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Держава служба геології та надр 
України  
вул. Антона Цедіка, 16, м. Київ, 
03057 

 
Шановний Олегу Васильовичу! 

 
Даним листом хотіли би повідомити, що наша (КОМПАНІЯ) розглядає 

можливість прийняти участь у  
аукціонах, які відбудуться ________ року на електронній платформі 

Prozorro.Продажі, згідно з офіційним оголошенням від ________ 
конкурсі на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які 

видобуватимуться у межах ділянки _____, що проводиться на підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від __.__.____ № ____.  

Водночас, для ухвалення позитивного рішення нашою (КОМПАНІЄЮ) 
щодо участі у (КОНКУРСІ/АУКЦІОНІ) та подальшій реалізації 
нафтогазовидобувного проекту, ключовим є вивчення й аналіз наявних 
первинних геологічних даних, які знаходяться у віданні підприємств, що 
належать до сфери управління Державної служби геології та надр України. 

Відповідно до пп. 3 та 23 п. 4 Положення про Державну службу геології 
та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015 р. № 1174, Держгеонадра веде каталог відомостей про геологічну 
інформацію та розпоряджається геологічною інформацією в установленому 
порядку. 

Відповідно до пункту 4 Порядку розпорядження геологічною 
інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
07.11.2018 № 939, до каталогу відомостей про геологічну інформацію мають 
бути внесені відомості про геологічну інформацію визначену підпунктом 2 
пункту 2 даного Порядку, у тому числі, про первинну геологічну інформацію – 
відомості та/або дані, отримані під час користування надрами у результаті 
проведення досліджень геологічних об’єктів в їх природному заляганні, 
зразках, пробах, а також моніторингу стану, користування та охорони надр, а 
саме: 
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документація маршрутів, об’єктів і пунктів спостереження (в тому числі 
шахт, розрізів, кар’єрів, родовищ, проявів, гірничих виробок, свердловин, 
водних об’єктів тощо); 

зразки (матеріальні носії) гірських порід, керна, пластових рідин, 
флюїдів, інших природних утворень та їх опис, польові журнали відбору 
зразків і проб природних геологічних матеріалів, розподілу зразків і проб за 
видами аналізів; 

каталоги координат і картограми геологічних об’єктів, площ робіт, 
профілів, свердловин, пунктів спостережень і відбору проб; 

звіти і матеріали лабораторно-аналітичних досліджень; 
документація польових геологогеофізичних спостережень, цифрові 

записи всіх видів спостережень; 
результати попередньої обробки польових спостережень, у тому числі в 

цифровому вигляді, польова графіка; 
документація щодо проведення гірничопрохідницьких і бурових робіт; 
документація щодо проведення свердловинних досліджень і 

випробувань; 
документація щодо проведення моніторингу стану надр. 
Разом з тим, відповідно до п. 3 Порядку розпорядження геологічною 

інформацією первинна геологічна інформація, що є державною власністю, 
підлягає обов’язковій передачі до Державного сховища геологічної інформації 
та кам’яного матеріалу (після його створення). 

У зв’язку із зазначеним ми звертаємось до Вас з проханням надати право 
доступу до відомостей про первинну геологічну інформацію, що буде 
включена до каталогу та надати право доступу до ознайомлення з первинною 
геологічною інформацією без права користування нею, яка знаходяться на 
зберіганні у _________, створену за результатами робіт місце проведення яких 
або місцезнаходження родовищ корисних копалин яких відноситься до 
ділянки надр, визначеної у (зазначеній постанові Кабінету Міністрів України 
від __.__.____ № ____/ в оголошенні про проведення аукціону _________ на 
електронній платформі ProZorro.Продажі) з метою проведення власного 
аналізу та прийняття рішення про участь у (аукціоні/конкурсі). 

 
Заздалегідь вдячні! 
 
З повагою, 

 
 
 


