
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 лютого 2023 р. № 132 

ПЕРЕЛІК 

ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають 

стратегічне значення для сталого розвитку економіки та  

обороноздатності держави, що надаватимуться у  

користування шляхом проведення конкурсів на 

 укладення угод про розподіл продукції 

Найменування 

ділянки надр 

(родовища корисних 

копалин) 

Корисні 

копалини  

Основна 

корисна 

копалина 

Супутні корисні 

копалини 

(комплексність) 

Місцезнаходження  

Родовище 

Жовторіченське 

ванадієві руди 

титанові, 

уран, 

ванадій 

скандій Дніпропетровська 

область, у межах 

м. Жовтих Вод 

Родовище Ділянка 

Добра 

літієві руди 

літієві 

тантал, ніобій, 

рубідій, олово, 

цезій 

Кіровоградська 

область, 

Новоукраїнський 

район 

Родовище 

Давидківське 

(Південна ділянка) 

титанові титан апатит Житомирська область, 

Коростенський 

район, смт Народичі — 

на відстані  

25 кілометрів на 

південний захід від 

родовища 

Родовище 

Кропивнянське 

—“— —“— —“— Житомирська 

область, 

Житомирський 

район, в 0,3 кілометра 

від західної межі 

родовища — 

с. Кропивенка, в 

1,5 кілометра  на схід 

від родовища — 

с. Старий Бобрик 

Родовище 

Носачівське 

—“— титан, 

апатит 

сировина 

польовошпатова 

Черкаська область, 

Черкаський район, 

північно-західна 

околиця с. Носачів 
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Найменування 

ділянки надр 

(родовища корисних 

копалин) 

Корисні 

копалини  

Основна 

корисна 

копалина 

Супутні корисні 

копалини 

(комплексність) 

Місцезнаходження  

Родовище 

Стремигородське 

титанові титан ванадій, апатит, 

скандій, фтор, 

цементна 

сировина, 

камінь 

будівельний 

Житомирська 

область, 

Коростенський 

район, 4,6 кілометра 

на північний схід від 

Іршанського гірничо-

збагачувального 

комбінату 

Родовище 

Федорівське 

—“— —“— ванадій, апатит Житомирська 

область, 

Житомирський 

район, 8 кілометрів  

на північний схід  від 

залізничної станції  

Горбаші (м. Черняхів) 

Родовище Апрельське уранові уран  Кіровоградська 

область, 

Новоукраїнський 

район, 2,5 кілометра 

на північний схід від 

с. Злинка 

Родовище 

Докучаєвське 

—“— —“—  Кіровоградська 

область, 

Новоукраїнський 

район, 1,5 кілометра 

на північ від 

с. Оникієве 

Родовище Західно-

Коноплянське 

—“— —“—  Кіровоградська 

область, 

Кропивницький 

район, 1 кілометр на 

захід від 

с. Первозванівка 

Родовище 

Калинівське 

—“— —“— торій, молібден, 

рідкісноземельні 

метали 

Миколаївська 

область, 

Первомайський 

район, 2 кілометри на 

схід від  с. Лозуватка 

Родовище Лісне —“— —“—  Кіровоградська 

область, 

Новоукраїнський 

район, 2 кілометри на 

південний захід від  

с. Олексіївка 
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Найменування 

ділянки надр 

(родовища корисних 

копалин) 

Корисні 

копалини  

Основна 

корисна 

копалина 

Супутні корисні 

копалини 

(комплексність) 

Місцезнаходження  

Родовище Літнє уранові уран  Кіровоградська 

область, 

Новоукраїнський 

район, 0,5 кілометра 

на північний схід від 

с. Новомиколаївка 

Родовище 

Лозоватське 

—“— —“—  Миколаївська 

область, 

Первомайський 

район, північна 

околиця с. Лозуватка 

Новогурівська 

ділянка 

—“— —“—  Дніпропетровська 

область 

Родовище 

Партизанське 

—“— —“—  Кіровоградська 

область, 

Новоукраїнський 

район, 1,5 кілометра 

на південний схід від 

с. Мар’янопіль 

Родовище 

Підгайцівське 

—“— —“—  Кіровоградська 

область, 

Кропивницький 

район, с. Підгайці 

Сафонівська ділянка —“— —“—  Миколаївська область  

Родовище 

Северинське 

—“— —“—  Кіровоградська 

область, 

Кропивницький 

район, 4 кілометри на 

північ від 

м. Кропивницького 

Родовище Садова 

площа 

—“— —“—  Миколаївська 

область, 

Первомайський 

район, південна 

околиця с. Садове 

Сурська ділянка —“— —“—  Дніпропетровська 

область 

Родовище Щорсівське —“— —“—  Кіровоградська 

область, 

Кропивницький 

район, 2 кілометри на 

північний захід від 

м. Кропивницького 
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Найменування 

ділянки надр 

(родовища корисних 

копалин) 

Корисні 

копалини  

Основна 

корисна 

копалина 

Супутні корисні 

копалини 

(комплексність) 

Місцезнаходження  

Родовище Южне уранові уран торій, молібден, 

рідкісноземельні 

метали 

Миколаївська 

область, 

Первомайський 

район, 2 кілометри на 

північний схід від  

смт Костянтинівка 

Родовище Юр’ївське —“— —“—  Кіровоградська 

область, 

Кропивницький 

район, 2 кілометри на 

південь від 

с. Мар’ївка 

Родовище Калуш-

Голинське 

сіль 

калійна 

солі 

калійні 

сіль магнієва Івано-Франківська 

область, Калуський 

район, 2 кілометри на 

захід від залізничної 

станції  Калуш, 

30 кілометрів на 

північний захід від 

залізничної станції  

Івано-Франківськ 

Родовище Стебницьке —“— —“— сіль кухонна, 

сіль магнієва 

Львівська область, 

Дрогобицький район, 

8 кілометрів на 

південний схід від 

залізничної станції  

та м. Дрогобича 

_____________________ 


