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Підготовка даного аналітичного продукту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій 

через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту “Прозорість Енергетичного Сектору”, 

який виконує ГО “ДІКСІ ГРУП”. Інформація, викладена в цьому дослідженні, є виключною відповідальністю ГО 

“ДІКСІ ГРУП” і за жодних обставин не може розглядатися як такa, що відображає позицію USAID чи Уряду США. 
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Електронні аукціони  

Протягом травня Держгеонадра провели 34 аукціони з продажу спецдозволів на 

користування надрами, реалізовано було лише 13 спецдозволів. 

Загальна початкова вартість реалізованих лотів склала 6 623 561 грн, проте завдяки 

торгам дозволи були продані за 9 579 231 грн, що збільшило доходи бюджету на 

майже 3 млн грн.  

 

 

У розрізі корисних копалин найбільш прибутковими стали торф (3,5 млн грн), граніт 

(2,4 млн грн), каолін лужний (1,29 млн грн) та піщано-гравійна суміш (1,12 млн грн). 

Проте, деякі лоти були продані у декілька разів дешевше початкової вартості.  

Найбільш збитковою ділянкою стала Карнаухівська з покладами залізних, кобальтових 

та нікелевих руд, яка була продана за 172 тис грн, хоча початкова вартість лота 

складала 1,44 млн грн. Також Йосипівське родовище з покладами мігматиту було 
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продане на 1 млн грн дешевше початкової вартості лоту (початкова вартість лоту була 

1 122 333 грн, а продана за 112 233, що є 10% від її початкової вартості). 

 

Значно дешевше було продано ділянка «Вежиця-1» у Рівненській області з покладами 

бурштину, яка була реалізована за 42 тис грн з початковою вартістю 326 тис грн. Разом 

з тим, 2 інші ділянки (ділянки Таворівська та Ланівська) з покладами бурштину у 

Рівненській області були продані дорожче за стартові ціни. Таворівська ділянка 

продана за 354 000 грн при стартовій ціні 334 900 грн, а Ланівська ділянка продана за 

351 000 грн при стартовій цін 335580 грн. 

Варто відмітити, що рівень успішної реалізації аукціонів є невисоким. З 34 аукціонів 

(включаючи повторні) продано було лише 13 спецдозволів, з яких 3 були продані 

менше початкової ціни продажу. Проте, 10 спецдозволів були продані вище стартової 

ціни, що приносить додаткові доходи до бюджету (стартова - 6 623 561 грн, продані за 

9 579 231 грн) 
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