
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік 
Державна служба геології та надр України, 37536031
__________ (найменування замовника, код згідно з ЄДРПОУ замовника)

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних 
класифікаторів 

предмета закупівлі 
(за наявності)

Коди 
згідно 3 

КЕКВ

Розмір бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4
1

5 6 7

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази по 
перехідних об’єктах (на 16 об’єктах (лотах)), у тому числі за лотами:

8446000 грн. 00 к о і і .

Лот №  1
Пошуки питних підземних вод і буріння розвідувально- 
експлуатаційних свердловин в Кіровоградській, Миколаївській, 
Дніпропетровській областях та на острові Зміїний Одеської області

480000,00

Лот №  2
Створення регіональної бази даних сейсморозвідки на шахтних 
полях Донбасу

76800,00

Лот №  3

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

221500,00

Лот №  4
Геофізичні роботи по підготовці геофізичної основи під ГДП-200 
території аркушів М-36-ІУ (Шостка), М-36-У (Рильськ), N-36- 
XXXIV (Новгород-Сіверський), И-Зб-ХХХУ(Сєвськ) відсутні 2281

673800,00 Переговорна
процедура
закупівлі

квітень

пункт 5 частини 
2 статті 35 
Закону України 
«Про публічні 
закупівлі»

Лот №  5
Геофізичні роботи по підготовці геофізичної основи під ГДП-200 
території аркушу М-37-ХХХІ (Тернівка)

766200,00

Лот №  6
Наповнення регіонального геолого-геофізичного банку даних 
результатами наземних та морських сейсмічних досліджень

465700,00

Лот №  7
Сейсморозвідувальні роботи на Північно-Макіївській площі 
південно-східної частини ДДЗ.

360000,00

Лот №  8
Пошукові дослідження на Гетьманівській площі південно-східної 
частини ДДЗ

280000,00

Лот №  9 Сейсморозвідувальні роботи МСГТ на Бірюзовій площі 20000,00

Лот 
№ 10

Пошуково-детальні сейсморозвідувальні роботи МВХ СГТ на 
зовнішньому шельфі північно-західної частини Чорного моря

800000,00



Лот
№ 11

Пошукові сейсморозвідувальні роботи МСГТ на Мостівській площі 
Більче-Волицької зони

1330000,00

Лот 
№  12

Пошукові дослідження на Стовпівській площі південно-східної 
частини ДДЗ

280000,00

Лот 
X? 13

Комплексні геофізичні дослідження Новоахтирської площі 
Північного Донбасу

280000,00

Лот 
№  14

Пошукові роботи МСГТ на Ш остаківській площі у північно- 
західній частині ДДЗ

1452000,00

Лот 
№  15

Аналіз геологічної ефективності геолого-геофізичних досліджень в 
нафтогазоносних регіонах України

860000,00

Лот 
№ 16

Тематичні роботи з перегляду геолого-геофізичної інформації по 
Городоцькій площі Більче-Волицької зони

100000,00

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази по 
перехідних об’єктах (на 34 об’єктах (лотах)), у тому числі за лотами: 10234300 гри. 00 коп.

Лот №  1
Пошуково-оцінювальні роботи на Аврамівському залишковому 
родовищу ільменіту

452000,00

Лот №  2
Пошуково-ревізійні роботи в межах Новомиргородської групи 
комплексних розсипів на 2001-2004 рр.

200000,00

Лот №  3 Пошуково-оціночні роботи в межах ділянок і рудопроявів золотих 
руд з вільним золотом в сприятливих гірничо-геологічних умовах

718000,00

Лот № 4
Геолого-економічна оцінка стану сировинної бази Львівсько- 
Волинського вугільного басейну та Закарпатської вугленосної
П ЛО Щ І відсутні 2281

19100,00 Переговорна
процедура квітень

пункт 5 частини 
2 статті 35 
Закону України

Лот №  5
Поповнення і вдосконалення ГІС „Вугілля“, адаптація сучасних 
геоінформаційних технологій для вирішення завдань при 
проведенні геологорозвідувальних робіт на кам’яне вугілля

26600,00

закупівлі «Про публічні 
закупівлі»

Лот №  6 Розвідка кар’єрного поля Мелехівської ділянки Сула-Удайського 
буровугільного родовища

100000,00

Лот №  7

Оцінка прогнозних ресурсів метану вугленосних відкладів 
Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну на основі 
вивчення газогенераційних властивостей рослинної органічної 
речовини

217600,00

Лот №  8
Розробка технології свердловинного видобутку калійних солей в 
Передкарпатті

198000,00



Лот №  9
Оцінка перспектив виявлення родовищ первинних та вторинних 
каолінів для вироб-ництва кераміки та наповнювачів в Черкаській 
та Кіровоградській областях

