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ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я запрошу всіх зайняти свої місця.  

Шановні друзі, я рада вітати вас сьогодні в приміщенні Верховної Ради  України, де ми 

проводимо комітетські слухання з питання Угоди про розподіл продукції як механізму 

залучення інвестицій з метою збільшення видобутку вуглеводнів в Україні. 

Незважаючи на те, що ця тема досить така вузька, експертна, технічна, мені радісно бачити, 

що вона викликала таке достойне представництво і спікерів,і такий жвавий інтерес від 

учасників цього заходу.  

Я хотіла би почати із вступного слова, в якому розповім про те, для чого ми зібралися і які є 

очікування у членів комітету. Перш за все хочу повідомити вам, що рішення про проведення 

цих слухань було прийнято на відповідному профільному комітетів одностайно всіма 

членами комітету і проголосовано як рішення 2 вересня.  

Таким чином депутати підтвердили, що це питання є органічним для обговорення сьогодні. І 

ми маємо певні сподівання щодо розвитку угод про розподіл продукції як одного з механізму 

залучення коштів в Україну.  

Ну, не секрет, що сьогодні Україна  опинилася в ситуації, в якій питання забезпечення 

власними енергоресурсами є дуже критичним. Сьогодні і уряд розглядав подібне питання, і 

ми вважаємо, що як депутати, як експерти маємо долучитися і проаналізувати механізм 

угоди про розподіл продукції як одну із можливих залучення коштів.  

Сьогодні, зважаючи на відсутність внутрішнього капітали, саме для таких проектів ми 

повинні дослідити можливість залучення міжнародних компаній. В України вже був 

подібний досвід з кількома компаніями. Сьогодні ми маємо кілька представників з цих 

компаній. І ми з радістю їм надамо слово для того, щоб вони поділилися своїм досвідом.  

Насправді механізм УРП є не українським ноу-хау, перші угоди були укладені в Індонезії, і з 

тих пір уже більше ніж 70 країн світу фактично скористалися цим механізмом. Я особисто 

вважаю, що сьогодні для таких державних компаній, як "Укрнафта" та "Укргазвидобування", 

наприклад, або "Надра України", у тому сучасному стані в якому вони є, з тим фіскальним 

режимом, який є сьогодні в індустрії, це чи не єдина можливість залучення дійсно 

додаткових коштів в Україну.  

Угоди про розподіл продукції це лише один із способів. І ми сьогодні не обговорюємо і не 

протиставляємо угоди про розподіл продукції іншим видам інструментам, таким як 

спецдозволи, таким як спільна діяльність і будь-які інші угоди, за якими ведеться видобуток 

вуглеводнів.  

Особливості угод про розподіл продукції полягають у тому, що однією з сторін є держава, і 

угода укладається від імені Кабміну або однією з національних компаній. Це величезний 



статус, і тому ми маємо представництво відповідно сьогодні виступаючих, які можуть 

розказати про проблематику з цього питання.  

Цікаве є те, що на відміну від багатьох інших типів угод саме Угода про розподіл продукції 

передбачає, що вуглеводні, які є предметом угоди, залишаються у власності держави, тобто 

народу України, до моменту їх розподілу. Держава фактично повинна створити особливі 

умови для того, щоб сьогодні інвестор – чи то великі транснаціональні компанії, чи то 

середнього розміру –  сьогодні прийшли в Україну і допомогли нам скористатися даром 

природи, який надав нам вуглеводні як поклади, які ми можемо використовувати сьогодні 

для української економіки.  

Я звертаю увагу на те, для розуміння спільноти, для тих, хто не знає, що особливість угод 

про розподіл продукції є те, що фіскальний механізм зводиться до розподілу саме продукції 

–  чи то нафта, чи газ. І саме тому унікальною особливістю цього режиму є те, що тут 

держава бере мінімальні    податки і таким чином створює мотивацію для компаній прийти в 

Україну. Іноземні компанії  отримують відшкодування на свої вкладені інвестиції і 

отримують додаткові гарантії на рівні міжнародного арбітражу з державами.  

Від початку угоди  до її  фактично початку роботи за цією угодою і до першого кубу газу чи 

бареля нафти може сягнути від 2 до 3 років. І тому те, що ми зібралися сьогодні тут  у цій 

кімнаті, це є свідчення того, що  десь у 2020 році, можливо трошки скоріше, ми отримаємо 

перші результати цих обговорень. 

Цього літа я ініціювала дослідження, особливо дослідження ситуації в Україні. Було 

проведено більше ніж 20 інтерв'ю з усіма тими, хто мав досвід роботи з угодами про 

розподіл  продукції як з боку комерційних структур, так і з боку державних органів.  Про 

результати цього  практичного дослідження я доповім у кінці  нашої зустрічі. 

Я також залучила до співпраці держдепартамент  Сполучених Штатів  Америки для роботи 

над звітом щодо ризиків, які є основними для  компаній при обговоренні можливості 

укладання УРП. Англійську версію цього звіту вам надано як  роздатковий матеріал.  Я 

перепрошую, ми не встигли його підготувати переклад, але я сподіваюся, що всі, хто сидять 

за цим столом, пишаються своєю англійською і зможуть зрозуміти те, що там на сьогодні 

написано. українську ж версію ми підготовимо і викладемо на сайті комітету.  

Порядок денний слухань ми сформували, виходячи із важливості  тем та наявності 

кваліфікованих доповідачів. І я пишаюся тим складом, який сьогодні є.  

Умовами слухань є українська і англійська. Ми зробимо кілька виключень для  тих колег, які 

не володіють українською. Якщо вони не оберуть  англійську, будуть говорити російською. 

Регламент для доповіді – 5 хвилин. Я  хотіла би почути годинами про те, що вам  є сказати, 

але перепрошую за свою жорстоку… жорстку модерацію, і я буду зупиняти ваш виступ. 

Через 4 хвилини ви почуєте біпер. Останню хвилину я прошу вас приділити і почати з таких 

слів: "Я рекомендую…"   

Насправді мета цієї зустрічі полягає у тому, щоб ми  всі надали свої рекомендації як фахівці, 

які потім будуть роздані моїм колегам по комітету і також будуть передані в уряд як наробки 

цього  зібрання.  

Тому, колеги, я  ще раз  хочу привітати всіх  гостей. Я хочу зазначити, що  сьогодні  з нами  є 

народні депутати, мої колеги. Так сталося, що всі жінки. Що вкотре свідчить, що в Україні 

потужне жіноче лобі промисловості і гендерна   рівність. Також  у нас  є представництво  з 

боку  міністерства профільного, пан Ігор Діденко, заступник міністра. У нас є керівник НАК 



"Нафтогазу" і  відповідні  державні компанії, які є  найбільш такими очевидними   клієнтами 

для безпосереднього укладання угод  про розподіл продукції. 

Також я  хотіла б подякувати зразу всім тим,  хто брав участь в обговоренні  цього питання 

літом, що стало  фактично передумовою для  цих слухань, працівникам комітету і  

Американській торговій палаті, яка  забезпечила нам  сьогодні  переклад і всіляко підтримує 

розвиток нафтогазової  галузі   в Україні.  

Таким чином, я би пропонувала почати відразу з нашого першого  доповідача, пана  Діденка.  

Пан Діденко, ви можете говорити про все, що бажаєте в сенсі угод про розподіл продукції. 

Але в мене до вас особливі очікування, що ви трошки привідкриєте завісу на ту тайну, що 

все ж таки уряд України  вже   зробив у напрямку укладання угод: які вони були, який їх 

статус на сьогодні, і про які  цифри фактично йде мова. І де ви бачите потенціал покращення 

саме законодавчого врегулювання  цього питання або будь-якого іншого адміністративного 

впливу.  

І ще  колеги, я дуже  попрошу всіх після виступу виключати мікрофон. Дякую.  

  

ДІДЕНКО І.М.  Шановна пані Головуюча! Шановні колеги! Дякуємо за запрошення. 

Насправді  Угода  по розподілу  продукції не є ніякою новацією в перспективах  

українського бізнесу, українського  розвитку надр, не тільки в вуглеводнях, але  і в інших 

корисних копалинах.  

Слід сказати, що Організація Об'єднаних Націй опікується цими питання. І на відміну від 

багатьох представників  політикуму в нашій державі Організація Об'єднаних Націй у своїй 

Резолюції 1083 чітко  сказала, що природними ресурсами, які є загальнонародними 

власностями тих країн, на територіях яких вони є, не є якраз поклади, які видобуваються з-

під землі.  

Тут було правильно сказано, що потрібно залучати міжнародні  інвестиції, і уряд України  це 

почав робити, починаючи  з 2007 року. Була укладена  перша Угода про розподіл продукції в 

рамках проекту "Vanco International". Потім були  зміна політичних акцентів, судові рішення, 

і в 2013 році була підписана  мирова угода, яка привела до того, що потрібно  переглянути 

умови і кондиції самої Угоди про розподіл продукції.  

На сьогоднішній день Міністерством енергетики вугільної промисловості разом з 

іноземними партнерами по цьому проекту опрацьовуються, новий текст Угоди  по розподілу 

продукції. І у нас на сьогоднішній день є абсолютно чітке партнерське  розуміння, куди ми 

прямуємо. Це була єдина угода, яка на вимогу законодавства зроблена чітко урядом. Далі 

були угоди… Тут дуже довгі назви  підприємств. Скажемо так, що була угода з групою, 

одним з підприємств групи компанії "Шелл" і "Надра Юзівська". Так само з групою компанії 

"Шеврон" і "Надра Олеська". Тут мова йде про так званий сланцевий газ.  

Ці угоди були укладені в 2013 році на 50 років. І з українського боку були не на  пряму 

державні органи учасниками угод про розподіл продукції, а спеціально складені товариства з 

обмеженою відповідальністю. Склад цих товариств – це, скажемо так, не тема 

сьогоднішнього засідання. Але не тільки держава хотіла мати економічний зиск із 

міжнародних інвестицій в розвиток видобування вуглеводнів.  

Окремо стоїть Угода між компанією, із групою компаній "Ені" та "ДАТ "Чорноморнафтогаз". 

Це не газова тематика в співпраці мала бути, а мала бути нафтова тематика. Але на 



сьогоднішній день через, через незрозумілі і незаконні дії Російської Федерації ніякий 

розвиток фізичний по розвитку цієї угоди не відбувається.  

Дві компанії "Шелл" і "Шеврон"  своїми листами призупинили свою участь в розробці даних 

проектів. Угоди з ними підписані були таким чином, що вони без будь-яких штрафних 

санкцій мають право виходити із угод, призупиняти їх. Але, доводячи до логічного кінця 

початок саме фінансування, уряд України, наприклад, в минулому році пройшов ті зміни в 

документарному, в документарному обороті і внутрішньодержавному, які вимагали іноземні 

інвестори. Це, з точки зору, адміністрування ПДВ, з точки зору, ліцензії Національного 

банку. Тобто на сьогоднішній день ми можемо сказати, що якщо є добра воля когось з 

інвесторів, то законодавче, регуляторне, інструкційне і наказове  поле Національного банку, 

Міністерства  енергетики,  Міністерства фінансів, фіскальної служби  готове до того, щоб 

нормально працювати із  інвесторами.  

Якщо говорити знов-таки про  сьогоднішні думки уряду, то уряд виходить з того, що всі 

форми власності економічної в державі є рівними, і держава намагається демонструвати 

свою коректність до приватних інвесторів і приватних акціонерів і  учасників того чи іншого  

договору, але так само потрібно, щоб і приватні співучасники і акціонери поважали законні 

державні вимоги.  Знову-таки досвід роботи із "Vanco International" говорить про те, що все-

таки  держава іде  по цивілізованому шляху розгляду  дискусій, це суди.  Не хотілося б до 

цього доходити, але суд… знов-таки не ми придумали, це міжнародна фундація в   

загальному, тому така ситуація.  

Окремо хотілося б сказати, що хотілося б бачити іноземних інвесторів не тільки 

претендентами на уже розвідані поклади вуглеводнів, але й витрачати ризиковані інвестиції 

в напрямку розбурювання, розвідування нових покладів. Тому що… знов-таки я не відкрию 

Америку, якщо скажу, що наша нафтогазова галузь, усі запаси – це надбання Радянського 

Союзу. Радянський Союз виходив з того, що ресурсами країна була багата, тому зверталася 

увага на поклади до  5 тисяч метрів. Сьогоднішні новітні випробування говорять про те, що 

уже на виснажених родовищах, які були до  5 тисяч метрів нижче, є   свої поклади. Знов-таки  

сьогоднішній уряд демонструє кооперабельність з міжнародним експертним товариством. 

Всі присутні, я переконаний, є свідками вдалих намагань пана Паскуале і його компанії для 

того, щоб переконати найзапекліших ворогів ідеологічних урядів України щодо  лояльного  

податкового навантаження на видобувників.   

Окремо хотілося б відзначити,  що досить видко і динамічно в наше сьогодення ввійшли 

знову-таки міжнародні ініціативи з прозорості у  видобувних галузях.  

Хто не знає, я скажу, ця  міжнародна ініціатива надзвичайно молода. Її фундатором був пан 

Блер, нещодавній Прем'єр-міністр  Великої Британії. І саме для того, щоб держави і уряди 

могли не  тільки давати "зелену дорогу" і преференції майбутнім інвесторам, але й 

контролювати як їхні видатки, так і їхні надходження контрагентів по торгівлі. Зараз ми 

працюємо… зараз є у нас разом із Світовим банком тут фахівці по прозорості видобувних 

галузей. Сподіваємося, що все-таки в цьому році ми спробуємо  видати перший звіт, який ми 

повинні… Закон, да. (Шум у залі) Ну, тобто… Ви запитали,  що уряд… який… От я кажу, що 

ми, якщо констатувати, а не інтерпретувати, то ми  зробили багато позитивних коректних 

речей, і тому welcome international money to our exploration industry. Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми дякуємо вам за вступ до нашої зустрічі.  

Я дозволю собі дещо уточнити, кілька ваших тез. Ну  перше, що у вас прозвучало (чи я 

права, чи ні),  що ви вважаєте, що  держава зацікавлена  у залученні інвестицій  під угоди про 



розподіл продукції саме у великих складних проектах і ті, які передбачають не тільки 

видобуток, але і пошук. Правильно?  

  

ДІДЕНКО І.М. Держава зацікавлена в інвестиції будь-яких грошей для створення  робочих 

місць і заміщення імпортованих енергоресурсів на вітчизняні. Якщо ми… на сьогодні із тих 

назв, із тих угод, про які я сказав, йшла мова про великі. Якщо ми зробимо бодай один-два 

пілотних проекти, які будуть стосуватися не мільйонів і мільярдів, не багато сотень 

мільйонів і мільярдів кубів газу і десяток тисяч і сотень тисяч нафти, то це буде теж 

конструктив. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тоді скажіть нам, будь ласка,  щодо тих чотирьох угод, які були… 

раніше обговорювалися. Дайте нам, будь ласка,  порядок цифр, про які інвестиції могла йти 

мова в разі їх успішного завершення.  

  

ДІДЕНКО І.М.  При всій повазі до нашої аудиторії, я повинен  сказати, а бізнесмени мене 

підтримають, що це є комерційною таємницею. Будь-якого контракту і будь-якої угоди. 

Готуючись до  нашої розмови, я так само фахівців запитав. Мені показали, але сказали, що 

якщо я оприлюдню, то буду мати чергові  проблеми, а я їх не хочу мати. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Тим не менше я можу сказати, що за наявними даними, які  є у мене,   

які були відкриті самими компаніями, не називаючи ці компанії, дві угоди передбачали, 

мінімум, 200 мільйонів доларів   прямих інвестицій від самого початку. 

  

ДІДЕНКО І.М.  Якщо ми говоримо про порядки, то да. Порядки там сотні мільйонів "живих" 

грошей. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А я ж так і сказала: про порядок. 

