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ІНІЦІЮВАННЯ та НОМІНУВАННЯ ділянок надр  

з метою виставлення їх на аукціони з продажу спеціальних дозволів на 

користування надрами шляхом проведення електронних торгів 

 

Визначення термінів 

 

Інвестиційний атлас надрокористувача – постійно діючий на сайті 

Держгеонадр сервіс ведення переліку ділянок надр, що пропонуються суб’єктам 

господарювання для придбання шляхом участі в електронних торгах. 

 

Ініціювання ділянки надр – вибір суб’єктом господарювання ділянки надр з 

Інвестиційного атласу надрокористувача з метою подальшого виставлення її на 

аукціон із продажу спеціального дозволу на користування надрами шляхом 

проведення електронних торгів. 

 

Номінування ділянки надр – надання суб’єктом господарювання власної 

обґрунтованої пропозиції щодо будь-якої ділянки надр, що має містити її назву, 

вид корисної копалини, вид користування надрами, каталог географічних 

координат кутових точок ділянки надр та характеристику, з метою подальшого 

її опрацювання та виставлення на аукціон із продажу спеціального дозволу на 

користування надрами шляхом проведення електронних торгів. 
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Процедура ІНІЦІЮВАННЯ ділянки надр 

1. Держгеонадра формує Інвестиційний атлас надрокористувача шляхом 

включення до нього підготовлених пропозицій, які містять назву, вид корисної 

копалини, вид користування надрами, каталог географічних координат кутових 

точок і характеристику ділянки надр. 

2. Для ініціювання суб’єкт господарювання обирає ділянку з Інвестиційного 

атласу надрокористувача, який розміщений на сайті Держгеонадр. 

3. Суб’єкт господарювання звертається до Держгеонадр із відповідною 

заявою щодо виставлення на електронні торги спеціального дозволу на 

користування надрами ділянки, котра його зацікавила, та надсилає скан-копію 

підписаного листа на електронну адресу: auction@geo.gov.ua. Зразок заяви 

розміщений на сайті Держгеонадр. 

4. Після отримання відповідної заяви Держгеонадра здійснює її 

опрацювання. Направляє листи для погодження відповідним районним, міським, 

селищним, сільським радам і радам об’єднаних територіальних громад (за 

необхідності), Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України для 

отримання пропозицій і коментарів, розробляє аукціонну документацію, 

проводить актуальну оцінку початкової вартості спеціального дозволу, вартості 

пакету аукціонної документації ініційованої ділянки надр і готує лот до 

виставлення на платформі електронного майданчика, який підключено до 

системи електронних торгів з продажу дозволів (ProZorro.Продажі). 

5. Дата електронних торгів визначається відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 вересня 2020 № 993 «Про затвердження Порядку 

проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» 

(зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 

26.07.2022 № 836), а саме, відповідно до пункту 13 Порядку, аукціон проводиться 

системою електронних торгів із продажу дозволів: 

- через 90 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення 

аукціону (для нафти, природного газу, конденсату), включаючи день розміщення 

оголошення про аукціон у системі електронних торгів із продажу дозволів та на 

офіційному вебсайті Держгеонадр; 

- через 20 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення 

аукціону (для всіх інших корисних копалин), включаючи день розміщення 

оголошення про аукціон в системі електронних торгів з продажу дозволів та на 

офіційному вебсайті Держгеонадр. 

 

 

 

http://www.geo.gov.ua/
http://www.geo.gov.ua/
mailto:auction@geo.gov.ua
https://www.geo.gov.ua/nadrokorystuvannya/prymirni-formy-dokumentiv/
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Процедура НОМІНУВАННЯ ділянки на аукціон 

1. Суб’єкт господарювання має право надати власну обґрунтовану 

пропозицію щодо будь-якої ділянки надр з метою її подальшого виставлення на 

аукціон з продажу спеціального дозволу на користування надрами шляхом 

проведення електронних торгів. Суб’єкт господарювання може попередньо 

звернутися до ДНВП «Геоінформ України» з метою отримання інформаційної 

довідки щодо підготовленості об’єкта до виставлення на аукціон (на договірній 

основі). У зверненні зазначається назва ділянки, вид корисної копалини, вид 

користування надрами, каталог географічних координат кутових точок і 

характеристика ділянки надр. 

2.  У разі такого звернення ДНВП «Геоінформ України» виконує перевірку 

потенційного об’єкта, готує відповідну інформаційну довідку щодо 

підготовленості об’єкта до виставлення на аукціон, а також надає необхідні 

матеріали, а саме: ситуаційний план, оглядову карту, каталог географічних 

координат кутових точок ділянки надр, пояснювальну записку із зазначенням 

переліку фондових матеріалів та передає їх суб’єкту господарювання не пізніше 

10 робочих днів з моменту внесення сплати за умовами укладеного відповідного 

договору. Строк дії інформаційної довідки становить 30 календарних днів. 

3. Суб’єкт господарювання звертається до Держгеонадр із відповідною 

заявою щодо виставлення на електронні торги спеціального дозволу на 

користування надрами номінованої ним ділянки разом із інформаційною 

довідкою. Примірна заява розміщена на сайті Держгеонадр. 

4. Після реєстрації заяви, Держгеонадра надсилає листи для погодження 

ділянки відповідним районним, міським, селищним, сільським радам і радам 

об’єднаних територіальних громад (за необхідності), Міністерству захисту 

довкілля та природних ресурсів України для отримання пропозицій та 

коментарів. 

5. У разі отримання погодження від відповідних районних, міських, 

селищних, сільських рад і рад об’єднаних територіальних громад (за 

необхідності), Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України або 

мовчазної згоди (15 робочих днів з моменту отримання листа), Держгеонадра 

здійснює підготовку аукціонної документації, визначення початкової вартості 

спеціального дозволу, вартості пакету аукціонної документації номінованої 

ділянки надр і готує лот до виставлення на платформі електронного майданчика, 

який підключено до системи електронних торгів з продажу спеціальних дозволів 

(ProZorro.Продажі). 

6. Дата електронних торгів визначається відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 вересня 2020 № 993 «Про затвердження Порядку 

проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» 

https://www.geo.gov.ua/nadrokorystuvannya/prymirni-formy-dokumentiv/
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(зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 

26.07.2022 № 836), а саме відповідно до пункту 13 Порядку аукціон проводиться 

системою електронних торгів з продажу дозволів: 

- через 90 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення 

аукціону (для нафти, природного газу, конденсату), включаючи день розміщення 

оголошення про аукціон в системі електронних торгів з продажу дозволів та на 

офіційному вебсайті Держгеонадр; 

- через 20 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення 

аукціону (для всіх інших корисних копалин), включаючи день розміщення 

оголошення про аукціон в системі електронних торгів з продажу дозволів та на 

офіційному вебсайті Держгеонадр. 
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