
Ціна одиниці товарної продукції 

гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цо) 

на IІ квартал 2023 р. 

 

Код 

корисної 

копалини 

* 

Назва корисної копалини 
Одиниця 

виміру 

Вид товарної продукції (корисна 

копалина, руда, концентрат тощо) 

Значення Цо 

(в грн.)** 

1 2 3 4 5 

1.0.00.00 
Корисні копалини 

загальнодержавного значення 
      

1.1.03.00 Рідкі       

1.1.03.02 Бітум нафтовий т   11591,3 

1.1.04.00 Тверді       

1.1.04.02 Буре вугілля т   1280,5 

1.1.04.03 Кам'яне вугілля т   3440 

1.1.04.05 Торф т   427,3 

  – фрезерний т   400 

  – торфобрикет т   1900 

  – для добрив т   400 

  – ґрунт торф'яний рослинний т   437,5 

  – для компостів т   400 

  – торф кусковий  т   192 

1.2.00.00 Металічні руди       

1.2.01.00 Руди чорних металів       

1.2.01.01 Залізні руди т     

  Залізні бідні руди т руда 300 

  Залізні багаті руди т руда 1199,84 

    т 
вартість по концентрату відповідно до 

протоколів ДКЗ, прийнятих після 

01.01.2022 та даних ДПС 

3620,3 

1.2.01.02 Марганцеві       

    т концентрат 2811,7 

1.2.01.03 Хромові       

    т руда 1614,9 

    т 
концентрат зі вмістом Cr2O3 – 43,8 % для 

пухких руд та 45,1 % для щільних руд 
5362,72 

1.2.02.00 Руди кольорових металів       

1.2.02.01 Алюмінієві       

  
при вмісті в бокситах глинозему 

38 %, крем'яний модуль 4,8 
т руда 719,78 

1.2.02.06 Мідні т концентрат 16321,74 

1.2.02.08 Молібденові       

  
з середнім вмістом молібдену 0,1 

% 
т руда 540 

1.2.02.09 Нікелеві       

  
комплексні силікатні руди Ni, Fe, 

Co 
т руда 1324,5 

1.2.02.10 Олов’яні т руда 1107,68 
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1.2.02.13 Свинцеві       

  з середнім вмістом свинцю 3 % т руда 1962,68 

1.2.02.15 Титанові т середня вартість відповідно даних ДПС 12549,9 

    т розсипний пісок 1010 

    т 
руди комплексні титан-апатитові з 

ванадієм 
639 

    т ільменітовий концентрат 5776,48 

    т рутиловий концентрат 31139,22 

    т цирконовий концентрат 34952,76 

    т дистен-силіманітовий концентрат 4419,47 

    т ставролітовий концентрат 1965,56 

1.2.02.16 Цинкові       

      метал 124826,92 

1.2.03.00 Благородних металів       

1.2.03.01 Золота       

    г метал 2325,6 

1.2.03.02 Металів платинової групи       

    г платина 1124,64 

    г паладій 1506,67 

1.2.03.03 Срібло т руда   

    г метал 27,56 

1.2.04.00 
Рідкіснометалеві та 

рідкісноземельні 
      

1.2.04.01 Ванадієві       

  
з середнім вмістом п'ятиокису 

ванадію 
т руда 1065,1 

1.2.04.02 Берилієві       

    т гідрооксид берилію 1849900 

1.2.04.03 Ітрієві       

  

з урахуванням вмісту оксиду 

ітрію на рівні 0,2 % при 

вилученні 80 % 

т руда 603,53 

1.2.04.04 Металів лантаноїдної групи       

  

з урахуванням вмісту 

лантаноїдів церієвої групи на 

рівні 0,2 % при вилученні 80 % 

т руда 219,47 

1.2.04.05 Літієві       

  
з вмістом в руді 0,6 літію 

металічного 
т руда 14700,23 

1.2.04.06 Ніобієві       

  
з середнім вмістом п'ятиокису 

ніобію в руді (0,016 %) 
т руда 227,27 

1.2.04.07 Скандієві       

  
при вилученні з руди оксиду 

скандію 40 г/т 
т руда 1127,86 

1.2.04.08 Стронцієві       
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з урахуванням вмісту 