Лот 
№  10

Ведення кадастру родовищ підземних мінеральних вод та обліку їх 
використання на території Черкаської та Кіровоградської областей

Лот
№ 11

Ведення кадастру родовищ підземних мінеральних вод та обліку їх 
використання на території Івано-Франківської, Львівської, 
Тернопільської та Чернівецької областей

Лот 
№  12

Ведення кадастру родовищ підземних мінеральних вод та обліку їх 
використання на території Закарпатської області

Лот 
№  13

Ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, 
моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території Івано- 
Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей

Лот 
№  14

Ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, 
моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території 
Закарпатської області

Лот
№ 15

Ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, 
моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території 
Черкаської та Кіровоградської областей

Лот 
№  16

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
№ 17

Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних 
процесів та явищ (ЕГП) в межах території Черкаської та 
Кіровоградської областей з метою геологічного забезпечення УІАС 
НС та протизсувних заходів

Лот 
№  18

Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних 
процесів та явищ (ЕГП) в межах територій Івано-Франківської, 
Тернопільської, Чернівецької та Львівської областей з метою 
геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів

Лот 
№  19

Геологічне довивчення площі масштабу 1:200 000 та підготовка до 
видання комплекту Держгеолкарти-200 території аркуша М-34- 
XXX (Стрий)

Лот
№ 2 0

Геологічне довивчення площі масштабу 1:200 000 території аркуша 
М-36-ХХ1 (Черкаси)

з

100000,00

82200,00

176000,00

95000,00

424000,00

106000,00

277800,00

137000,00

200000,00

226000,00

363600,00



Лот
№ 21

Кореляція неогенових вулканічних комплексів Закарпатського 
прогину і Східно-Словацької депресії

Лот
№ 22

Геологопрогнозне картування масштабу 1:25 000 в межах 
Рахівського рудного району

Лот
№ 23

Контрольно-ревізійні роботи та узагальнення і аналіз матеріалів з 
масових пошуків по території діяльності ДП „Західукргеологія“ 
станом на 01.10.2010 р.

Лот
№ 24

Пошуки покладів вуглеводнів на структурах Тунівської зони: 
Тунівська, Котлівська, Північно-Липоводолинська та інші 
структури

Лот
№ 25

Складання паспортів нафтових і газових свердловин пробурених 
ДП „Західукргеологія“

Лот
№ 26

Оцінка запасів вуглеводнів, аналіз результатів пошуково- 
розвідувальних робіт на нафту і газ на території діяльності ДП 
„Західукргеологія“

Лот
№ 27

Пошуково-розвідувальне буріння на Коломийській площі

Лот
№ 28

Складання паспортів нафтових і газових свердловин пробурених 
ДП „Чернігівнафтогазгеологія“

Лот
№ 29

Напрямки пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ та 
оперативний підрахунок запасів на площах північно-західної 
частини ДДЗ

Лот
№ 30

Вивчення колекторських властивостей порід і фізико-хімічних 
параметрів пластових флюїдів та літолого-стратиграфічне 
розчленування розрізів палеозою

Лот
№ 31

Прогноз перспектив нафтогазоносності на об’єктах діяльності ДП 
„Західукргеологія“

Лот
№ 32

Моніторинг підземних вод на території Закарпатської області

Лот
№ 33

Вивчення інженерно-геологічних умов і стану зсувних процесів 
басейну Кременчуцького та Канівського водосховищ р. Дніпро м- 
бу 1:25 000

Лот
№ 34

М оніторинг підземних вод на території Івано-Франківської, 
Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей

142000,00

46000,00

3400000,00

83000,00

60000,00

300000,00

328000,00

170000,00

530000,00

240000,00

133200,00

50000,00



Геологорозвідувальні роботи з розвитку м інерально-сировинної бази по 
перехідних об’єктах (на 16 об’єктах (лотах)), у тому числі за лотам и:

Лот №  1
Пошуки питних підземних вод та буріння розвідувально - 
експлуатаційних свердловин на воду в Миколаївській та 
Херсонській областях

Лот №  2

Моніторинг стану мінерально-сировинної бази і ревізія державного 
балансу запасів корисних копалин промисловості будівельних 
матеріалів Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та 
шельфу Чорного моря

Лот №  3
Переоцінка прогнозних ресурсів підземних вод 
Причорноморського артезіанського басейну

Лот № 4
Ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, 
моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території 
Одеської, Миколаївської та Херсонської областей

Лот №  5

Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних 
процесів та явищ (ЕГП) в межах території Одеської, Миколаївської 
та Херсонської областей з метою геологічного забезпечення УІАС 
НС та протизсувних заходів

Лот №  6
Геологічне довивчення масштабу 1:200 000 аркушів Г-35-ХУІІ 
(Комрат) (схід, част.), Ь-35-ХУІІІ (Кеушень), Ь-36- XVIII (Одеса)

