 

вугленосних відкладів Львівсько-Волинського 

басейну на основі вивчення газогенераційних 

властивостей рослинної органічної речовини; 

 лот № 44 – 250 000,00 грн. 

(двісті п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 45 - Аналіз стану мінерально-сировинної 

бази України за підсумками 

геологорозвідувальних робіт за рік, облік родовищ 

і складання Державних балансів запасів 

неметалічних корисних копалин та корисних 

копалин для будівництва; 

 лот № 45 – 650 000,00 грн. 

(шістсот п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   



лот № 46 - Пошукові та пошуково-оцінювальні 

роботи на первинні каоліни по прогнозній 

Кривопустоській ділянці Братського району 

Миколаївської області; 

 лот № 46 – 550 000,00 грн. 

(п’ятсот п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 47 - Моніторинг стану мінерально-

сировинної бази і ревізія державного балансу 

запасів корисних копалин промисловості 

будівельних матеріалів Одеської, Миколаївської, 

Херсонської областей та шельфу Чорного моря; 

 лот № 47 – 350 000,00 грн. 

(триста п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 48 - Розвідка Родниківського родовища 

флюсових вапняків; 

 лот № 48 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.) 

 

   

лот № 49 - Геолого-економічна оцінка 

перспективних ділянок каменесамоцвітної 

сировини на території Харківської, 

Дніпропетровської, Запорізької та Луганської 

областей; 

 лот № 49 – 300 000,00 грн. 

(триста тисяч грн.)  

 

   

лот № 50 - Аналіз мінерально-сировинної бази 

неметалевих корисних копалин 

Дніпропетровської та Сумської областей; 

 лот № 50 – 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч грн.)  

 

   

лот № 51 - Розвідка Жванського родовища 

фосфоритів змішаного типу в Могилів-

Подільському та Мурованокуриловецькому 

районах Вінницької області; 

 лот № 51 – 870 000,00 грн. 

(вісімсот сімдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 52 - Пошуково-оцінювальні роботи та 

розвідка Тишківської та Вікнянської ділянок гіпсу 

у Городненківському районі Івано-Франківської 

області; 

 лот № 52 – 30 000,00 грн. 

(тридцять тисяч грн.)  

 

   

лот № 53 - Пошуки та пошуково-оцінювальні 

роботи на бентонітові глини у межах Привільської 

перспективної площі; 

 лот № 53 – 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч грн.)  

 

   

лот № 54 - Стан та динаміка сировинної бази 

Донецької області твердих корисних копалин в 

сучасних геолого-економічних умовах; 

 

 

 лот № 54 – 140 000,00 грн. 

(сто сорок тисяч грн.)  

 

   



лот № 55 - Пошуково-ревізійні роботи на 

виявлення фосфоритів у теригенних формаціях 

Придніпров’я в межах Черкаської та 

Кіровоградської областей; 

 лот № 55 – 228 400,00 грн. 

(двісті двадцять вісім тисяч 

чотириста грн.) 

 

   

лот № 56 - Розробка технології свердловинного 

видобутку калійних солей; 

 лот № 56 – 551 600,00 грн. 

(п’ятсот п’ятдесят одна 

тисяча шістсот грн.)  

 

   

лот № 57 - Ведення АІС ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Сумської, Харківської та Полтавської областей; 

  

лот № 57 – 350 000,00 грн. 

(триста п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 58 - Ведення АІС ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Запорізької області; 

 лот № 58 – 250 000,00 грн. 

(двісті п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 59 - Ведення АІС ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Дніпропетровської області; 

  

лот № 59 – 250 000,00 грн. 

(двісті п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 60 - Ведення АІС ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Сумської, Харківської та Полтавської областей 

(2015-2021 рр.); 

  

лот № 60 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 61 - Ведення АІС ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Дніпропетровської обл. (2015-2021 рр.); 

 лот № 61 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 62 - Ведення АІС ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Запорізької області (2015-2021 рр.); 

 лот № 62 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 63 - Поповнення та ведення кадастру 

родовищ та проявів мінеральних вод в межах 

Донецької області; 

 

 лот № 63 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.) 

 

   



лот № 64 - Ведення державного водного кадастру, 

державного обліку використання підземних вод, 

моніторингу ресурсів та запасів вод по території 

Донецької області в 2012-2017 рр.; 

 лот № 64 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 65 - Переоцінка прогнозних ресурсів 

підземних вод Причорноморського артезіанського 

басейну; 

  

лот № 65 – 600 000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн.)  

 

   

лот № 66 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Одеської, Миколаївської та Херсонської областей; 

 лот № 66 – 900 000,00 грн. 

(дев’ятсот тисяч грн.)  

 

   

лот № 67 - Ведення державного водного кадастру, 

моніторингу ресурсів та запасів підземних вод 

України; 

 лот № 67 – 300 000,00 грн. 

(триста тисяч грн.)  

 

   

лот № 68 - Розробка та створення автоматизованої 

бази даних родовищ мінеральних вод (2 черга); 

  

лот № 68 – 250 000,00 грн. 

(двісті п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 69 - Облік гідрогеологічної, інженерно-

геологічної та еколого-геологічної вивченості 

території України (2 черга); 

 лот № 69 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.)  

 

   

лот № 70 - Розроблення методів та програмного 

забезпечення автоматизованого аналізу даних та 

поповнення АБД державного обліку використання 

підземних вод; 

 лот № 70 – 550 000,00 грн. 

(п’ятсот п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 71 - Облік результатів робіт з геологічного 

вивчення надр України, їх зберігання та надання у 

користування; 

 лот № 71 – 800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч грн.)  

 

   

лот № 72 - Аналіз і узагальнення досвіду 

експлуатації водозаборів питних підземних вод 

України; 

 лот № 72 – 32 000,00 грн. 

(тридцять дві тисячі грн.)  

 

   

лот № 73 - Розроблення та наукове обґрунтування 

системи моніторингу експлуатаційних запасів 

підземних питних вод державного рівня; 

 

 

  

лот № 73 – 250 000,00 грн. 

(двісті п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   



лот № 74 - Створення дослідних полігонів для 

спостережень за геохімічним станом ландшафтів 

(І етап); 

 лот № 74 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 75 - Дослідження умов формування 

підземних водних ресурсів на території 

Причорноморського артезіанського басейну; 

 лот № 75 – 198 000,00 грн. 

(сто дев’яносто вісім тисяч 

грн.)  

 

   

лот № 76 - Розробка методики площинного 

прогнозування глибин залягання підземних вод; 

 лот № 76 – 220 000,00 грн. 

(двісті двадцять тисяч грн.)  

 

   

лот № 77 - Ведення кадастру родовищ підземних 

мінеральних вод та обліку їх використання на 

території Черкаської та Кіровоградської областей; 

 лот № 77 – 10 000,00 грн. 

(десять тисяч грн.)  

 

   

лот № 78 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Черкаської та Кіровоградської областей; 

 лот № 78 – 10 000,00 грн. 

(десять тисяч грн.)  

 

   

лот № 79 - Поповнення і ведення кадастру 

родовищ і проявів мінеральних вод в Рівненській 

та Волинській областях; 

 лот № 79 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.)  

 

   

лот № 80 - Поповнення і ведення кадастру 

родовищ і проявів мінеральних вод в Вінницькій 

та Хмельницькій областях; 

 лот № 80 – 80 000,00 грн. 

(вісімдесят тисяч грн.)  

   

лот № 81 - Поповнення і ведення кадастру 

родовищ і проявів мінеральних вод в Київській, 

Житомирській та Чернігівській областях; 

 лот № 81 – 160 000,00 грн. 

(сто шістдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 82 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Рівненської та Волинської областей; 

 лот № 82 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.)  

 

   

лот № 83 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Вінницької  та Хмельницької областей; 

 лот № 83 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 84 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

 лот № 84 – 290 000,00 грн. 

(двісті дев’яносто грн.) 

 

   



Київської, Чернігівської та Житомирської 

областей; 

лот № 85 - Переоцінка прогнозних ресурсів 

підземних вод на території Волинської і 

Рівненської областей; 

 лот № 85 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 86 - Переоцінка прогнозних ресурсів 

підземних вод на території Хмельницької і 

Вінницької областей; 

 лот № 86 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.) 

   

лот № 87 - Переоцінка прогнозних ресурсів 

підземних вод на території Київської, 

Житомирської (в межах Дніпровсько-Донецького 

артезіанського басейну) і Чернігівської областей; 

 лот № 87 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 88 - Ведення кадастру родовищ підземних 

мінеральних вод та обліку їх використання на 

території Івано-Франківської, Львівської, 

Тернопільської та Чернівецької областей; 

 лот № 88 – 125 000,00 грн. 

(сто двадцять п’ять тисяч 

грн.)  

   

лот № 89 - Ведення кадастру родовищ підземних 

мінеральних вод та обліку їх використання на 

території Закарпатської області; 

 лот № 89 – 125 000,00 грн. 

(сто двадцять п’ять тисяч 

грн.)  

   

лот № 90 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та 

Чернівецької областей; 

  

лот № 90 – 600 000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн.)  

   

лот № 91 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Закарпатської області; 

 лот № 91 – 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч грн.) 

   

лот № 92 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Донецької області з метою 

геологічного забезпечення  УІАС НС та 

протизсувних заходів в 2012-2017 рр.; 

 лот № 92 – 230 000,00 грн. 

(двісті тридцять тисяч грн.) 

   

лот № 93 - Узагальнення та аналіз матеріалів 

моніторингу ЕГП, розроблення та інформаційне 

наповнення автоматизованої інформаційної 

системи «Екзогенні геологічні процеси» як 

 лот № 93 – 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч грн.)  

   



складової УІАС НС та підтримка її 

функціонування; 

лот № 94 - Виявлення та картування геофізичними 

методами підземних техногенних пустот для 

прогнозування провально-зсувних явищ та їх 

подальшого розвитку з метою попередження 

аварійно – небезпечних ситуацій на території 

Кривбасу; 

 лот № 94 – 800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч грн.) 

   

лот № 95 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Кіровоградської та Черкаської 

областей з метою забезпечення УІАС НС та 

протизсувних заходів; 

 лот № 95 – 10 000,00 грн. 

(десять тисяч грн.) 

   

лот № 96 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Волинської і Рівненської областей 

з метою геологічного забезпечення УІАС НС та 

протизсувних заходів; 

 лот № 96 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 97 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Хмельницької і Вінницької 

областей з метою геологічного забезпечення УІАС 

НС та протизсувних заходів; 

 лот № 97 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 98 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Київської, Чернігівської та 

Житомирської областей з метою геологічного 

забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів; 

 лот № 98 – 190 000,00 грн. 

(сто дев’яносто тисяч грн.) 

 

   

лот № 99 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Одеської, Миколаївської та 

Херсонської  областей з метою геологічного 

забезпечення УІAC HC та протизсувних заходів; 

 лот № 99 – 870 000,00 грн. 

(вісімсот сімдесят тисяч грн.) 

   

лот № 100 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Сумської і Харківської областей з 

метою забезпечення УІАС НС та протизсувних 

заходів; 

 лот № 100 – 340 000,00 грн. 

(триста сорок тисяч грн.) 

   



лот № 101 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Полтавської області з метою 

забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів; 

 лот № 101 – 230 000,00 грн. 

(двісті тридцять тисяч грн.) 

   

лот № 102 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Дніпропетровської області з 

метою забезпечення УІАС НС та протизсувних 

заходів; 

 лот № 102 – 230 000,00 грн. 

(двісті тридцять тисяч грн.)  

 

   

лот № 103 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Запорізької області з метою 

забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів; 

 лот № 103 – 230 000,00 грн. 

