
Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на VII аукціоні 2021 року, який відбувся 14.04.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, грн 
Переможці 

1. 

Ділянка 

Городовицька 

перша 

бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, у 

т.ч. ДПР, з подальшим 

видобуванням бурштину 

(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
335 920 346 000 

ТОВ 

«ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» 

2. 

Ділянка 

Городовицька 

друга  

бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, у 

т.ч. ДПР, з подальшим 

видобуванням бурштину 

(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
334 220 345 000 

ТОВ 

«ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» 

3. 
Ділянка 

Устинівська  
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, у 

т.ч. ДПР, з подальшим 

видобуванням бурштину 

(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська область, 

Вараський район 
335 920 348 000 ТОВ «Потенціал-Полісся» 

4. Ділянка Калюжна  бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, у 

т.ч. ДПР, з подальшим 

видобуванням бурштину 

(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський  

район 

336 600 352 000 
ТОВ 

«ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» 

5. 

Ділянка надр в м. 

Одеса, де 

розташована 

свердловина                   

№ 52-Е 

підземні  

води 

геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Одеська область,                  

місто Одеса 
64 784 69 784 ТОВ «Ніка» 

6. 

Північне-I 

родовище 

(свердловина №1) 

питні 

підземні  

води 

видобування 

Донецька область, 

Краматорський 

район 

474 607 487 000 ТОВ «Депсол Україна» 



7. Тихівська ділянка вапняк  
геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Одеська область, 

Одеський район 
13 233 27 000 

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«РУБІН» ТОВ 

8. 

Південна ділянка 

Дмитрівського 

родовища 

граніт видобування 

Донецька область, 

Волноваський 

район 

6 255 859 6 305 859 
ТОВ «Донецький кар’єр 

№1» 

9. 
Селищанська 

ділянка 
руди титанові  

геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Житомирська 

область, 

Коростенський 

район 

3 362 224 50 000 000 

АТ «ОБ’ЄДНАНА 

ГІРНИЧО-ХІМІЧНА 

КОМПАНІЯ» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

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

цінових пропозицій, який відбувся 04.06.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, 

грн 

Переможці 

1. Ділянка Канівська  бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, у 

т.ч. ДПР, з подальшим 

видобуванням бурштину 

(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
336 600 47 124 

ТОВ 

«ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» 

2. 
Ділянка 

Набоківська  
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних надр, у 

т.ч. ДПР, з подальшим 

видобуванням бурштину 

(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський  

район 

333 880 36 726,80 
ТОВ 

«ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  



на VII повторному (другому) аукціоні 2021 року, 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 надр, де 

розташована 

свердловина № 1 

(проектна) 

Голубинського 

родовища 

підземні води 
геологічне 

вивчення, у т.ч. ДПР 

Закарпатська 

область, 

Мукачівський 

район 

77 846 157 000 ТОВ «АКВА-САН» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на VII повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 09.08.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, грн 
Переможці 

1. Ділянка Ольгівська вапняк  
геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Херсонська область, 

Бериславський район 
55 463 840 000 

ТОВ 

«МІЖНАРОДНИЙ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 

УПРАВЛІННЯ ТА 

ФІНАНСОВИХ 

РИЗИКІВ» 
 

 