Лот №  7
Геологічне довивчення масштабу 1:200 000 аркуша Ь-Зб-УПІ (Нова 
Одеса)

Лот №  8
Пошуково-детальні сейсморозвідувальні роботи СГТ в межах 
Кілійсько-Зміїного виступу і Криловського прогину

Лот №  9 Регіональні сейсморозвідувальні роботи в Азовському морі

Лот 
№  10

Детальні сейсморозвідувальні роботи на структурі Керч -  1, 
Дрейфова, Глибока

Лот
№ 11

Пошукові сейсморозвідувальні роботи СГТ на Південно-Кримській 
ділянці Чорного моря

Лот 
№  12

Детальні сейсморозвідувальні роботи СГТ на ділянках структур 
Бортові, Шельфова, Азимутальна

Лот 
№  13

Відновлення класу Регістра морських суден з ліквідацією 
виявлених недоліків

Лот Геологічна зйомка масштабу 1:200 000 з геолого-екологічними

відсутні 2281

14590300 гри. 00 коп.

264000,00

263800,00

384000,00

952000,00

552000,00

Переговорна
пункт 5 частини 

2 статті 35

1535900,00
процедура
закупівлі

квітень Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»

1313400,00

5530000,00

352600,00

214000,00

800000,00

880000,00

800000,00

486000,00



№  14 дослідженнями північно-західної частини шельфу Чорного моря в 
межах аркушів І.-35-ХХІУ (Кілія), Ь-36-ХІХ (Тузли)

Лот 
№  15

Моніторинг підземних вод на території Одеської області 86000,00

Лот 
№  16

Моніторинг підземних вод в Миколаївській та Херсонській 
областях

176600,00

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази по 
перехідних об’єктах (на 38 об’єктах (лотах)), у тому числі за лотами: 11666100 грн. 00 коп.

Лот №  1

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 та Волинської областей

496000,00

Лот №  2
Розробка методики виділення ділянок перспективних на кварц- 
польовошпатову сировину в межах розвинення гранітів-рапаківі 
Коростенського плутону

138000,00

Лот №  3
Ревізійно-кадастрова комплексна оцінка відходів, як вторинної 
сировини в Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, 
Тернопільській областях та АР Крим

150000,00

Лот № 4
Розроблення та наукове обгрунтування системи моніторингу 

експлуатаційних запасів питних підземних вод державного рівня
відсутні 2281

300000,00 Переговорна
процедура
закупівлі

пункт 5 частини 
2 статті 35 

Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»Лот №  5 Розробка методики площинного прогнозування глибин залягання 
підземних вод

160000,00

Лот №  6
Удосконалення методики переоцінки прогнозних та перспективних 
ресурсів підземних вод та переоцінка прогнозних ресурсів 
підземних вод в Житомирській області

130600,00

Лот №  7
Створення дослідних полігонів для спостережень за геохімічним 
станом ландшафтів (1 етап)

191000,00

Лот №  8
Аналіз стану моніторингу дослідження зсувонебезпечних 
територій, розроблення нових та вдосконалення існуючих 
програмно-технічних засобів, 1-й етап

128000,00

Лот №  9 Вивчення площ підтоплення території Миколаївської області з 
використанням геофізичних методів

120000,00

Лот 
№  10

Розробка методики та створення еколого-геологічних оглядів 
областей України в ГІС

100000,00



Лот
№ 11

Дослідження впливу осушувальних меліорацій в межах 
Житомирської області на режим і баланс грунтових вод

Лот 
№  12

Нормативно-методичне та метрологічне забезпечення робіт з 
геологічного вивчення надр та картографування

Лот 
№  13

Моніторинг вуглеводнево-сировинної бази України та 
обгрунтування пріоритетних напрямків її нарощування

Лот 
№  14

Розробка петрофізичних моделей низькопористих колекторів 
нижнього карбону Південної прибортової зони Дніпровсько- 
Донецької западини як основи інтерпретації матеріалів ГДС

Лот 
№  15

Розроблення і виготовлення свердловинного сейсмічного 
комплексу для дослідження навколосвердловинного простору

Лот 
№  16

Комплексні літологічні дослідження та погоризонтне літолого- 
палеогеографічне картування нижньокам'яновугільних відкладів
ДДЗ

Лот 
№  17

Оцінка ресурсної бази нафтогазоносних регіонів України

Лот 
№  18

Комплексний геолого-геофізичний прогноз 
нафтогазоперспективних об'єктів у палеозойських відкладах ДДЗ 
на ділянці Семиреньки-Березівка

Лот 
№  19

Розробка технології неруйнівного контролю для комплексного 
моніторингу технічного стану бурильних колон при спорудженні 
вертикальних, похилоспрямованих та горизонтальних свердловин

Лот
№ 20

Дослідження геологічної будови Дніпровсько-Донецького 
авлакогену з метою визначення перспективних об'єктів на газ 
ущільнених порід