(двісті тридцять тисяч грн.)  

 

   

лот № 104 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Сумської і Харківської областей 

(2015-2021 рр.); 

 лот № 104 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 105 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Полтавської області (2015-2021 

рр.); 

 лот № 105 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 106 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Дніпропетровської області (2015-

2021 рр.); 

 лот № 106 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 107 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Запорізької області (2015-2021 

рр.); 

 лот № 107 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 108 - Науково-методичне забезпечення 

вивчення та моніторингу інженерно-

гідрогеологічних та еколого-геологічних умов 

України; 

 лот № 108 – 60 000,00 грн. 

(шістдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 109 - Вибір та апробація новітніх геолого-

геофізичних технологій і апаратно-програмних 

засобів для оцінки ризику розвитку небезпечних 

геологічних процесів; 

 лот № 109 – 60 000,00 грн. 

(шістдесят тисяч грн.)  

 

   



лот № 110 - Розробка методики та створення 

еколого-геологічних оглядів областей України в 

ГІС; 

 лот № 110 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.)  

 

   

лот № 111 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Закарпатської області з метою 

геологічного забезпечення УІАС НС та 

протизсувних заходів; 

 лот № 111 – 230 600,00 грн. 

(двісті тридцять тисяч шістсот 

грн.)  

 

   

лот № 112 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах територій Івано-Франківської, 

Тернопільської та Чернівецької областей з метою 

геологічного забезпечення УІАС НС та 

протизсувних заходів; 

 лот № 112 – 320 000,00 грн. 

(триста двадцять тисяч грн.)  

 

   

лот № 113 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Львівської області з метою 

геологічного забезпечення УІАС НС та 

протизсувних заходів; 

 лот № 113 – 169 400,00 грн. 

(сто шістдесят дев’ять тисяч 

чотириста грн.) 

  

 

   

лот № 114 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Львівської області (2015- 

2020 рр.); 

 лот № 114 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 115 - Створення системи прогнозування 

зсувонебезпеки у сейсмічних та техногенних зонах 

регіонів України; 

 лот № 115 – 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч грн.)  

 

   

лот № 116 - Геофізичні роботи по підготовці 

геофізичної основи під ГДП-200 території аркушу 

М-37-XXXI (Тернівка); 

 лот № 116 – 350 000,00 грн. 

(триста п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 117 - Геофізичні роботи по підготовці 

геофізичної основи під ГДП-200 території аркуша 

М-36-XХІV (Люботин); 

 лот № 117 – 676 000,00 грн. 

(шістсот сімдесят шість тисяч 

грн.)  

 

   

лот № 118 - Геофізичні роботи по підготовці 

геофізичної основи під ГДП-200 території аркушів 

М-36-ІV (Шостка), М-36-V (Рильськ),  

N-36-XXXIV (Новгород-Сіверський),  

N-36-XXXV(Сєвськ); 

 лот № 118 – 864 000,00 грн. 

(вісімсот шістдесят чотири 

тисячі грн.)  

 

   



лот № 119 - Переведення гравіметричної карти 

території України, побудованої на основі даних 

опорних гравіметричних пунктів І, ІІ, ІІІ класу, у 

всесвітню геодезичну систему WGS-84; 

 лот № 119 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 120 - Геофізичні роботи по підготовці 

геофізичної основи   під ГДП-200 території аркуша 

М-36-Х (Конотоп); 

 лот № 120 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 121 - Геологічне довивчення території 

аркуша М-35-ХХХ (Гайсин); 

 лот № 121 – 700 000,00 грн. 

(сімсот тисяч грн.)  

 

   

лот № 122 - Геологічне довивчення масштабу 

1:200 000 та підготовка до видання комплекту 

Держгеолкарти-200 території аркуша М-35-ХІV 

(Дубно); 

 лот № 122 – 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч грн.)  

 

   

лот № 123 - Геологічне довивчення масштабу 

1:200 000 та підготовка до видання комплекту 

Держгеолкарти-200 території аркушів М-36-VІІ 

(Остер) в межах України; М-36-VІІІ (Ніжин); 

 лот № 123 – 1 370 000,00 грн. 

(один мільйон триста сімдесят 

тисяч грн.)  

 

   

лот № 124 - Геологічне довивчення площі 

масштабу 1:200 000 та підготовка до видання 

комплекту Держгеолкарти-200 території аркушів  

М-35-ХХХV (Вапнярка) і L-35-V (Орхей) в межах 

України; 

 лот № 124 – 130 000,00 грн. 

(сто тридцять тисяч грн.)  

 

   

лот № 125 - Геологічне довивчення площі 

масштабу 1:200 000 та підготовка до видання 

комплекту Держгеолкарти-200 території аркуша  

М-35-ХVІ (Новоград-Волинський); 

 лот № 125 – 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч грн.)  

 

   

лот № 126 - Гідрогеологічне довивчення площі 

масштабу 1:200 000 та підготовка до видання 

комплекту Держгеолкарти-200 території аркуша  

М-35-ХVІІ (Житомир); 

 лот № 126 – 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч грн.)  

 

   

лот № 127 - Підготовка геофізичної основи для 

ГДП-200 території аркуша М-35-ІХ (Костопіль); 

 лот № 127 – 1 000 000,00 грн. 

(один мільйон грн.) 

   

лот № 128 - Створення банку первинної 

геохімічної інформації території діяльності  

ДП «Українська геологічна компанія»; 

 лот № 128 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   



лот № 129 - Створення бази даних геолого-

геофізичної вивченості території діяльності  

ДП «Українська геологічна компанія»; 

 лот № 129 - 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 130 - Моніторинг стану геологічних 

пам’яток території діяльності ДП «Українська 

геологічна компанія»; 

 лот № 130 – 42 000,00 грн. 

(сорок дві тисячі грн.)  

 

   

лот № 131 - Забезпечення проведення галузевих 

заходів ДП «Українська геологічна компанія»; 

 лот № 131 – 5 000,00 грн. 

(п’ять тисяч грн.)  

 

   

лот № 132 - Складання комплекту цільових 

ландшафтно-геохімічних карт масштабу 1:500 000 

для геологічних досліджень Волино-Подільської і 

Скіфської плит, Причорноморської і Дніпровсько-

Донецької западин, складчастих споруд території 

України; 

 лот № 132 – 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч грн.)  

 

   

лот № 133 - Пошуково-ревізійні роботи на 

каменесамоцвітну сировину в межах  Рівненської, 

Житомирської, Хмельницької та Вінницької 

областей; 

 лот № 133 – 53 000,00 грн. 

(п’ятдесят три тисячі грн.)  

 

   

лот № 134 - Ведення бази даних геофізичних 

досліджень свердловин для забезпечення 

регіональних та пошуково-розвідувальних робіт; 

 лот № 134 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.)  

 

   

лот № 135 - Геологічне довивчення площі 

масштабу 1:200 000 та підготовка до видання 

комплекту Держгеолкарти-200 аркушу L-36-III 

(Новий Буг); 

 лот № 135 – 450 000,00 грн. 

(чотириста п’ятдесят тисяч 

грн.)  

 

   

лот № 136 - Геологічне довивчення площі 

масштабу 1:200 000 аркушу М-36-ХХХV 

(Дніпродзержинськ); 

 лот № 136 – 889 000,00 грн. 

(вісімсот вісімдесят дев’ять 

тисяч грн.)  

 

   

лот № 137 - Геологічне довивчення площ 

масштабу 1:200 000 аркушу L-36-V (Нікополь); 

 лот № 137 – 1 820 000,00 грн. 

(один мільйон вісімсот 

двадцять тисяч грн.)  

 

   

лот № 138 - Геологічне довивчення площі маштабу 

1:200 000 аркушу М-36-ХХІV (Люботин); 

 лот № 138 – 11 000,00 грн. 

(одинадцять тисяч грн.)  

 

   



лот № 139 - Геологічне довивчення (ГДП–200) 

площі аркушів М-36-ХІ (Суми) М-36-ХІІ (Суджа) 

в кордонах України; 

 лот № 139 – 600 000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн.)  

 

   

лот № 140 - Геологічне довивчення площ  

(ГДП-200) площі аркушів N-36-ХXХV (Сєвськ), 

N-36-ХXХІV (Новгород-Сіверськ) та М-36-V 

(Рильськ) в кордонах України та М-36-ІV 

(Шостка); 

 лот № 140 – 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч грн.)  

 

   

лот № 141 - Гідрогеологічне довивчення масштабу 

1:200 000 території аркушу М-36-XXXIV (Жовті 

Води); 

 лот № 141 – 170 000,00 грн. 

(сто сімдесят  тисяч грн.)  

 

   

лот № 142 - Гідрогеологічне довивчення масштабу 

1:200 000 території аркушу L-37-I (Пологи); 

 лот № 142 – 130 000,00 грн. 

(сто тридцять тисяч грн.)  

 

   

лот № 143 - Складання геологічної карти масштабу 

1:500 000 території діяльності підприємства, в 

тому числі гравіметричні роботи; 

 лот № 143 – 230 000,00 грн. 

(двісті тридцять тисяч грн.)  

 

   

лот № 144 - Ведення (поповнення, оновлення та 

підтримка) корпоративної БД геолого-геофізичної 

інформації по території діяльності  

КП «Південукргеологія» та БД родовищ і проявів 

корисних копалин території діяльності 

підприємства; 

 лот № 144 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.)  

 

   

лот № 145 - Створення єдиного базового 

керносховища КП «Південукргеологія»; 

 лот № 145 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 146 - Систематизація кам’яного матеріалу 

по роботах КП «Південукргеологія»; 

 лот № 146 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 147 - Складання зведеної тектонічної карти 

Донбасу м-бу 1:500 000 (у межах розграфки 

аркушів Донбаської серії Держгеолкарти 200); 

 лот № 147 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 148 - Систематизація та впорядкування 

кам’яного матеріалу, зібраного при 

геологорозвідувальних роботах на території 

діяльності ДРГП «Донецькгеологія»; 

 лот № 148 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 149 - Геологічне довивчення масштабу 

1:200 000 аркуша L-36-VIII (Нова Одеса); 

 лот № 149 – 1 000 000,00 грн. 

(один мільйон грн.)  

   



лот № 150 - Геологічне довивчення масштабу 

1:200 000 аркушів L-35-XVII (Комрат) (схід. част.), 

L-35-XVIII (Кеушень), L-36-ХIII (Одеса); 

 лот № 150 – 1 000 000,00 грн. 

(один мільйон грн.)  

 

   

лот № 151 - Геологічне довивчення площі м-бу 

1:200 000 та підготовка до видання комплекту 

Держгеолкарти-200 території аркуша М-34-ХХХ 

(Стрий); 

 лот № 151 – 570 000,00 грн. 

(п’ятсот сімдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 152 - Геологічне довивчення площі 

масштабу 1:200 000 території аркуша М-36-XXI 

(Черкаси); 

 лот № 152 – 780 000,00 грн. 

(сімсот вісімдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 153 - Геологопрогнозне картування м-бу 

1:25 000 в межах Рахівського рудного району; 

 лот № 153 – 140 000,00 грн. 

(сто сорок тисяч грн.)  

 

   

лот № 154 - Складання легенди до гідрогеологічної 

карти комплекту Державної геологічної карти 

України м-бу 1:200 000. Карпатська серія; 

 лот № 154 – 120 000,00 грн. 

(сто двадцять тисяч грн.)  

 

   

лот № 155 - Кореляція неогенових вулканічних 

комплексів Закарпатського прогину і Східно-

Словацької депресії; 

 лот № 155 – 170 000,00 грн. 