металічного стронцію на рівні 0,1 

% при вилученні 70 % 

т руда 338,54 

1.2.04.09 Танталові т руда 1434,38 

1.2.04.11 Цирконієві т     

    т концентрат 101680,8 

1.2.05.00 Розсіяних металів       

1.2.05.03 Германієві       

  

вартість германію в 1 т вугілля з 

врахуванням його вмісту 10 г/т та 

при вилученні 30 % 

т вугілля 118,17 

1.2.06.00 Радіоактивних металів       

1.2.06.02 Уранові       

    т руди урану 2694,3 

1.3.00.00 Неметалічні       

1.3.01.00 Сировина вогнетривка       

1.3.01.02 Глина т   837 

1.3.01.03 Доломіт т середня вартість відповідно даних ДПС 1515,8 

1.3.01.05 Каолін первинний т   229,8 

1.3.01.07 Кварцит т   261,57 

1.3.01.08 Кіаніт (дистен) т дистен–силіманітовий концентрат 11309,4 

1.3.01.10 Пісок т середня вартість відповідно даних ДПС 135,8 

1.3.01.11 Пісковик т середня вартість відповідно даних ДПС 140,7 

1.3.01.14 Ставроліт т концентрат 4658,8 

1.3.02.00 Сировина флюсова       

1.3.02.01 Вапняк т 

середня вартість відповідно до 

протоколів ДКЗ, прийнятих після 

01.01.2022 та відповідно до інформації 

ДПС 

229,96 

1.3.02.02 Доломіт т   526,2 

1.3.03.00 

Сировина формувальна та для 

грудкування залізорудних 

концентратів 

      

1.3.03.02 Глина бентонітова т   275 

  
Глина палиогорскіт-

монтморилонітова 
т   270 

1.3.03.03 Пісок т   228 

1.3.04.00 Сировина хімічна       

1.3.04.03 Бішофіт т   2142,2 

1.3.04.05 Вапняк т   287 

1.3.04.10 Сіль кам'яна (галіт) т   637,52 

1.3.04.11 Сіль калійна т   841,08 

1.3.04.12 Сіль магнієва т   610,7 

1.3.04.14 Флюорит т руда 1300,31 

1.3.05.00 Сировина агрохімічна       

1.3.05.01 Апатит т руда 772 
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1.3.05.02 Вапняк т   151,5 

1.3.05.09 Цеоліти т   583,5 

1.3.07.00 Сировина абразивна       

1.3.07.01 Алмаз технічний карат   193,31 

1.3.08.00 
Сировина оптична та п’єзо 

оптична 
      

1.3.08.03 П'єзокварц т 1 т 182800 

1.3.09.00 
Електро– та радіотехнічна 

сировина 
      

1.3.09.02 Графіт т руда 170 

  Графіт т 
середня вартість 1 т графіту різних 

марок  
30241,67 

1.3.10.00 Сировина адсорбційна       

1.3.10.05 Опока т   2525,8 

1.3.10.06 Палігорскіт т   511,2 

1.3.10.07 Сапоніт т   319,39 

1.3.11.00 
Сировина ювелірна 

(дорогоцінне каміння) 
      

1.3.11.07 Берил кг   266 

1.3.11.08 Бурштин кг   10734,89 

1.3.11.22 Моріон кг   22,2 

1.3.11.34 Топаз г   35 

1.3.14.00 

Сировина для облицювальних 

матеріалів (декоративне 

каміння) 

      

1.3.14.01 Андезит т щебінь 579,2 

1.3.14.05 Базальт       

    м3 блоки 9300 

    т щебінь   

1.3.14.07 Вапняк мармуризований м3 середня вартість (крихта, камінь, блоки) 1363,83 

1.3.14.08 Габро       

    м3 

середня вартість відповідно до 

протоколів ДКЗ, прийнятих після 

01.01.2022 (блоки) 

6916,67 

    т 
середня вартість (крихта, камінь, блоки) 

відповідно даних ДПС 
1182,3 

1.3.14.12 Лабрадорит       

    м3 

середня вартість відповідно до 

протоколів ДКЗ, прийнятих після 

01.01.2022 (блоки) 

6300 

    т середня вартість відповідно даних ДПС 3116,9 

1.3.14.13 Мармур м3 блоки   

    м3 середня вартість (крихта, камінь, блоки) 1363,83 

1.3.14.14 Габронорит м3 середня вартість відповідно даних ДПС 1198,1 

    м3 блоки 3972,02 

1.3.14.16 Граніт       

    м3 блоки 3076,39 
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    т середня вартість відповідно даних ДПС 144,8 