Лот
№ 21

Вивчення стану забезпеченості України власними мінерально- 
сировинними ресурсами та показників експорту і імпорту до 2016 
року

Лот
№ 22

Створення національного банку даних нафтогазової геолого- 
геофізичної інформації

Лот
№ 23

Створення довідково-інформаційної системи «Геологія і корисні 
копалини України» на основі ГІС-технологій

Лот
№ 24

Апробація перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних 
копалин та вдосконалення методики їх оцінки стосовно умов 
України

270000,00

700000,00

600000,00

250000,00

400000,00

663000,00

50000,00

50000,00

650000,00

350000,00

400000,00

600000,00



Лот
№ 25

Моніторинг геологічних пам’яток України

Лот
№ 26

Складання ПС-А тласу карт геологічного змісту України м-бу 1:2 
500 000 (з базами даних корисних копалин)

Лот
№ 27

Складання формаційної карти Українського щита та комплекту 
карт української частини Середземноморського альпійського 
рухомого поясу масштабу 1:1 000 000

Лот
№ 28

Моніторинг якості робіт з геологічного картування території 
України

Лот
№ 29

Комплексні електромагнітні дослідження глибинної геологічної 
будови Західного регіону України та компонентна магнітна зйомка 
на опорній мережі 1-го класу

Лот
№ 30

Розробка і апробація методики оцінки сучасної геодинамічної 
активності по перспективних площах та регіональних профілях 
ДДЗ і Передкарпатського прогину

Лот
№ 31

Оцінка перспектив Західної та Центральної частин УЩ  на 
рідкіснометалеве-рідкісноземельне зруденіння, пов’язане з 
пегматитами

Лот
№ 32

Прогноз поширення порід-колекторів продуктивних горизонтів 
серпуховського ярусу ДДЗ

Лот
№ 33

Створення нормативно-правового забезпечення з геологічного 
вивчення та використання надр

Лот
№ 34

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
№ 35

Висвітлення науково-дослідних розробок інституту і досягнень 
галузі; розробка відповідних методик та оригінальні видання 
наукового змісту

Лот
№ 36

Наукове редагування і друк геологічних карг та інших видань 
геологічного змісту

Лот 
№ 37

Комплексний геофізичний і гідрогеологічний моніторинг 
геологічного середовища на регіональній мережі 
сейсмопрогностичних пунктів і свердловин

Лот Поповнення АБД еколого-геологічної інформації басейну р. Дніпра

200000,00

200000,00

335000,00

363000,00

600000,00

350000,00

255000,00

200000,00

451700,00

337000,00

384900,00

750000,00

126900,00



№ 38 та складання гідрогеологічної карти України масштабу 1:1 000 000 
із застосуванням ГІС-технологій

Геологорозвідувальні роботи з розвитку м інерально-сировинної бази по 
перехідних об’єктах (на 19 об’єктах (лотах)), у тому числі за  лотам и: 8066700 т р и .  00 к о і і .

Лот №  1 Ведення автоматизованої бази даних щодо потреби в питній воді, 
замовлень та виконання робіт з буріння артезіанських свердловин 36200,00

Лот №  2
Аналіз стану мінерально-сировинної бази України за підсумками 
геологорозвідувальних робіт за рік, облік родовищ і складання 
Державних балансів запасів металічних корисних копалин

273300,00

Лот №  3

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

260800,00

Лот №  4 Поповнення та ведення Державного кадастру родовищ і проявів 
корисних копалин України 125100,00

Лот №  5

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

відсутні 2281

437200,00

Переговорна
квітень

пункт 5 частини 
2 статті 35 

Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»
Лот №  6 Ведення Державного водного кадастру, моніторингу ресурсів та 

запасів підземних вод України 400000,00

процедура
закупівлі

Лот №  7 Розробка та створення автоматизованої бази даних родовищ 
мінеральних вод (2-га черга) 382800,00

Лот №  8
Розроблення методів та програмного забезпечення 
автоматизованого аналізу даних та поповнення АБД державного 
обліку використання підземних вод

364000,00

Лот №  9

Узагальнення та аналіз матеріалів моніторингу ЕГП, розроблення 
та інформаційне наповнення автоматизованої інформаційної 
системи «Екзогенні геологічні процеси» як складової УІАС НС та 
підтримка її функціонування

276000,00

Лот 
№  10

Аналіз стану мінерально-сировинної бази за підсумками 
геологорозвідувальних робіт за рік, облік родовищ і складання 
Державних балансів запасів нафти, газу, конденсату та супутніх 
компонентів

913000,00

Лот
№ 11

Забезпечення державного обліку нафтогазових свердловин України 
та аналіз стану і перспектив нафтогазоносності свердловин 400000,00



