
Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на VIII аукціоні 2021 року, який відбувся 14.05.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, грн 
Переможці 

1. Ділянка Таворівська бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину 

(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
334 900 354 000 ТОВ  «НОРДІК-БУД» 

2. Ділянка Ланівська бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину 

(промислова розробка 

родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
335 580 351 000 

ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-

ПОЛІССЯ» 

3. 

Південна частина 

ділянки «Водопад» 

Токівського родовища 

граніт видобування 

Дніпропетровська 

область,  

Криворізький 

район 

2 303 531 2 403 000 
ТОВ «ТОКІВСЬКИЙ 

ГРАНКАР’ЄР» 

4. 
Ділянка надр в урочищі 

«Луг» 

сировина 

піщано-

гравійна 

геологічне вивчення,           

у т.ч. ДПР 

Львівська область, 

Стрийський район 
9 787 526 000 ПП «ОСІНЬ І КО» 

5. 
Західна ділянка 

Верчанського родовища 

сировина 

піщано-

гравійна 

геологічне вивчення,           

у т.ч. ДПР 

Львівська область, 

Стрийський район 
27 402 595 000 

ПП «ТОРГОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ДІМ» 

6. 

Ділянка надр в              с. 

Баркасово, де 

розташована 

свердловина № 77 

підземні води 
геологічне вивчення,             

у т.ч. ДПР 

Закарпатська 

область, 

Мукачівський 

район 

49 323 60 000 ТОВ «БЕРИЛЛА» 

7. Карабачинська ділянка торф 
геологічне вивчення,           

у т.ч. ДПР 

Житомирська 

область,           

Житомирський 

район 

7 708 15 500 
ТОВ «ЗДВИЖ 

РЕСУРС» 



Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

на VIII повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 18.06.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, грн 
Переможці 

1. 
Ділянка «Варварівська 

друга» 
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину 

(промислова 

розробка родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
168 300 178 400 

ТОВ 

«ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» 

2. 

Ділянка надр  

"Єреміївська", де 

розташована 

свердловина  

№ 240-Р 

підземні  води 
геологічне вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Одеська область, 

Роздільнянський 

район 

7 706 12 407 
ПП «ЄРЕМІЇВСЬКЕ 

ДЖЕРЕЛО» 

 

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими було продано  

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

цінових пропозицій, який відбувся 09.07.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, грн 
Переможці 

1. 
Ділянка «Варварівська 

перша»  
бурштин 

геологічне вивчення 

бурштиноносних 

надр, у т.ч. ДПР, з 

подальшим 

видобуванням 

бурштину 

(промислова 

розробка родовищ) 

Рівненська область, 

Сарненський район 
336 600 33 660 

ТОВ «ПЕРША 

ПОЛІСЬКА 

СТАРАТЕЛЬСЬКА 

АРТІЛЬ» 

 

 



Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування було продано  

на VIII повторному аукціоні 2021 року, який відбувся 10.09.2021 

№ 

з/п 

 

Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 

корисної 

копалини 

Вид користування 

надрами 

Місце 

розташування 

Початкова 

вартість 

лота, грн 

Ціна 

продажу, грн 
Переможці 

1. 
Ділянка № 2 

родовища «Гряда» 
торф видобування 

Рівненська область, 

Вараський район 
312 174 2 010 000 

ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 

УПРАВЛІННЯ ТА 

ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ» 

 


