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§ До березня 2019 року аукціони 
майже не проводилися

§ За підсумками 2020 року через 
систему Прозорро продано 
більше лотів і за вищу ціну, аніж 
за всі попередні роки

§ За 2021 рік оголошено е-торги на 
рекордну кількість ділянок надр, 
на 160 з них видано спецдозволи

§ У 2022 році продано спеціальні 
дозволи на користування 
надрами на рекордну суму

За чотири роки за підсумками е-торгів було видано 
352 спецдозволи за понад 3,8 млрд грн
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Надходження до держбюджету
млн грн 805

504

1,82,513

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Видано спецдозволів через аукціони
(продано ділянок надр)

42
(56)

39

101012

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Надходження до держбюджету
млн грн

160
(184)

923

2022

2022

89
(74)

1584*

*     кошти від проданих лотів у листопаді-грудні 2022 року надійшли на початку 2023 року

https://www.geo.gov.ua/auctions/


У 2022 році продано спеціальні 
дозволи на рекордну суму

§ Виставлено 97 лотів, переможців 
визначено з 74 (76%), переважно 
на перших торгах

§ Додатково проведені торги ще з 
17 лотів, що були розпочаті 
попереднього року

§ Учасники аукціонів скористалися 
27 торговими майданчиками, 
найчастіше УЕБ, УУБ,  
Смарттендер, Е-Тендер, Біддінг
тайм, Zakupki.Prom.ua
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Результати е-торгів за 2022 рік
лоти

97

22

1 74
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виставлено 
на продаж

не 
продані

торги 
тривають

визначено 
переможця

з першого 
разу

І повторні 
торги

ІІ повторні 
торги
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76%

2

пониження 
ціни

https://www.geo.gov.ua/auctions/


§ Із 97 виставлених лотів у 2022 р. продано 74

§ Середня ціна продажу зросла у 9 разів

§ До держбюджету надійшло 213 млн грн від 
проведення торгів і додатково 30 млн грн за 
виставлені в 2021 р. лоти та гарантійні внески

§ Ще 1,36 млрд грн отримано в січні-лютому 
2023 року за реалізацію проданих дозволів

§ Найпопулярніша корисна копалина – бурштин. 
Нафтогазові спецдозволи традиційно стали 
найдорожчими лотами
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Результати за 2022 рік

9

120

Надходження до держбюджету
млн грн

1322

1584

20
95

15

181

вуглеводні
3 лоти

бурштин
18 лотів

піски
11 лотів

глини
5 лотів

граніт
9 лотів

інші*
34 лоти

разом
80 лотів

*   торф, габро-діабаз, мігматит, андезит, каолін, сировина піщано-гравійна та валуни,
вапняк, крейда, підземні води

Початкова ціна    ,



10 найдорожчих лотів проданих 
на аукціонах у 2022 році
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Корисна копалина Вартість продажу, 
млн грн

Зростання 
початкової ціни, %

Компанія-покупець

Газ природний, конденсат 1102 2607 Нафтогазнадія

Газ природний, конденсат 211 288 Нафтогазрегіон

Суглинок, глина, вапняк 45 38 Бертники Камінь

Пісок 35 17376 Кольорові Піски

Пісок 23 4372 ДЗД-Транс

Кам'яне вугілля 20 12387 Трейд Консорціум

Пісок 15 7428 Октава

Бурштин 10 430 Амберпром

Газ природний 9,15 1,1 Укргазвидобування

Пісок кварцовий 7,8 305 Коркоп Видобування



Початкова ціна    ,

§ Із 217 виставлених лотів продано 184 (85%)

§ Середня ціна продажу зросла в 1,8 рази

§ До держбюджету надійшло 923 млн грн від 
проведення торгів і додатково 19,5 млн грн за 
виставлені в 2020 р. лоти та гарантійні внески

§ Найпопулярніша корисна копалина – бурштин. 
Нафтогазові спецдозволами традиційно стали 
найдорожчими лотами