  

ДІДЕНКО І.М. Якщо так, то да. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тепер на завершення… ви ще не використали свій час. Я би хотіла все-таки 

почути, як от ви вважаєте, які рекомендації вищому законодавчому органу ви могли би 

передати з боку міністерства. І які виклики і фактично уроки ви взяли собі до  уваги, 

виходячи з  цих чотирьох угод? Чи треба щось суттєво змінювати, якщо…  

  



ДІДЕНКО І.М.  Можливо я нечітко  висловився, але відпрацьовуючи із партнерами особливо 

по спільній діяльності "Надра  Олеська" і "Шеврон Юкрейн Б.В." ми пройшли  всю 

процедуру. Наші американські партнери змусили нас годинами сидіти з фахівцями і 

виконавцями з усіх  відповідних державних інституцій – фіскальна служба, Національний 

банк – все, все, все було готово. І тому в загальному режимі законодавство, підзаконні акти, з 

точки зору постанов Кабінету Міністрів, постанов Національного банку і навіть відповідні 

регулятивні  накази Мінфіну, Міненерго і Національного банку рішення правління, вони 

готові для того, щоб залучити гроші і видавати готовий продукт.  А пределов совершенству – 

не існує. 

  

_______________. Доброго дня! Пан Діденко, хотіла просто тут уточнююче питання вам  

задати. Це стосується тільки  двох площ Юзівського і Олеського, чи все ж таки стосується 

взагалі  галузі і безпосередньо якраз договору про розподіл продукції. 

  

ДІДЕНКО І.М.  Це стосується взагалі, тому що жоден наказ і постанова  не прописували, і не 

регламентували зміну того, чи іншого  порядку адміністрування податків, чи виплати 

дивідендів  у вигляді роялті за кордон для конкретних юридичних осіб. Йшлося   про зміну 

загального порядку і він змінний для всіх. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пане Ігорю, ви дуже чітко висловилися, але в мене є своя робота: 

зафіксувати  те, що ви готові.  

Тепер я маю останнє питання до вас, і ви можете насолоджуватися далі дискусією. Скажіть,  

будь ласка, чи ведуться сьогодні  серйозні перемовини,  з серйозними контрагентами щодо 

можливих угод про розподіл продукції      вже зараз, з новими. 

  

ДІДЕНКО І.М.  З новими, поки що ні, тому що в нас    є проблеми не із спеціальним 

законодавством і регуляторною базою для  угод по розподілу  продукції. А є проблеми 

взагалі із видобувними видами діяльності  - це і відведення  земельних ділянок, це 

нагромадження погодження з історичною спадщиною, тобто створена в інших галузях. Але я 

думаю, що колеги із "Укргазвидобування", "Укрнафти", НАК "Нафтогаз", більш 

кваліфіковано і    рельєфно це вам  подадуть.  

Але ми зараз змінюємо те законодавство, виходячи з того,  що взагалі  законодавство по 

видобутку не врегульовано, то його частина по УРП є нормальною. Тобто, якщо взагалі 

комусь можна видобувати на тих, чи інших ділянках,  то туди можна спокійно залучати 

інвесторів  по УРП.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я дуже дякую вам за цю тезу, бо ви якраз зробили  вступ до кількох 

виступів, які будуть… 

  



ДІДЕНКО І.М. Але, я вибачаюсь, я не виключив мікрофон. У нас приїхали представники з 

секретаріату Енергетичного  співтовариства. І якщо можна, я поїду зараз  там дискутувати з 

НКРЕ,  з ними  по вторинному законодавству, по ринку газу.     

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є одне… 

  

ДІДЕНКО І.М. У нас є і радники міністра тут, і представники профільних управлінь 

міністерства. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. З повагою до енергетичного співтовариства, ми дозволимо одне питання до 

пана Діденка, якщо воно є, дуже важливо, у когось. Чи є таке питання щодо УРП? Ні. Ми вам 

дуже дякуємо. 

  

ДІДЕНКО І.М. Дуже дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я думаю, що буде дуже доречно, якщо ми надамо 

наступне слово керівнику НАК "Нафтогазу" для того, щоб він узагальнив його бачення як 

керівника, фактично, корпорації державної, яка сьогодні є уособленням багатьох, скажімо 

так, проблем, з одного боку. З другого боку, ми вітаємо щиро, з боку парламенту, всі 

намагання НАК "Нафтогазу" реформування цієї структури і пошуку нових альтернативних 

джерел фінансування для видобутку газу.  

Якщо можна, пан Кобєлєв, скажіть своє слово.  

  

КОБОЛЄВ А.В. Дякую за запрошення. Вітаю всіх присутніх! Я, звичайно, буду коментувати 

цей законопроект з точки зору "Нафтогазу" і тих проблем, які є саме в цій компанії, проблем 

дійсно багато, хоча більшість з них були створені задовго. І досі законодавство 

відмовляється їх усувати, зокрема, те питання, яке є одним з головних перешкод для 

розвитку видобування газу в Україні, це впровадження єдиної ринкової ціни. 

Тому як наслідок від цієї проблеми у "Нафтогазу", а особливо в дочірній компанії 

"Укрздобування" є велика проблемна зона, яку, як нам здавалося, можна було б спробувати 

відкритим і прозорим шляхом врегулювати саме через цей законопроект. Ця проблемна зона, 

на нашу думку, називається спільна діяльність. Спільна діяльність, з одного боку, викликає 

багато питань щодо доцільності і прозорості. Чому саме ці компанії? ………бізнес-модель це 

компанія дуже проста. Тобто вони, отримуючи доступ до ринкової ціни газу, мають 

можливість інвестувати у проблемні родовища, інвестиції, свердловини, якої немає 

можливості інвестувати в "Укрздобування".  

Таким чином, з цим явищем, з одного боку, його треба реформувати, з іншого боку, до 

нашого переконання, сказати так, завтра ми це все відміняємо, а це все неможливо по 

багатьох договорах, наприклад. Наприклад, цієї компанії "Карпатигаз", де є іноземний 



інвестор, і угоди, які знаходяться під захистом законодавства про інвестиції. З іншого боку, 

вони об'єктивно, їх основні активи об'єктивно необхідні для того, щоб підтримувати 

поточний видобуток газу, наприклад, ті ж самі ДКС. І тут, договір про СРП, або угода про 

розподіл продукції, я прошу пробачення, можливо, могла б стати дуже ефективним 

інструментом. Який з одного боку дозволить зберегти виробничі потужності, з іншого боку 

забезпечить справедливий розподіл кінцевої продукції, а не грошових коштів між 

"Укргазвидобування" і  приватним інвестором. А цей розподіл також буде передбачити, що 

та продукція, яка залишається на  балансі "Укргазвидобування" буде направлятися на 

населення, а прибуткову продукцію будуть продавати за ринковою ціною, приватною 

стороною. Це могло би бути цікавим рішенням для існуючої проблеми.  

Окремо зауважу, що для того, щоб це рішення, дійсно, ефективно і коректно працювало 

треба дуже уважно врегулювати питання в чиїй власності залишаються основні фонди 

створені в раках такого СРП? Яким чином будуть в регульовані ліцензійні питання? І яким 

чином будуть врегульовані земельні питання? Щоб ми не зробили це СРП окремим 

королівством, яке буде повністю незалежним і незважаючи на ефективну діяльність свою в 

майбутньому, наскільки я розумію, принцип угоди про розподіл продукції, якщо ця 

діяльність в певний момент стає економічно не ефективною, не цікавою, вона повинна 

припинятись, щоб таке припинення не блокувало подальший розвиток. І це питання, воно 

могло б використовуватись не тільки для існуючої спільної  діяльності, для врегулювання 

проблем з нею, а так само, наприклад, до великого фонду, ми якраз сьогодні говорили про це 

з фахівцями: з видобутку газу, свердловин, видобуток з яких було припинено з тим чи інших,  

свердловин, які були ліквідовані.   

Є  багато бажаючих, які б хотіли інвестувати кошти на свій власний ризик спробувати 

відновлювати такі свердловини. Їх  фонд  в нашій країні дуже великий і кидати їх просто 

напризволяще чи не використовувати тільки через те, що механізм СД заборонений, а іншого 

механізму залучення інвесторів не існує, тому що якщо брати просто їх на підрядні роботи, 

то, продаючи газ за низькою ціною, це  себе просто не  окупає. Тобто ця свердловина за 

поточного регулювання не буде мати сенсу, то якраз Угода про розподіл продукції могла б 

бути і виходом. Тому ми б закликали  комітет подивитися на цей проект закону саме в цьому 

сенсі, тому що з точки зору… ми дуже поважаємо і іноземних інвесторів, і ми вважаємо, що 

дуже правильно, щоб воно приходило. Але якщо подивитися на питання  прагматично,  саме 

проблемні свердловини родовища існуючі вже в розробці вони могли б дати найшвидший 

ефект і не менш дорогий ефект. Це не означає, що нам треба розвивати і інші речі (нові  

родовища, займатися розвідкою і  їх  розробкою), але тим не менше це було б швидко, 

ефективно і  це б кардинально підвищило нашу  енергетичну незалежність. Тому що кожний 

мільрд кубічних метрів, які ми можемо додати до власного видобутку, автоматично зменшує 

потреби в імпорті газу, з якою ми так активно боремося останнім часом. Це, власне кажучи, 

все. Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви вклалися рівно у 5 хвилин.  

Єдине, що я хотіла зауважити… не зауважити, а звернути вашу увагу, що сьогодні наша тема 

включає один із аспектів – це перехід від СД до угод про розподіл продукції, але загальне 

обговорення стосується ну більш широкого кола потенційних інвесторів. Ви внесли дуже 

цікавий аспект до нашої дискусії щодо того, яким чином використати УРП для існуючих так 

званих ліквідованих свердловин і щодо переходу від СД до СРП. Але ми маємо окрему тему,  

і є доповідач щодо цього законопроекту, який вкладений як роздатковий  матеріал. 

Я би хотіла запросити… Дуже дякую вам. Я би хотіла запросити до наступного слова  пана 

Марка Роллінза, який, як напевно більшості з вас відомо, ось-ось очолить одну з 



напівдержавних компаній. Це "Укрнафта", яка також вважається, скажімо так, діамантом в 

короні української нафтогазової галузі. Але сьогодні ми, пан Роллінз, запросили вас не тому, 

що ви очолите це підприємство, а, скажімо, з огляду на ваш попередній період безпосередньо 

укладання угод СРП в Казахстані та Росії. Якщо можна, поділіться, будь ласка, своїм 

досвідом. Що працювало там, що не працювало, і які уроки ви можете передати нам з огляду 

на можливі зміни в законодавстві. Дякую. 

  

РОЛЛІНЗ М. Добре. Дуже дякую, шановна головуюча, за таке і представлення, і також за 

запрошення виступити на такому форумі вперше в Україна. За можливість для мене 

представити себе трошки. Як вже сказали, я поки що не є керівником офіційним "Укрнафти". 

Я сподіваюся, що відбудеться у понеділок наступного тижня вже остаточне призначення. І 

тоді я вже стану працювати як голова. Але я був у цій професії всю свою кар'єру в нафті, газі. 

І в основному всю свою кар'єру я розробляв та вів переговори по СРП по всьому світі. І 

особливо в бувшому Радянському Союзі. Також на такому форумі, як сьогодні, я розкажу 

вам про свій досвід, щоб це було на благо української держави, щоб можна було брати 

участь у реформах таких. Це, я думаю, що така перша можливість у мене. Небагато 

заготовлених таких коментарів. А я просто можу сказати зі свого попереднього досвіду, а 

дещо воно співвідноситься з тим, про що ви на початку казали. Це дійсно дуже важлива тема, 

особливо, якщо говорити про те, що дуже важливо інвестиції залучити в цю індустрію. 

Сьогодні державний бюджет, енергобезпека України дуже сильно будуть посилені, якщо 

буде збільшений видобуток в Україні, а також це призведе і до збільшення інвестицій, але 

такі інвестиції звичайно можуть приходити тільки з поза межами України.  

Тому хочу сказати, що і компанії українські можуть також брати учать в цьому. Але дійсно 

це велика дуже складна ціль залучити інвестиції в Україну, дуже багато чого працює тепер 

проти привабливості України. Ціна на нафту впливає на багато країн світу, але, окрім того, 

дуже важко тепер компаніям думати про те, щоби ввійти в вашу країну і взяти на себе 

довгострокові зобов'язання, плюс ціни на нафту, у вас дуже багато геополітичних, політичної 

нестабільності, економічної невизначеності і великий є соціальний тиск через той стан 

економіки, який є. Для того потрібен дуже гнучкий механізм, який би все це вирішував, 

гарно було б, щоб в одному контракті. І режим СРП –  це дійсно дуже гарний механізм. 

Україна не єдина країна перед якою стоять такі конфліктуючі питання. І як раніше казали 

перший СРП було підписано ще в 93-му році в Індонезії. Це моя компанія, в якій я раніше 

працював …………. І далі використовували цей механізм в різних країнах з різними 

мотиваціями. Дуже часто мотивація була політичною, для того, щоб зберігати державі за 

собою власність на вуглеводні, але з точки  зору компанії для того, щоб залучити інвестицію. 

Одним з ключових факторів СРП є те, що на довгий час можна стабілізувати   ті умови 

контракту, за якими можна працювати. Тобто це такий ідеальний механізм в сучасній… 

особливо ситуації в Україні. Але окрім того, в контракт можна різні речі ввести, які будуть 

специфічними, конкретними для конкретної геологічної ситуації, до… враховуючи різні 

соціальні речі, місцеві режими. Це все можна ввести в контракт, таким чином, щоби це 

підтримувало більш широкі реформи в країні. 

Також СРП дуже успішно використовували в минулому і в різних країнах бувшого 

Радянського Союзу. Там було також, дуже були нестабільні ситуації, велика була потреба в 

інвестиціях. Я був залучений до розробки першого СРП, яке було підписано в Російській 

Федерації, це було на острові Сахалін. Декілька СРП було підписано на початку 90-х в Росії. 

Також в Казахстані СРП були підписані на Північне Каспійське море, це я, також там 

розробляв цей контракт. І в Азербайджані, також, - це вже Південь Каспійського моря. 

Але звичайно, це не просто співпадіння чому були підписані саме СРП. Тому що це досить 

гнучкий режим і також, це механізм, який дозволяє стабілізувати очікування інвесторів на 



досить довгий період часу. Також всі ці ситуації були спрямовані на те, щоби саме 

законодавство було правильним. Але після того, як ви відшкодовуєте свої витрати, то активи 

мають передаватися назад державі і також є дуже багато інших факторів, які потрібно 

враховувати. 

Тобто при розробці СРП потрібно з одного боку думати про те, щоби залучити інвестиції і 

про те, що це має бути такий режим, який буде довгий час, за різних обставин виживати. 

Якщо погано ці СРП складені, то тоді може виникнути дуже багато і напруги і 

непорозуміння між державою та інвестором, тому потрібно дуже добре планувати все, таким 

чином, щоби враховувати зміни ціни на нафту, зміни витрат, гнучкість. Потрібно 

враховувати різні довготермінові параметри. 

Розробка СРП – це не легка задача, але я погоджуюся з тим, що сказав пан Коболєв, якщо ми 

правильно його складемо, то ми можемо тоді стимулювати різного типу розробки в Україні. 

Короткотерміновий приорітет має бути спрямований на стимулювання інвестицій в нафту, 

газ і в… чи старі родовища і по іншому потрібно складати СРП, якщо воно спрямоване на 

розвідку. У вас є в Україні потенціал збільшити запаси, але у більшості компаній є певні 

обмеження, такі як, "Укрнафта", скажімо. Ми компанія, що вмираємо. Я тепер буду говорити 

про неї, як про свою компанію. Ми можемо отримати інвестиції, але також це такий 

ресурсний бізнес. У нас обмеженні ресурси, якщо ми не знайдемо нові ресурси або не 

зможемо краще розробляти вже старі ресурси, то тоді руйнуємо, ліквідуємо наш бізнес. У 

нас тільки обмежені певні є ресурси в надрах, які ми контролюємо.  