(сто сімдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 156 - Контрольно-ревізійні роботи та 

узагальнення і аналіз матеріалів з масових пошуків 

по території діяльності ДП «Західукргеологія» 

станом на 01.10.2010 р.; 

 лот № 156 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.)  

 

   

лот № 157 - Бурова розвідка Апрельського 

родовища урану з визначенням запасів за 

категоріями С1 і С2; 

 лот № 157 – 800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч грн.)  

 

   

лот № 158 - Оцінка Партизанського родовища 

урану зі складанням ТЕМ про доцільність 

проведення бурової розвідки; 

 лот № 158 – 4 000 000,00 грн. 

(чотири мільйони грн.)  

 

   

лот № 159 - Масові пошуки родовищ 

радіоактивних елементів в Україні; 

 лот № 159 – 600 000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн.)  

 

   

лот № 160 - Складання карти урано- і 

торієносності Українського щита масштабу 1:500 

000; 

 лот № 160 – 320 000,00 грн. 

(триста двадцять тисяч грн.) 

 

   

лот № 161 - Аналіз геолого-геофізичних матеріалів 

по Щорсівському родовищу урану з перерахунком 

запасів категорії С2 і перспективних ресурсів 

 лот № 161 – 600 000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн.) 

 

   



категорії Р1 з наступною геолого-економічною 

оцінкою; 

лот № 162 - Облік і аналіз  результатів  

геологорозвідувальних робіт КП «Кіровгеологія» 

та масових пошуків, які проводяться на території 

України з метою прогнозу перспективних площ на 

уран, благородні та рідкісні метали; 

 лот № 162 – 830 000,00 грн. 

(вісімсот тридцять тисяч грн.) 

 

   

лот № 163 - Впровадження атомно-ємісійного з 

індукційно-зв’язаною плазмою методу аналізу з 

застосуванням ІСР іСАР 6000; 

 лот № 163 – 600 000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн.) 

 

   

лот № 164 - Масові пошуки на території діяльності 

ДП «Українська геологічна компанія»; 

 лот № 164 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 165 - Масові пошуки на площі робіт  

КП «Південукргеологія»; 

 лот № 165 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.) 

 

   

лот № 166 - Масові пошуки  радіоактивних 

елементів на території діяльності  

ДРГП «Донецькгеологія» на 2012-2016 рр.; 

 лот № 166 – 20 000,00 грн. 

(двадцять тисяч грн.) 

 

   

лот № 167 - Контроль та методичне керівництво 

масовими пошуками в Причорномор ДРГП; 

 лот № 167 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.) 

 

   

лот № 168 - Нормативно-методичне забезпечення 

досліджень складу та властивостей геологічних 

об’єктів; 

  

лот № 168 – 250 000,00 грн. 

(двісті п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 169 - Нормативно-методичне, метрологічне 

забезпечення робіт з геологічного вивчення надр 

та картографування; 

 лот № 169 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.) 

 

   

лот № 170 - Регіональні сейсморозвідувальні 

дослідження МСГТ в зоні зчленування південно-

східної частини ДДЗ та Донбасу; 

 лот № 170 – 181 300,00 грн. 

(сто вісімдесят одна тисяча 

триста грн.) 

 

   

лот № 171 - Наповнення регіонального геолого-

геофізичного банку даних результатами наземних 

та морських сейсмічних досліджень; 

 лот № 171 – 700 000,00 грн. 

(сімсот тисяч грн.) 

 

   

лот № 172 - Регіональні сейсморозвідувальні 

дослідження МСГТ в межах південного борту 

північно-західної частини ДДЗ; 

 лот № 172– 4 765 000,00 грн. 

(чотири мільйони сімсот 

шістдесят п’ять тисяч грн.) 

 

   



лот № 173 - Регіональні сейсмічні дослідження в 

Карпатській НГП; 

 лот № 173 – 414 200,00 грн. 

(чотириста чотирнадцять 

тисяч двісті грн.) 

   

лот № 174 - Сейсморозвідувальні роботи на 

Північно-Макіївській площі південно-східної 

частини ДДЗ; 

 лот № 174 – 2 300 000,00 грн. 

(два мільйони триста тисяч 

грн.) 

 

   

лот № 175 - Пошукові дослідження на 

Гетьманівській площі південно-східної частини 

ДДЗ; 

 лот № 175 – 2 036 900,00 грн. 

(два мільйони тридцять шість 

тисяч дев’ятсот грн.) 

 

   

лот № 176 - Пошуково-детальні 

сейсморозвідувальні роботи МВХ СГТ на 

зовнішньому шельфі північно-західної частини 

Чорного моря; 

 лот № 176 – 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч грн.) 

 

   

лот № 177 - Пошукові сейсморозвідувальні роботи 

в межах Східно-Європейської платформи на 

Павлівсько-Локачі-Семеринській площі; 

 лот № 177 – 203 200,00 грн. 

(двісті три тисячі двісті грн.) 

 

   

лот № 178 - Пошукові сейсморозвідувальні роботи 

МСГТ  на Мостівській площі Більче-Волицької 

зони; 

 лот № 178 – 3 000 000,00 грн. 

(три мільйони грн.) 

 

   

лот № 179 - Пошукові сейсморозвідувальні роботи 

МСГТ на Стрільниківській площі в північно-

західній частині ДДЗ; 

 лот № 179 – 720 000,00 грн. 

(сімсот двадцять тисяч грн.) 

 

   

лот № 180 - Пошукові сейсморозвідувальні роботи 

МСГТ на Ковалівській площі в північно-західній 

частині ДДЗ; 

 лот № 180 – 649 400,00 грн. 

(шістсот сорок дев’ять тисяч 

чотириста грн.) 

 

   

лот № 181 - Сейсморозвідувальні роботи МСГТ на 

Бірюзовій площі; 

 лот № 181 – 120 000,00 грн. 

(сто двадцять тисяч грн.) 

   

лот № 182 - Пошукові роботи МСГТ на 

Харенцівській площі у північно-західній частині 

ДДЗ; 

 лот № 182 – 120 000,00 грн. 

(сто двадцять тисяч грн.) 

   

лот № 183 - Пошукові роботи МСГТ на 

Недригайлівській площі у північно-західній 

частині ДДЗ; 

 лот № 183 – 120 000,00 грн. 

(сто двадцять тисяч грн.) 

   

лот № 184 - Пошукові роботи МСГТ на  

Шостаківській  площі у північно-західній частині 

ДДЗ; 

 лот № 184 – 120 000,00 грн. 

(сто двадцять тисяч грн.) 

 

   



лот № 185 - Аналіз геологічної ефективності 

геолого-геофізичних досліджень в 

нафтогазоносних регіонах України; 

 лот № 185 – 800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч грн.) 

 

   

лот № 186 - Оперативний аналіз геолого-

геофізичних матеріалів у північно-західній 

частині ДДЗ; 

 лот № 186 – 600 000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн.) 

 

   

лот № 187 - Тематичні роботи з перегляду геолого-

геофізичної інформації по Городоцькій площі 

Більче-Волицької зони; 

 лот № 187 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.) 

 

   

лот № 188 - Розробка петрофізичних моделей 

низькопористих колекторів нижнього карбону 

Південної прибортової зони Дніпровсько-

Донецької западини як основи інтерпретації 

матеріалів ГДС; 

 лот № 188 – 450 000,00 грн. 

(чотириста п’ятдесят тисяч 

грн.) 

 

   

лот № 189 - Дослідження новітніх технологій 

геофізичних і геотехнічних робіт у свердловинах; 

 лот № 189 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 190 - Розроблення і виготовлення 

свердловинного сейсмічного комплексу для 

дослідження навколосвердловинного  простору; 

 лот № 190 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 191 - Комплексні літологічні дослідження 

та погоризонтне літолого-палеогеографічне 

картування нижньокам`яновугільних відкладів 

ДДЗ; 

 лот № 191 – 430 000,00 грн. 

(чотириста тридцять тисяч 

грн.) 

 

   

лот № 192 - Комплексний геолого-геофізичний 

прогноз нафтогазоперспективних об`єктів у 

палеозойських відкладах ДДЗ на ділянці 

Семиреньки-Березівка; 

 лот № 192 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 193 - Прогноз поширення колекторів та 

виділення пасток вуглеводнів у мезозойсько-

кайнозойських відкладах платформного піднасуву 

Покутсько-Буковинських Карпат з використанням 

методик сейсмолітмологічного аналізу; 

 лот № 193 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 194 - Розробка технологічних рішень з 

розширення межі кондиційності колекторів на 

перспективних нафтогазоносних ділянках; 

 лот № 194 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   



лот № 195 - Аналіз стану мінерально-сировинної 

бази за підсумками геологорозвідувальних робіт 

за рік, облік родовищ і складання Державних 

балансів запасів нафти, газу, конденсату та 

супутніх компонентів; 

 лот № 195 – 600 000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн.) 

 

   

лот № 196 - Забезпечення державного обліку 

нафтогазових свердловин України та аналіз стану 

і перспектив нафтогазоносності свердловин; 

 лот № 196 – 350 000,00 грн. 

(триста п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 197 - Формування та експлуатація 

документальної бази даних із неопублікованих 

джерел геологічної інформації України; 

 лот № 197 – 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч грн.) 

 

   

лот № 198 - Моніторинг стану запасів родовищ 

корисних копалин, що перебувають в розробці; 

 лот № 198 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 199 - Геолого-геофізичні дослідження на 

газогідрати в межах Континентального схилу і 

західної котловини Чорного моря; 

 лот № 199 – 40 000,00 грн. 

(сорок тисяч грн.) 

 

   

лот № 200 - Пошуково-детальні 

сейсморозвідувальні роботи СГТ в межах 

Кілійсько-Зміїного виступу і Криловського 

прогину; 

 лот № 200 – 2 400 000,00 грн. 

(два мільйони чотириста 

тисяч грн.) 

   

лот № 201 - Регіональні сейсморозвідувальні 

роботи в Азовському морі; 

 лот № 201 – 560 000,00 грн. 

(п’ятсот шістдесят тисяч грн.) 

   

лот № 202 - Відновлення класу Регістру морських 

суден з ліквідацією виявлених недоліків; 

 лот № 202 – 3 000 000,00 грн. 

(три мільйони грн.) 

   

лот № 203 - Параметричне буріння на Бітлянській, 

Волосянській і Лютській площах; 

 лот № 203 – 30 000,00 грн. 

(тридцять тисяч грн.) 

   

лот № 204 - Геологічний звіт по результатах 

буріння пошукових свердловин. Параметричне 

буріння на Розсошинській площі; 

 лот № 204 – 1 200 000,00 грн. 

(один мільйон двісті тисяч 

грн.) 

   

лот № 205 - Складання паспортів нафтових і 

газових свердловин пробурених  

ДП «Західукргеологія»; 

 лот № 205 – 40 000,00 грн. 

(сорок тисяч грн.) 

   

лот № 206 - Оцінка запасів вуглеводнів, аналіз 

результатів пошуково-розвідувальних робіт на 

 лот № 206 – 90 000,00 грн. 

(дев’яносто тисяч грн.) 

 

   



нафту і газ на території діяльності  

ДП «Західукргеологія»; 

лот № 207 - Пошуково-розвідувальне буріння на 

Старобогородчанській площі; 

 лот № 207 – 10 000,00 грн. 

(десять тисяч грн.) 

   

лот № 208 - Прогноз поширення порід-колекторів 

продуктивних горизонтів серпуховського ярусу 

ДДЗ; 

 лот № 208 – 250 000,00 грн. 