65,7
44,9

Надходження до держбюджету від 
продажу спеціальних дозволів
млн грн

545,2

103,5
50

44,8

111,2

вуглеводні
6 лотів

вапняк
10 лотів

титан
1 лот

графіт
1 лот

граніт
16 лотів

бурштин
54 лоти

продано 
184 лоти
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965,3

544,5

інші
96 лотів

Результати за 2021 рік

*     пісок, граніт, андезит, опока, вапняк, підземні води

https://www.geo.gov.ua/auctions-results-archive/


10 найдорожчих лотів проданих 
на аукціонах у 2021 році

Корисна копалина Вартість продажу, 
млн грн

Зростання 
початкової ціни, %

Компанія-покупець

Нафта і газ 304,6 229 Укргазвидобування

Нафта і газ  120,6 105 Укргазвидобування

Вапняк 97 446 Укрдіабаз

Нафта і газ 90 1596 Горизонти

Руди титанові 50 1387 ОГХК

Графіт 44,8 113 Спис Україна

Граніт 10,2 12 Друга гранітна компанія

Камʼяне вугілля  10 9421 Трейд-Консорціум

Підземні мінеральні лікувально-столові води 9,5 4539 Аква-фудз

Бурштин 7,78 2409 Західземресурс
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Результати за 2020 рік

§ Із 70 виставлених лотів продано 56 (80%)

§ Середня ціна продажу зросла в 7 разів

§ Вартість найдорожчого лоту (нафтогазове
родовище) склала 650,5 млн грн

§ Вперше продані ділянки з перспективними
покладами молібдену, золота, бурштину

18,4 17,6

Надходження до держбюджету
млн грн

651,1

804,4

51,6

40,5
25,2

115,7

вуглеводні
2 лоти

бурштин
10 лотів

глини
4 лоти

каоліни
2 лоти

руди*
4 лоти

інші**
34 лоти

разом
56 лотів

*     руди золота, марганцеві руди, молібденові руди
**   пісок, граніт, андезит, опока, вапняк, підземні води

7

Початкова ціна    ,

https://www.geo.gov.ua/auctions-results-archive/


10 найдорожчих лотів проданих 
на аукціонах у 2020 році

Корисна копалина Вартість продажу, 
млн грн

Зростання 
початкової ціни, %

Компанія-покупець

Нафта і газ 650 797 Нафтогазгеорозвідка

Вогнетривкі глини 40 236242 Шахтобуд

Бурштин 17 1213 Деревообробна Євроліс

Каолін первинний, пегматит (польовий шпат) 15 1076 Церсаніт Мінералз

Бурштин 14,2 1886 Кністер Груп

Бурштин 12,6 3790 БурПром

Каолін первинний, пегматит (польовий шпат) 10,1 2072 Церсаніт Мінералз

Руди золота, ніобієві руди 5,7 127 Спис Україна

Бурштин 3,2 2021 БурПром

Бурштин 2,6 796 Землересурсінвест
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3,1
20,1

§ Із 52 виставлених лотів продано 35 (67%)

§ Середня ціна продажу зросла в 1,6 рази

§ Вартість найдорожчого лоту (нафтогазове
родовище) склала 85 млн грн

§ Вперше продані ділянки з покладами берилію,
міді, нікелю, графіту, титану, цирконію

Надходження до держбюджету
млн грн

П

358,4

503,8

76,0

46,1

308,4

вуглеводні
19 лотів

берилій
1 лот

графіт
1 лот

руди*
2 лоти

інші**
12 лотів

разом
35 лотів

*     титан-апатитові руди; циркон-рідкісноземельно-флюоритові руди
**   базальт, бурштин, підземні води, глина, пісковик, піщано-гравійна суміш

9

Результати за 2019 рік

Початкова ціна    ,

https://www.geo.gov.ua/auctions-results-archive/


Прийняті у грудні 2019 року законодавчі зміни щодо 
надання бурштиноносних надр у користування посприяли 
легалізації та зростанню обсягів видобутку бурштину

§ Бурштин є найпопулярнішою корисною копалиною е-торгів. 
Попит на бурштиноносні ділянки надр стабільно є високим. 

§ Протягом 2020–23 років* у Рівненській і Житомирській 
областях за 146 млн грн продано 85 ділянок загальною 
площею 3150 га. 

§ Спецдозволи  строком дії 5 років передбачають проведення 
геологорозвідувальних і видобувних робіт з обов’язковим 
отриманням ОВД до початку видобутку та здійсненням 
рекультивації земель після завершення.