Тому я буду дивитися ретельно на те, яким чином, у майбутньому для "Укрнафти" ми 

можемо розширити базу ресурсну. Ну це тільки початок. Я маю дуже добре думати про те, 

що я пропоную, але я переконаний, що я буду приходити до уряду з багатьма пропозиціями, 

буду намагатися збільшити і диверсифікувати ті ліцензії, які є і також строки ліцензій, про це 

будемо говорити. Для цього законодавство повинно рухатися дуже швидко, дуже гарний 

досвід з минулого є, коли законодавець має правильне бачення, прогресивну стратегію, то 

тоді це має дуже швидкий вплив на ресурси країни. В Південній Америці, наприклад, 

Колумбія гарний приклад, набагато швидше все там рухається ніж хтось міг уявити і тому 

нам потрібно скористатися цією можливістю рухатися вперед. Дякую за ваші такі 

стимулюючі коментарі.  

І щоб показати вам, що цей парламент абсолютно спрямований, скерований на те, щоб 

проводити реформи швидко, я забула вас привітати в будівлі Верховної Ради, особливо вас. 

Тому що декілька місяців тому от мої колеги і мій колега, який приєднався, Олексій Рябчин, 

ми голосували за зміну структури "Укрнафти" і в результаті цього ви з'явилися тут. Ми вас 

дуже вітаємо і ми з нетерпінням чекаємо більше чути ваших ідей про те, яким чином зробити 

"Укрнафту" ефективною, прибутковою. І ми хочемо, щоб зникли всі чутки навколо цієї 

компанії, і хочемо отримувати користь від тих скарбів, які знаходяться в цій компанії, це 

абсолютно інша тема. І ми хотіли б окремі слухання з цієї теми також провести. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Частину для запитань трішечки пізніше. Добре? Коли всі виступлять, щоб 

було коректно до всіх. 

Далі наступним доповідачем ми маємо друга нафтогазової галузі, юриста за освітою, і 

людини, яка мала безпосередню участь у укладанні кількох газових контрактів на боці 

клієнтів, це Бейт Томс.  

  



БЕЙТ ТОМС. Що починати? Добре. В мене сьогодні дві цілі, перше, я хочу сказати, що 

можна покращити законодавство  про СРП. Також я дуже багато працюю з міжнародними 

сільськогосподарськими компаніями в країні, я думаю, що враховуючи важливість 

сільського господарства для України СРП може також балансувати  інтереси фермерів.  

Також я згадую одного фермера у Львівській області, який був шокований, що у "Шеврона", 

скажімо, є СРП, і туди включено їх земля. Вони купили цю землю, коли вже з'явилося СРП, 

але і вони фактично не знали про те. Таким чином потрібно розробити таке законодавство, 

щоб ті фермери, які підпадають під угоду,  знали про це. І також потрібно обмежити 

використання землі для нафтогазових  компаній, вони повинні мати зобов'язання 

використовувати якомога менше землі. Можливо, якісь периметри мають бути, але таким 

чином, щоб вони не могли два гектари вимагати  тому що їм всього на одній десятій гектара 

потрібно щось робити.  

Далі: структура, яку потрібно або структура переговорів з власником землі, воно також 

зовсім не правильно. Структура потрібна таким чином, щоб була можливість оренди, тому 

що коли нафтогазовій компанії потрібна земля, вона використовує, потім вона повинна 

повернути це фермеру. А просто спекулювати землею, щоб продавати її – це не правильно. 

Земля повинна повертатися власнику землі, потрібно, щоб була тільки можливість оренди 

цієї землі.  

Далі: якщо тільки шість свердловин будуть із багатьох земель продуктивними, то вони 

мають повернути всю іншу землю своїм власникам. Також хочу сказати, що структура, яка  

існує тепер, вона  непогано працює.  Потрібно, щоб була можливість проводити спрощену 

процедуру для того,  щоби надавати землю в оренду  нафтогазовим компаніям,  тобто вони 

мають прийти і сказати, заявити про свої наміри, і вести  переговори  3 місяці. Якщо не 

можуть досягти угоди, вони повинні звернутись  до державного  органу, який  дасть 

можливість, дасть в оренду  цю землю. І також    ви маєте вирішити, якщо   є диспут, яка 

компенсація має бути сплачена власнику землі. Тому що, звичайно, єдиний спір має бути не 

про те, чи  може нафтогазова компанія  отримувати цю землю, тому що ця земля потрібна 

нафтогазовій компанії, а про те яка має  бути компенсація.  А якщо є така процедура, то тоді 

потрібно   не брати  землю скажімо  заздалегідь, щоби вона просто там була 2-3 роки, а де 

для сільськогосподарської компанії будуть просто втрачені можливості. є ситуація, коли  

скажімо нафтогазова компанія, має бути така ситуація,  коли  б нафтогазова компанія могла 

прийти,  швидко скористатися, пробурити,  скажімо, свердловину і потім   фермер знову міг 

використовувати  цю землю. 

Також нам потрібно думати про зобов'язання фермерів, зокрема щодо орендарів. Коли 

приходить нафтогазова компанія і  каже, що вони хочуть щось робити на цій  землі, то 

оренда сільськогосподарська має бути призупинена, а не розірвана. І після, і потім,  

орендарю можна буде заплатити те, що він втратить з того відшкодування, що отримає 

власник землі від компанії. І  кілька разів ми вже казали, що  при оформленні всіх 

необхідних документів, і дозволів, треба мати підхід єдиного вікна. І часто ми  це казали і  

Мін'юсту, і  УРП ми можемо це робити легше і отримувати одночасно всі необхідні дозволи, 

у тому числі і дозвіл на користування  землею. І з одного року… з одного боку, закон про 

УРП  повинен якось регулювати інтереси сільськогосподарських виробників на тій землі. 

Наприклад,  в 2009 році повстала така проблема, коли страждали сільськогосподарські 

виробники і зараз така проблема існує, що вийти із УРП  досить важко, і ми би хотіли би 

заохотити державу подивитися на це положення. Коли міжнародна компанія вкладає 

величезні кошти на початку інвестування і починає витрачати  величезні-величезні кошти на 

отримання ліцензій і дозволів на початку, треба мати якісь механізми, якесь регулювання, 

збалансування цього. І ми вважаємо, що УРП потрібно вдосконалювати таким чином, щоб  

збалансовувати інтереси і нафтогазовиробників, і сільськогосподарських виробників, 

особливо там орендарів. 



Дуже дякую…  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. …сільське господарство. Для вас я хотіла би зазначити, що один із 

законопроектів… проблеми, які ви описали, вони стосуються не виключно тих компаній, які 

працюють з PSA, а всіх нафтових компаній, нафтогазових компаній в Україні.  

Тому ми з групою колег вже подали законопроект, який призначений для спрощення 

земельних відносин саме для мети нафтогазової галузі і спрощення всіх відводів і дозволів. 

Це законопроект за номером 3096. Але ми будемо трошки пізніше говорити, коли ви вже 

підете. Тому ми вже виконуємо ваші поради.  

Я би запросила наступним до слова…   

Прошу, ви хотіли щось сказати? Ні.  

Я би запросила наступним до слова Армена Хачатуряна, який є також  юристом,  який 

співпрацював над кількома версіями змін до Закону про угоди про розподіл продукції і 

співпрацює плідно з компаніями нафтогазового сектору.  

  

ХАЧАТУРЯН А.  Дякую, Ольго.  

Справді, юридична фірма "Астерс", де я працюю, приймала участь практично у всіх 

проектах, які були пов'язані з розробкою угод про розподіл продукції в Україні, включно те, 

що зазначав пан Діденко, перший проект спроба переоформити спеціальний дозвіл угоди про 

розподіл продукції компанії "Ені",  "Чорноморнафтогаз" та "Води України".  

Хотів би почати з того, що угоди про розподіл продукції, це є спеціальний правовий режим. 

Чому в Україні вирішили вдаватися до спеціального режиму, тому що, взагалі, в світі до 

нього звертаються, коли або досвіду немає або грошей. В Україні немає ні того, ні іншого, 

якщо особливо торкатися сфери сланцевого газу і багато інших. Тому в принципі 

спеціальний режим, який ми сьогодні обговорюємо, може застосовуватися до будь-якої 

сфери, там, де є продукт, який можна ділити, тому сільське господарство було зазначене 

невипадково. Але можна  уявити собі розповсюдження цього режиму на інші сфери, 

наприклад, на електроенергетику, де можна виробляти електроенергетику і ділити її і 

продавати за кордон, я думаю це майбутній крок, але ми сьогодні це не будемо 

обговорювати, тому що там є своя база регуляторна і лібералізація цього…  

На початку 90-х років іноземних інвесторів в Україні ввели в оману. Якщо ви пригадуєте був 

Закон про режим іноземного інвестування, де їм гарантували великі пільги, включно, так 

звану, стабілізаційну норму, коли казали, що законодавство, якої діє, коли ви вносите 

інвестицію в Україну не буде погіршувати ваш стан протягом всього періоду інвестицій. Але 

через 3 роки закон відмінили, були суди, це була ганьба така всесвітня, можна сказати. 

Україна тоді уявлялася для багатьох юристів назавжди згубила свій імідж привабливості, і от 

зараз, ми тільки повертаємося, через всі ці роки, коли ніяких інвестицій фактично в Україну 

не відбувалося до цього. 

Тому, скажімо, сам Закон про УРП –  це базовий закон, який регулює угоди про розподіл 

продукції, їх статус і статус інвесторів, він торкався спочатку саме галузі надрокористування. 

І привабливості такого спеціального режиму, вони очевидні. 



Строк УРП може бути, як сьогодні закон встановлює, до 50 років. Укладається з 

інвесторами, які можуть бути, як іноземними, що важливо, так українськими інвесторами. Бо 

сьогодні більше говорили про досвід великих, потужних іноземних брендів. Але ніхто не 

заперечує можливість українським або олігархам, або великим, потужним, будемо називати, 

бізнесменам, бізнес групам, вдаватися до цього режиму і встановлювати більший контракт з 

урядом.  

І те питання, що сьогодні, Ольго, ви піднімали про привод вже виданих спеціальних дозволів 

в режим оцього спеціального статусу розподілу продукції, якби ініційований був урядом і 

прем'єр-міністром, і здається, це один із шляхів вирішення проблеми, як великий бізнес має 

працювати на Україну.  

Такі угоди можуть або через конкурс, або без конкурсу бути укладені і без конкурсу – це, 

звісно, дуже привабливий елемент. Можна рахувати для ділянок надр з незначними запасами 

корисних копалин, а також от про цю сферу, яку ми говоримо, переоформлювати вже в 

видані спеціальні дозволи. Які привабливості цього режиму, які встановлені в законі вже? Це 

стабілізаційна норма, про яку я сказав, це, може, головне, що залишилося тоді, з початку 90-

х, але тепер дається тим, хто може укласти таку угоду. Іншим бізнесам не дозволено 

стабілізувати. Тому це дуже приваблива картина. Мені здається, що цього разу Україна її не 

відмінить, як у 1992-му. Отримання наскрізного спеціального дозволу, який торкається всіх 

стадій надрокористування з початку вивчення і закінчуючи вже,… з пошукових робіт і 

закінчуючи виробництвом. А також сам процес розподілу, транспортування, обробки, 

зберігання, переробки і так далі продукції. Тобто повний цикл. 

Допомога в отриманні дозвільних документів держави. Тобто держава по закону має сприяти 

інвестору в усіх тих речах, про які казав мій дуже поважний колега Бейт, стосовно, 

наприклад, землекористування. Тому що там дуже великі питання відкриті в законі, але 

держава має сприяти. Тобто зробити так, щоб фермери були щасливі. 

І спеціальний режим означає, що те, що в праві відомо як свобода договору. Тобто сторони – 

це велика перевага цього режиму, можуть самі вирішити, що їм потрібно І розповсюдити 

свою волю на такі галузі, які в принципі держава завжди контролює через закони: скажімо, 

оподаткування, скажімо, митне регулювання, да, ввозу продукції і так далі. Тобто це 

гнучкість цього режиму, яка, власне, встановлена в Україні і дає сподівання, що до нього 

будуть все ширше звертатися. 

І останнє, що я хотів сказати, це те, що для іноземних інвесторів дуже важливо. Держава 

може, те, що було зроблено і в проектах "Chevron"у і "Shell"у, і сподівалися з "Exxon 

Mobil"ом і з "Eni". Держава може відмовитися від суверенного імунітету. І сторони можуть 

всі спори переводити з ще які залишаються корупційними українських судів до 

міжнародного поважного арбітражу. І це теж є велика перевага цього режиму. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую.  

Звучить як казка, так як ви описали. Не я сказала слово "корупційний", тому я дозволю одне 

питання. Коли ви говорите про величезну кількість свобод, як ви вважаєте, як об'єктивний 

юрист, чи може сьогоднішній уряд об'єктивно, правильно, не корупційно, в рамках цієї 

величезної свободи, укласти угоди про розподіл продукції без корупційних ризиків? Так чи 

ні? 

  



ХАЧАТУРЯН А.   Я вважаю, що так, тому що головне, що є у уряду і що необхідно для 

режиму Угод про розподіл продукції, це політична воля. Політична воля – зробити це 

прозоро, безкорупційно і вигідно для бізнесу. Тому що, в кінці кінців, формула розподілу, бо 

угода про розподіл, як 1090 чи 100, 99,9 і 0,1? Тобто тут має бути принцип справедливості, 

який не встановлений в праві, але встановлений економічними законами і здоровим глуздом, 

мені здається, в цьому уряді це є. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це більше ніж надихаюче так. І якраз була гарна підводка до нашого 

наступного виступу. Ми маємо честь сьогодні прийняти у нас на засіданні пані Ганну 

Вронську, яка сьогодні є заступником міністра екології та природніх ресурсів. Це те 

міністерство, яке повинно адмініструвати ресурси і, разом з тим, допомагати галузі. І мені 

приємно, що у пані Ганни  знайшовся час для нашої співпраці. Дякую. 

  

ВРОНСЬКА Г.О. Дякую, пані Ольга, за можливість, за запрошення. Вітаю всіх учасників 

цього сьогоднішнього круглого столу! 

Дійсно, Міністерство екології долучено до процесу укладання угод про розподіл продукції. 

Ми приймали участь в розробці угод, які укладалися з компаніями "Шелл" та "Шеврон". Ми 

зараз слідкуємо за подальшою долею цієї угоди. І що я хотіла відзначити? Що, як відзначала 

пані Ольга, дійсно перші угоди про розподіл продукції були застосовані в Індонезії і 

поступово вони були визнані урядами, і великими міжнародними нафтогазовими 

компаніями. Але слід відзначити, що переважно УРП отримали широке розповсюдження 

саме в країнах з перехідною економічною системою.  

Декілька років тому угоди про розподіл продукції почали широко використовуватись в 

країнах СНД, саме в Казахстані та в Росії.  Яскравим прикладом залучення значних 

іноземних інвестицій за допомогою Угоди про розподіл продукції, є досвід Азербайджану. 

На разі, в Україні укладання Угод про розподіл продукції врегульовано законом 1999 року, я 

впевнена, що всі присутні обізнані з положеннями цього закону. Слід відзначити, що основне 

про що  говорить цей закон – це про можливість, якраз, розподілу готової продукції, яка 

видобута інвестором. І інвестор за положеннями закону має вільно розпоряджатися 

частиною виготовленої продукції на яку він придбав право власності, в тому числі продавати 

її в Україні, експортувати, обмінювати. Водночас інвестор буде зобов'язаний реалізувати 

продукцію, що належить йому відповідно до умов договору лише в межах території України, 

якщо це буде прямо передбачено умовами угоди.  

Тому, серед основних мотивів держави щодо укладання Угод про розподіл продукції є саме 

забезпечення збільшення власного видобутку вуглеводнів, до рівня, який дозволить згодом 

відмовитися від їх імпорту. 