1.3.14.17 Гранодіорит       

    м3 блоки 3828,17 

    т середня вартість відповідно даних ДПС 693 

1.3.14.19 Діорит   середня вартість відповідно даних ДПС 255,1 

1.3.14.20 Пісковик   середня вартість відповідно даних ДПС 8531,1 

    м3 блоки 4500 

1.3.14.25 Чарнокіт м3 блоки 2265,76 

1.3.15.00 
Сировина скляна та фарфоро-

фаянсова 
      

1.3.15.01 Каолін вторинний т   370,2 

1.3.15.02 Каолін лужний т   425 

1.3.15.03 Каолін первинний т   178,9 

1.3.15.06 Пегматит (польовий шпат) т сировина польовошпатова 332,2 

1.3.15.07 Пісок кварцовий т   348,8 

1.3.16.00 Сировина цементна       

1.3.16.01 Вапняк т   122,9 

1.3.16.02 Гіпс т   344,3 

1.3.16.04 Глина т   246,9 

1.3.16.06 Крейда т   290,7 

1.3.16.07 Мергель т   104,1 

1.3.16.12 Цеоліти т   193,3 

1.3.17.00 
Сировина для пиляних 

стінових матеріалів 
      

1.3.17.01 Вапняк т   825 

1.3.18.00 
Сировина петрургійна та для 

легких заповнювачів бетону 
      

1.3.18.04 Аргіліт т   80 

1.3.18.05 Базальт       

    т крихта 680 

1.3.18.07 Глина м3   460 

1.3.19.00 Сировина для бутового каменю       

  Щебінь різних петротипів порід м3 щебінь 254,74 

1.3.19.01 Андезит       

    т щебінь 221,9 

1.3.19.02 Андезито-базальт       

    м3 щебінь 480 

    м3 камінь бутовий 475 

    м3 

середня вартість відповідно до 

протоколів ДКЗ, прийнятих після 

01.01.2022 

477,5 

    т 
середня вартість буто-щебеневої 

продукції відповідно до даних ДПС 
279,3 

1.3.19.03 Анортозит м3 щебінь 144,8 
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1.3.19.04 Вапняк       

    м3 
середня вартість щебеню відповідно до 

протоколів ДКЗ 
375,2 

    т 
середня вартість буто-щебеневої 

продукції відповідно до даних ДПС 
130,4 

1.3.19.05 Габро       

    м3 вартість несортованого щебеню 250,6 

    м3 камінь бутовий 360 

1.3.19.07 Габронорит       

    т камінь бутовий 198,83 

    м3 

середня вартість буто-щебеневої 

продукції  відповідно до протоколів 

ДКЗ, прийнятих після 01.01.2022 року 

184,89 

1.3.19.08 Гнейс       

    м3 щебінь 239,28 

1.3.19.09 Граніт т 

відокремлена вибухова гірська порода, 

яка не піддана механічному дробленню 

та сортуванню відповідно даних ДПС 

226,53 

    м3 

середня вартість буто-щебеневої 

продукції  відповідно до протоколів 

ДКЗ, прийнятих після 01.01.2022 року 

251,07 

1.3.19.10 Гранодіорит   

відокремлена вибухова гірська порода, 

яка не піддана механічному дробленню 

та сортуванню відповідно даних ДПС 

215,2 

    м3 камінь бутовий 355,9 

    м3 щебінь 121,5 

    м3 
середня вартість різних видів продукції 

відповідно до протоколів ДКЗ 
238,7 

1.3.19.13 Діабаз м3 
середня вартість різних видів продукції 

відповідно до протоколів ДКЗ 
283,33 

1.3.19.15 Доломіт т 

відокремлена вибухова гірська порода, 

яка не піддана механічному дробленню 

та сортуванню відповідно даних ДПС 

87,4 

    м3 щебінь 289,8 

    м3 камінь бутовий 352 

    м3 

середня вартість щебеню відповідно до 

протоколів ДКЗ, прийнятих після 

01.01.2022 року 

250,39 

1.3.19.17 Мігматит т 

відокремлена вибухова гірська порода, 

яка не піддана механічному дробленню 

та сортуванню відповідно даних ДПС 

79,1 

    м3 камінь бутовий 380,4 

    м3 щебінь 274,6 

    м3 
середня вартість різних видів продукції 

відповідно до протоколів ДКЗ 
258,83 

1.3.19.18 Монцоніт т 

відокремлена вибухова гірська порода, 

яка не піддана механічному дробленню 

та сортуванню відповідно даних ДПС 

100,3 

    м3 

середня вартість щебеню відповідно до 

протоколів ДКЗ, прийнятих після 

01.01.2022 року 

250,39 

    м3 камінь бутовий 352 
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1.3.19.19 Пісковик   