§ Встановлена кримінальна відповідальність за незаконний 
видобуток, збут і переробку корисних копалин і за 
ухилення від рекультивації земель.

§ У 2022 році сплачено ~20 млн грн ренти за користування 
бурштиноносними надрами, 30% з яких спря-
мовано до бюджетів територіальних громад.
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Видобуток бурштину в Україні за 2022 рік

1.

Надрокористувач Назва об’єкта  Обсяг, кг Область
ТОВ «Центр
«Сонячне ремесло» Родовище Володимирець Східний 8845 Рівненська

2. КП «Волиньприродресурс»
Родовища Маневицьке-1,
Маневицьке-2, Камінь-Каширське-1, 
Камінь-Каширське-2

4710 Волинська 

3. ТОВ «Технобуд»
Родовище Клесівське, 
Північно-Східна частина 
Федорівської ділянки

4115 Рівненська

4. ТОВ «Деревообробна 
Євроліс» Ділянка «Біла» 3556 Житомирська

5. ТОВ «Бурпром» Ділянки Західна-1, Західна-2 1258 Рівненська
6. ТОВ «Західземресурс» Зелена 763 Рівненська

7.
ТОВ «Будівельна компанія 
«Дейто» Ділянка Гуляйпільська 467 Житомирська

8. ТОВ «Гранойл» Ділянки Древлянська-1, 
Древлянська-2 245 Житомирська

9. ТОВ «Райт Солюшн» Правобережна ділянка 92 Житомирська
10. ДП «Бурштин України» Родовище Клесівське, ділянка Пугач 72 Рівненська
11. ТОВ «Бізнес Еліт Груп» Ділянка Гальбин-24 48 Рівненська

Всього 24 174

За 2022 рік видобуто у 8,5 разів більше «сонячного каменю», ніж за 2019-ий

*   станом на лютий місяць

https://www.youtube.com/watch?v=bZI46BOQucY


152 спецдозволи на нові ділянки надр 
видано в 2022 році

11

§ Загалом видано 152 спецдозволи
на нові ділянки надр: 89 за 
результатами проведення електронних 
торгів, 63 – без аукціону

§ 468,9 млн грн становить загальний 
збір за надання дозволів у 2022 році 
(117% виконання плану), без 
аукціону – 255 млн грн, через 
аукціони – 213,5 млн грн

Виданих спецдозволів 
на нові площі*

2018 2019 2020 2021 2022

Без аукціону* 140 128 94 116 63

На аукціоні 
(визначено переможців)

10 39 42 160
(184**)

89***

(74)

Разом 150 167 136 276 152

*          не включає продовження строку дії спецдозволу, переведення у видобування,
внесення змін до бланку чи угоди, переоформлення

**        різниця – сплата за спецдозволи відбулася в 2022 році 
***      різниця – визначені переможці в 2022 році році



Додатки



Інвестиційний атлас 
надрокористувача

Онлайн-платформа налічує  >500 перспективних 
об’єктів для інвестування 

Вуглеводнева сировина Металічні корисні копалини

Підземні водиНеметалічні корисні копалини

Горючі тверді корисні копалини Дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння 12

https://www.geo.gov.ua/


Металічні та неметалічні корисні копалини, 
які мають стратегічне значення для сталого розвитку 
економіки та обороноздатності держави*

1. Алюмінієві руди
2. Барит
3. Берилієві руди
4. Ванадієві руди
5. Вісмутові руди
6. Вольфрамові руди
7. Галієві руди
8. Гафнієві руди
9. Германієві руди
10. Графіт
11. Залізні руди
12. Індієві  руди
13. Ітрієві руди

14. Літієві руди
15. Магнієві руди
16. Марганцеві руди
17. Метали лантаноїдної

групи
18. Миш’якові руди
19. Мідні руди
20. Нікелеві руди
21. Ніобієві руди
22. Танталові руди
23. Олов’яні руди
24. Руди золота 
25. Руди срібла

26. Свинцеві руди
27. Сіль калійна
28. Скандієві руди
29. Стронцієві руди
30. Сурм’яні руди
31. Телурові руди
32. Титанові руди
33. Уранові руди
34. Флюорит 

(плавиковий шпат)
35. Цезієві руди
36. Цинкові руди
37. Цирконієві руди

*  Рішення РНБО України від 16 липня 2021 року «Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, 
які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави»
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https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/4935.html