Під час підписання Угод про розподіл продукції, держава має сподівання, що компанія, яка 

виступає інвестором з Угоди про розподіл продукції за декілька років зможе забезпечити 

задекларований об'єм видобутку газу і таким чином метою застосування Угод про розподіл 

продукції буде збільшення видобутку власного газу та гарантування зниження імпорто 

залежності в цій сфері.  

Необхідність укладання Угод про розподіл продукції також є з великими світовими 

енергетичними компаніями також пояснюється відносно невеликим рівнем можливостей 

українських вітчизняних виробників стосовно необхідних значних інвестицій і технологій 

для видобутку не традиційного, в тому числі, не традиційного газу. Про це казав пан 



Діденко, коли держава зацікавлена, щоб інвестор за Угодами про розподіл продукції 

приходив не тільки на видобуток вуглеводнів, але і на їх пошук, і розвиток.  

Виходячи з специфіки нафтогазового сектору, слід відзначити, що роботи з пошуку і 

видобутку потребують великих інвестицій і характеризуються значним терміном вкладених 

коштів як правило, не менше 10 років. І тому особливе значення має забезпечення стабільних  

правовідносин між державою   та інвестором у цій галузі.  

Держава, за умовами угоди про розподіл продукції може гарантувати стабільність таких 

умов, а інвестор, зі свого боку, буде зобов'язаний  розробляти родовища корисних копалин 

спрямовуючи  у розробку інвестицій і ділитися з державою  частиною продукції згідно 

пропорцій, які визначені в самому договорі. Таким чином,  для держави  угоди про розподіл 

продукції вигідні тому, що  можна залучити  значні обсяги інвестицій, в тому числі 

іноземних, для розвідки і видобутку корисних копалин, в тому числі, вуглеводнів.  Це є 

питанням не тільки стабільного функціонування економіки, але й забезпечення  національної 

безпеки країни шляхом  зменшення залежності   від імпорту енергоносіїв. Розвідка і 

видобуток корисних копалин вимагають великих матеріально-фінансових коштів, яких на 

разі       держава не має, тому  саме необхідно кошти вкладати інвестору. 

Держава має  можливість укладати довгострокові  угоди з інвесторами,  на  основі яких  

можна прогнозувати  конкретні  обсяги збільшення видобутку вуглеводнів, саме нафти  та 

газу, а  також і відповідно надходження   в бюджет. І замість, слід відзначити, що угоди  про 

розподіл  продукції передбачають, замість    податкових платежів, можливість для держави 

одержувати визначену фіксовану частину видобутку продукції. 

Також хотіла зазначити,   що на відміну від пана Діденка, я вважаю, що той порядок, який 

зараз містить  Закон про розподіл продукції,  він є, можливо, прийнятним для великих 

компаній. Коли ми говоримо про необхідність створення умов для переходу від  договорів 

про спільну  діяльність до ОРП,   я вважаю  і це позиція міністерства, що такий порядок 

спрощувати Оскільки є багато    питань, які заважають  компаніям, так би мовити  …… 

компаніям, вкладати  кошти і переходити у видобуток,  на підставі угод про розподіл 

продукції. І це стосується, і спрощення самої процедури укладання договору, зокрема 

прийняття рішення на міжвідомчій комісії, прийняття рішення на  рівні Кабміну.  

А також я певна, що юридичні радники, які тут знаходяться, вони потім  зроблять більш  

детальну доповідь стосовно правового статусу майна, яке було створено під час спільної 

діяльності та має бути передано до угод про розподіл продукції. Стосовно можливості 

укладання угод про розподіл продукції відносно  декількох свердловин, а не всієї ліцензійної 

ділянки стосовно інших питань, які мають лише отакий правовий аспект, треба процедуру 

спрощувати, надавати  можливість  не лише великим міжнародним компаніям, а, можливо, й 

вітчизняним або іноземним середнім компаніям працювати на підставі угод про розподіл 

продукції. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Ганно, дуже  дякую.  

Скажіть, будь ласка,  чи всі в міністерстві так добре обізнані, як от і ви про важливість саме 

цього  підходу до залучення інвестицій. 

  

ВРОНСЬКА Г.О.  Я хочу сподіватися, що так. І напевне всі знають… може не всі знають, 

міністерство розробило законопроект щодо саме спрощеної процедури переходу від СД на 



УРП. Він був поданий до інших міністерств на погодження. Наразі ми отримали не дуже 

схвальну відповідь лише від Міністерства економіки. Тому у нас великі сподівання на 

законопроект, який був поданий  депутатами.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую. принагідно пропоную вам всі ваші наробки також передавати 

нам, бо ми всі тут об'єднані єдиною з вами метою фактично допомогти… Мені дуже 

сподобалась ваша тема про  спрощення порядку отримання цих дозволів і всіх процедур. Ми 

готові від свого комітету подавати швидко і  дуже динамічно. 

Дуже дякую за вашу доповідь.  

  

ВРОНСЬКА Г.О.  Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступна доповідь дуже приємна для мене,  тому що ми з пані Наталією 

працюємо в одному комітеті і є однодумцями  з приводу того, що  Україні сьогодні як ніколи 

потрібно залучати більше інвестицій. 

Пані Наталя.  

  

КАЦЕР-БУЧКОВСЬКА Н.В. В  першу чергу, я хочу подякувати пані Ользі за організацію 

цієї дискусії, оскільки фактично  питання щодо угод про розподіл продукції спільної 

діяльності воно давно в повітрі, тобто фактично ми  знаємо, що зараз Україна проходить 

досить глибоку економічну кризу, також енергетичну кризу, кризу поставок енергоресурсів. 

В той же час щось в видобувними галузями не те, оскільки там видобуток в приватних 

галузях він знижується і відповідно  Україні, і нам як законодавчому органу потрібно 

звернути увагу на те, де саме заховані проблеми газовидобувної галузі. 

В першу чергу, я скажу, що тут мої колеги юристи описали всі основні переваги угод про 

розподіл продукції для інвесторів, вони беззаперечні. Але, тим не менше, основна більшість 

тих газовидобувних компаній, які працюють в Україні, на даний момент є ще угода, це є 

угода про спільну діяльність. Оскільки дані угоди вони є набагато простішими, це є загальна 

норма цивільного права, яка регулює і сторони між собою мають можливість заключати ті 

угоди, про які домовляться, на тих умовах, про які вони домовляться. А інтереси держави 

фактично повинні бути дуже чітко описані в договорі про спільну діяльність. Але таких 

суттєвих умов ні в Цивільному кодексі, ні в іншому законодавстві немає.  

Тому з цієї точки зору законодавство про розподіл продукції, воно передбачає більше умов і 

гарантій для держави, як і для інвестора зокрема, зокрема дає певну правову визначеність 

суттєвих умов договору. В першу чергу, там передбачено більше 30 суттєвих умов договору і 

зокрема таких, які дають можливість захистити суспільні інтереси, інтереси захисту 

екологічних певних територій, певні технічні вимоги, можливість вибрати найкращу 

технологію для розвідки тих чи інших надер. Тобто фактично захистити ті… Повинні бути 

обговорені саме ті моменти, які мають важливість для тієї чи іншої території, для того, щоб 

фактично держава могла використовувати надра ефективно. 



Тим не менше, основна суть цього договору в тому, що держава, в процесі реалізації даного 

договору, буде мати можливість отримувати частину продукції в процесі її видобутку при 

успішній реалізації цього договору. Більше того, я вважаю, що одна із суттєвих умов, переваг 

такого договору, це можливість передбачити в договорі можливість викупу державою  по 

звичайній ціні виробленої продукції. І це, зокрема, дасть можливість по звичайній ціні і це 

дасть можливість забезпечувати безперебійні поставки і певним чином енергетичну безпеку 

держави. 

Тобто ці дві умови, також на ряду з тим, що в даних угодах є передбачені гарантії щодо 

технічних, екологічних, фінансових, правових умов, а також те, що договори, дані договори 

проходять експертизу, також з точки зору фінансових, правових умов укладення договору 

дають вважати… підстави вважати, що цей договір, він не тільки забезпечує інтереси 

інвестора, а також дає можливість передбачити суспільний інтерес в угодах. 

Але як я починала свою доповідь з того, що на жаль, таких договорів на даний момент, 

успішної реалізації таких договорів немає і це, зокрема, через те, що процедура укладання 

договору є досить складною і вона потребує певного спрощення. Також ми не можемо 

заставити існуючих інвесторів, які працюють по спільній діяльності перейти на ці угоди, 

окрім, як спосіб стимулювання завдяки певному фіскальному режиму. Тобто про переваги 

фіскального режиму розкаже колега, але тим не менше, ми можемо тільки стимулювати 

діючі підприємства переходити на договори про розподіл продукції. 

І також я абсолютно підтримую колегу з міністерства, яка сказала, що процедуру потрібно 

спрощувати, як і переходу, так, в тому числі і процедуру укладення таких договорів. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую.  

Зараз ми маємо можливість послухати думки пана Олега Прохоренка, який є сьогодні 

головою ПАТ "Укргазвидобування", ще однієї компанії, яка уособлює собою найбільший 

потенціал для розбудови саме видобутку газу в Україні. 

Пане Олеже, як ви на сьогодні, вже в своїй новій епостасі, проаналізували чи є можливим 

залучення "Укргазвидобування" до такої форми роботи, як угоди про розподіл продукції? 

Яка загальна ситуація? Як ви вважаєте на скільки цей, саме цей механізм відповідає 

питанням, які стоять сьогодні і викликам, які стоять сьогодні перед компанією? 

  

ПРОХОРЕНКО О.В. Дуже дякую, шановні колеги. Добрий день! 

Перед компанією "Укргазвидобування", взагалі, дуже гостро стоїть питання залучення 

інвестицій та фінансування операційної та інвестиційної діяльності. Нагадаю, декілька 

істотних таких умов, де ми сьогодні знаходимося. Ринок, взагалі, України знаходиться на 

такому перехідному етапі реформування, реформування галузі взагалі та ролі державної 

компанії. Це виражається, по-перше, в тому, що ціна на нашу продукцію вона не ринкова, як 

ви знаєте, це 1590 гривень за тисячу кубів, який ми отримуємо при продажу газу для потреб 

населення. Та при цьому ми маємо високу ренту – 70 відсотків. Тобто ……….. ми отримуємо 

477 гривень, які залишаються після  сплати ренти.. Тобто звичайно за умов такого ресурсу 

розвиток виробництва цими коштами просто неможливий. І як маємо це ризик падіння 

видобутку вже наступного року, тобто якщо не будуть вирішені кардинально ці питання.  



Що важливо з боку державної компанії. Ми вже на чолі компанії стикнулися з багатьма 

проблемами, пов'язаними з СД, з договорами спільної діяльності. Тому позиція по УРП вона 

якраз і виражає оці уроки роботи СД, які ми побачили в "Укргазвидобування".  

По-перше, я вважаю,  що нам як державній компанії необхідно збалансувати інтерес до 

залучення інвестицій, тут нема питань як я вже сказав, з ризиками які виникають з такими 

угодами. Головний ризик це уникнути повзучої приватизації, це те, що ми бачили за 

договорами спільної діяльності. І там ризик, який ми вбачає, як економісти я скажу таке, в 

будь-якій ситуації, коли ми створюємо диференційний підхід до ціноутворення, до 

оподаткування створюються корупційні ризики, тобто договори спільної діяльності вони 

пов'язані з проблема корупції, саме тому, що є різниця цін. Є ціна комерційна за якою 

договори спільної діяльності реалізують свою продукцію і є ціна пільгова яку 

"Укргазвидобування" реалізує для населення, саме тому звичайно виникає ризик корупції.  

Який ризик ми вбачаємо в угодах по розподілах продукції? Ми створюємо диференційне 

оподаткування. Якщо ми залишаємо ренту 70 відсотків для "Укргазвидобування" і 

створюємо пільговий режим оподаткування, як це передбачено угодами про розподілу 

продукції, 2, 5, 10 відсотків, не так важливо, ми  створюємо умови за яких активи будуть 

перетікати до угод про розподіл продукції. Тобто ми повинні вбачати в цьому ризик, що 

завтра вибудується черга з інвесторів великих та маленьких, які будуть намагатися виводити 

на наші активи на такі угоди, тому що ми створили ці мови.  

І другий ризик – це ризик особистостей компаній. Тобто, коли ми піднімаємо це питання, 

нам кажуть, але компанія буде визначати, які активи виводяться, які не виводяться. Я кажу, 

це не треба зводити до особистостей – це треба врегулювати законодавчо. 

Тобто, що, які приклади є? … як гарні приклад з договорами спільної діяльності так і погані. 

Гарний – це "Шелл", це компанія, яка прийшла, яка проводила пошук, розвідку, яка вклала 

мільярд 100 мільйонів гривень за кілька років. Вони проводили пошук саме на площинах, на 

ділянках, на покладах, які не були опошуковані "Укргазвидобуванням". І ми маємо досвід 

роботи з маленькими цими інвесторами з приватними, які більше ніж десять років вклали 

сумарно на 9 договорів, вони вклали трохи більше 300 мільйонів гривень. І ми всі знаємо, 

скільки було видобуто газу, видобувалося півтора, 2 мільярди кубів на ці договори спільної 

діяльності, які дуже маленькі, які вклали дуже мало грошей. Тобто ризик цей є. 

Тому, що треба врегулювати в цих законах?  Треба врегулювати дві головні речі, по-перше, 

це які ліцензії, які об'єкти можуть виводитися з державної компанії на Угоди про розподіл 

продукції? І це, які інвестори долучаються? Так ось, яка позиція у нас по вибору ліцензій та 

об'єктів? Позиція така, що закон, по-перше, повинен залучати інвесторів на пошук та 

розвідку – це те, що робилося, наприклад, з договором спільної діяльності з "Шелл". Це те, 

що ми бачили, це дуже гарний досвід. І треба впровадити цей досвід в Угодах про розподіл 

продукції.  

По-друге, на існуючих ліцензіях, там, де вже працює… Тобто по першому пункту дуже 

важливо. Інвестор приходить, це може бути нова ліцензія, яка видається якраз державою під 

угоду про розподіл продукції, де ще Укргазвидобування не працювало, і може працювати в 

рамках угоди про розподіл продукції. Друга категорія – це ліцензії, де Укргазвидобування 

вже працює. І тут важливий такий момент, що не треба допустити, що ми вважаємо дуже за 

досвідом договорів спільної діяльності не можна допускати, це вивід окремих свердловин. 

Тому що, що робилося? Держава вклала сотні мільйонів гривень, приходив інвестор і ці 

свердловини виводилися на договір спільної діяльності. 

Сьогодні є ризик, що приходить інвестор і під угоду про розподіл продукції виводять 

свердловини. Тому ми вважаємо, що ті ділянки ліцензій, які не були упошуковані, які не 



були розвідані, можна виводити окремою ліцензією на угоди про розподіл продукції. Як 

виняток можна виводити також поклади, які не було упошуковані. Це саме те, чим займалося 

"Shell". "Shell" робило пошук тих покладів, які Укргазвидобування не мало досвіду і не мало 

технологій упошуковувати. Тому що найпоганіше, що може відбутися: приходить інвестор, 

який каже: "От дивіться, ми прийшли, ми такі гарні, ми заводимо гроші в Україну", дуже 

гарно. І вони потім бурять на ті поклади, де ми вже видобуваємо. Держава вклала гроші, 

держава провела розвідку, держава провела буріння. І потім ці інвестори приходять і бурять. 

Ми вважаємо, що можливі такі ситуації. Але тоді за рішенням Кабміну. Тобто це не повинно 

бути рішення тільки компаній, щоб знизити оці корупційні ризики, щоб не вишукувалася 

черга з інвесторів, які доносять гроші до держкомпаній і кажуть: "Мені, будь ласка, оці 

поклади, тому що вони дуже гарні. І мені, будь ласка, оці свердловини, тому що вони дуже 

гарні". Цього треба уникнути. Але, якщо Кабмін вважає, що це треба робити, будь ласка, хай 

Кабмін виносить таке рішення. 