Лот 
№  12

Формування та експлуатація документальної бази даних із 
неопублікованих джерел геологічної інформації України

430000,00

Лот 
№  13

Облік результатів робіт з геологічного вивчення надр України, їх 
зберігання та надання у користування

710000,00

Лот 
№  14

Моніторинг стану запасів родовищ корисних копалин, що 
перебувають в розробці

185800,00

Лот 
№  15

Супровід галузевої геологічної інформаційної системи та її 
розвиток

600000,00

Лот 
№  16

Удосконалення системи моніторингу мінерально-сировинної бази 
України

903000,00

Лот 
№  17

Забезпечення надрокористування в Україні 755400,00

Лот 
№  18

Наповнення комп’ютерного архіву шляхом сканування фондових 
геологічних матеріалів

439400,00

Лот 
№  19

Узагальнення матеріалів моніторингу стану підземних вод України 174700,00

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази по 
перехідних об’єктах (на 18 об’єктах (лотах)), у тому числі за лотами: 3354800 гри. 00 коп.

Лот №  1
Пошуки питних підземних вод та буріння розвідувально- 
експлуатаційних свердловин на воду в Донецькій області на 2007-
2012 рр.

73300,00

Лот №  2 Пошуки титану у межах Янтарнівської перспективної площі 346000,00

Лот №  3
Пошуково-оцінювальні роботи з виявлення перспектив 
промислової вугленосності на Межівській площі

641900,00
Переговорна

пункт 5 частини 
2 статті 35

Лот №  4 Пошуки перспективних покладів газу-метану у межах 
Дзержинської площі

відсутні 2281
200000,00

процедура
закупівлі

квітень Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»

Лот №  5
Виявлення нетрадиційних газових покладів Західного та Південно- 
Західного Донбасу з метою підготовки об’єктів, перспективних для 
розробки програми проведення геологорозвідувальних робіт

100000,00

Лот №  6
Динаміка та оцінка стану сировинної бази горючих корисних 
копалин Донецької і Дніпропетровської областей в сучасних 
гсолого-економічних умовах

160000,00

Лої № 7 Оцінка перспективних ресурсів кам’яного вугілля за межами 120000,00



.
вугільних шахт та розвіданих ділянок.

Лот №  8 Пошуки комплексних калійних руд у межах зони зчленування 
Донбасу з Приазовським кристалічним масивом 26000,00

Лот №  9 Пошуки та пошуково-оцінювальні роботи на бентонітові глини у 
межах Привільської перспективної площі 505600,00

Лот 
№  10

Стан та динаміка сировинної бази Донецької області твердих 
корисних копалин в сучасних геолого-економічних умовах 100000,00

Лот
№11

Поповнення та ведення кадастру родовищ і проявів мінеральних 
вод в межах Донецької області 130000,00

Лот 
№  12

Ведення державного водного кадастру, державного обліку 
використання підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів вод 
по території Донецької області в 2012-2017 рр.

154000,00

Лот 
№  13

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.

134000,00

Лот 
№  14

Геологічне довивчення дочетвертинних відкладів та підготовка до 
видання Держгеолкарти-200 території аркуша М-37-ХХХІІ 
(Макіївка)

270000,00

Лот 
№  15

Гідрогеологічне довивчення масштабу 1: 200 000. Аркуш М-37- 
XXXII (Макіївка) 150000,00

Лот 
№  16

Складання зведеної тектонічної карти Донбасу масштабу 1:500 000 
(у межах розграфки аркушів Донбаської серії Держгеолкарти-200) 50000,00

Лот 
№  17

Систематизація та впорядкування кам’яного матеріалу, зібраного 
при геологорозвідувальних роботах на території діяльності ДРГП 
"Донецькгеологія" (II етап)

60000,00

Лот 
№  18

Моніторинг підземних вод на території Донецької області в 2012- 
2017 рр. (Загальнодержавний рівень) 134000,00

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази по 
перехідних об’єктах (на 47 об’єктах (лотах)), у тому числі за лотами: 11305000 гри. 00 коп.

пункт 5 частини

Лот №  1

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

відсутні 2281

180000,00

Переговорна
процедура
закупівлі

квітень
2 статті 35 

Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»



Лот №  2
Вивчення перспектив алмазоносності Губківської та Анастасівсько- 
Болярської площ

Лот №  3
Пошуки родовищ самородної міді в межах Ратнівського рудного 
поля північно-західної частини Волинського рудного району

Лот №  4 Розвідка Іванівського розсипного родовища ільменіту

Лот №  5 Розвідка Селищанського розсипного родовища ільменіту

Лот №  6
Пошуково-оцінювальні роботи на ільменіт-цирконові розсипи в 
межах Березівської та Ю рівсько-Козіївської ділянок і пошукові 
роботи на М ар’янівській ділянці