Постанова КМУ № 993 від 23 вересня 2020 року
* Чинна з 28.03.2023 року (в редакції від 26.07.2022, № 836)

1. Підписує протокол аукціону (до 6 робочих днів)
2. Сплачує винагороду біржі-оператору
3. Укладає договір купівлі-продажу спеціального дозволу (до 20 робочих днів)
4. Сплачує кошти до Держбюджету, укладає угоду про умови користування надрами 

та отримує спеціальний дозвіл (до 30 робочих днів)

Переможець:

Е-заява до 
Держгеонадр

Ініціювання ділянки з 
Інвестиційного атласу

Номінування власної 
ділянки

Міндовкілля

Пропозиції щодо надання 
«наскрізних» спецдозволів

до 15 робочих днів

Prozorro.Продажі

Повторний аукціон 
із 25% знижкою

15 днів

Prozorro.Продажі

Аукціон на підвищення 
початкової ціни

20/90 днів

Міндовкілля

Оцінка впливу 
на довкілля 
та громадські 
слухання для 
початку 
видобутку

Prozorro.Продажі

Повторний аукціон 
із 50% знижкою

15 днів

Держгеонадра

Підготовка пакету 
аукціонної документації 
та оголошення про 
проведення аукціону

до 25 робочих днів

Отримання спецдозволу через е-аукціон*
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Порядок проведення аукціонів з продажу спецдозволів на 
користування надрами (Постанова № 993) 
З часу затвердження Урядом на постійній основі Постанови № 993 від 23.09.2020 р., через необхідність прискорення процедури та
введення запобіжників щодо учасників торгів, а також мінімізації ризиків зловживань ними, зміни до документу вносили раз 26.07.2022 р.

Основні новели:
1.      Початкова ціна лота повторного аукціону становить 75% від початкової ціни; початкова ціна лота другого повторного аукціону – 50%.
2.      Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (голландські торги) замінено на 

другий повторний аукціон, який оголошується протягом трьох робочих днів після визнання повторного аукціону таким, що не відбувся, 
та проводиться через 15 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення другого повторного аукціону.

3.      Затверджено нові проміжки часу проведення аукціонів.
4.      Змінено розмір гарантійного внеску: 20% від початкової ціни лота, але не менше, ніж 5 млн грн для корисних копалин, які мають 

стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, 10 млн грн для вуглеводнів та 500 тис. грн для інших 
корисних копалин (крім підземних вод). Якщо розмір гарантійного внеску більший, ніж ціна реалізації лота, різницю повертають.

5.      Учасник із наступною після найвищої ціни ціновою пропозицією не може відмовитися від очікування до повного завершення аукціону.
6.      Визначена можливість підписання договору купівлі-продажу дозволу відповідно до законодавства про електронний документообіг з 

накладенням на нього електронного підпису.
7.      Компенсація вартості геологічної інформації здійснюватиметься згідно з реквізитами Держгеонадр, зазначеними в протоколі 

електронного аукціону, переможцем аукціону протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу дозволу.
8.      Учасники торгів додатково надаватимуть біржам актуальну інформацію на дату подання заяви, що дає змогу встановити 

кінцевого бенефіціарного власника та перевірити його на предмет присутності санаційних обмежень.
9.      Ділянки надр, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, 

виставляються на аукціон лише в межах переліку таких ділянок надр, що затверджений Кабінетом Міністрів України.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-2020-%D0%BF#n240


Результати проведених аукціонів 2022
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*      Залежить від розміру ресурсної бази та виду спецдозволу
(геологічне вивчення; ГВ, у т.ч. ДПР; видобування) 



Результати проведених аукціонів 2021
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*      Залежить від розміру ресурсної бази та виду спецдозволу
(геологічне вивчення; ГВ, у т.ч. ДПР; видобування) 



Результати проведених аукціонів 2020
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*      Залежить від розміру ресурсної бази та виду спецдозволу
(геологічне вивчення; ГВ, у т.ч. ДПР; видобування) 



Результати проведених аукціонів 2019
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*      Залежить від розміру ресурсної бази та виду спецдозволу
(геологічне вивчення; ГВ, у т.ч. ДПР; видобування) 




