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Конфіденційно

ПЕРСПЕКТИВИ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ 
В УКРАЇНІ 
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СТАТУС ЩОДО УРП В УКРАЇНІ 2018-2019 

травень 2019 р. 
конкурс на 9 ділянок надр на 

суходолі

червень 2019 р. 
конкурс на ділянку Дельфін 

(шельф Чорного моря) 

листопад 2019 р. 
конкурс на 3 ділянки надр на 

суходолі

жовтень 2019
перенесення строків  

конкурсу до 04.02 2020 

липень 2019
Визначено переможців

вересень 2019
конкурс відмінено

жовтень 2019
подано проекти УРП*

Очікується виставлення 
ділянки на аукціон частинами 

або конкурс

грудень 2018 р. 
затверджено конкурсні умови для укладання угод про розподіл 

продукції щодо 12 ділянок надр

березень 2019 р. 
затверджено конкурсні 

умови ділянки надр Дельфін

*Згідно з дорученням Президента 9 УРП мають бути укладені до 01 грудня 2019 р.
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СТРОКИ УКЛАДЕННЯ УРП ЗГІДНО З ЗАКОНОМ ПРО УРП* 

затвердження
конкурсних 
умов КМУ

оголошення
конкурсу

подання заявок
оцінка заявок 
Міжвідомчою 

комісією

опублікування
результатів

конкурсу

розробока
проекту УРП

**Строки ОВД на практиці – до 6 місяців в залежності від регіону

погодження та 
укладання УРП

1 міс. 3 міс. 3 міс. 12-18 
міс.

start 2 міс. 3 міс.

№ ЗАХОДИ З ПРОВЕДЕННЯ ОВД ЗГІДНО З ЗАКОНОМ ПРО ОВД СТРОКИ ОВД

1. Опублікування повідомлення про планову діяльність у Єдиному реєстрі ОВД 3 робочих дні

2. Збір зауважень / підготовка звіту 20 робочих днів/ 30 днів

3. Опублікування звіту у Єдиному реєстрі ОВД 3 робочих дні

4. Громадське обговорення звіту 25-35 робочих днів

5. Висновок про оцінку впливу на довкілля 25 робочих днів

Всього мінімальній строк 3,5 міс**.
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ЯК ПРИСКОРИТИ УКЛАДАННЯ УРП?
Скасувати оцінки впливу на довкілля для проектів угод про розподіл продукції:
• Ст.3 Закону про ОВД:
• Здійснення ОВД є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої

діяльності, зокрема - до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
• Планована діяльность - це видобування корисних копалин.

Отже Закон про ОВД зобов'язує надрокористувача робити ОВД до прийняття рішення про
початок етапу видобування корисних копалин, тобто - по завершенню етапів геологорозвідки,
дослідно-промислової розробки

Згідно з Законом про УРП: Міжвідомча комісія не пізніше 3 місяців з дня реєстрації проекту УРП 
надає інвестору результати проведеної оцінки впливу на довкілля, але: 
• Міжвідомча комісія не є суб’єктом Закону про ОВД
• Інвестор не має права проводити ОВД згідно з Законом про УРП  
• В держбюджеті не закладено коштів на проведення ОВД за проектами УРП
• Мінімальні строки ОВД за Законом про ОВД - 3,5 міс.

Ризики якщо вимога щодо ОВД не буде скасована: оскарження УРП через неправомірно 
проведену ОВД, через відсутність ОВД або через не проведення ОВД протягом 3 міс. 
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ЯК ПРИСКОРИТИ УКЛАДАННЯ УРП?

Скасувати погодження УРП з органами місцевого самоврядування 

Наразі Міжвідомча комісія залучає для проведення експертизи проекту УРП:

1. Мінфін (фінансова експертиза)

2. ДФС (фінансова експертиза)

3. Мін'юст (правова експертиза)

4. Мінприроди (природоохоронна експертиза та з питань використання надр)

5. Держгеонадра (експертиза з питань використання надр)

6. Держпраці (експертиза з питань безпеки та охорони праці та з питань викоритсання надр)

7. Органи місцевого самоврядування 

Залишити повноваження місцевих громад щодо погодження ОВД та відведення землі

Залучити до переговорів з боку Держави професійних консультантів
Створити Офіс із супроводження УРП – команду професіоналів
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ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСІВ 

№ Ділянка надр Учасники і переможці конкурсу

1 Угнівська 1) ТОВ ВЕЛЛ-КО (Західнадрасервіс) (переможець) 2) АТ Укргазвидобування

2 Зінківська 1) Oil&Gas Oversеas Trading B. V. і ТОВ 
Нафтогазексплуатація (переможець)
2) ПрАТ ВК Укрнафтобуріння