І ще декілька принципів. Майно, яке держкомпанія має вже на балансі, – це свердловини, це 

установки з підготовки газу, це трубопроводи, – вони повинні залишатися у майнових правах 

державної компанії. Продукція, яка зараз виробляється на свердловинах. Якщо такі 

свердловини  передаються в угодах про розподіл продукції, то існуюча продукція, вона 

повинна залишатися  теж у майні, в правах  компанії. Тобто ось… 

І я ще зараз нагадаю: ми не намагаємося це  блокувати, ми вважаємо, що   правильний 

режим, але треба на законодавчому рівні  впровадити ось такі застереження, які би знизили 

ризики, від яких потерпали угоди, договори     по спільній діяльності, щоб ми не створили 

знову   режим спільної діяльності, який використовувався б для корупції.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже дякую, пане Прохоренко.  

Ваш досвід  є дійсно унікальним, тому що у вашої компанії, є досвід, ну як ви самі сказали, і 

позитивної, і негативної співпраці з інвесторами. І безумовно, якраз наш комітет дуже 

зацікавлений  у тому, щоб не було ніякої "повзучої" приватизації як ви сказали. Разом з тим,     

мені здається, що у вас є кілька тез, вони так трошки змішалися, і я думаю, що моя колега 

Оксана Продан, коли  дійде до фіскального режиму, все ж таки пояснить, чому для угод про 

розподіл продукції існує абсолютно інший режим, який  не існує для жодного іншого 

механізму.  Дякую. 

  

_______________.  Прошу невеличкий коментар. Під час доповіді дуже часто звучало слово 

"виводиться". І саме тому, мабуть, угоди про розподіл продукції відрізняються від договору 

про спільну діяльність. Угода про розподіл продукції – це угода між державною і компанією,  

там не  може мова йти про вивід ліцензії, про вивід майна. Може така, що має місце бути, 

іноді, при угоді про спільну діяльність і рішення про  угоду про розподіл продукції 

приймається саме на рівні Кабміну. 

  

ПРОХОРЕНКО О.В. Я прокоментую, тому що, можливо було не   дуже  зрозуміло: мова йде 

не про вивід, а мова йде про вибір об'єктів. Тому що зараз   у компаній є багато об'єктів і  є  

об'єкти, які потребують пошуку та розвідки, а є об'єкти, які  готові до  розробки. Тобто 

інвестор, який  приходить, він насамперед, він буде  зацікавлений в тих об'єктах, як не 

потребують дуже багато вкладень, в яких ризик, вже геологічний ризик, вже вирішений. І 



тому  питання, яке ми ставимо – це вибір об'єктів, які необхідно врегулювати на 

законодавчому  рівні.       

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже дякую. 

Я змушена повідомити вам, що навіть під моїм жорстким керуванням ми все одно виходимо 

за межі тієї адженди, яку я планувала. У нас зараз за часом були запитання, відповіді. Якщо 

немає дуже палких питань зараз, от гарячих, саме до першої когорти доповідачів, я дозволю 

собі уникнути запитань і відповідей, і перейти до наступної частини доповідей. 

Чи є якісь дуже болючі питання? Ні. О'кей. Тоді за згодою всіх сторін, я запропоную нам 

тепер перейти, ще раз повернутися все ж таки. От ми вже обговорили основні моменти 

існування угод про розподіл продукції.  

Наступним нашим доповідачем є гість, який мав безпосередню також участь у укладенні 

угод про розподіл продукції в Казахстані. Я вас дуже попрошу, пане Петре, щоб ваша 

доповідь, я знаю, у вас є чудова презентація, ми її обов'язково розмістимо на сайті. Ви 

говорите українською, до речі? Ні. О'кей. Извините, пожалуйста.  

В таком случае у меня к вам отдельная просьба. Я уверена, что ваша презентация очень 

понравится всем участникам, мы ее обязательно разошлем и разместим соответственно на 

нашем сайте. У меня к вам отдельная просьба, вы можете рассказать из вашего опыта, что не 

сработало в Казахстане, почему в Казахстане некоторые компании принимали решение о 

том, чтобы работать по соглашениям о разделе продукции? Почему некоторые не делали 

этого? И какие есть особенности из того, что вы видите уже сегодня, что отличает очень 

сильно Украину от Казахстана?  

Пожалуйста, сосредоточьтесь не на теории, а на конкретных примерах. Спасибо большое. 

  

_______________. Спасибо, я постараюсь. Я, честно говоря, хотел сосредоточиться на, как 

раз, успешных примерах и сделать такую небольшую мотивационную презентацию, но, я 

скажу также о некоторых проблемах. 

Я действительно хотел… А как переключать слайды? Вот, кто-то это сделал волшебным 

образом. Отлично. Я хотел сосредоточиться на успешных примерах, причем здесь уже 

упоминались такие страны, как, скажем, Индонезия, действительно, которая первой ввела 

систему соглашения развития продукции. Здесь упоминалась, по-моему, Малайзия, это мой 

любимый пример, потому что успехи действительно очень существенные и успехи во 

многом за счет использования СРП, в том числе, в газе. Да? Если посмотреть вот, например, 

на этот график, Украина в очень неплохой компании по запасам. Это самый строгий, так 

скажем, самая строгая система измерения 1-р. Да? Доказанный запас. Украина в такой 

группе стран, как Малайзия, предположим, там Оман. Да? Но все эти страны, если вы видите 

желтые столбики, - это добыча. Да?  

По запасам Украина в неплохой компании, а вот по добыче, к сожалению, довольно далеко 

отстает. А надо сказать, что Малайзия была на том… вообще не производила газа до 80 

годов, сейчас производит 65-66 миллиардов кубометров, это тот уровень, где Украина была в 

80 годы. 



То есть, есть что сравнить. И к стати замечу, что Малайзия сегодня обладает ВВП на душу 

населения в три раза большим по паритету покупательной способности, чем Украина. 

Малайзия, на мой взгляд, - это страна, которая сумела использовать систему сотрудничества 

госкомпаний с национальными компаниями, с национальными зарубежными компаниями и 

международными компаниями, для того, чтобы превратить Нефтегаз в локомотив роста и 

развития экономического. 

Но… Следующий слайд, пожалуйста. 

Я хотел сказать о примерах СРП, которые работали в регионе гораздо более близким для 

Украины, чем, скажем, Юго-Восточная Азия. 

Следующий слайд. 

Это регион, так называемый Каспийский регион – это Центральная Азия и Закавказье. Я бы 

выделил три страны в которых… При чем вот список был приведен кем-то из выступающих, 

список стран, которые используют СРП. Там упоминался Азербайджан, но почему-то, 

например, ни Казахстан, ни Туркменистан, не упоминались.  

А на мой взгляд, как раз для Украины, например, пример Казахстана очень важный, потому 

что мало кто сейчас помнит о том, что Казахстану за счет использования системы 

соглашения о разделе продукции удалось увеличить добычу углеводородов по сравнению с 

советским периодом в четыре раза. Это рекорд для постсоветского пространства, то есть, 

фактически, с точки зрения углеводородов, нефти Казахстан был далеко позади Узбекистана 

в советской системе там РСФСР, Узбекистана и так далее.   

Газ практически не добывался в Казахстане в советское время, им удалось за счет запуска 

таких проектов как "Тенгиз" и "Кара Чиганак" с привлечением большого количества 

иностранных компаний, создать консорциум, которые привели к резкому росту добычи и 

резкому росту благосостояния.  

Следующий слайд. "Кара Чиганак" – это проект, который, это СРП, которое  было  

заключено в 1997 году. Добыча там продолжается и сегодня, и продолжаем расти. Это 

прежде всего газовый проект, за счет которого Казахстан стал экспортёром газа во многом. И 

соглашение было заключено между компаниями западными, а также казахстанской, 

"КазМунайГаз", которая владеет 10 процентной долей. Основными компаниями является 

"Шелл" и "Энай", которые являются сооператорами попеременно. И я бы сказал, что это 

довольно успешный пример.  

Следующий слайд. Я, к сожалению, поскольку нет большого количества времени, очень 

бегло скажу об этом. Следующий проект – это "Тенгиз", это также нефтегазовый проект. 

Надо сказать, что он был заключен одним из первых таких проектов, по-моему, даже первое 

СРП в постсоветском пространстве в 1993 год. Из 1993 года успешно продолжает работать, 

увеличивая темпы объёмы добычи.  

Следующий слайд. Обратите внимание на долю этих двух СРП в общем производстве нефти 

и газа. Доля этих двух проектов в нефти составляет 48, то есть, фактически половину, а доля 

в газе – 76. Как я сказал, фактически, у Казахстана были минимальные объемы добычи газа 

до начала работы этих двух проектов.  

О, так скажем, проблемных. Действительно,  я согласен, что   нужно учитывать и 

проблемный опыт. Это проект "Кашаган". Добыча там минимальная на сегодняшний день. 

Фактически, все те планы, которые были у  правительства и у компаний, заключивших 



соглашения по "Кашаган", они небыли реализованы в силу  споров и неразрешенности 

споров участников   соглашения. И, на мой взгляд, очень важно  изучить  как успешный  

опыт таких проектов, как "……" и "……", так и неуспешный опыт. Я работал советником 

правительства Казахстана по недрапользованию  и в общем     знаком с опытом как 

успешным, так и неуспешным.   

Следующий слайд. 

Поскольку, совсем мало времени,  скажу об  "…..", тоже один из первых  СРП (1994 год) на 

постсоветском пространстве, который позволил Азербайджану, очень так сказать,  то, что 

называется зрелой углеводородной  провинции СНГ, где     еще добывалась нефть до   

советских времен, стать снова экспортером, в том числе  экспортером газа, и улучшить свои 

экономические условия. 

И  следующий слайд, пожалуйста.   И если "……" – это, прежде всего, нефтяной проект, то 

"…….", который  стал производить газ и нефть в 2006 году, это проект,  прежде всего 

газовый, который  как раз позволил Азербайджану стать игроком на рынке газа и 

экспортировать газ. Отмечу отдельно, что мне кажется важно для Украины, что эти 

соглашения  заключались в условиях войны и территориальной   неразрешенности, когда 

часть  государства Азербайджан, была  под контролем другого государства.   Что, мне 

кажется, здесь заметны параллели и  это важно,  то есть, там очень тонким образом  решался 

не только коммерческий аспект СРП, но и политический. И участие  международных 

компаний использовалось  в качестве определенных гарантий безопасности, в том числе 

добычи, и экспорта, и в том числе,  при строительстве трубопроводов. 

Следующий слайд.  

И вы видите долю этих двух СРП: в нефти – 76 процентов и в газе – 68.  

Следующий слайд. Ну, и на конец Туркменистан. Да, может быть пример не на столько 

подходящий для Украины, запасы газа в Туркменистане значительно больше, правда и 

добыча значительно больше. Но, я бы хотел отметить, во-первых, это нефтяное СРП, которое 

было создано в 1999 году, успешно работает с компанией "Драгон ойл" со смешанной 

системой собственности, но в основном ирландской.  

И следующий слайд, вот это, мне кажется, важно ……… - это СРП заключенное в китайской 

компании, которая позволила Туркменистану стать от части независимым в своей 

энергетической политике от России. Потому что Туркменистан очень умело разыграл как раз 

карту сотрудничество с Китаем, чтобы не зависеть полностью в своем экспорте, продажах от 

"Газпрома". И мало кто ожидал, что Туркменистану удастся договорится о строительстве 

трубопровода, причем за который в основном платил Китай. Это опять-таки успешный 

пример, на мой взгляд, запуск нового проекта по добыче газа и вывода газа на новый рынок.  

Так что успешные пример есть, надо исследовать их, надо исследовать, я думаю, и 

проблемные, о которых я говорил. Но, в общем, этот путь пройден многими и я думаю, что 

он может быть пройден здесь. Спасибо. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Большое спасибо за ваш пример успешных проектов, действительно, это 

очень важно сегодня Украине послать позитивный сигнал, особенно с той точки зрения, что 

как вы верно подметили, именно такие формы сотрудничества возможны в тех странах, где 

есть некая политическая или военная нестабильность. 



Я позволю себе задать вам один конкретный вопрос. Если бы мы с коллегами сегодня хотели 

изучить законодательство других стран из перечисленных вами, как, скажем так, модельное 

законодательство и опыт, реальный опыт внедрения этого законодательства, какую бы 

страну вы выбрали, Азербайджан, Казахстан или Туркменистан? И может мы туда поедем 

даже вместе коллегами. 

  

 _______________. Да, я бы сказал, что Туркменистан – все-таки особая история, да. И я там 

вел переговоры с правительством Туркменистана, когда еще работал в BP по поводу целого 

ряда проектов. Сотрудничать с ними, мягко говоря, не просто. Поэтому пример с 

Туркменистаном в целом, я бы брать, наверное, все-таки не стал. Там слишком 

специфическая ситуация. Я бы отметил Казахстан и Азербайджан. Причем обе стороны, 

потому что ведь Украина по сути, да, представляет собой в каком-то смысле смесь этих двух 

ситуаций. Потому что в одном в случае Азербайджан – это старая углеводородная 

провинция, очень старая, очень, так скажем, выработанная, да. А Казахстан наоборот – более 

молодая.  

В Украине есть элементы и того, и другого. Конвенциональный, традиционный газ с 

советских времен разрабатывался здесь и производился. То есть в этом смысле это более 

старая провинция. А с другой стороны,.. территория, а с другой стороны есть сланцевый газ с 

больших, в общем-то, объемов, как мы понимаем, который надо разрабатывать. Опять-таки, 

но денег на это нет. И нужно привлекать международный опыт. А для этого очень даже 

могла бы пригодиться модель СРП, собственно, что уже пытались здесь, и делают. Да, но это 

можно было бы делать успешней. И мне кажется, Казахстан – хороший пример, в принципе, 

запуска проект с большим количеством партнеров. И как проводить соответствующую 

энергетическую дипломатию, что не просто. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що на зараз уже настав той момент, що було б дуже доцільно 

почути думки тих компаній, які все ж таки мали досвід укладання угод про розподіл 

продукції саме в українських реаліях. Ми сьогодні маємо одну з цих компаній, представлену 

тут. Це компанія "Ені". І я би хотіла надати слово представникам цієї компанії про… Якщо 

можна, стисло про саме досвід: що для вас працювало, що не спрацювало. І головне: що ми 

як законодавчий орган сьогодні могли би зробити для того, щоб зробити ваш бізнес більш 

вдалим і ефективним в Україні? Ми цінуємо ваш бізнес. 

  

_______________. Дякую, Ольга. По-перше, я хотів би… Я дуже дякую за те, що ви 

штовхаєте, намагаєтесь створити позитивну ситуацію для інвесторів, позитивний клімат для 

інвесторів. Якщо говорити про наше УРП – це може бути моделлю. Тому що я можу сказати 

тільки, що його дуже швидко реалізували в ситуації, коли вигравали обидві сторони, я 

думаю, що це можна враховувати і для майбутнього, я приклад такий на майбутнє. 

У мене не багато чого є додати, тому що багато чого вже було сказано. Я просто сподіваюсь, 

що такий позитивний підхід до реалізації реформ буде продовжуватися. І я гадаю, що це 

буде на благо України.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  … позитивний, незважаючи на ситуацію яка сьогодні є в України, не 

зважаючи на ті бар'єри, які я мала можливість дізнатися, що у вас були в процесі виконання. 



Тим не менше ваше узагальнюючий і позитивний відгук надихає і нас, що цей досвід, 

можливо поширювати і далі. Що ви будете працювати в Україні – це те, що сьогодні Україні 

потрібно. Ще раз наголошуємо, ми цінуємо ваш бізнес.  

Тоді я хотіла би дати, можливість для виступу, Віталію Радченку, який сьогодні представляє 

Камером Макена, але він був одним із ключових, скажімо так,  дослідників теми УРП в 

Україні. І надав нашому комітету величезну допомогу в організації саме дослідження про яке 

я говорила раніше.  

