
Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на XIII аукціоні 2021 року, який відбувся 20.10.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, грн 
Переможці 

1. 
Південно-Русанівська 

площа 

нафта, газ 

природний, 

конденсат  

геологічне вивчення 

нафтогазоносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням нафти, 

газу (промислова 

розробка родовищ) 

Роменський район 

Сумської області та 

Миргородський район 

Полтавської області 

92 500 090 304 610 000 
Акціонерне товариство 

«Укргазвидобування» 

2. Жуківська площа 

нафта, газ 

природний, 

конденсат  

геологічне вивчення 

нафтогазоносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням нафти, 

газу (промислова 

розробка родовищ) 

Полтавська область, 

Полтавський район 
5 305 850 90 001 000 ТОВ «Горизонти» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на XIII повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 19.11.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. Решетилівська площа 

нафта, газ 

природний, 

конденсат  

геологічне вивчення 

нафтогазоносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням нафти, 

газу (промислова 

розробка родовищ) 

Полтавська область, 

Полтавський район 
1 114 740 1 300 000 

ТОВ «ГАЗУКРІНВЕСТ 

ПЛЮС» 

 

 



Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

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

цінових пропозицій, який відбувся 07.12.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, грн 
Переможці 

1. Площа Кітван 

нафта, газ 

природний, 

конденсат 

геологічне вивчення 

нафтогазоносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням нафти, 

газу (промислова 

розробка родовищ) 

Івано-Франківська 

область,  

Івано-Франківський та 

Калуський райони 

1 924 720 Аукціон не відбувся 

2. 

Тинівське родовище                        

(в інтервалі глибин  

від денної поверхні до  

400 м, від 650 м ‒ без 

обмеження по глибині  

(за виключенням 

Грушівського родовища) 

газ природний 

геологічне вивчення 

нафтогазоносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням нафти, 

газу (промислова 

розробка родовищ) 

Львівська область, 

Дрогобицький та 

Самбірський райони 

107 847 350 27 078 474 ТОВ «Горизонти» 

 