Лот №  7 Розвідка торфового родовища Березина в Чернігівській області

Лот №  8 Оцінка радіонуклідного забруднення торфових родовищ 
Житомирської області

Лот №  9
Пошуки апатитових та ільменітових руд на Троянській і 
Тарасівській ділянках у  Кіровоградській області

Лот 
№  10

Розвідка Жванського родовища фосфоритів змішаного типу в 
Могилів-Подільському та Мурованокуриловецькому районах 
Вінницької області

Лот
№ 11

Пошуки родовищ біловипальних тонкодисперсних глин для 
фарфорової промисловості у Вінницькій, Тернопільській, 
Хмельницькій та Чернівецькій областях

Лот 
№  12

Поповнення і ведення кадастру родовищ і проявів мінеральних вод 
в Рівненській та Волинській областях

Лот 
№  13

Поповнення і ведення кадастру родовищ і проявів мінеральних вод 
в Київській, Житомирській та Чернігівській областях

Лот 
№  14

Поповнення і ведення кадастру родовищ і проявів мінеральних вод 
в Вінницькій та Хмельницькій областях

Лот 
№  15

Переоцінка прогнозних ресурсів підземних вод на території 
Волинської і Рівненської областей

Лот 
№  16

Переоцінка прогнозних ресурсів підземних вод на території 
Хмельницької і Вінницької областей

Лот 
№  17

Переоцінка прогнозних ресурсів підземних вод на території 
Київської, Ж итомирської (в межах Дніпровсько-Донецького 
артезіанського басейну) і Чернігівської областей

200000,00

177300,00

50000.00

50000.00

655400,00

100000,00

160000,00

683200,00

725000,00

500000,00

50000,00

50000,00

50000,00

100000,00

100000,00



Лот
№ 18

Ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, 
моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території 
Рівненської та Волинської областей

Лот 
№  19

Ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, 
моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території 
Вінницької та Хмельницької областей

Лот
№ 20

Ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, 
моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території 
Київської, Чернігівської та Житомирської областей

Лот
№ 21

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
№ 22

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
№ 23

Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних 
процесів та явищ (ЕГП) в межах території Київської, Чернігівської 
та Ж итомирської областей з метою геологічного забезпечення 
УІАС НС та протизсувних заходів

Лот
№ 24

Геологічне довивчення масштабу 1:200 000 та підготовка до 
видання комплекту Держгеолкарти-200 території аркушів М-36-УІІ 
(Остер) в межах України; М-36-УІІІ (Ніжин)

Лот
№ 25

Геологічне довивчення масштабу 1:200 000 та підготовка до 
видання комплекту Держгеолкарти-200 території аркуша М-35-ХІУ 
(Дубно)

Лот
№ 26

Геологічне довивчення площі масштабу 1:200 000 та підготовка до 
видання комплекту Держгеолкарти-200 території аркушів М-35- 
XXX (Вапнярка) і Ь-35-У (Орхей) в межах України

Лот
№ 27

Гідрогеологічне довивчення масштабу 1:200 000 та підготовка до 
видання комплекту Держгеолкарти-200 території аркуша М-35- 
XVII (Житомир)

Лот
№ 28

Підготовка до видання комплекту гідрогеологічних карт масштабу 
1:200 000 аркуша М-35-ХХІХ (Вінниця)

Лот
№ 29

Підготовка геофізичної основи для ГДП-200 території аркуша М- 
35-ІХ (Костопіль)

300000,00

300000,00

120000,00

176000,00

190000,00

1200000,00

500000,00

100000,00

300000,00

50000,00



Лот
№ 3 0

1
Геологічне довивчення масштабу 1:200 000 території аркуша М-35- 
XXX (Гайсин)

Лот
№ 31

Геологічне довивчення площі масштабу 1:200 000 та підготовка до 
видання комплекту Держгеолкарти-200 території аркуша М-35-ХУІ 
(Новоград-Волинський)

Лот
№ 3 2

Створення банку первинної геохімічної інформації території 
діяльності ДП «Українська геологічна компанія»

Лот
№ 33

Створення бази даних геолого-геофізичної вивченооті території 
діяльності ДП «Українська геологічна компанія»

Лот
№ 34

Забезпечення проведення галузевих заходів ДП «Українська 
геологічна компанія».

Лот
№ 35

Пошуково-ревізійні роботи на каменесамоцвітну сировину в межах 
Рівненської, Житомирської, Хмельницької та Вінницької областей

Лот
№ 3 6

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
№ 3 7

Ведення бази матеріалів геофізичних досліджень свердловин для 
забезпечення регіональних та пошуково-розвідувальних робіт

Лот
№ 3 8

Моніторинг стану геологічних пам’яток території діяльності ДП 
"Українська геологічна компанія"

Лот
№ 3 9

Уточнення геологічної будови приграничних районів України і 
Польші на основі кореляції розрізів осадового чохла та геофізичних 
полів

Лот
№ 4 0

Масові пошуки на території діяльності ДП «Українська геологічна 
компанія».