Пан Віталій, у вас є кілька… вам було запропоновано кілька виступів, я буду дуже вдячна, 

якщо ви поєднає всі свої тези в один.  

  

РАДЧЕНКО В. О'кей! Так і зроблю. Дуже дякую. Наступний  слайд, якщо можна? Питання 

переді мною було поставлено з угоди про сучасну проблематику використання Угод про 

розподіл продукції в Україні, юридичні аспекти та на прикладі компаній. Звісно ми також 

працювали для всіх компаній які були залучені до СРП. Але в один в той же самий момент 

комерційні, звісно, умови та аспекти діяльності компанії, я не можу розголошувати. Тому, 

напевно, зупинюсь на більш таких загальних питаннях, які, на нашу думку, були 

проблематичними в законодавстві та в практичній роботі.  

Наступний слайд. Можемо довго не зупинятися, це просто характеристика загальна цих 

проектів УРП, які були укладені. 

Наступний слайд. Це проект "Шелл". Знову ж таки дані, які базуються на публічній 

інформації, яка була, мусувалась, в джерелах медійних.  

Наступний слайд говорить про Олеську площу.  

Наступний слайд – про ділянки в офшорі.  

Наступний – про Скіфську площу.  

І проект, через один слайд, проект, також загальні інформації.  

Наступний слайд говорить про причини та які основні, які вже згадувалися сьогодні, які 

змушували все ж таки клієнтів і іностранних інвесторів приходити до Україні і розглядати 

механізм ОРП. Звісно, це був, в першу чергу, це привабливий податковий режим і 

привабливі комерційні умови на яких ці ОРП пропонувалися урядом до укладення, звісно без 

цього Україна б не котувалася в жодному рейтингу укладання цих договорів. І тому саме з 

комерційних умов, з податкових умов Україна була цікава іноземним інвесторам.  

Наступний слайд. Що відбулося в 2014 році ви всі розумієте, збройний конфлікт, анексія 

незаконна Криму, все це мало своїм відбитком, певні події, які б стосувалися також проектів 

УРП.  

Якщо ми подивимося, наступний слайд, якщо ми подивимося на деякі з найбільш 

обговорюваних проблем УРП,  це було "СПК-Геосервіс" та участь цієї фірми в якості одного 

з партнерів, вірніше одного з засновників державного партнера в УРП. Хоча журналісти не 

змогли, звісно, знайти жодних причин, щоб підкопатись до трьох геологів, які були 

засновниками цієї фірми, тим не менш це було червоним прапорцем. Напевно через те, що 

фірма була відібрана, скажімо так, положення про відбір цієї фірми з'явилося в постанові 

Кабінету Міністрів, там майже в останню мить. Звісно, ця процедура до того не була 



врегульована і тому в багатьох викликало питання чому саме ця фірма, а не інші, які 

подавались на той тендер, виграли цей процес? Хоча я певний, що пан Ігнащенко зможе 

відповісти на ці питання, він і раніше відповідав досить чітко, що в той раз СПК-сервіс 

виграла тому що вона мала, дійсно, досвід роботи з цими ділянками, вона мала розуміння 

цих ділянок, розуміння геологічної структури. І на цій основі вона зналася, на цих проектах 

більше ніж будь-хто. 

Питання фінансового забезпечення – це вже інше забезпечення, але знову ж таки, це була 

умовами  тендеру і є причини чому вона була відібрана.  

Другою причиною, звісно, другою проблемою, яка згадувалась у ЗМІ, це була проблема 

відшкодування ПДВ. Було дуже надзвичайно складно пояснити податковій, що у нас є 

окремий розділ в Податковому кодексі, який ви ніколи не бачили і не читали, яке регулює 

питання оподаткування Угод про розподіл продукції.  Це була робота, скажемо так, 

education, ми вчили їх, як треба розуміти розділ Податкового кодексу щодо оподаткування 

угод про розподіл продукції. Чому у нас там  спеціальний режим, чому саме угоди 

регулюють це питання звітності, питання відшкодування… автоматичного відшкодування 

ПДВ, як відкривати рахунки і чому ми  такі унікальні, і чим ми відрізняємося від всіх решти, 

яка…. решти компаній, які йдуть також по шляху автоматичного відшкодування ПДВ. 

Звісно, мали  багато проблем з так названими громадськими організаціями, коли ці всі 20 

громадських організацій подають в суд позов, який має ідентичну структуру, і вимагають 

скасування Угоди про розподіл продукції.  Звісно, це все було  проплачено певними 

політичними структурами, які мали інтерес в тому, щоб УРП не відбулося. 

Наступний слайд. Також ЗМІ повідомляли про те, що Мінфін якісь зобов'язання не виконав 

перед інвесторами щодо  приведення законодавства в… у відповідність. Були труднощі з 

відкриттям банківських рахунків і також були деякі на перших етапах проблеми з 

узгодженням УРП з місцевими органами… з органами місцевої влади.  

Наступний слайд. Маємо також проблеми з свердловинами. Те, що повідомлялося 

Міністерством екології і державними компаніями про те, що,  в принципі, є багато  

свердловин, які можна було б розробляти, але  які ліквідовані або консервовані,  і це було б, 

напевне, найлегше. Але механізму  на даний момент немає. Тому були ініційовані деякі з 

змін до законодавства і проекти біли вже зареєстровані в Верховній Раді. 

Одним питанням, яке, не мою думку, ще не вирішено, це, наприклад, якщо  державна 

компанія хоче запровадити чи запросити інвестора на одну з своїх ділянок,  то одним 

питанням, яке ще не вирішено, це: яким чином ця державна компанія відбирає такого 

інвестора.  Тобто це має бути якийсь конкурс або тендер, але процедура проведення  такого 

тендеру чи конкурсу на даний момент відсутня. Якщо ми говоримо про  проекти конвертації  

ліцензій, в порівнянні з проектами, коли держава, Кабінет Міністрів виносить на тендер нову 

ділянку, яка була визначена самим Кабінетом Міністрів. Тобто в останньому випадку є 

процедура, в першому випадку, коли сама державна компанія хоче відібрати собі інвестора, 

такого порядку немає. Власне, це і все, я думаю, це такі загальні речі, через які ми пройшли. 

Але проблема в тому, що у нас не було досвіду життя УРП з початку і до кінця, в цьому і 

проблема. Тому ми лише стикнулися з цими питаннями на самому першому початку життя 

УРП після його укладання. Навіть після укладання, але ще до того, як компанія навіть 

пробурила першу свердловину, в цьому проблема. Я впевнений, що проблема на 

практичному етапі може бути на багато більша і буде на багато більша, але це також є 

негативним досвідом те, що ми не прожили цей цикл проекту до кінця. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую вам за вашу доповідь.  



Дуже технічна, правильна доповідь. Особливо дякую за те, що саме ви підняли питання, що 

багато аспектів, що стосуються угод про розподіл продукції, були непрозорими,  невідомими 

для широкого суспільства. І от ті компанії, які виникали і чомусь там мали певну долю в 

угодах, мене особисто інформували представники компаній, що це їх дивувало, їх це 

насторожувало. І це один з тих прикладів, коли Україна фактично має зробити з цього урок і 

винести його, і змінити ті процедури, щоб більше такого не було, і щоб ми не зупиняли 

інвесторів якимись дивними кроками, дуже специфічними для України. 

Тим не менше, я з радістю перейду до наступної частини, яка говорить вже безпосередньо 

про ту роботу, яку ведемо ми з колегами, про законодавчі ініціативи. Я мала тут доповідь, 

але я її, скажімо так, скасую і передам її людині, яка багато, всі, з кого я починала це 

дослідження, у кого б я не запитала, хто має бути наступним, всі, як один, вони мені назвали 

одну і ту ж саму людину, це Володимир Гнащенко, який є експертом з енергетики і який, 

багато людей називали мені як такого ідеолога саме руху угод про розподіл продукції, який 

мав досвід і в безпосередньому укладанні і також і в законодавчих змінах, і працював у 

відповідній структурі, яку я попросила, до речі, представити пана Ігнащенка, і законодавчу 

зміну, яка сьогодні обговорюється в парламенті за відсутності головних авторів, а також роль 

міжурядової комісії, яка співпрацює з тими компаніями, які уклали угоди про розподіл 

продукції. 

  

_______________. Дякую. Мені ці зараз дві теми об'єднати? Да? Добре. Дякую. 

Пані Олю, дякую за запрошення це і приємно, і велика честь виступити на такому солідному 

зібранні. 

В Верховну Раду внесено законопроект 3042. Чим він цікавий? 

Зразу хочу підтвердити те, що говорили багато вже ті, хто виступили. Дійсно ідеологію 

уряду протягом кінця 90-х і нульових років було підготовка законопроектів, і механізми, які 

були заточені на дуже великі проекти. Проекти з геологічного вивчення і наступною 

розробкою, і вони були саме сфокусовані на проекти, на шельфі і потім щодо газу з 

нетрадиційних джерел. І всі 4 СРП, які ми мали два на шельфі, два по сланцевому газу. 

Ситуація помінялась, тому треба проявляти гнучкість. Ну перше – шельф, немає фактичного 

контролю над ним, хоча де-юре це територія України. На жаль, казкова історія сланцевого 

газу в цілому, в Східній Європі, виявилась не такою казковою. Да.  

Паралельно зменшується видобуток нафти і газу насамперед в державних компаніях, тобто 

треба шукати якісь досить оперативні інструменти поліпшення нашого вуглеводного 

балансу. 

Якщо спитати у присутніх тут і інші провідні нафто-газові компанії, на Грінфілд-проекти 

зараз ніхто не готовий йти. І тому виникла ідея спробувати внести необхідні зміни до 

діючого Закону про угоди про розподіл продукції,  щоби в стислі  терміни  можна було 

конвертувати вже видані спеціальні дозволи на  користування надр. Напевно,  це можливо 

будуть, в тому числі, і ті, що належать двом державним компаніям "Укрнафта" і 

"Укргазовидобування" в інвестиційні проекти, на основі угод про розподіл продукції. Зразу  

хочу підкреслити, що діючим  законом передбачений механізм такої конверсії, і компанія 

"Ені" як оператор такої угоди першу таку конверсію в співробітництві з урядом здійснила.  

Що вносить   Закон 3042?  Це перша відповідь на питання Андрія Коболєва, яке він задав. 

Дійсно, є велика зацікавленість  у НАК "Нафтогазу" щодо   залучення інвесторів, які мають 



досвід роботи,  і мають бажання попрацювати  по ліквідованим, і законсервованим    

свердловинам.  Але існує ситуація, що на ділянці надр, на якій наприклад 

"Укргазовидобування", або "Укрнафта" вже  працюють  там іноді 40, 50, 70 років, пробурені  

сотні свердловин      на одній такій ділянці,  навіть ми маємо 650 свердловин, а робота 

ведеться на 30, 40. Тому законопроектом   передбачена можливість укладення угоди щодо  

частини ділянки надр, тобто виділяється  ділянка надр, частина   ділянки надр, на якій  

державна компанія  може своїми силами,  за рахунок наявних  технологій, продовжувати 

роботу. А частина ділянки надр де законсервовані, або ліквідовані свердловини, тоді 

пропонується для спільної  розробки, на основі угод про розподіл продукції.  

Хочу підкреслити, при цьому, надрокористувачем  залучається державна компанія.      І в 

таких от випадках держава, і державна компанія, і місцева громада отримують додатковий 

обсяг продукції як частку в прибутковій продукції. Причому (ну будемо реалістами) – це 

новий механізм. І перший керівник, і "Укргазовидобування", і "Укрнафти", звісно, на 

пілотний проект дасть, напевно, одну, а то і частину ділянки. Ми знаємо, що, на жаль, 

процедура укладення угоди займає досить значний час. От і представник "Ені", і інші знають, 

що це від року до півтора. Тому, якщо буде успішним перший проект, то нелогічно напевне 

потім укладати окрему угоди щодо другої, третьої ділянки. І цей законопроект дозволяє 

просто приєднувати додаткові ділянки, якщо буде на те політична воля і керівника державної 

компанії, і уряду. Далі. 

Законопроект. Ту багато говорили про дерегуляцію. Тому він вносить два дуже важливих 

моменти, які прискорять укладення таких угод. Перше, не треба буде повторно йти на 

погодження надрокористування щодо тих ділянок, по яким вже була отримана згода органів 

місцевого самоврядування, коли чи в "Укргазвидобуванні", чи в "Укрнафті" погоджувалась 

ця ділянка. І друга пропозиція, і це була консенс міжнародних компаній, і експорті, коли ми 

працювали під керуванням пані Вронської, щоб не проходити двічі Кабмін. Розумієте, 

досить дивно, коли Кабінет Міністрів спочатку дає згоду на доцільність укладення угоди. 

Уявляєте собі, от КабМін приймає рішення щодо доцільності на підставі дуже короткої 

заявки 2-3 сторінки. Тобто, не бачачи ні основних параметрів угоди про розподіл продукції. 

Тобто вважалося, що таке рішення щодо доцільності може приймати міжвідомча комісія, а 

коли вже інвестори розроблять проект угоди про розподіл продукції, а це документ 250-300 

сторінок, тоді міністерства і відомства, міжвідомча комісія можуть детально вивчити цей 

документ. І тоді вже зважено прийняти рішення, укладати чи укладати угоду щодо 

конкретних ділянок надр. 

Два дуже важливих моменти, кроки, які мали би підвищити зацікавленість саме державних 

компаній щодо можливої конверсії цих спецдозволів угоди про розподіл продукції. Перше, 

цим законопроектом дається можливо через компенсаційну продукту відшкодувати ті 

витрати, які державні компанія понесла щодо освоєння цього родовища, до укладення угоди, 

а це можуть бути десятки мільйонів доларів, і не справедливо мати такий механізм   по 

конкурсам, і не мати такий механізм при конверсії, спецдозволів.  

І другий, дуже важливий момент. Ви знаєте загальне положення законодавства угоди про 

розподіл продукції є, що: власність майна, яке знаходиться на балансі угоди про розподіл 

продукції, повністю відшкодовується компенсаційною продукцією,  це майно переходить у 

власність держави. Тут прописується норма, що якщо це буде передбачено угодою про 

розподіл продукції, таке майно буде передаватися державній компанії і на умовах або 

господарського відання, або у власність. Це ті основні новації, які пропонуються 

законопроектом 3042. 

Щодо міжвідомчої комісії. Міжвідомча комісії на етапі, я б розділив на два етапи: укладення 

угоди і її виконання. На етапі укладення угод про розподіл продукції вона виконує дві 

функції: перше – це консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів, який готує три 



базові рішення. Це готує: умови конкурсу, які потім затверджує Кабмін. Вносить пропозиції 

щодо визначення переможця конкурсу, що теж потім затверджується розпорядженням 

Кабінету Міністрів. І, саме головне, він вносить пропозиції Кабінету Міністрів щодо 

укладення Угоди про розподіл продукції – це дуже довгий період переговорів між 

інвестором і міністерствами, і відомствами, які координує міжвідомча комісія.  

І друга функція, на тому ж етапі підготовки,  дуже важлива, повірте мені, угода – це 250-300 

сторінок, якби інвестор, переможець конкурсу індивідуально вів переговори з десятком 

різних міністерств, ніколи, навіть за 18 місяців він би не отримав консенсусу. Навіть, 

виходячи з того, що деякі з міністерств мають різні пріоритети, фіскальне відомство в чому 

зацікавлене?  Отримати максимум фінансові результати з одиниці продукції, ресурсна 

Мінекології або Міненергетики, збільшити ресурсну базу, збільшити видобуток.  

Тому міжвідомча комісія тут виконує функцію єдиного вікна, яка не інвестор, а саме 

міжвідомча комісія, так би мовити, здійснює цю міжвідомчу координацію і виходить на 

якесь консенсусне рішення, і тоді угоду вдається погодити на міжміністерському рівні, і то 

це займало з "Шелом", і з "Шевроном" до 18 місяців.  