3)ТОВ Єврогаз Україна
4) АО «Укргазвидобування/Vermilion Energy 

3 Варвинська 1) Ukraine Energy LLC (Sigma Blayzer/Aspect Energy) 
(переможець)

2) АТ Укргазвидобування

4 Софіївська 1) Гео Альянс Партнерство та 
Geo Allianсе Рartnership B. V. (переможець)
2)Ukraine Onshore Exploration Company LLC(Укрнафта) 

3) АО «Укргазвидобування/Vermilion Energy 
4) АйПі Софіївська (NAFTA) 
5) НГР БІ ВІ та ТОВ Нафтогазенергія (ДТЕК)

5 Бузівська 1)АТ Укргазвидобування (переможець) 2) Ukraine Energy LLC (Sigma Blayzer/Aspect Energy

6 Русанівська 1) ПрАТ ВК «Укрнафтобуріння (переможець)
2) АТ Укргазвидобування

3) Ukraine Onshore Exploration Company LLC 
(Укрнафта) 

7 Берестянська 1) АТ Укргазвидобування(переможець) 2) ТОВ Навігатор Комплект

8 Балаклійська • Vermilion Ukraine Exploration B. V. та АТ Укргазвидобування (переможець)

9 Іванівська • Vermilion Ukraine Exploration B. V. та АТ Укргазвидобування(переможець)
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ SPV
Конкурси з укладання УРП щодо усіх 13 ділянок надр передбачали умову:  

Якщо учасником конкурсу виступає юридична особа, спеціально утворена для участі в
конкурсі, в заяві та додатках до неї також подається інформація та відомості про
досвід, технічні, фінансові та інші характеристики юридичної особи, що є засновником
учасника (гарантом), при цьому до заяви має бути додана гарантія такої юридичної
особи щодо забезпечення виконання зобов’язань фінансового, технічного,
природоохоронного та іншого характеру за угодою про розподіл продукції з урахуванням
поданої заяви.

Переваги SPV:

 міжнародний арбітраж
 структурування бізнесу
 зручне управління проектами

 управління і розмежування ризиків
 розмежування грошових потоків та інвестицій
 зручне адміністрування 

 міжнародна практика (Special Purpose Vehicle (SPV)/Special Purpose Entity (SPE))

 практика застосовується Shell, ExxonMobil, Chevron та ін. компаніями як в Україні так і у світі

 Більшість учасників проведених в Україні конкурсів на укладання УРП – це SPV
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JE SUIS SPV: ЧИ БУТИ SPV В УКРАЇНІ
• Київський окружний адміністративний суд визнав незаконним положення щодо участі у 

конкурсі на Зінківську ділянку надр, спеціально утворених компаній та зобов'язав Міжвідомчу 
комісію не провести конкурс знов, а переглянути вже подані заяви

Цікаво, що:

• Громадяни, особи без громадянства, іноземці є 
суб'єктами користування надрами

• Наявність досвіду не є ключовим критерієм 
вибору переможця конкурсу з УРП

• Конкурсні умови були оскаржені лише після 
визначення переможця

• Аналогічні умови конкурсу, де переможцем є УНБ не 
оскаржувалися

Умови конкурсу не можуть змінюватись після його проведення

Ризики:

• Репутаційні ризики Держави
• Відміна результатів усіх проведених конкурсів
• Відсутність інтересу інвесторів, у першу чергу –

іноземних, до участі у конкурсах з УРП
• Не отримання податків, не створення робочих 

місць, соціальних програм розвитку регіонів

• Замороження істотної території країни, де 
розташовані ділянки нафтогазоносних надр

• Замороження перспектив збільшення видобутку 
вуглеводнів і досягнення енергонезалежності 

• Судові перспективи щодо усіх 9 УРП
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ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМУ УРП

1. Скасування ОВД в Законі про УРП – ОВД має проводитись виключно перед видобуванням

2. Збільшення строків для подання заяв на конкурс з укладання УРП

3. Публічна процедура відкриття заявок і оголошення основних параметрів кожної заявки

4. Скасування норм, що дозволяють надання у користування на підставі УРП окремих ділянок 
надр, що не пов'язані територіально і що не мають єдину геологічну структуру

5. Скасування можливості переведення режиму спецдозволів у режим УРП

6. Виключення можливості участі недержавних компаній в УРП

7. Перегляд критеріїв для надання ділянок надр на підставі режиму УРП

8. Запровадження прозорої методики оцінки заявок

9. Гарантування Державою умов законодавства, що важливі для економічної моделі УРП

10. Формування професійного офісу з укладання і супроводження УРП на постійній основі

11. Скорочення строків укладання УРП за рахунок утворення професійної переговорної групи, 
стандартизації окремих положень УРП 
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