(двісті п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 209 - Дослідження геологічної будови 

Дніпровсько-Донецького авлакогену з метою 

визначення перспективних об`єктів на газ 

ущільнених порід; 

 лот № 209 – 250 000,00 грн. 

(двісті п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 210 - Створення національного банку даних 

нафтогазової геолого-геофізичної інформації; 

 лот № 210 – 300 000,00 грн. 

(триста тисяч грн.) 

 

   

лот № 211 - Створення довідково-інформаційної 

системи «Геологія і корисні копалини України» на 

основі ГІС-технологій; 

 лот № 211 – 700 000,00 грн. 

(сімсот тисяч грн.) 

 

   

лот № 212 - Розробка методичних та технічних 

засобів для використання енергії вибуху і горіння 

у свердловинах; 

 лот № 212 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.) 

 

   

лот № 213 - Розробка методичних та технічних 

засобів для використання відновлюваних джерел 

енергії; 

 лот № 213 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.) 

   

лот № 214 - Створення нормативно-правового 

забезпечення з геологічного вивчення та 

використання надр; 

 лот № 214 – 650 000,00 грн. 

(шістсот п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 215 - Вивчення стану забезпеченості 

України власними мінерально-сировинними 

ресурсами та показників експорту і імпорту; 

 лот № 215 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.) 

   

лот № 216 - Розробка базової технології для 

проведення геолого - економічної оцінки різних 

типів родовищ корисних копалин; 

 лот № 216 – 80 000,00 грн. 

(вісімдесят тисяч грн.) 

   

лот № 217 - Вивчення світової практики 

співробітництва геологічних служб та виконання 

міжнародних проектів; 

 лот № 217 – 49 000,00 грн. 

(сорок дев’ять тисяч грн.) 

   



лот № 218 - Апробація перспективних і 

прогнозних ресурсів твердих корисних копалин та 

вдосконалення методики їх оцінки стосовно умов 

України; 

 лот № 218 – 300 000,00 грн. 

(триста тисяч грн.) 

   

лот № 219 - Моніторинг геологічних пам’яток 

України; 

 лот № 219 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 220 - Складання ГІС-Атласу карт 

геологічного змісту України м-бу 1:2 500 000 (з 

базами даних корисних копалин); 

 лот № 220 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 221 - Складання та підготовка довидання 

геологічної карти основних структурних поверхів 

України масштабу 1:1 000 000; 

 лот № 221 – 54 000,00 грн. 

(п’ятдесят чотири тисячі грн.) 

   

лот № 222 - Складання формаційної карти 

Українського щита  та комплекту карт 

Українського щита та комплекту карт української 

частини  Середземноморського альпійського 

рухомого поясу масштабу 1:1 000 000; 

 лот № 222 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.) 

   

лот № 223 - Моніторинг якості робіт з геологічного 

картування території України; 

 лот № 223 – 250 000,00 грн. 

(двісті п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 224 - Моніторинг та вдосконалення 

«Кореляційної хроностратиграфічної схеми 

раннього докембрію Українського щита»; 

 лот № 224 – 80 000,00 грн. 

(вісімдесят тисяч грн.) 

   

лот № 225 - Комплексні електромагнітні 

дослідження глибинної геологічної будови  

Західного регіону України та компонентна 

магнітна зйомка на опорній мережі  I-го класу;  

 лот № 225 – 250 000,00 грн. 

(двісті п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 226 - Систематизація і упорядкування 

тектонічної термінології для застосування її в 

геологокартувальній практиці; 

 лот № 226 – 80 000,00 грн. 

(вісімдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 227 - Розробка й апробація методики оцінки 

сучасної геодинамічної активності по 

перспективних площах та регіональних профілях 

ДДЗ і Передкарпатського прогину; 

 лот № 227 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 228 - Складання середньомасштабної 

тектонічної карти Дніпровсько-Донецької 

 лот № 228 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.) 

 

   



нафтогазоносної області (ДДНГО), як основи її 

нафтогазогеологічного районування; 

лот № 229 - Створення регіональних геолого-

геохімічних еталонів геологічних комплексів 

докембрію західної частини Українського щита; 

 лот № 229 – 187 000,00 грн. 

(сто вісімдесят сім тисяч грн.) 

 

   

лот № 230 - Розроблення методик і стандартів у 

сфері гідрогеології та екогеології, наближених до 

нормативів Європейського Союзу, та 

інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття 

управлінських рішень у галузі гідрогеології та 

екогеології; 

 лот № 230 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 231 - Розробка і вдосконалення методик 

дослідження речовинного складу і технології 

збагачування пріоритетних рудних і нерудних 

видів мінеральної сировини України; 

 лот № 231 – 70 000,00 грн. 

(сімдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 232 - Розробка сучасних технологій та 

технічних засобів для отримання орієнтованого 

керну при бурінні геологорозвідувальних 

свердловин; 

 лот № 232 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 233 - Супровід галузевої геологічної 

інформаційної системи та її розвиток; 

 лот № 233 – 800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч грн.) 

 

   

лот № 234 - Удосконалення системи моніторингу 

мінерально-сировинної бази України; 

 лот № 234 – 1 000 000,00 грн. 

(один мільйон грн.) 

 

   

лот № 235 - Ефективність використання 

мінерально-сировинної бази України та її 

конкурентоздатність на світовому ринку; 

 лот № 235 – 100 000,00 грн. 

(сто тисяч грн.) 

 

   

лот № 236 - Складання кадастру хвостосховищ і 

відвалів, розташованих на території діяльності ДП 

«Українська геологічна компанія»; 

 лот № 236 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 237 - Створення системи технічного 

захисту інформації в підрозділах ДП «Українська 

геологічна компанія»; 

 лот № 237 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

 

   

лот № 238 - Розробка технології та супроводження 

буріння геологозйомочних, пошукових та 

розвідувальних свердловин буровим агрегатом 

LF-90 в умовах УЩ; 

 лот № 238 – 35 000,00 грн. 

(тридцять п’ять тисяч грн.) 

 

   



лот № 239 - Розробка і виробничі випробування 

комбінованої бурильної колони для буріння 

свердловин діаметром 76 мм з стислою частиною 

з СТБ-63,5 з МЗ-50; 

 лот № 239 – 35 000,00 грн. 

(тридцять п’ять тисяч грн.) 

 

   

лот № 240 - Методичне забезпечення ефективної 

роботи геологічних підприємств у ринкових 

умовах та моніторингу їх фінансово-економічного 

стану; 

 лот № 240 – 600 000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн.) 

 

   

лот № 241 - Забезпечення надрокористування  в 

Україні; 

 лот № 241 – 800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч грн.) 

 

   

лот № 242 - Наповнення комп’ютерного архіву 

шляхом сканування фондових геологічних 

матеріалів; 

 лот № 242 – 700 000,00 грн. 

(сімсот тисяч грн.) 

 

   

лот № 243 - Збір матеріалів та оцінка результатів 

діяльності користувачів надр, необхідних для 

здійснення контролю за виконанням умов 

спеціального дозволу на користування надрами 

або угоди про умови користування надрами; 

 лот № 243 – 2 000 000,00 грн. 

(два мільйони грн.) 

 

   

лот № 244 - Збір матеріалів та оцінка результатів 

діяльності користувачів надр, необхідних для 

здійснення контролю за виконанням умов 

спеціального дозволу на користування надрами 

або угоди про умови користування надрами; 

 лот № 244 – 1 300 000,00 грн. 

(один мільйон триста тисяч 

грн.) 

 

   

лот № 245 - Збір матеріалів та оцінка результатів 

діяльності користувачів надр, необхідних для 

здійснення контролю за виконанням умов 

спеціального дозволу на користування надрами 

або угоди про умови користування надрами; 

 лот № 245 – 1 300 000,00 грн. 

(один мільйон триста тисяч 

грн.) 

 

   

лот № 246 - Збір матеріалів та оцінка результатів 

діяльності користувачів надр, необхідних для 

здійснення контролю за виконанням умов 

спеціального дозволу на користування надрами 

або угоди про умови користування надрами; 

 лот № 246 – 900 000,00 грн. 

(дев’ятсот тисяч грн.) 

 

   

лот № 247 - Збір матеріалів та оцінка результатів 

діяльності користувачів надр, необхідних для 

здійснення контролю за виконанням умов 

 лот № 247 – 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч грн.) 

 

   



спеціального дозволу на користування надрами 

або угоди про умови користування надрами; 

лот № 248 - Пошуково-оцінювальні роботи на 

бурштин в межах ділянки «Каноничі»; 

 лот № 248 – 440 000,00 грн. 

(чотириста сорок тисяч грн.) 

   

лот № 249 - Волинське родовище п'єзокварцу;  лот № 249 – 10 000,00 грн. 

(десять тисяч грн.) 

   

лот № 250 - Висвітлення науково-дослідних 

розробок інституту і досягнень галузі; розробка 

відповідних методик та оригінальні видання 

наукового змісту; 

 лот № 250 – 910 000,00 грн. 

(дев’ятсот десять тисяч грн.) 

 

   

лот № 251 - Наукове редагування і друк 

геологічних карт та інших видань геологічного  

змісту; 

 лот № 251 – 190 000,00 грн. 

(сто дев’яносто тисяч грн.) 

   

лот № 252 - Видання Державної геологічної карти 

України масштабу 1:200 000; 

 лот № 252 – 800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч грн.) 

   

лот № 253 - Комплексний геофізичний і 

гідрогеологічний моніторинг геологічного 

середовища  на регіональній мережі 

сейсмопрогностичних пунктів і свердловин; 

 лот № 253 – 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч грн.) 

   

лот № 254 - Геологічна зйомка м-бу 1:200 000 з 

геолого-екологічними дослідженнями північно-

західної частини шельфу Чорного моря в межах 

аркушів L-36-XIX (Тузли),  L-35-ХХIV (Кілія); 

 лот № 254 – 1 100 000,00 грн. 

(один мільйон сто тисяч грн.) 

 

   

лот № 255 - Поповнення АБД еколого-геологічної 

інформації басейну р. Дніпра та складання 

гідрогеологічної карти України масштабу 1:1 000 

000 із застосуванням ГІС-технологій; 

 лот № 255 – 120 000,00 грн. 

(сто двадцять тисяч грн.) 

 

   

лот № 256 - Узагальнення матеріалів моніторингу 

стану підземних вод України; 

 лот № 256 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.) 

   

лот № 257 - Моніторинг підземних вод на 

території Черкаської та Кіровоградської областей; 

 лот № 257 – 10 000,00 грн. 

(десять тисяч грн.) 

   

лот № 258 - Моніторинг підземних вод на 

території Волинської та Рівненської областей; 

 лот № 258 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 259 - Моніторинг підземних вод на 

території Хмельницької та Вінницької областей; 

 лот № 259 – 150 000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч грн.) 

   



лот № 260 - Моніторинг підземних вод на 

території Хмельницької та Вінницької областей у 

2015-2021 рр.; 

 лот № 260 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 261 - Моніторинг підземних вод на 

території Київської, Чернігівської та 

Житомирської областей; 

 лот № 261 – 240 000,00 грн. 

(двісті сорок тисяч грн.) 

   

лот № 262 - Моніторинг підземних вод на 

території Сумської та Харківської областей; 

 лот № 262 – 270 000,00 грн. 

(двісті сімдесят тисяч грн.) 

   

лот № 263 - Моніторинг підземних вод на 

території Полтавської області; 

 лот № 263 – 135 000,00 грн. 

(сто тридцять п’ять тисяч 

грн.) 

   

лот № 264 - Моніторинг підземних вод на 

території Запорізької області; 

 лот № 264 – 135 000,00 грн. 

(сто тридцять п’ять тисяч 

грн.) 