Лот
№ 41

Складання кадастру хвостосховищ і відвалів, розташованих на 
території діяльності ДП «Українська геологічна компанія»

Лот
№ 42

Ефективність використання мінерально-сировинної бази України 
та її конкурентноздатність на світовому ринку

Лот
№ 43

Створення системи технічного захисту інформації в підрозділах ДП 
«Українська геологічна компанія»

Лот
№ 44

Видання Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000

500000,00

300000,00

100000,00

100000,00

10000,00

50000,00

415500,00

100000,00

50000,00

20000,00

22000,00

150000,00

100000,00

50000,00

539500,00



Лот
№ 45

Моніторинг підземних вод на території Волинської та Рівненської 
областей 110000,00

Лот
№ 46

Моніторинг підземних вод на території Хмельницької та 
Вінницької областей у 2015-2021 рр. 110000,00

Лот
№ 47

Моніторинг підземних вод на території Київської, Чернігівської та 
Житомирської областей 230000,00

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази по 
перехідних об’єктах (на 7 об’єктах (лотах)), у тому числі за лотами: 4647700 грн. 00 коп.

Лот №  1 Бурова розвідка Апрельського родовища урану з визначенням 
запасів за категоріями Сі і Сг 188000,00

Лот №  2 Оцінка Партизанського родовища урану зі складанням ТЕМ про 
доцільність проведення бурової розвідки 2758000,00

Лот №  3 Масові пошуки родовищ радіоактивних елементів в Україні 150000,00 пункт 5 частини

Лот №  4 Складання карти уранового та торієвого зруденіння Українського 
щита масштабу 1:500 000 відсутні 2281 145000,00

Переговорна
процедура
закупівлі

квітень
2 статті 35 

Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»

Лот №  5

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

650000,00

Лот №  6 Впровадження атомно-емісійного з індукційно-зв’язаною плазмою 
методу аналізу з застосуванням ІСР ІСАР 6000 500000,00

Лот №  7 Нормативно-методичне забезпечення досліджень складу та 
властивостей геологічних об’єктів 256700,00

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази по 
перехідних об’єктах (на 31 об’єкті (лоті)), у тому числі за лотами: 11978400 грн. 00 коп.

Лот №  1
Прогнозна оцінка корінної та розсипної алмазоносності 
Приазовського блоку УЩ 500000,00

пункт 5 частини

Лот №  2 Пошукові роботи на мідно-нікелеве зруденіння в межах 
Варварівської ділянки відсутні 2281 1209800,00

Переговорна
процедура
закупівлі

квітень
2 статті 35 

Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»
Лот №  3 Ревізійні роботи по оцінці рідкісноземельних об’єктів в 

центральній та східній частині УЩ 250000,00

Лот №  4 Пошуково-оцінювальні роботи на комплексні ванадійвміщуючі 
титаномагнетитові руди в межах Покрово-Киріївської структури 54000,00



Лот № 5
Пошуково-оцінювальні роботи на золото в межах Новоселівської 
ділянки

Лот №  6

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 №  7
Ревізійні роботи на скляну сировину і формувальні піски у 
Полтавській області

Лот №  8
Геолого-економічна оцінка перспективних ділянок 
каменесамоцвітної сировини на території Харківської, 
Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей

Лот №  9
Аналіз мінерально-сировинної бази неметалевих корисних копалин 
Дніпропетровської та Сумської областей

Лот 
№  10

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
№ 11

Ведення АІС ДВК, державного обліку використання підземних вод, 
моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території 
Дніпропетровської обл. (2015-2021 рр.)

Лот 
№  12

Ведення АІС ДВК, державного обліку використання підземних вод, 
моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території 
Запорізької області (2015-2021 рр.)

Лот 
№  13

М оніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних 
процесів та явищ (ЕГП) в межах території Сумської і Харківської 
областей з метою геологічного забезпечення УІАС НС та 
протизсувних заходів (2015-2021 рр.)

Лот 
№  14

Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних 
процесів та явищ (ЕГП) в межах території Полтавської області з 
метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних 
заходів (2015-2021 рр.)

Лот
№ 15

Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних 
процесів та явищ (ЕГП) в межах території Дніпропетровської 
області з метою геологічного забезпечення УІАС НС та 
протизсувних заходів (2015-2021 рр.)

Лот 
№  16

Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних 
процесів та явищ (ЕГП) в межах території Запорізької області з 
метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних

400000,00

810000,00

270000,00

300000,00

465000,00

373000,00

372000,00

282000,00

201000,00

201000,00

201000,00



заходів (2015-2021 pp.)