Друга функція. Тобто, з моєї точки зору, міжвідомча комісія більш-менш ефективно виконує 

цю функцію. Друга функція виконання угоди про розподіл продукції, тут казав Віталій і інші 

фахівці, на жаль, є значна проблема. Початкові версії закону про угоди про розподіл 

продукції, на міжвідомчу комісію покладалася і співпраця з інвестором на етапі її виконання. 

Але потім, наприкінці 2012 року, були внесені зміни в закон про угоди про перерозподіл 

продукції і передбачалася можливість визначення так званого державного уповноваженого 

органу, який від імені Кабінету Міністрів виконував ці функції.  

Тепер, що це за функції? Це дві функції, між якими є певна колізія, з одного боку, або 

міжвідомча комісія, або державний уповноважений орган здійснює від імені держави 

загальний нагляд за нафтогазовою діяльністю, в тому числі затверджує щорічні програми 

роботи, бюджети, адмініструє з боку держави виконання угоди про перерозподіл. І,  з іншого 

боку, покладається інша функція, максимального сприяння інвестору в отриманні всіх 

дозволів, погоджень, ліцензій, причому під дуже  серйозні, так би мовити, зобов'язання з 

боку держави, в тому числі штрафів і таке інше.  

Так от, якщо державний уповноважений орган більш-менш непогано справляється з 

функцією адміністрування, пів хвилинки, да, то абсолютно незадовільно виконує функцію 

міжвідомчої координації, в тому числі і підготовки тих підзаконних актів, зобов'язання яких 

виписано в угоді про розподіл продукції.  

Я не буду говорити про СПК, хоч мені  і задавали це питання, воно багато разів піднімається. 

Але оце от абсолютна функція провальна. І одною з причин виходу із "Шеврона", із "Шелл" і 

з угод про розподіл продукції, вони не припинили свою дію, тому що залишився ще один 

інвестор. Крім низьких цін на нафту, крім ризиків безпекових і інших в Україні це абсолютно 

не задовільно, тобто стабілізаційна норма не виконується. Введено у нас імпортний збір, і 

він, роз'яснення пана Лікарчука має застосовуватись до "Шелл". Невідшкодування ПДВ, це 

не комерційна таємниця, натисніть кнопку реєстру наших судових справ, тільки через 

Верховний Суд повертається ПДВ. Тому це абсолютно провальна функція, і з цим треба 

щось робити. Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже дякую вам за дуже деталізовану доповідь.  



Зі свого боку можу зазначити, що всі компанії, з якими ми спілкувалися впродовж літа, 

вивчаючи досвід провадження, всі вони відмічали одну особливість роботи цієї комісії. Що 

до моменту, коли угода підписана, є мотивація всіх членів комісії працювати і обговорювати. 

Як тільки підписана угода, всі втрачають інтерес до так званої післяпродажної підготовки і 

обслуговування. І це є один із тих факторів, які нам треба серйозно переглянути для того, 

щоб інвестор не відчував себе сиротою в українській державі і не ходив і не побирався там, 

хто йому допоможе рахунок відкрити або хто вирішить питання з податковою про 

відшкодування ПДВ чи застосування такого унікального фіскального режиму.  Дуже дякую.  

Наступним нашим доповідачем є людина, яка знає майже все. Але сьогодні ми запросили 

тому, що він також має окрему думку щодо законодавчих змін, які би сприяли залученню 

більшої кількості інвесторів саме за механізмом угоди про розподіл продукції.  

Пан Михайло Гончар, який сьогодні є президентом Центру Глобалістики "Стратегія ХХІ", 

керівник ………… Ви маєте, як і всі, 5 хвилин. 

  

ГОНЧАР М.  Дякую. Я думаю, що я вкладусь в них.  

Шановні пані і панове!  Я почну ……. наводити. Вчора ми надіслали наші рекомендації в 

електронному вигляді. Зупинюсь лише на декількох напрацьованих експертною групою в 

рамках проекту незалежний моніторинг ресурсних, фінансових потоків, від розвитку 

проектів видобутку традиційних і нетрадиційних вуглеводнів в Україні в рамках угод про 

розподіл продукції. Цей проект був підтриманий Європейським Союзом і два роки ми 

аналізували ситуацію і зокрема те, що стосується законодавчої частини.  

Лише два ключові моменти я собі дозволю навести. Так чи інакше дискусія у нас торкалась 

цієї проблематики, проблематики певного дефіциту прозорості.  Що нам рекомендується 

додати до Закону про угоди, про розподіл продукції? 

Перше. Положення про те, що офіційні тексти підписаних угод про розподіл продукції не 

становлять державної таємниці, не відносяться до інформації з обмеженим доступом, себто 

там конфіденційної, таємної чи службової, і доступ до таких текстів надається, відповідно до 

законодавства України про доступ до публічної інформації. 

Звучав приклад Азербайджану тут. Так от між іншим, всі УРП в Азербайджані проходили 

через парламент, свого часу, 94 рік якраз в тих, достатньо складних умовах. Звісна справа, 

що успіх проектів в рамках УРП, в тих країнах, які сьогодні називали, значною мірою 

обумовлені тим, що це країни з різним ступенем авторитарності своїх режимів.  

Я представляю собі, який був би ажіотаж у Верховній Раді, якби відповідний проект угоди 

про розподіл продукції внесли у Верховну раду. 

Тому я говорю про те, що все ж таки от саме в такій постановці, що угода має бути відкрита, 

вона знімає багато тих речей про які так говорив пан Радченко. Спротив, особливо спротив 

на місцях, коли поширюється якась неадекватна інформація, мова йде про якісь мільярди, 

інвестиції, яких нема, до яких всі хочуть добратись. Тому це дуже важливий момент. 

Друге положення – це обов'язок інвестора оприлюднювати на періодичній основі, ну 

наприклад, щоквартально принаймні, як мінімум. Не як мінімум, а як максимум. Інформацію 

стосовно обсягів видобутих вуглеводнів та розміру платежів, внесених до бюджетів у зв'язку 

із здійсненням діяльності в рамках відповідної угоди. Це теж важливо. Решта наших 

рекомендацій там є, вони більш деталізовані, стосуються закону безпосередньо. Але я би 



хотів дозволити собі ще дві ремарки, які виходять власне за межі цього існуючого  закону,  

"патріархом-матріархом" …….  якого був пан Ігнащенко свого часу і, в принципі, це гарний 

продукт. Але що важливо мати на увазі? Є державна частка. І потрібно зараз подумати про 

те, яким чином буде використовуватися, розподілятися державна частка.  В чинному законі 

там є, по-моєму, стаття 21, де мова про це коротко йдеться, але абсолютно коротко.  

Потрібен… за нашими напрацюваннями, потрібен новий інструмент і новий механізм. Тому 

що мова йде у випадку, наприклад, успіху проектів видобутку нетрадиційного газу, мова йде 

про те, що буде сумарно генерований протягом періоду життя проекту (50 років там, чи… як 

би активний період – років 30-40) будуть генеровані фінансові потоки, які обчислюються в 

десятки мільярдів доларів. Відповідно до чинного законодавства це те, що йде в бюджет. Але 

чи має все йти в бюджет? 

З нашої точки зору, необхідно створити спеціальний фонд – фонд, умовно названий, 

національного розвитку, куди має акумулюватися частина коштів. Знову ж таки  приклад 

Азербайджану  дуже показовий у цьому плані. І в цьому контексті  якраз можна сказати, що 

про це треба подумати сьогодні. Зараз ці проекти відсунулись в часі дуже надовго  напевне, 

але тим не менше  прийняття такого законопроекту чи розробка, а його модельну версію ми 

розробили, вона  є, і ми надіслали також її в додатку до вашого комітету. 

І насамкінець. Третя позиція, важлива. Регіональний вимір чи локальний вимір. Є ініціатива. 

Вона… ми її умовно називаємо "ініціатива професора Яремійчука", яка стосується того, як 

бути із тими старими  виснаженими родовищами, перш за все нафтовими, в регіонах 

традиційного  нафтовидобутку. Ну як відомо, "Борислав сміється" колись Франко писав, 

зараз він не сміється. Але там є ще остаточний, залишковий ресурс.  Тому ідея полягає в 

тому, щоби відпрацювати модель УРП на локальному рівні  саме для цих старих родовищ , 

тому що є інвестори, там можна  взяти невеликі ……, прибуткові може бути, скромними 

прибутками, але це має значення саме для місцевих громад. І на відмінність, в чому суть ідеї. 

Що стороною УРП виступатиме не уряд, а місцева громада. І це дуже важливо, тому що 

централізовано з бюджету не можуть виділятись необхідні кошти, а є дефіцит бюджетів на 

місцевому рівні і в такий спосіб просто на місцевому рівні можуть бути зароблені певні 

кошти. Тому це підлягає також осмисленню, опрацюванню, там роботі з "Укрнафтою", яка є 

основним власником ліцензії, наскільки я пригадую, і тому тут є над чим попрацювати. От, 

власне, на цьому я хотів би завершити. Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже дякую.  

Ви внесли певний новий вимір, скажімо так, ви вперше загадали серед всіх виступаючих 

місцеві громади. І, дійсно, за відгуками всіх компаній з якими ми співпрацювали вони всі 

пояснювали, що треба також щось змінити в підходах перерозподілу якраз всіх платежів. 

Тому що громади повинні відчувати, скажімо так, зиск від того, що нафтогазова індустрія 

знаходиться саме на їх території. І з свого боку я можу вам прозвітувати, що велика кількість 

депутатів за нашою ініціативою подала один із законопроектів, який стосується всієї галузі – 

це про перерозподіл ренти між місцевим та центральним бюджетом. Ми також вважаємо, що 

така ініціатива з боку уряду і держави вона би показала, дала окрему спеціальну мотивацію 

для того, щоб місцеві громади співпрацювали, а не блокували, не влаштовували там 

обструкції і різні акції. І мали зиск і профіт від того, що будуть там ці виробництва.  

Дуже дякую за ваші пропозиції, які ви надали в письмовому вигляді. 

Колеги, ми підійшли до ще однієї секції, де мають слово представники державних компаній. 

І, скажімо так, співробітники, які мають безпосереднє відношення до  технічної і фінансової 



частини можливих угод про розподіл продукції. Я пропоную почати Олександру Романюку, 

який  також представляє "Укргазвидобування" на сьогодні. І далі за ним – Максим 

Максимцев, який є заступником голови правління НАК "Надра України".  

Так скажіть нам,  будь ласка,  чи розглядали ви вже, технічні аспекти цих угод: що  є 

вигідним, невигідним з огляду на загальну, скажімо так, філософію  підходу до УРП. Які є 

новини для нас? Можливо ви вже знайшли якогось інвестора нового? 

  

РОМАНЮК О. Дякую, пані Ольго. 

Ми не знайшли, ми весь час займалися видобутком газу, ці останні  декілька місяців, 

пошуком інвесторів.  

А на запитання, які нам адресувались, також, чи можу я його, чи повинен я його 

розширювати, це які необхідні заходи для   стимулювання  міжнародних компаній для 

співпраці з державними  компаніями.  

Ну, мабуть, думка міжнародних компаній тут дуже була б цікава. Але виходячи там з 

власного  досвіду, а також із ситуації, яку ми бачимо   на місцях, я би виділив  три групи 

заходів, які мають, так сказати, стимулювати.  

Перша –  це створення привабливих умов. Там, кажучи про економічні умови, які вже 

згадувались, це і рента, і мито, які повинні бути кращі, чим десь у іншому місці.  А також, 

мабуть найважливіше для  іноземних, чи міжнародних компаній – це геологічні умови про 

які також говорилось. Хочу нагадати, що державні компанії, чи науважити просто: вони,  з 

точки зору геологічних ризиків, та геологічних цих привабливостей, вони є, звичайно, більш  

привабливі. Тому що мова не йде про "Грінфілд", як казав пан Ігнащенко.  Тому,  в цьому 

аспекті, ми вважаємо, що компанії  більш привабливі, але тут є чітка  диференціація, про яку 

говорив пан Прохоренко.  

Звичайно, зовсім малий ризик – це ризик в тих родовищах та свердловинах, з яких   зараз 

ведеться видобуток і є дебети, тобто інвестор  взагалі може не ризикувати. Тому там наша 

думка внутрішня заключається в тому, що у компанії, окрім цих, так сказать, активів, які вже 

є і генерують видобуток і метрі кубічні, є інші активи, які з різних причин, так сказать, зараз 

не експлуатуються. Або не вистачає технологій, або не вистачає обладнання, або це 

надглибокі якісь поклади, або ми вважаємо, навіть провівши розвідку, що зараз подальша 

розвідка для нас є більш ризикована ніж там розвідка та буріння інших родовищ. Тому навіть 

ці родовища, які є для нас більш ризикові, вони для зовнішніх інвесторів, вони є менш 

ризикованими з точки зору "Грінфілда" взагалі, коли вони повинні піти, взяти спецдозвіл на 

загальних умовах і потім ризикувати з цим активом.  

Тому, перше, це привабливість для стимулювання. Друге, це для того, щоб стимулювати 

взагалі цей процес, мені здається, вже також наголошували попередньо доповідачі, їм треба 

дати можливість, можливість прозору, зрозумілу і конкурентну, можливість цієї співпраці. 

Там визначитися в якому вигляді, щоб будь-які компанії, які задовольняють там вимоги, які 

держава висуне, щоб вони мали прийти і прийняти участь. Це друге те, що їх за стимулює. І 

третє, це після того, як вже домовилися і держава підписала ці угоди, треба виконувати свої 

зобов'язання.  

Пан Ігнащенко казав, якщо держава не відшкодовує там податки, порушує положення угод, 

які вона сама підписала, то це не стимулює, а навпаки зворотну має дію. І якщо казати про 

нас, як контрагента потенційного, да, та і взагалі як партнера в міжнародній співпраці 



"Укргазвидобування", партнер, який має там надвисоку ренту та продає свою продукцію за 

не ринковими цінами, він також не є надійним. Він є партнером, який теоретично не зможе 

виконати своє зобов'язання, навіть якщо мова йде не тільки про угоду СРП, а навіть якщо 

мова йде про там звичайний аутсорсинг там міжнародних технологій, міжнародне 

обладнання, експертизу міжнародну, от. Те, що там це крок, який повинен передувати будь-

яким там глобальним угодам про розподіл продукції, тобто залучити те, чого нам бракує з 

точки зору технологій, зараз, те, що можна, так сказати, і швидкі покращення зробити, от. 

Тому, якщо виконувати зобов'язання, дати прозору можливість та привабливі умови, – це те, 

що буде стимулювати і зовнішніх інвесторів. Це те, що буде зрозуміло українському 

суспільству. Як пан Гончар говорив, щоб було зрозуміло, а чого ці п'ять інвесторів прийшли, 

як нам показували, в Азербайджан, чи цей один, наприклад, да, а не інших вісім. 

Тому прозорість та привабливість – це те, що допоможе. Але я сподіваюся, що ми окремо 

поспілкуємося з депутатським корпусом, тому що я чув декілька заяв, які потребують, так 

сказати, нашого спілкування. 

А з приводу можливої конвертації діючих угод спільної діяльності в угоді про розподіл 

продукції, ми хотіли б просто донести нашу думку. Можливо, якісь технічні моменти, про 

які ви взагалі не повинні думати, але які важливі, які ми розуміємо і хотіли б вам розповісти. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександр, депутати повинні думати про все. Тому ми обов'язково 

поспілкуємося окремо щодо конкретно ситуації такої важливої компанії як 

"Укргазвидобування". Нам болить ваша ситуація. Сьогодні в парламенті розглядається кілька 

законопроектів, які досліджують питання зменшення ренти, в тому числі і для державних 

компаній. Питання ренти взагалі вже обговорюється на всіх рівнях, включаючи поза межами 

України. Ми стали відомі цим питанням. Тому,.. але це не є темою саме сьогоднішньої 

дискусії. 