   

лот № 265 - Моніторинг підземних вод на 

території Кривбасу; 

 лот № 265 – 75 000,00 грн. 

(сімдесят п’ять тисяч грн.) 

   

лот № 266 - Моніторинг підземних вод на 

території Дніпропетровської області; 

 лот № 266 – 135 000,00 грн. 

(сто тридцять п’ять тисяч 

грн.) 

   

лот № 267 - Моніторинг підземних вод на 

території Сумської та Харківської областей (2015-

2021 р.р.); 

 лот № 267 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 268 - Моніторинг підземних вод на 

території Полтавської області (2015-2021 р.р.); 

 лот № 268 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 269 - Моніторинг підземних вод на 

території Дніпропетровської області (2015- 

2021 р.р.); 

 лот № 269 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 270 - Моніторинг підземних вод на 

території Запорізької області (2015-2021 р.р.); 

 лот № 270 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 271 - Моніторинг підземних вод на 

території Кривбасу (2015-2021 р.р.); 

 лот № 271 – 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч грн.) 

   

лот № 272 - Моніторинг підземних вод на 

території Донецької області в 2012-2017 рр.; 

 лот № 272 – 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн.) 

   

лот № 273 - Моніторинг підземних вод на 

території Одеської області; 

 лот № 273 – 270 000,00 грн. 

(двісті сімдесят тисяч грн.) 

   



лот № 274 - Моніторинг підземних вод в 

Миколаївській та Херсонській областях; 

 лот № 274 – 360 000,00 грн. 

(триста шістдесят тисяч грн.) 

   

лот № 275 - Моніторинг підземних вод на 

території Закарпатської області; 

 лот № 275 – 275 000,00 грн. 

(двісті сімдесят п’ять тисяч 

грн.)  

   

лот № 276 - Моніторинг підземних вод на 

території Івано-Франківської, Львівської, 

Тернопільської і Чернівецької областей. 

 лот № 276 – 425 000,00 грн. 

(чотириста двадцять п’ять  

тисяч грн.) 

   

Геологорозвідувальні роботи з розвитку 

мінерально-сировинної бази (12 лотів): 

лот № 1 - Ведення кадастру родовищ підземних 

мінеральних вод та обліку їх використання на 

території Черкаської та Кіровоградської областей 

лот № 2 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Черкаської та Кіровоградської областей 

лот № 3 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Кіровоградської та Черкаської 

областей з метою забезпечення УІАС НС та 

протизсувних заходів 

лот № 4 - Створення системи прогнозування 

зсувонебезпеки у сейсмічних та техногенних зонах 

регіонів України 

лот № 5 - Параметричне буріння на Бітлянській, 

Волосянській і Лютській площах 

лот № 6 - Геологічний звіт по результатах буріння 

пошукових свердловин. Параметричне буріння на 

Розсошинській площі 

лот № 7 - Складання паспортів нафтових і газових 

свердловин пробурених ДП «Західукргеологія» 

лот № 8 - Оцінка запасів вуглеводнів, аналіз 

результатів пошуково-розвідувальних робіт на 

нафту і газ на території діяльності  

ДП «Західукргеологія» 

2281 2 720 000, 00 грн. (два 

мільйони сімсот двадцять 

тисяч грн.) з ПДВ 

Відкриті 

торги 

липень - грудень Вибір процедури –  

пункт 1 статті 20 Закону 

України «Про здійснення 

державних закупівель»  

від 10.04.2014 № 1197-VII 

 

Торги визнані такими, що 

не відбулися частково за 

лотами №№ 1, 2, 3, 4, 11, 

12 –  

абзац шостий частина 

перша статті 30 Закону 

України «Про здійснення 

державних закупівель» 



лот № 9 - Пошуково-розвідувальне буріння на 

Старобогородчанській площі 

лот № 10 - Збір матеріалів та оцінка результатів 

діяльності користувачів надр, необхідних для 

здійснення контролю за виконанням умов 

спеціального дозволу на користування надрами 

або угоди про умови користування надрами 

лот № 11 - Волинське родовище п’єзокварцу 

лот № 12 - Моніторинг підземних вод на території 

Черкаської та Кіровоградської областей 

Геологорозвідувальні роботи з розвитку 

мінерально-сировинної бази (279 лот):  

лот № 1 - Пошуки питних підземних вод  з 

бурінням розвідувально-експлуатаційних 

свердловин на воду у південних, центральних та 

західних районах Кіровоградської області; 

лот № 2 - Пошуки питних підземних вод з 

бурінням розвідувально-експлуатаційних 

свердловин на воду у північних та центральних 

районах Миколаївської області; 

лот № 3 - Розроблення оптимального комплексу 

неруйнуючих методів пошуків питних підземних 

вод та буріння розвідувально-експлуатаційних 

свердловин на воду в Житомирській області, та 

окремих об’єктах Київської, Вінницької, 

Хмельницької, Рівненської і Волинської областей; 

лот № 4 - Пошуки питних підземних вод і буріння 

розвідувально-експлуатаційних свердловин в 

Кіровоградській, Миколаївській, 

Дніпропетровській областях та на острові Зміїний 

Одеської області; 

лот № 5 - Пошуки питних підземних вод та буріння 

розвідувально-експлуатаційних свердловин на 

воду в Старобільському районі Луганської 

області; 

2281 117 532 800, 00 грн. (сто 

сімнадцять мільйонів п’ятсот 

тридцять дві тисячі вісімсот 

грн.) з ПДВ  

Відкриті 

торги 

серпень-грудень Вибір процедури –  

пункт 1 статті 20 Закону 

України «Про здійснення 

державних закупівель»  

від 10.04.2014 № 1197-VII 

 

Торги визнані такими, що 

не відбулися частково за 

лотами №№ 28, 43, 48, 50, 

51, 63, 64, 74, 108, 109, 

144, 191, 201, 203, 204, 

205, 206, 207, 208, 209, 274 

– абзац шостий частини 

першої  30 Закону України 

«Про здійснення 

державних закупівель» 



лот № 6 - Пошуки питних підземних вод та буріння 

розвідувально - експлуатаційних свердловин на 

воду в Одеській області; 

лот № 7 - Пошуки питних підземних вод та буріння 

розвідувально - експлуатаційних свердловин на 

воду в Миколаївській та Херсонській областях; 

лот № 8 – Пошуки питних підземних вод та 

буріння  розвідувально-експлуатаційних 

свердловин в Донецькій області в 2007-2012 рр.; 

лот № 9 - Ведення автоматизованої бази даних 

щодо потреби в питній воді, замовлень та 

виконання робіт з буріння артезіанських 

свердловин; 

лот № 10 - Пошуки питних підземних вод та 

буріння розвідувально-експлуатаційних 

свердловин на воду на території міста Києва, 

Київської, Чернігівської, Черкаської (частково), 

Житомирської (частково), Волинської, 

Рівненської областей та у районах, що 

постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС; 

лот № 11 - Пошуки родовищ самородної міді в 

межах Ратнівського рудного поля північно-

західної частини Волинського рудного району; 

лот № 12 - Аналіз стану мінерально-сировинної 

бази України за підсумками 

геологорозвідувальних робіт за рік, облік родовищ 

і складання Державних балансів запасів 

металічних корисних копалин; 

лот № 13 - Розвідка Паромівського розсипного 

родовища ільменіту; 

лот № 14 - Пошуково-оцінювальні роботи на 

ільменіт-цирконові розсипи в межах Березівської 

та Юрівсько-Козіївської ділянок і пошукові 

роботи на Мар’янівській ділянці; 

лот № 15 - Пошукові роботи на мідно-нікелеве 

зруденіння в межах Варварівської ділянки; 



лот № 16 - Ревізійні роботи з оцінки 

нікеленосності Східно-Криворізького 

інтрузивного поясу; 

лот № 17 - Ревізійна оцінка зони зчленування 

Донбасу з Приазовським блоком УЩ на кольорові 

метали; 

лот № 18 - Пошуково-оцінювальні роботи на 

комплексні ванадійвміщуючі титаномагнетитові 

руди в межах Покрово-Киріївської структури; 

лот № 19 - Ревізійні роботи по оцінці 

рідкісноземельних об’єктів в Центральній та 

Східній частині УЩ; 

лот № 20 - Пошуки титану у межах Янтарнівської 

перспективної площі; 

лот № 21 - Пошуково-оцінювальні роботи на 

Аврамівському залишковому родовищу ільменіту; 

лот № 22 - Пошуково-оціночні роботи в межах 

ділянок і рудопроявів золотих руд з вільним 

золотом в сприятливих гірничо-геологічних 

умовах. Рахівський район Закарпатської області; 

лот № 23 - Пошуково-оцінювальні роботи в 

південній частині Клинцівського рудного поля; 

лот № 24 - Пошуково-ревізійні роботи в межах 

Новомиргородської групи комплексних розсипів 

на 2001-2004 р.р.; 

лот № 25 - Дослідження платеноносності мафіт-

ультрамафітових та інших перспективних 

геологічних формацій південно-західної частини 

УЩ; 

лот № 26 - Пошуково-оцінювальні роботи на 

золото в межах Новоселівської ділянки; 

лот № 27 - Випереджаючі геофізичні роботи  

масштабу 1:10000 в Південній золоторудній зоні 

Нагольного району Донбасу з метою підготовки 



геофізичної основи для пошуково-оціночних робіт 

на золото і поліметали; 

лот № 28 - Оцінка перспективних та прогнозних 

ресурсів вугілля стосовно нових умов 

господарювання; 

лот № 29 - Аналіз стану мінерально-сировинної 

бази України за результатами 

геологорозвідувальних робіт за рік, облік родовищ 

і складання Державних балансів запасів твердих 

горючих корисних копалин, германію та метану 

вугільних родовищ; 

лот № 30 - Поповнення та ведення Державного 

кадастру родовищ і проявів корисних копалин 

України; 

лот № 31 - Визначення пріоритетності освоєння 

перспективних для розвідки ділянок 

кам’яновугільних родовищ України на основі 

досліджень їх геолого-промислових 

характеристик; 

лот № 32 - Вивчення газоносності та розробка 

методів вилучення метану з вугленосної товщі: 

Гришино - Андріївська площа; 

лот № 33 - Пошуково-оцінювальні роботи з 

виявлення перспектив промислової вугленосності 

на Межівській площі; 

лот № 34 - Пошуки перспективних покладів газу-

метану у межах Дзержинської площі; 

лот № 35 - Створення постійно діючої електронної 

моделі умов відпрацювання вугільних пластів у 

межах Чистяково-Сніжнянського та Центрального 

вугленосних районів Донбасу для подальшої 

оцінки техніко-економічної доцільності 

відпрацювання запасів вугілля; 

лот № 36 - Динаміка та оцінка стану сировинної 

бази горючих корисних копалин Донецької і 



Дніпропетровської областей в сучасних геолого-

економічних умовах; 

лот № 37 - Оцінка перспективних ресурсів 

кам’яного вугілля за межами вугільних шахт та 

розвіданих ділянок; 

лот № 38 - Розвідка торфового родовища Березина 

в Чернігівській області; 

лот № 39 - Оцінка радіонуклідного забруднення 

торфових родовищ Житомирської області; 

лот № 40 - Складання електронної бази даних 

геофізичних досліджень свердловин, пробурених 

на підготовлених до нового шахтного будівництва 

площах та резервних блоках діючих шахт; 

лот № 41 - Створення регіональної бази даних 

сейсморозвідки на шахтних полях Донбасу; 

лот № 42 - Переоцінка перспективних родовищ і 

ділянок торфу на території Полтавської та 

Сумської областей в якості місцевого палива; 