Лот
№ 17

Геологічне довивчення площі масштабу 1:200 000 аркушу М-36- 
XXXV (Дніпродзержинськ)

Лот 
№  18

Геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 аркушу L-36-V 
(Нікополь)

Лот 
№  19

Геологічне довивчення (ГДІІ 200) площі аркушів М-36-ХІ (Суми) 
М-36-ХІІ (Суджа) в кордонах України

Лот
№ 20

Геологічне довивчення площ (ГДП-200) площі аркушів N-36- 
XXXV (Сєвськ), N-36-XXXIV (Новгород-Сіверськ) та M-36-V 
(Рильськ) в кордонах України та M-36-IV (Ш остка)

Лот
№ 21

Складання геологічної карти масштабу 1:500 000 території 
діяльності підприємства, в тому числі гравіметричні роботи

Лот
№ 22

Гідрогеологічне довивчення масштабу 1:200 000 території аркушу 
L-37-I (Пологи)

Лот
№ 23

Ведення (поповнення, оновлення та підтримка) корпоративної бази 
даних геолого-геофізичної інформації по території діяльності КП 
«Південукргеологія» та бази даних родовищ і проявів корисних 
копалин території діяльності підприємства

Лот
№ 24

Систематизація кам’яного матеріалу по роботах КП 
«Південукргеологія»

Лот
№ 25

Масові пошуки на площі робіт КП «Південукргеологія»

Лот
№ 26

Визначення ізотопного віку та петрологічних особливостей 
дайкових комплексів Середнього Придніпров’я та Приазов’я в 
зв’язку з проблемою коматиїтів

Лот
№ 27

Моніторинг підземних вод на території Сумської та Харківської 
областей (2015-2021 p.p.)

Лот
№ 28

Моніторинг підземних вод на території Полтавської області (2015-
2021 p.p.)

Лот
№ 29

Моніторинг підземних вод на території Дніпропегровської області 
(2015-2021 p.p.)

Лот
№ 30

Моніторинг підземних вод на території Запорізької області (2015-
2021 p.p.)

663000,00

1887600,00

150000,00

530000,00

300000,00

120000,00

200000,00

16000,00

28000,00

150000,00

365000,00

162000,00

162000,00



Лот
№ 31

Моніторинг підземних вод на території Кривбасу (2015-2021 р.р.) 135000,00

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази по 
перехідних об’єктах (на 7 об’єктах (лотах)), у тому числі за лотами:

1352800 грн. 00 коп.

Лот №  1
Оцінка перспективних та прогнозних ресурсів вугілля стосовно 
нових умов господарювання

250200,00 •

Лот №  2
Пошуково-оцінювальні роботи з метою виявлення ділянок 3 
корисними копалинами придатними для виготовлення агрохімічної 
продукції (комплексних мінеральних добрив та меліорантів)

210000,00

Лот №  3
Переоцінка прогнозних та перспективних ресурсів неметалевих 
корисних копалин

230000,00
Переговорна

пункт 5 частини 
2 статті 35

Лот №  4
Ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, 
моніторингу ресурсів та запасів підземних вод в межах Луганської 
області

відсугні 2281

292000,00

процедура
закупівлі

квітень Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»

Лот №  5

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.)

132000,00

Лот №  6
Геологічне довивчення масштабу 1:200 000 території аркушів М- 
37-ХІУ (Волоконовка) та М-37-ХХ (Куп'янськ) в межах України

96600,00

Лот № 7 Моніторинг підземних вод на території Луганської області 142000,00

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази по 
перехідному об’єкту (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.)

відсутні 2281 1480000 грн. 00 коп.
Переговорна

процедура
закупівлі

квітень

пункт 5 частини 
2 статті 35 

Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази по 
перехідному об’єкту (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.)

відсутні 2281 908000 грн. 00 коп.
Переговорна

процедура
закупівлі

квітень

пункт 5 частини 
2 статті 35 

Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази но 
перехідному об'єкту (Збір матеріалів та оцінка результатів діяльності 
користувачів надр, необхідних для здійснення конт ролю за виконанням 
умов спеціального дозволу на користуванн я надрами або угоди про 
умови користування надрами.)

відсугні 2281 635300 грн. 00 кон.
Переговорна

процедура
закупівлі

квітень

пункт 5 частини 
2 статті 35 

Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»



Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази по 
перехідному об’єкту (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.)

відсутні 2281 420000 грн. 00 коп.
Переговорна

процедура
закупівлі

квігень

пункт 5 частини 
2 статті 35 

Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази по 
перехідному об’єкту (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.)

відсугні 2281 992000 грн. 00 коп.
Переговорна

процедура
закупівлі

квітень

пункт 5 частини 
2 статті 35 

Закону України 
«Про публічні 

закупівлі»

Затверджено рішенням тендерного комітету від 28.03.2017 р.

Голова тендерного комітету 

Секретар тендерного комітету

С.О. Сліпко 

О.М. Пічевський


