
 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на III аукціоні 2021 року, який відбувся 25.02.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. 

Шахтоділянка, 

виділена по 

вугільному пласту 

і3 в межах закритої 

шахти 

"Томашевська 

Південна" 

камʼяне 

вугілля 
видобування 

Луганська область, 

Попаснянський 

район 

555 284 575 284 ПП «АСТ-ВУГІЛЛЯ» 

2. Хаєшська ділянка ліпарит 
геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Закарпатська 

область, 

Берегівський район 

7 797 251 000 ТОВ «СААБ» 

3. 

Ділянка надр в               

с. Кулішеве, де 

розташована 

свердловина                     

№ 1705 

підземні води 
геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Дніпропетровська 

область,          

Петриківський 

район 

2 021 6 000 ТОВ «АГЕМА АКВА» 

4. 
Ділянка 

Мацківська 
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, 

у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину (промислова 

розробка родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
334 220 381 000 ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» 

5. 
Ділянка 

«Древлянська-1» 
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, 

у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину (промислова 

розробка родовищ) 

Житомирська 

область, 

Коростенський 

район 

333 200 370 000 ТОВ «ГРАНОЙЛ» 



6. 
Ділянка 

«Древлянська-2» 
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, 

у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину (промислова 

розробка родовищ) 

Житомирська 

область, 

Коростенський 

район 

323 000 371 000 ТОВ «ГРАНОЙЛ» 

7. 
Ділянка 

«Древлянська-3» 
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, 

у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину (промислова 

розробка родовищ) 

Житомирська 

область, 

Коростенський 

район 

292 400 1 111 000 ТОВ «Древстецкомпанія» 

8. 
Ділянка 

«Древлянська-4» 
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, 

у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину (промислова 

розробка родовищ) 

Житомирська 

область, 

Коростенський 

район 

210 800 370 000 ТОВ «ГРАНОЙЛ» 

9. 
Ділянка 

«Древлянська-5» 
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, 

у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину (промислова 

розробка родовищ) 

Житомирська 

область, 

Коростенський 

район 

302 600 370 000 ТОВ «ГРАНОЙЛ» 

10. 

Ділянка "Мрія"                       

(свердловина № 

90) 

підземні  води 
геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Закарпатська 

область, 

Свалявський район 

116 200 130 000 ТОВ «МРІЯ ГОЛД» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на III повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 01.04.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. 

Торська 

(свердловини №№ 

А-3279, Т-4) та 

Ямпільська 

(свердловина № Т-

3) ділянки 

Камишевахського 

родовища 

підземні 

мінеральні 

природні 

столові води 

видобування 

Донецька область, 

Лиманський 

район 

1 767 017 1 807 017 ТОВ «АКВА-ВІВА 2020» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на III 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. 

Східна ділянка 

Миколаївського 

родовища 

глина видобування 

Донецька область, 

Словʼянський 

район 

16 324 749 Аукціон не відбувся 

2. Ділянка Нечаївська бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, 

у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину 

(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська область, 

Дубровицький 

район 

334 560 36 801,60 ТОВ «ВЕРТЕП» 

 

 

 

 



Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на III повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 18.05.2022 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. 

Ділянка "Рудоносне 

поле Заліси-

Шменьки" 

мідні руди 
геологічне вивчення, у 

т.ч. ДПР 

Волинська область,            

Ратнівський район 
42 567 18 000 005 ТОВ «Інтер Актив» 

 