лот № 43 - Ділянка № 6 «Південно-Донбаська»; 

лот № 44 - Створення морфолого-технологічних 

карт масштабу 1:50 000 (1:25 000) буровугільних 

родовищ мезо-кайнозойського віку південного 

сходу України (Дніпропетровська, Запорізька, 

південна частина Донецької області); 

лот № 45 - Попередня розвідка. Поле шахти 

Любельська-4; 

лот № 46 - Геолого-економічна оцінка стану 

сировинної бази Львівсько-Волинського 

вугільного басейну та Закарпатської вугленосної 

площі; 

лот № 47 - Поповнення і вдосконалення ГІС 

„Вугілля“, адаптація сучасних геоінформаційних 

технологій для вирішення завдань при проведенні 

геологорозвідувальних робіт на кам’яне вугілля; 



лот № 48 - Розвідка Криничуватського 

буровугільного родовища; 

лот № 49 - Оцінка прогнозних ресурсів метану 

вугленосних відкладів Львівсько-Волинського 

басейну на основі вивчення газогенераційних 

властивостей рослинної органічної речовини; 

лот № 50 - Розвідка кар’єрного поля Мелехівської 

ділянки Сула-Удайського буровугільного 

родовища; 

лот № 51 - Розвідка Південної дільниці відкритих 

робіт Миронівського родовища; 

лот № 52 - Розвідка Бовтиського родовища 

горючих сланців (кар’єрне поле №1); 

лот № 53 - Аналіз стану мінерально-сировинної 

бази України за підсумками 

геологорозвідувальних робіт за рік, облік родовищ 

і складання Державних балансів запасів 

неметалічних корисних копалин та корисних 

копалин для будівництва; 

лот № 54 - Пошукові та пошуково-оцінювальні 

роботи на первинні каоліни по прогнозній 

Кривопустоській ділянці Братського району 

Миколаївської області; 

лот № 55 - Моніторинг стану мінерально-

сировинної бази і ревізія державного балансу 

запасів корисних копалин промисловості 

будівельних матеріалів Одеської, Миколаївської, 

Херсонської областей та шельфу Чорного моря; 

лот № 56 - Розвідка Родниківського родовища 

флюсових вапняків; 

лот № 57 - Аналіз мінерально-сировинної бази 

неметалевих корисних копалин 

Дніпропетровської та Сумської областей; 

лот № 58 - Пошуково-оцінювальні роботи та 

розвідка Тишківської та Вікнянської ділянок гіпсу 



у Городненківському районі Івано-Франківської 

області; 

лот № 59 - Пошуки комплексних калійних руд у 

межах зони зчленування Донбасу з Приазовським 

кристалічним масивом; 

лот № 60 - Пошуки та пошуково-оцінювальні 

роботи на бентонітові глини у межах Привільської 

перспективної площі; 

лот № 61 - Пошуково-оцінювальі роботи на 

вторинні каоліни в межах Південно-Донбаської 

площі; 

лот № 62 - Стан та динаміка сировинної бази 

Донецької області твердих корисних копалин в 

сучасних геолого-економічних умовах; 

лот № 63 - Пошуково-оцінювальні роботи з метою 

виявлення ділянок з корисними копалинами 

придатними для виготовлення агрохімічної 

продукції (комплексних мінеральних добрив та 

меліорантів); 

лот № 64 - Переоцінка прогнозних та 

перспективних ресурсів неметалевих корисних 

копалин; 

лот № 65 - Пошуково-ревізійні роботи на 

виявлення фосфоритів у теригенних формаціях 

Придніпров’я в межах Черкаської та 

Кіровоградської областей; 

лот № 66 - Розробка технології свердловинного 

видобутку калійних солей; 

лот № 67 - Ведення АІС ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Сумської, Харківської та Полтавської областей; 

лот № 68 - Ведення АІС ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Запорізької області; 



лот №  69 - Ведення АІС ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Дніпропетровської області; 

лот № 70 - Ведення АІС ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Сумської, Харківської та Полтавської областей 

(2015-2021 рр.); 

лот № 71 - Ведення АІС ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Дніпропетровської обл. (2015-2021 рр.); 

лот № 72 - Ведення АІС ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Запорізької області (2015-2021 рр.); 

лот № 73 - Ведення державного водного кадастру, 

державного обліку використання підземних вод, 

моніторингу ресурсів та запасів вод по території 

Донецької області в 2012-2017 рр.; 

лот № 74 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод в межах 

Луганської області; 

лот № 75 - Переоцінка прогнозних ресурсів 

підземних вод Причорноморського артезіанського 

басейну; 

лот № 76 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Одеської, Миколаївської та Херсонської областей; 

лот № 77 - Ведення державного водного кадастру, 

моніторингу ресурсів та запасів підземних вод 

України; 



лот № 78 - Розробка та створення автоматизованої 

бази даних родовищ мінеральних вод (2 черга); 

лот № 79 - Облік гідрогеологічної, інженерно-

геологічної та еколого-геологічної вивченості 

території України (2 черга); 

лот № 80 - Розроблення методів та програмного 

забезпечення автоматизованого аналізу даних та 

поповнення АБД державного обліку використання 

підземних вод; 

лот № 81 - Аналіз і узагальнення досвіду 

експлуатації водозаборів питних підземних вод 

України; 

лот № 82 - Розроблення та наукове обґрунтування 

системи моніторингу експлуатаційних запасів 

підземних питних вод державного рівня; 

лот № 83 - Створення дослідних полігонів для 

спостережень за геохімічним станом ландшафтів 

(І етап); 

лот № 84 - Дослідження умов формування 

підземних водних ресурсів на території 

Причорноморського артезіанського басейну; 

лот № 85 - Розробка методики площинного 

прогнозування глибин залягання підземних вод; 

лот № 86 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Рівненської та Волинської областей; 

лот № 87 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Вінницької  та Хмельницької областей; 

лот № 88 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Київської, Чернігівської та Житомирської 

областей; 



лот № 89 - Ведення кадастру родовищ підземних 

мінеральних вод та обліку їх використання на 

території Івано-Франківської, Львівської, 

Тернопільської та Чернівецької областей; 

лот № 90 - Ведення кадастру родовищ підземних 

мінеральних вод та обліку їх використання на 

території Закарпатської області; 

лот № 91 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та 

Чернівецької областей; 

лот № 92 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод на території 

Закарпатської області; 

лот № 93 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Донецької області з метою 

геологічного забезпечення  УІАС НС та 

протизсувних заходів в 2012-2017 рр.; 

лот № 94 - Узагальнення та аналіз матеріалів 

моніторингу ЕГП, розроблення та інформаційне 

наповнення автоматизованої інформаційної 

системи «Екзогенні геологічні процеси» як 

складової УІАС НС та підтримка її 

функціонування; 

лот № 95 - Виявлення та картування геофізичними 

методами підземних техногенних пустот для 

прогнозування провально-зсувних явищ та їх 

подальшого розвитку з метою попередження 

аварійно – небезпечних ситуацій на території 

Кривбасу; 

лот № 96 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Волинської і Рівненської областей 

з метою геологічного забезпечення УІАС НС та 

протизсувних заходів; 



лот № 97 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Хмельницької і Вінницької 

областей з метою геологічного забезпечення УІАС 

НС та протизсувних заходів; 

лот № 98 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Київської, Чернігівської та 

Житомирської областей з метою геологічного 

забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів; 

лот № 99 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Одеської, Миколаївської та 

Херсонської  областей з метою геологічного 

забезпечення УІAC HC та протизсувних заходів; 

лот № 100 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Сумської і Харківської областей з 

метою забезпечення УІАС НС та протизсувних 

заходів; 

лот № 101 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Полтавської області з метою 

забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів; 

лот № 102 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Дніпропетровської області з 

метою забезпечення УІАС НС та протизсувних 

заходів; 

лот № 103 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Запорізької області з метою 

забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів; 

лот № 104 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Сумської і Харківської областей з 

метою забезпечення УІАС НС та протизсувних 

заходів (2015-2021 рр.); 



лот № 105 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Полтавської області з метою 

забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів 

(2015-2021 рр.); 

лот № 106 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Дніпропетровської області з 

метою забезпечення УІАС НС та протизсувних 

заходів (2015-2021 рр.); 

лот № 107 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Запорізької області з метою 

забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів 

(2015-2021 рр.); 

лот № 108 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Луганської області з метою 

геологічного забезпечення УІАС НС та 

протизсувних заходів; 

лот № 109 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Луганської області з метою 

геологічного забезпечення УІАС НС та 

протизсувних заходів (2015-2021рр.); 

лот № 110 - Науково-методичне забезпечення 

вивчення та моніторингу інженерно-

гідрогеологічних та еколого-геологічних умов 

України; 

лот № 111 - Вибір та апробація новітніх геолого-

геофізичних технологій і апаратно-програмних 

засобів для оцінки ризику розвитку небезпечних 

геологічних процесів; 

лот № 112 - Розробка методики та створення 

еколого-геологічних оглядів областей України в 

ГІС; 

лот № 113 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 



межах території Закарпатської області з метою 

геологічного забезпечення УІАС НС та 

протизсувних заходів; 

лот № 114 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах територій Івано-Франківської, 

Тернопільської та Чернівецької областей з метою 

геологічного забезпечення УІАС НС та 

протизсувних заходів; 

лот № 115 - Моніторинг поширення та розвитку 

інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в 

межах території Львівської області з метою 

геологічного забезпечення УІАС НС та 

протизсувних заходів; 

лот № 116 - Геофізичні роботи по підготовці 

геофізичної основи під ГДП-200 території аркушів 

М-36-ІV (Шостка), М-36-V (Рильськ), N-36-

XXXIV (Новгород-Сіверський), N-36-

XXXV(Сєвськ); 

лот № 117 - Переведення гравіметричної карти 

території України, побудованої на основі даних 

опорних гравіметричних пунктів І, ІІ, ІІІ класу, у 

всесвітню геодезичну систему WGS-84; 

лот № 118 - Геологічне довивчення масштабу 

1:200 000 та підготовка до видання комплекту 

Держгеолкарти-200 території аркуша М-35-ХІV 

(Дубно); 

лот № 119 - Геологічне довивчення масштабу 

1:200 000 та підготовка до видання комплекту 

Держгеолкарти-200 території аркушів М-36-VІІ 

(Остер) в межах України; М-36-VІІІ (Ніжин); 

лот № 120 - Геологічне довивчення площі 

масштабу 1:200 000 та підготовка до видання 

комплекту Держгеолкарти-200 території аркушів 

М-35-ХХХV (Вапнярка) і L-35-V (Орхей) в межах 

України; 

лот № 121 - Гідрогеологічне довивчення площі 

масштабу 1:200 000 та підготовка до видання 



комплекту Держгеолкарти-200 території аркуша 

М-35-ХVІІ (Житомир); 

лот № 122 - Геологічне довивчення площі 

масштабу 1:200 000 та підготовка до видання 

комплекту Держгеолкарти-200 території аркуша 

М-35-ХVІ (Новоград-Волинський); 

лот № 123 - Підготовка геофізичної основи для 

ГДП-200 території аркуша М-35-ІХ (Костопіль); 

лот № 124 - Створення банку первинної 

геохімічної інформації території діяльності ДП 

«Українська геологічна компанія»; 

лот № 125 - Створення бази даних геолого-

геофізичної вивченості території діяльності ДП 

«Українська геологічна компанія»; 

лот № 126 - Забезпечення проведення галузевих 

заходів ДП «Українська геологічна компанія»; 

