
Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на II аукціоні 2021 року, який відбувся 11.02.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. 
Зелено-Гайська-2 

ділянка 

піщано-

гравійна 

сировина 

геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Чернівецька 

область,          

Новоселицький 

район 

133 280 1 400 000 ТОВ «КЕСО ПЛЮС» 

2. 
Рожнянська 

ділянка 

пісок 

кварцовий  

геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Київська область, 

Броварський район 
935 920 1 750 000 ТОВ «ДЕСНА С КОНТРАКТ» 

3. 
Ділянка                

"Вежиця-2" 
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, 

у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину (промислова 

розробка родовищ) 

Рівненська область, 

Рокитнівський 

район 

328 780 341 280 ТОВ «АМБЕРЛАЙТ» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на II повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 18.03.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. 
Русавська-3 

ділянка 
пісковик 

геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Вінницька область,   

Ямпільський район 
16 932 45 000 

МАЛЕ ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «КВІН» 

2. 
Новоселицьке 

родовище 
вапняк видобування 

Закарпатська 

область, 

Перечинський 

район 

2 216 721 2 260 000 ТОВ «Закарпатвапняк» 

 

 

 



Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на II повторному аукціоні 2021року, який відбувся 15.04.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. 

Шахтоділянка 

виділена, по 

вугільних пластах 

m7, m6
3, m6

2 в 

межах вільної 

ділянки 

«Матроська» та 

пласта m3
в в 

межах закритої 

шахти 

«Матроська» 

камʼяне вугілля видобування 

Луганська область, 

Попаснянський 

район 

706 726 736 726 ТОВ «СХІДВУГІЛЛЯ 2017» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на II повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 06.05.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. 

Північно-

Володимирівська 

ділянка 

пегматит 

(польовий 

шпат) 

геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Кіровоградська 

область, 

Бобринецький 

район 

77 280 155 000 
ТОВ «ІНГУЛЬСЬКИЙ 

ШПАТ» 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на II аукціоні 2021 року за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій, який відбувся 21.04.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. 
Ділянка 

«Катеринівка» 
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину 

(промислова 

розробка родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
366 600 Аукціон не відбувся 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано 

на II повторному (другому) аукціоні 2021 року, який відбувся 22.04.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. 

Ділянка надр 

"Розгірче", 

свердловина №21 

підземні 

мінеральні 

води 

геологічне 

вивчення, у т.ч. 

ДПР 

Львівська область, 

Стрийський район 
1 111 648 Аукціон не відбувся 

2. 

Ділянка 

розширеного 

Черніївського 

водозабору 

Черніївського 

родовища 

підземні питні 

води 
видобування 

Івано-Франківська 

область,             

Тисменицький 

район 

1 503 409 Аукціон не відбувся 

 

 

 

 

 



Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на II аукціоні 2021 року за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій, який відбувся 27.04.2021  

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. 
Ділянка "Старе 

Село" 
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину 

(промислова 

розробка родовищ) 

Рівненська область, 

Рокитнівський 

район 

303 280 Аукціон не відбувся 

2. 
Ташківська-1 

ділянка 
сапоніт 

геологічне 

вивчення, у т.ч. 

ДПР 

Хмельницька 

область, 

Славутський район 

473 975 205 740 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КИЇВ ФУНДАМЕНТ БУД» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на II аукціоні 2021 року за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій, який відбувся 05.05.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. 
Ділянка 

 "Вежиця-1" 
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину 

(промислова 

розробка родовищ) 

Рівненська область, 

Рокитнівський 

район 

326 400 42 432 ТОВ «АМБЕРЛАЙТ» 

 

 

 



Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано 

на II повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 23.06.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. 

Родовище "Ірдинь"  

(ділянка "Ірдинь-

I",  

Дільниця 1,  

Дільниця 2) 

торф видобування 
Черкаська область, 

Черкаський район 
287 040 311 000 

ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ 

ТОРФОБРИКЕТНИЙ 

ЗАВОД» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано 

на II аукціоні 2021 року за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій, який відбувся 12.07.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, грн 
Переможці 

1. 
Ділянка    

«Олевськ-2» 
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, 

у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину 

(промислова розробка 
родовищ) 

Житомирська 

область, Олевський 

район 

320 280 35 230,80 ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» 

 