відокремлена вибухова гірська порода, 

яка не піддана механічному дробленню 

та сортуванню відповідно даних ДПС 

241,1 

    м3 
середня вартість буто–щебеневої 

продукції відповідно до протоколів ДКЗ 
120 

1.3.19.21 Порфіріт м3 камінь бутовий 327,29 

1.3.19.23 Сієніт       

1.3.19.24 Туф т щебінь 120 

1.3.19.25 Чарнокіт       

    м3 щебінь 248 

    м3 камінь бутовий 200 

1.3.20.00 Сировина піщано-гравійна       

    м3 

середня вартість щебеню відповідно до 

протоколів ДКЗ, прийнятих після 

01.01.2022 року 

321,7 

1.3.20.01 Галька м3   258,3 

1.3.20.02 Гравій       

    м3 середня вартість різних видів продукції 250,8 

1.3.20.03 Піщано-гальковий матеріал       

    м3   170 

    т середня вартість відповідно даних ДПС 158,3 

1.3.21.00 Сировина цегельно-черепична       

1.3.21.01 Алеврит м3   130 

1.3.21.03 Аргіліт       

    м3   130 

1.3.21.04 Глина легкоплавка м3   130 

1.3.25.00 
Сировина для виробництва 

кристалічного кремнію 
      

1.4.00.00 Води       

1.4.01.00 Підземні води       

1.4.01.01 

Мінеральні (лікувальні, 

лікувально-столові, природні 

столові) 

м3   386,7 

    м3 
дані ДКЗ для промислового розливу 

(бутилювання) 
2113,33 

1.4.01.02 

Питні води (для централізованого 

водопостачання, для 

нецентралізованого 

водопостачання) 

м3     

    м3 
середня вартість відповідно до 

протоколів ДКЗ 
14,6 

    м3 для виробничих і технологічних потреб 112,47 

    м3 
дані ДКЗ для промислового розливу 

(бутилювання) 
3800 

1.4.01.03 Промислові м3   111,7 

1.4.01.04 Теплоенергетичні води м3   70 

1.4.01.05 Технічні води м3   15,1 

1.4.02.00 Поверхневі води       
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1.4.02.01 Ропа (лікувальна, промислова) м3   107,4 

1.5.00.00 Грязі лікувальні       

2.0.00.00 
Корисні копалини місцевого 

значення 
      

2.0.01.00 
Сировина для хімічних 

меліорантів ґрунтів 
      

2.0.01.01 Вапняк т відсів 196,1 

2.0.01.03 Гіпс т   123,8 

2.0.01.04 Сапропель т   310 

2.0.02.00 
Сировина для будівельного 

вапна та гіпсу 
      

2.0.02.01 Гіпс т   330,14 

2.0.02.02 Вапняк т щебінь 215,2 

    т 

середня вартість відповідно до 

протоколів ДКЗ, прийнятих після 

01.01.2022 року 

174,1 

2.0.02.03 Крейда т   178,8 

2.0.03.00 Сировина піщано-гравійна       

2.0.03.01 Пісок       

    м3 
середня вартість відповідно до 

протоколів ДКЗ 
155,71 

    т середня вартість відповідно даних ДПС 95,9 

2.0.04.00 Сировина цегельно-черепична       

2.0.04.01 Суглинок м3   180 

2.0.04.02 Супісок т   185,3 

 

*Відповідно до Кодифікатора корисних копалин згідно додатку 13 до Податкової декларації з 

рентної плати в редакції Наказу Міністерства фінансів України № 927 від 07.11.2016 року. 

**У разі відсутності інформації щодо ціни одиниці товарної продукції гірничого підприємства від 

ДПС та ДКЗ за квартал, Держгеонадра звертається до ДПС та ДКЗ стосовно отримання такої 

інформації для проведення розрахунку відповідно до Методики визначення початкової ціни 

продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.09.2020 № 915). 

 

 