лот № 127 - Складання комплекту цільових 

ландшафтно-геохімічних карт масштабу 1:500 000 

для геологічних досліджень Волино-Подільської і 

Скіфської плит, Причорноморської і Дніпровсько-

Донецької западин, складчастих споруд території 

України; 

лот № 128 - Ведення бази даних геофізичних 

досліджень свердловин для забезпечення 

регіональних та пошуково-розвідувальних робіт; 

лот № 129 - Геологічне довивчення площі 

масштабу 1:200 000 аркушу М-36-ХХХV 

(Дніпродзержинськ); 

лот № 130 - Геологічне довивчення площ 

масштабу 1:200 000 аркушу L-36-V (Нікополь); 

лот № 131 - Геологічне довивчення площі м-бу 

1:200 000 аркушу М-36-ХХІV (Люботин); 

лот № 132 - Геологічне довивчення (ГДП–200) 

площі аркушів М-36-ХІ (Суми) М-36-ХІІ (Суджа) 

в кордонах України; 



лот № 133 - Геологічне довивчення площ (ГДП-

200) площі аркушів N-36-ХXХV (Сєвськ), N-36-

ХXХІV (Новгород-Сіверськ) та М-36-V (Рильськ) 

в кордонах України та М-36-ІV (Шостка); 

лот № 134 - Гідрогеологічне довивчення масштабу 

1:200 000 території аркушу М-36-XXXIV (Жовті 

Води); 

лот № 135 - Гідрогеологічне довивчення масштабу 

1:200 000 території аркушу L-37-I (Пологи); 

лот № 136 - Складання геологічної карти масштабу 

1:500 000 території діяльності підприємства, в 

тому числі гравіметричні роботи; 

лот № 137 - Ведення (поповнення, оновлення та 

підтримка) корпоративної БД геолого-геофізичної 

інформації по території діяльності КП 

«Південукргеологія» та БД родовищ і проявів 

корисних копалин території діяльності 

підприємства; 

лот № 138 - Створення єдиного базового 

керносховища КП «Південукргеологія»; 

лот № 139 - Систематизація кам’яного матеріалу 

по роботах КП «Південукргеологія»; 

лот № 140 - Геологічне довивчення 

дочетвертинних відкладів та підготовка до 

видання Держгеолкарти-200 території аркуша М-

37-ХХХІI  (Макіївка); 

лот № 141 - Гідрогеологічне довивчення масштабу 

1: 200 000 території аркуша           М-37-XXXII 

(Макіївка); 

лот № 142 - Складання зведеної тектонічної карти 

Донбасу м-бу 1:500 000 (у межах розграфки 

аркушів Донбаської серії Держгеолкарти 200); 

лот № 143 - Систематизація та впорядкування 

кам’яного матеріалу, зібраного при 

геологорозвідувальних роботах на території 

діяльності ДРГП «Донецькгеологія»; 



лот № 144 - Геологічне довивчення масштабу 

1:200 000  території аркушів М-37-XIV 

(Волоконовка) та М-37-ХХ (Куп’янськ) в межах 

України; 

лот № 145 - Геологічне довивчення масштабу 

1:200 000 аркуша L-36-VIII (Нова Одеса); 

лот № 146 - Геологічне довивчення масштабу 

1:200 000 аркушів L-35-XVII (Комрат) (схід. част.), 

L-35-XVIII (Кеушень), L-36-ХIII (Одеса); 

лот № 147 - Геологічне довивчення площі м-бу 

1:200 000 та підготовка до видання комплекту 

Держгеолкарти-200 території аркуша М-34-ХХХ 

(Стрий); 

лот № 148 - Геологічне довивчення площі 

масштабу 1:200 000 території аркуша М-36-XXI 

(Черкаси); 

лот № 149 - Геологопрогнозне картування м-бу 

1:25 000 в межах Рахівського рудного району; 

лот № 150 - Складання легенди до гідрогеологічної 

карти комплекту Державної геологічної карти 

України масштабу 1:200 000. Карпатська серія; 

лот № 151 - Кореляція неогенових вулканічних 

комплексів Закарпатського прогину і Східно-

Словацької депресії; 

лот № 152 - Контрольно-ревізійні роботи та 

узагальнення і аналіз матеріалів з масових пошуків 

по території діяльності ДП «Західукргеологія» 

станом на 01.10.2010 р.; 

лот № 153 - Бурова розвідка Апрельського 

родовища урану з визначенням запасів за 

категоріями С1 і С2; 

лот № 154 - Оцінка Партизанського родовища 

урану зі складанням ТЕМ про доцільність 

проведення бурової розвідки; 



лот № 155 - Масові пошуки родовищ 

радіоактивних елементів в Україні; 

лот № 156 - Складання карти урано- і 

торієносності Українського щита масштабу 1:500 

000; 

лот № 157 - Аналіз геолого-геофізичних матеріалів 

по Щорсівському родовищу урану з перерахунком 

запасів категорії С2 і перспективних ресурсів 

категорії Р1  з наступною геолого-економічною 

оцінкою; 

лот № 158 - Облік і аналіз  результатів  

геологорозвідувальних робіт КП «Кіровгеологія» 

та масових пошуків, які проводяться на території 

України з метою прогнозу перспективних площ на 

уран, благородні та рідкісні метали; 

лот № 159 - Впровадження атомно-ємісійного з 

індукційно-зв’язаною плазмою методу аналізу з 

застосуванням ІСР іСАР 6000; 

лот № 160 - Масові пошуки на території діяльності 

ДП «Українська геологічна компанія»; 

лот № 161 - Масові пошуки на площі робіт КП 

«Південукргеологія»; 

лот № 162 - Масові пошуки  радіоактивних 

елементів на території діяльності ДРГП 

«Донецькгеологія» на 2012-2016рр; 

лот № 163 - Контроль та методичне керівництво 

масовими пошуками в Причорномор ДРГП; 

лот № 164 - Нормативно-методичне забезпечення 

досліджень складу та властивостей геологічних 

об’єктів; 

лот № 165 - Нормативно-методичне, метрологічне 

забезпечення робіт з геологічного вивчення надр 

та картографування; 



лот № 166 - Регіональні сейсморозвідувальні 

дослідження МСГТ в зоні зчленування південно-

східної частини ДДЗ та Донбасу; 

лот № 167 - Наповнення регіонального геолого-

геофізичного банку даних результатами наземних 

та морських сейсмічних досліджень; 

лот № 168 - Регіональні сейсморозвідувальні 

дослідження МСГТ в межах південного борту 

північно-західної частини ДДЗ; 

лот № 169 - Регіональні сейсмічні дослідження в 

Карпатській НГП; 

лот № 170 - Сейсморозвідувальні роботи на 

Північно-Макіївській площі південно-східної 

частини ДДЗ; 

лот № 171 - Пошукові дослідження на 

Гетьманівській площі південно-східної частини 

ДДЗ; 

лот № 172 - Пошуково-детальні 

сейсморозвідувальні роботи МВХ СГТ на 

зовнішньому шельфі північно-західної частини 

Чорного моря; 

лот № 173 - Пошукові сейсморозвідувальні роботи 

в межах Східно-Європейської платформи на 

Павлівсько-Локачі-Семеринській площі; 

лот № 174 - Пошукові сейсморозвідувальні роботи 

МСГТ  на Мостівській площі Більче-Волицької 

зони; 

лот № 175 - Пошукові сейсморозвідувальні роботи 

МСГТ на Стрільниківській площі в північно-

західній частині ДДЗ; 

лот № 176 - Пошукові сейсморозвідувальні роботи 

МСГТ на Ковалівській площі в північно-західній 

частині ДДЗ; 

лот № 177 - Сейсморозвідувальні роботи МСГТ на 

Бірюзовій площі; 



лот № 178 - Пошукові роботи МСГТ на 

Харенцівській площі у північно-західній частині 

ДДЗ; 

лот № 179 - Пошукові роботи МСГТ на    

Недригайлівській площі у північно-західній 

частині ДДЗ; 

лот № 180 - Пошукові роботи МСГТ на  

Шостаківській  площі у північно-західній частині 

ДДЗ; 

лот № 181 - Аналіз геологічної ефективності 

геолого-геофізичних досліджень в 

нафтогазоносних регіонах України; 

лот № 182 - Оперативний аналіз геолого-

геофізичних матеріалів у північно-західній 

частині ДДЗ; 

лот № 183 - Тематичні роботи з перегляду геолого-

геофізичної інформації по Городоцькій площі 

Більче-Волицької зони; 

лот № 184 - Розробка петрофізичних моделей 

низькопористих колекторів нижнього карбону 

Південної прибортової зони Дніпровсько-

Донецької западини як основи інтерпретації 

матеріалів ГДС; 

лот № 185 - Дослідження новітніх технологій 

геофізичних і геотехнічних робіт у свердловинах; 

лот № 186 - Розроблення і виготовлення 

свердловинного сейсмічного комплексу для 

дослідження навколосвердловинного  простору; 

лот № 187 - Комплексні літологічні дослідження 

та погоризонтне літолого-палеогеографічне 

картування нижньокам`яновугільних відкладів 

ДДЗ; 

лот № 188 - Комплексний геолого-геофізичний 

прогноз нафтогазоперспективних об`єктів у 

палеозойських відкладах ДДЗ на ділянці 

Семиреньки-Березівка; 



лот № 189 - Прогноз поширення колекторів та 

виділення пасток вуглеводнів у мезозойсько-

кайнозойських відкладах платформного піднасуву 

Покутсько-Буковинських Карпат з використанням 

методик сейсмолітмологічного аналізу; 

лот № 190 - Розробка технологічних рішень з 

розширення межі кондиційності колекторів на 

перспективних нафтогазоносних ділянках; 

лот № 191 - Оцінка ресурсної бази 

нафтогазоносних регіонів України; 

лот № 192 - Аналіз стану мінерально-сировинної 

бази за підсумками геологорозвідувальних робіт 

за рік, облік родовищ і складання Державних 

балансів запасів нафти, газу, конденсату та 

супутніх компонентів; 

лот № 193 - Забезпечення державного обліку 

нафтогазових свердловин України та аналіз стану 

і перспектив нафтогазоносності свердловин; 

лот № 194 - Формування та експлуатація 

документальної бази даних із неопублікованих 

джерел геологічної інформації України; 

лот № 195 - Облік результатів робіт з геологічного 

вивчення надр України, їх зберігання та надання у 

користування; 

лот № 196 - Моніторинг стану запасів родовищ 

корисних копалин, що перебувають в розробці; 

лот № 197 - Геолого-геофізичні дослідження на 

газогідрати в межах Континентального схилу і 

західної котловини Чорного моря; 

лот № 198 - Пошуково-детальні 

сейсморозвідувальні роботи СГТ в межах 

Кілійсько-Зміїного виступу і Криловського 

прогину; 

лот № 199 - Регіональні сейсморозвідувальні 

роботи в Азовському морі; 



лот № 200 - Відновлення класу Регістру морських 

суден з ліквідацією виявлених недоліків; 

лот № 201 - Виконання аеромагнітної зйомки 

масштабу 1:50 000 в північно-західній частині 

Чорного та Азовського моря; 

лот № 202 - Аналіз результатів буріння на 

пошукових об’єктах та графічне обґрунтування 

плану робіт ДП „Полтава РГП“, „ПНГГ“ та 

„МНГР“. Параметричне буріння на 

Короленківській площі; 

лот № 203 - Оцінка, підрахунок та приріст запасів 

вуглеводнів на розвідуваних родовищах і площах 

НАК "Надра України", ДП „ПНГГ", 

"Полтава РГП" та "МНГР" за матеріалами буріння 

2008-2009 рр.; 

