
Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано 
на IV аукціоні 2020 року, що відбувся 17.07.2020 

№ 
з/п 

Назва об’єкта 
користування 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид користування 
надрами Місце розташування 

Початкова 
вартість 

лота, 
грн 

Ціна 
продажу, 

грн 
Переможці 

1. Кліщіївська ділянка вогнетривкі глини геологічне вивчення,        
у т.ч. ДПР 

Донецька обл., 
Бахмуцький р-н 16 936 40 010 000 ТОВ ВО «ШАХТОБУД» 

2. Озаринецька ділянка 
пісок, 

піщано-гальковий 
матеріал 

геологічне вивчення,        
у т.ч. ДПР 

Вінницька обл., 
Могилів-Подільський р-н 14 038 306 000 ТОВ «Виробничий комплекс 

«Камелот» 

3. Худлівська ділянка андезит геологічне вивчення,        
у т.ч. ДПР 

Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н 20 236 151 000 ТОВ «Агрогарден» 

4. Ділянка 
«Західна друга» бурштин 

геологічне вивчення 
бурштиноносних надр, 

у т.ч. ДПР, з подальшим 
видобуванням 

бурштину 
(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська обл., 
Сарненський р-н 333 200 12 630 000 ТОВ «БурПром» 

5. 
Північно-Глинянська 
ділянка Дубрівського 

родовища 

каолін первинний, 
пегматит 

(польовий шпат) 

геологічне вивчення, 
у т.ч. ДПР 

Житомирська обл., 
Баранівський р-н 1 394 984 15 020 000 ТОВ «ЦЕРСАНІТ 

МІНЕРАЛЗ» 

6. Олександрівська 
ділянка граніт геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 
Житомирська обл., 
Коростенський р-н 517 453 740 000 ТОВ «КОДР ПОЛІССЯ» 



Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було 
продано на IV повторному аукціоні 2020 року, що відбувся 19.08.2020 

   № 
    з/п 

Назва об’єкта 
користування 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид 
користування 

надрами 
Місце розташування 

Початкова 
вартість лота 

на IV 
повторний 

аукціон, грн 

Ціна 
продажу, 

грн 
Переможці 

1. 

Бистрівське 
родовище 

(свердловина 
№ 9807/26) 

мінеральні 
природні столові 

води 
видобування Львівська обл., 

Дрогобицький р-н 1 809 258 1 830 000 ТОВ 
«ФІРМА Т.С.Б.» 

2. 
Ділянка «Горщик» 

Омелянівського 
родовища 

граніт 
геологічне 
вивчення,                  
у т.ч. ДПР 

Житомирська обл., 
Коростенський та 
Лугинський р-ни 

326 574 365 000 ТОВ 
«ГРАНСТОУН» 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими виставлено 
на IV аукціон 2020 року за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій, що відбудеться 08.09.2020 

№ 
з/п 

Назва об’єкта 
користування 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид 
користування 

надрами 
Місце розташування 

Вартість 
геологічної 
інформації, 

грн 

Вартість 
пакета 

аукціонної 
документації, 

грн 

Початкова вартість 
лота на  

IV повторний аукціон, 
грн 

1. 

Ділянка 
Железняки з 
рудопроявом 
Железняки 

поліметалічного 
зруденіння 

руди міді, нікелю, 
кобальту; 
супутні 

компоненти – 
метали 

платинової групи 

геологічне 
вивчення,я,           
у т.ч. ДПР 

Ж     итомирська обл., 
Житомирський р-н 476 090,04 72 550 7 197 733 

2. Усть-Камʼянське 
родовище граніт видобування Дніпропетровська обл.,,       

Апостолівський р-н 
     110 039,33 25 218,37 808 281 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-08-25-000052-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-08-25-000054-2


 
 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  
на IV повторному аукціоні 2020 року, що відбувся 03.09.2020 

 

№ 
з/п 

 
Назва об’єкта 
користування 

 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид користування 
надрами 

Місце 
розташування 

Початкова  
вартість лота на  

IV повторний 
аукціон,  

грн       

Ціна 
продажу, 

грн 
Переможець       

1. Ділянка  
«Західна перша» бурштин 

 
геологічне вивчення 

бурштиноносних 
надр, у т.ч. ДПР,  

з подальшим 
видобуванням 

бурштину 
(промислова 

розробка родовищ) 
 

Рівненська обл., 
Сарненський р-н 159 800 10 210 000 ТОВ «ЕКОЦЕНТРРЕСУРС» 

 
 




