
Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на XVII аукціоні 2021 року, який відбувся 02.12.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна продажу, 

грн 
Переможці 

1. 
Олександрівське 

родовище 

граніт, гнейс, 

мігматит, 

діабаз 

видобування 

Житомирська область, 

Новоград-Волинський 

район 

6 925 600 8 000 102 ТОВ «3С» 

2. 

Ділянка «Свалява 

джерельна», де 

розташоване джерело     

№ 8-СВ 

 підземні 

води 

геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Закарпатська область, 

Мукачівський район 
31 232 305 000 ТОВ «КРОК ВУД» 

3. Ділянка Калинівська бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, 

у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину (промислова 

розробка родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
325 040 337 500 ТОВ «ЛУТРЕЙТ» 

4. 

Ділянка Монастири-

щенська, де розташовані 

свердловини                        

№№ 1(1184),3(1092), 

6(1167) 

підземні 

питні води 

геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Черкаська область, 

Уманський район 
33 278 77 000  ПП «ТУРБІВ КВАРЦ» 

5. Родовище Наталівське граніт видобування 
Запорізька область, 

Запорізький район 
5 852 609 5 960 000 ТОВ «ВЕКТОР ЗМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на XVII повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 05.01.2022 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість лота, 

грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1 

Південно-Східна 

ділянка 

Верхньострутинського 

родовища 

сіль кам'яна 

(галіт) 

геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Івано-Франківська 

область, Калуський 

район 

2 647 125 3 000 000 

ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 

УПРАВЛІННЯ ТА 

ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

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

подання цінових пропозицій, який відбувся 26.01.2022 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. Маяцьке родовище 

вапняк 

мармуризований 

та аргіліт 

видобування 
Донецька область, 

Краматорський район 
2 500 449 Аукціон не відбувся 

2. Ділянка Гальбин-3 бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, 

у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину (промислова 

розробка родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
324 360 35 679,6 

ТОВ «ПОЛІССЯ 

ІНВЕСТМЕНТ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» 

3. 
Новосафронівське 

родовище 
граніт, вапняк видобування 

Миколаївська 

область, 

Миколаївський район 

984 427 305 172,37 
ТОВ «НОВО-

УКРАЇНСЬКИЙ КАР'ЄР» 

 

 

 



Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на XVII повторному (другому) аукціоні 2021 року, який відбувся 10.02.2022 

№ 

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 у  

с. Козачі Лагері 

(свердловини № 17-465, № 

17-481, № 17-482) 

підземні води 

геологічне 

вивчення, у т.ч. 

ДПР 

Херсонська 

область, 

Херсонський район 

192 663  203 000  
ТОВ Науково-виробнича 

фірма «РЕЛЕ» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на XVIІ повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 11.02.2022 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид 

користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. Березанська ділянка пісок геологічне вивчення 

Миколаївська 

область, 

Миколаївський 

район 

162 984  35 000 000  ТОВ «ПРОТТО-ГАЗОЛІН» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на XVII повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 23.02.2022 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна продажу, 

грн 
Переможці 

1. Ділянка Єзупільська-1 

сировина 

піщано-

гравійна 

геологічне вивчення,  

у т.ч. ДПР 

Івано-Франківська 

область,  

Івано-Франківський 

район 

45 752 1 040 000 
ТОВ «ГАЛИЧИНА 

ТРАНСБУД» 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на XVII повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 29.04.2022 



№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. Ділянка Федорівська-8 бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину 

(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
334 900 361 500 ТОВ «КЕНЛІКС ПРОДАКТ» 

2. Ділянка Федорівська-7 бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину 

(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
323 000 349 700 ТОВ «КЕНЛІКС ПРОДАКТ» 

3. Ділянка Федорівська-5 бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину 

(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
335 580 347 580 ТОВ «АМБЕРЛАЙТ» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на ХVІІ повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 11.01.2023 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість лота, 

грн 

Ціна продажу, 

грн 
Переможці 

1. 
Ділянка 

Вишгородська 
пісок геологічне вивчення 

Київська область, 

Вишгородський 

район 
162 784 35 050 000 

ТОВ «ВІСТЕРС 

ЛЕЙН» 