лот № 204 - Аналіз геологічної будови, результатів 

буріння та випробування ліквідованих 

свердловин, площ та родовищ, що знаходяться на 

обліку Державної служби геології та надр України 

для обґрунтування додаткових приростів запасів 

ВВ; 

лот № 205 - Визначення особливостей фізичних 

властивостей порід-колекторів продуктивних 

горизонтів, їх термобаричних умов та хімічного 

складу флюїдів родовищ і площ ДП «Полтава 

РГП», «ПНГГ» та «МНГР»; 

лот № 206 - Аналіз якості первинного та 

вторинного розкриття перспективних горизонтів, 

результатів інтерпретації комплексу промислових 

геофізичних досліджень по свердловинах, 

пробурених в 1950-2005 роках на території 

діяльності НАК «Надра України» з метою 

визначення можливості їх відновлення та введення 

в ДПР; 

лот № 207 - Складання паспортів на пошукові, 

розвідувальні та параметричні свердловини, 

пробурені в 1946-2006 рр. в центральній та 



південно-східній частинах ДДЗ на території 

діяльності підприємств НАК «Надра України»; 

лот № 208 - Стратиграфічне розчленування 

розрізів за даними палеонтологічних та 

петрографічних досліджень керну та ГДС на 

площах ДП «ПНГГ», «Полтава РГП» та «МНГР»; 

лот № 209 - Пошукове буріння на 

Нижнєстинавській та Південностинавській 

площах; 

лот № 210 - Складання паспортів нафтових і 

газових свердловин пробурених ДП 

«Чернігівнафтогазгеологія»; 

лот № 211 - Напрямки пошуково-розвідувальних 

робіт на нафту і газ та оперативний підрахунок 

запасів на площах північно-західної частини ДДЗ; 

лот № 212 - Вивчення колекторських властивостей 

порід і фізико-хімічних параметрів пластових 

флюїдів та літолого-стратиграфічне 

розчленування розрізів палеозою; 

лот № 213 - Прогноз перспектив 

нафтогазоносності на об’єктах діяльності ДП 

«Західукргеологія»; 

лот № 214 - Збір матеріалів та оцінка результатів 

діяльності користувачів надр, необхідних для 

здійснення контролю за виконанням умов 

спеціального дозволу на користування надрами 

або угоди про умови користування надрами; 

лот № 215 - Збір матеріалів та оцінка результатів 

діяльності користувачів надр, необхідних для 

здійснення контролю за виконанням умов 

спеціального дозволу на користування надрами 

або угоди про умови користування надрами; 

лот № 216 - Збір матеріалів та оцінка результатів 

діяльності користувачів надр, необхідних для 

здійснення контролю за виконанням умов 



спеціального дозволу на користування надрами 

або угоди про умови користування надрами; 

лот № 217 - Прогноз поширення порід-колекторів 

продуктивних горизонтів серпуховського ярусу 

ДДЗ; 

лот № 218 - Створення національного банку даних 

нафтогазової геолого-геофізичної інформації; 

лот № 219 - Створення довідково-інформаційної 

системи «Геологія і корисні копалини України» на 

основі ГІС-технологій; 

лот № 220 - Розробка методичних та технічних 

засобів для використання енергії вибуху і горіння 

у свердловинах; 

лот № 221 - Розробка методичних та технічних 

засобів для використання відновлюваних джерел 

енергії; 

лот № 222 - Створення нормативно-правового 

забезпечення з геологічного вивчення та 

використання надр; 

лот № 223 - Методичне забезпечення ефективної 

роботи геологічних підприємств у ринкових 

умовах та моніторингу їх фінансово-економічного 

стану; 

лот № 224 - Вивчення стану забезпеченості 

України власними мінерально-сировинними 

ресурсами та показників експорту і імпорту; 

лот № 225 - Розробка базової технології для 

проведення геолого - економічної оцінки різних 

типів родовищ корисних копалин; 

лот № 226 - Апробація перспективних і 

прогнозних ресурсів твердих корисних копалин та 

вдосконалення методики їх оцінки стосовно умов 

України; 

лот № 227 - Моніторинг геологічних пам’яток 

України; 



лот № 228 - Складання ГІС-Атласу карт 

геологічного змісту України м-бу 1:2 500 000 (з 

базами даних корисних копалин); 

лот № 229 - Складання та підготовка довидання 

геологічної карти основних структурних поверхів 

України масштабу 1:1 000 000; 

лот № 230 - Складання формаційної карти 

Українського щита  та комплекту карт 

Українського щита та комплекту карт української 

частини  Середземноморського альпійського 

рухомого поясу масштабу 1:1 000 000; 

лот № 231 - Моніторинг якості робіт з геологічного 

картування території України; 

лот № 232 - Моніторинг та вдосконалення 

«Кореляційної хроностратиграфічної схеми 

раннього докембрію Українського щита»; 

лот № 233 - Комплексні електромагнітні 

дослідження глибинної геологічної будови  

Західного регіону України та компонентна 

магнітна зйомка на опорній мережі  I-го класу; 

лот № 234 - Систематизація і упорядкування 

тектонічної термінології для застосування її в 

геологокартувальній практиці; 

лот № 235 - Розробка й апробація методики оцінки 

сучасної геодинамічної активності по 

перспективних площах та регіональних профілях 

ДДЗ і Передкарпатського прогину; 

лот № 236 - Складання середньомасштабної 

тектонічної карти Дніпровсько-Донецької 

нафтогазоносної області (ДДНГО), як основи її 

нафтогазогеологічного районування; 

лот № 237 - Створення регіональних геолого-

геохімічних еталонів геологічних комплексів 

докембрію західної частини Українського щита; 

 



лот № 238 - Розроблення методик і стандартів у 

сфері гідрогеології та екогеології, наближених до 

нормативів Європейського Союзу, та 

інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття 

управлінських рішень у галузі гідрогеології та 

екогеології; 

лот № 239 - Розробка і вдосконалення методик 

дослідження речовинного складу і технології 

збагачування пріоритетних рудних і нерудних 

видів мінеральної сировини України; 

лот № 240 - Розробка сучасних технологій та 

технічних засобів для отримання орієнтованого 

керну при бурінні геологорозвідувальних 

свердловин; 

лот № 241 - Супровід галузевої геологічної 

інформаційної системи та її розвиток; 

лот № 242 - Удосконалення системи моніторингу 

мінерально-сировинної бази України; 

лот № 243 - Складання кадастру хвостосховищ і 

відвалів, розташованих на території діяльності ДП 

«Українська геологічна компанія»; 

лот № 244 - Створення системи технічного захисту 

інформації в підрозділах ДП «Українська 

геологічна компанія»; 

лот № 245 - Розробка технології та супроводження 

буріння геологозйомочних, пошукових та 

розвідувальних свердловин буровим агрегатом 

LF-90 в умовах УЩ; 

лот № 246 - Розробка і виробничі випробування 

комбінованої бурильної колони для буріння 

свердловин діаметром 76 мм з стислою частиною 

з СТБ-63,5 з МЗ-50; 

 

 



лот № 247 - Забезпечення надрокористування  в 

Україні; 

лот № 248 - Наповнення комп’ютерного архіву 

шляхом сканування фондових геологічних 

матеріалів; 

лот № 249 - Збір матеріалів та оцінка результатів 

діяльності користувачів надр, необхідних для 

здійснення контролю за виконанням умов 

спеціального дозволу на користування надрами 

або угоди про умови користування надрами; 

лот № 250 - Пошуково-оцінювальні роботи на 

бурштин в межах ділянки «Каноничі»; 

лот № 251 - Волинське родовище п'єзокварцу; 

лот № 252 - Висвітлення науково-дослідних 

розробок інституту і досягнень галузі; розробка 

відповідних методик та оригінальні видання 

наукового змісту; 

лот № 253 - Наукове редагування і друк 

геологічних карт та інших видань геологічного  

змісту; 

лот № 254 - Видання Державної геологічної карти 

України масштабу 1:200 000; 

лот № 255 - Комплексний геофізичний і 

гідрогеологічний моніторинг геологічного 

середовища  на регіональній мережі 

сейсмопрогностичних пунктів і свердловин; 

лот № 256 - Геологічна зйомка м-бу 1:200 000 з 

геолого-екологічними дослідженнями північно-

західної частини шельфу Чорного моря в межах 

аркушів L-36-XIX (Тузли),  L-35-ХХIV (Кілія); 

лот № 257 - Поповнення АБД еколого-геологічної 

інформації басейну р. Дніпра та складання 

гідрогеологічної карти України масштабу 1:1 000 

000 із застосуванням ГІС-технологій; 

 



лот № 258 - Узагальнення матеріалів моніторингу 

стану підземних вод України; 

лот № 259 - Моніторинг підземних вод на 

території Волинської та Рівненської областей; 

лот № 260 - Моніторинг підземних вод на 

території Хмельницької та Вінницької областей; 

лот № 261 - Моніторинг підземних вод на 

території Хмельницької та Вінницької областей у 

2015-2021 рр.; 

лот № 262 - Моніторинг підземних вод на 

території Київської, Чернігівської та 

Житомирської областей; 

лот № 263 - Моніторинг підземних вод на 

території Сумської та Харківської областей; 

лот № 264 - Моніторинг підземних вод на 

території Полтавської області; 

лот № 265 - Моніторинг підземних вод на 

території Запорізької області; 

лот № 266 - Моніторинг підземних вод на 

території Кривбасу; 

лот № 267 - Моніторинг підземних вод на 

території Дніпропетровської області; 

лот № 268 - Моніторинг підземних вод на 

території Сумської та Харківської областей (2015-

2021 р.р.); 

лот № 269 - Моніторинг підземних вод на 

території Полтавської області (2015-2021 р.р.); 

лот № 270 - Моніторинг підземних вод на 

території Дніпропетровської області (2015-2021 

 

 



р.р.); 

лот № 271 - Моніторинг підземних вод на 

території Запорізької області (2015-2021 р.р.); 

лот № 272 - Моніторинг підземних вод на 

території Кривбасу (2015-2021 р.р.); 

лот № 273 - Моніторинг підземних вод на 

території Донецької області в 2012-2017 рр.; 

лот № 274 - Моніторинг підземних вод на 

території Луганської області; 

лот № 275 - Моніторинг підземних вод на 

території Одеської області; 

лот № 276 - Моніторинг підземних вод в 

Миколаївській та Херсонській областях; 

лот № 277 - Моніторинг підземних вод на 

території Черкаської та Кіровоградської областей; 

лот № 278 - Моніторинг підземних вод на 

території Закарпатської області; 

лот № 279 - Моніторинг підземних вод на 

території Івано-Франківської, Львівської, 

Тернопільської і Чернівецької областей. 

Геологорозвідувальні роботи з розвитку 

мінерально-сировинної бази (8 лотам): 

 

лот № 1 - Оцінка перспективних та прогнозних 

ресурсів вугілля стосовно нових умов 

господарювання; 

2281 1 725 000, 00 грн. (один 

мільйон сімсот двадцять п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 

Відкриті 

торги 

жовтень Вибір процедури –  

пункт 1 статті 20 Закону 

України «Про здійснення 

державних закупівель»  

від 10.04.2014 № 1197-VII 

лот № 2 - Пошуково-оцінювальні роботи з метою 

виявлення ділянок з корисними копалинами 

придатними для виготовлення агрохімічної 

продукції (комплексних мінеральних добрив та 

меліорантів); 

    

лот № 3 - Переоцінка прогнозних та 

перспективних ресурсів неметалевих корисних 

копалин; 

     

лот № 4 - Ведення ДВК, державного обліку 

використання підземних вод, моніторингу 

ресурсів та запасів підземних вод в межах 

Луганської області; 

     



 