Підсумовуючи те, що ви сказали, за нами – створити умови, а за вами – бути привабливими. 

Тому ви там працюйте, технології впроваджуйте, реструктуризацію робіть. А ми будемо 

спільно всі разом шукати для вас інвесторів в тому числі. 

Пане Максим, скажіть, будь ласка, чи така сама ситуація у вашій компанії? І як ви її бачите, 

як ви угоди про розподіл продукції у вас. 

  

МАКСИМЦЕВ М.  Дякую за те, що надали слово.  

По ситуації щодо УРП. Перше скажу, що я повністю солідарний з тим, що сказав пан 

Ігнащенко в законодавчому полі. Я трохи зараз це вам перекажу з точки зору галузі. 

НАК "Надра України"… Наступний слайд, будь ласка. Приймає участь і співпрацює з 

іноземними інвесторами фактично по всіх видах і формах господарських товариств. У нас є і 

спільна інвестиційна діяльність, у нас є і спільне підприємство. От до речі, наш партнер пан 

Луїджі Барберис від "Ені" тут присутній. І через відносини контролю ми приймає участь в 

угодах про розподіл продукції всі, які підписані на сьогоднішній момент, окрім Vanco в 

Україні. Тому всі проблеми інвесторів ми розуміємо. 

Що насправді, відбувається стосовно УРП. УРП, безумовно, потрібне країні, тому що, по-

перше – це інвестиції, по-друге – це технології, вони підвищують технологічний рівень. Тут 



згадувався Сахалін-2, одна з причин чому укладені УРП – це підвищення технологічного 

видобутку вуглеводнів в Російській Федерації навіть. 

І третє – це зрозуміло, що це збільшення власного, що потрібно Україні. Україні потрібно і 

перше – інвестиції, і технології, і власний видобуток треба збільшити – третє. 

Я не став видумувати велосипед. Наприкінці минулого року Американська торгова палата 

разом з усіма учасника ринку презентувала фактично свої пропозиції щодо реформи 

нафтогазового сектору. Там понад 20 пропозицій. Я зупинюсь на 5, які болючі, і я сам бачив, 

як відбувається стимулювання іноземних інвесторів, а назвемо… відбувається зовсім 

протилежне. 

Я обрав 5 основних пунктів з приорітетів номер 1, 2, 3. Вони… Чому  номер 1, 2, 3? Тому що 

перший повинен був реалізований в 2014 році, а другий, третій – протягом 15-го, 16-го років. 

Наступний слайд, будь ласка. Ось ці приорітети. Що я з них вибрав? Що перешкоджає і що 

треба зробити, щоб стимулювати іноземних інвесторів співпрацювати як в УРП, так і в 

СІДАХ, так і в спільних підприємствах. 

По-перше, це цитата, до речі, з програми реформ, стабілізація умов оподаткування видобутку 

вуглеводнів, ефективне управління великими проектами, такими як УРП, створення 

централізованої бази геологічних даних, унормування режиму оподаткування нафтових та 

газових свердловин і реалізація правил обміну іноземних валют. 

Значить, все, що тут перелічене, на сьогоднішній момент фактично є перешкоджанням для 

іноземного інвестування і розвитку УРП на Україні.  

Почну зі стабілізації   умов оподаткування видобування вуглеводнів в  Україні. Ставка 

рентних платежів  не знижена на  рівні податкового законодавства. Ми отримали підвищені 

рентні платежі, ми отримали 70 відсотків суто дискримінаційної  норми  по відношенню до 

спільної діяльності, хоча до них можна відноситись, але спільна інвестиційна діяльність,   

нарешті, у нашої компанії – це робота по виснажених родовищах, які не вивчені. Там  

ефективність фактичного буріння – 30 відсотків. Великі ризики, невеличкий видобуток і ті 

свердловини, як були занедбані, чи знаходились у законсервованому стані, тут без інвестицій 

ніяк не обійтись: за 70 відсотків ніхто працювати не буде, бо це нижче рівня  рентабельності. 

Нібито 70 відсотків, вони повинні змусити інвесторів, або піти з СІДу, або перейти в режим 

УРП.     

Я скажу, що зроблено, на законодавчому рівні, по УРП. До речі, той  закон, про який казав 

пан Ігнащенко,  дещо стимулює  СІДи, але є низка невирішених питань. 

По-друге, норма про пільгову ставку ренти, як ми сказали: було вилучено,   підписали … 

УРП і вилучили  1,5-2,5 відсотки. Як можна стимулювати іноземного  інвестора, якщо ти 

вилучаєш,  фактично стимулюючи норми законодавства? 

По-третє. Наступний слайд,  будь ласка. Як я вже казав, ставка рентних платежів не була 

знижена, ми чекаємо на цей закон. До речі, є ваша правова  ініціатива, я її повністю 

підтримую, принаймні, ми не зробимо нових стимулів, але повернемо старі. 

Наступне. Ефективне управління…  Наступний слайд,  будь ласка.   …великими 

інфраструктурними проектами, ну, в першу чергу, це звісно, що УРП. На сьогоднішній 

момент, замість режиму найбільшого  сприяння, на який в принципі розраховують іноземні 

інвестори, в тому числі, в рамках УРП,  у нас, я не знаю,  режим найбільш максимального 

гальмування, чи  режим  бюрократичного перешкоджання. Тобто, фактично підписані угоди 



про розподіл продукції, де з одного боку стоїть держава  Україна в особі Кабміну, вже вище 

не буває, ігноруються, або      по-своєму трактуються органи виконавчої влади нижчого 

рівня, чи то фіскальний  орган, чи митний,  чи інший. Зрозуміло, що інвестору незрозуміло 

як він, приходячи    до виконавчого органу нижчого рівня, не може  реалізувати свої права, 

які підписані угодою і зафіксовані там – це  про стабілізаційні норми і про інше, про що 

казав  пан Ігнащенко.  

Друге, це складність внесення змін  у дозвільні документи. Навіть якщо ми будемо говорити  

про  розширення  ліцензійних ділянок, додавання до УОП нових ліцензійних ділянок, 

внесення змін в програму робіт, ці процеси можуть зайняти від  3 місяців до року, до двох. 

Зрозуміло, в таких умовах ніякий проект розвиватися  не буде. 

Третє. Не врегульовано в законодавстві питання укладання УРП на невеличкі ділянки та їх 

трансформація, тобто СІД в УРП.  

Наступний слайд. Що саме відбувається щодо законопроектів взагалі трансформації спільної 

з цим діяльності в УРП. Правильно було сказано, що в Україні вже  є вдалий досвід саме 

трансформації ліцензії, яка залежить надрокористувач  в Угоду про розподіл продукції. Це 

якраз УРП  з компанією "Ені", ………………. і "Води України", де ми також приймаємо 

участь. Фактично була трансформовано ліцензію, яка належала українській компанії, за 

зверненням інвесторів і цієї ж української компанії  в УРП ліцензія видана кожному із 

учасників, все було зроблено дуже оперативно протягом 3 місяців підписана угода про 

розподіл продукції. На жаль, геополітичний фактор вносить  свої корективи.  

Щодо  законопроекту про внесення змін в Закон… в Угоду про розподіл продукції, який, на 

жаль, не був проголосований. Влітку депутати відпочивають, не вистачило голосів у коаліції. 

Відсутня можливість  без проведення аукціону на сьогоднішній  момент. Хоча в статті 6 

розділ VІ якраз чітко прописано: якщо сторони, як в прикладі з ……………, "Ені", "Води 

України" сторони по СІДу, тобто ліцензіат, інвестор самостійно  звертаються до уряду, то  

аукціон не проводиться.  Це логічно.  Не  потрібен буде аукціон, якщо хтось прийшов і хоче 

трансформувати свою угоду в …..про розподіл продукції. Буде прийнято цей закон – будемо 

мати стимулюючий фактор. 

Не врегульовано питання узгодження проекту УРП у разі трансформації  СІД  в УРП.   Тобто 

що мається на увазі. Ви знаєте, що УРП потрібно  погоджувати з органами  місцевої влади. 

Це правильно з точки зору поваги до місцевої влади. Але з технічної точки зору, якщо вже 

ліцензія, навіщо ще й другий раз погоджувати з місцевими органами самоврядування, бо це 

може зайняти рік-півтора.  "Олеська" майже рік добивалася, щоб проект був погоджений. 

Технічно це можна врегулювати за рахунок 615 Постанови про порядок видачі спецдозволів, 

бо трансформація – це не новий дозвіл спеціальний, тобто нібито не треба погодження, але 

чітко треба це  прописати в законі.  

Ну і не врегульоване питання про статусу витрат. Бо, коли, взагалі, на Кабміні виникло 

питання трансформації СІД в УРП, щоб збільшити саме частку вуглеводнів, які одразу 

отримає держава, то інвестор в першу чергу сказав: "Добре, я трансформую сьогодні СІД, 

спільну інвестиційну діяльність,  у мене є витрати по капітальному ремонту, іншому, як я їх 

потім перенесу в Угоду про розподіл продукції?" Бо зазвичай укладання УРП це 

передбачено, за трансформацією не передбачено.  

Знову ж таки цей законопроект передбачає відображення цих витрат як витрати угоди про 

розподіл продукції, якщо буде здійснено таку трансформацію. Сподіваюсь, що знову ж таки, 

що цей законопроект буде прийнятий.  



Далі. Створення… Наступний слайд. Створення централізованої… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Максим, я дуже перепрошую, прошу активізувати вашу… 

  

МАКСИМЦЕВ М.   Буду прискорюватись. Для того, щоб щось купити, треба спочатку вміти 

щось продати. На сьогоднішній момент велика проблема в клінінгових УРП це 

запропонувати сформований за міжнародними стандартами пакет даних, який би зацікавив 

інвестора. Старі дані, так, це теж крок назустріч інвестора, їх можна оцифровувати. Тому що 

інвестор повинен спочатку бачити геологію, тільки після цього він буде робити бізнес-план.  

Але одним оцифровуванням ми тут не розберемося в ситуації, тому що треба ліцензувати 

нові площі. Тобто потрібна державна програма, вона у нас в НАКу розроблена. Наступний 

слайд. По якій провести довивчення геофізику приблизно 40 площ, і приблизно 4 ділянки під 

УРП буде підготовлено. Вони вимагають приблизно 5 мільярдів. Треба буде зробити 

експертизу за світовими стандартами, тоді буде що запропонувати інвесторам, окрім отих 

площ, по яких вже підписано УРП. Які до речі ці угоди не припинені бо правильно було 

сказано інвестор вийшов з них.  

Давайте перестрибнемо через два слайди. Перейдемо до питання інших проблем, що 

існують.  

Унормування  режиму оподаткування нафтових та газових свердловин. Існують реальні 

складнощі при відшкодуванні ПДВ. Угодами про розподіл продукції чітко прописано, що 

відшкодування відбувається автоматично. Пан Ігнащенко  правильно сказав, що в базі даних 

знаходиться зараз судова справа в якій приймає участь оператор по одній із спільної 

діяльності проти Державної податкової інспекції. Фактично податкова інспекція навіть 

розуміючи, що її позов не буде мати ніяких, ніякої як то кажуть результатів в суді, 

програючи вже дві інстанції, оскаржує право цього оператора на відшкодування ПДВ, що 

закріплено безпосередньо в угоді про розподіл продукції. Тобто не виконується фактично те, 

що прописано буквою угоди. 

І також, що… Я прошу перестрибнути через кілька слайдів, так. Також відсутня 

диференціація традиційних-нетрадиційних вуглеводнів, тому що це різні абсолютно поклади. 

Вони різні за ціною видобування. І в принципі, світова практика показує, що корисні 

копалини, які швидко видобуваються, мають окремий режим оподаткування. Тобто там 

орендна ставка інша, буває і 0,5 відсотків, 1 відсоток. Це використовується в Канаді, це 

використовується в інших видобувних компаніях. 70 відсотків таких, що у нас до всіх 

застосовуються, взагалі використовуються в країнах, де необхідно стримувати видобуток, а 

не стимулювати збільшення видобутку. 50-70, це в арабських країнах роблять, щоб стримати 

падіння цін на нафту і газ. Ми робимо те ж саме, але навпаки чомусь, – збільшуємо ренту і 

сподіваємося, що ми збільшимо базу оподаткування.  

І останнє, це лібералізація прав обміну іноземних валют. Компанія Shell, якщо не 

помиляюсь, 3 чи 6 місяців намагалась відкрити рахунок для угоди про розподіл продукції 

через Нацбанк. Тому що ще тоді не були прийняті зміни до наказів Нацбанку, які таки 

домігся Chevron прийняти на законодавчому рівні. Якщо компанія приходить на ринок і 

півроку відкриває рахунок, дуже важко пояснити новому інвестору, за яких умов йому 

укладати нові угоди УРП в Україні. Наступний слайд. 



Тобто фактично реалізуючи хоча б ці п'ять рекомендацій, розроблених Американською 

торговою палатою, які чіткі і зрозумілі, ми могли би принаймні повернути те стимулююче 

поле, яке могло б допомогти залучити інвесторів РП нові або залучити нових інвесторів в ті 

РП, які на сьогоднішній момент трошки, скажімо так, в замороженому стані, через вихід 

ключових інвесторів цих проектів. Дякую за увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую.  

Ваша презентація вже виглядає, як половина рекомендацій, які ми можемо затвердити на 

комітеті. Тому я надзвичайно вдячна вам за і творчий підхід, і, скажімо так, небайдужий 

підхід до цього питання. Я також… 

  

МАКСИМЦЕВ М.   Можна ще один коментар? Вибачте, пані Ольга. Це вже до вас як до 

народного депутата. У нас на сьогоднішній момент обробляється додаткова угода про 

цивілізований, скажімо так, вихід Shell. Це угоди про розподіл продукції, за яким, фактично, 

Україна могла б отримати той геологічний матеріал, який був напрацьований, на 

безкоштовній фактично основі. І, крім того, "Shell" за собою міг би зберегти виконання 

соціальних зобов'язань, які, фактично, це просто є допомогою  Україні. Він щомісяця 

обробляється і не виноситься на Кабінет Міністрів  України. 

І друге  питання, в рамках  того ж виконання вже Угоди про розподіл продукції  з   якою 

фактично "Shell " вийшов,    вже місяць на митниці лежить обладнання, яке знову ж таки, на 

безкоштовній умові, на виконання умов УРП,  повинно було б  передаватись  державі  

Україна, але митниця вирішила, що  його треба ще  обмитнити.  Це приблизно те ж саме, що 

відшкодування ПДВ, тобто угода пише одне, люди просто не читають  Податковий кодекс, 

чи інший кодекс і пишуть своє.  Ми можемо  втратити навіть це обладнання, оскільки воно 

буде лежати на митниці і якщо місяць ще  пролежить, "Shell" просто  його поверне в країну, 

його походження. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пане  Максимцев, ми дуже вдячні вам за те, що звернули нашу увагу на це 

питання. Я би просила вас, або колег із "Shell", або як ви вважаєте за потрібне, викласти це 

все ж таки письмово.  І ми втрьох, або вдвох, ну принаймні, я бачу згоду пані Оксани    на те, 

щоб звернутися і окремо, в цій точці, вирішити  це питання, принаймні долучитися до його  

вирішення. 

  

МАКСИМЦЕВ М.  Дуже дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, у  нас дуже обмаль часу. Але зараз у мене приємність велика 

представити наступного доповідача – це моя колега, бойова соратниця  з приводу всіх питань 

щодо оподаткування,  знаний експерт у сфері податкового права пані Оксана Продан.  

  

ПРОДАН О.П.  Дякую дуже. 



Я не такий великий експерт в галузі видобування, не має значення чого, тим більше,  в галузі 

угод про розподіл  продукції.  

Тому я в свою доповідь розділю на  дві частини. Перша частина – це констатація як воно 

робиться в світі. Я  сама готувалася і я думаю, що  ви в більшості своїй,  присутні тут,  знаєте 

краще за мене. Але я  підіб'ю такі  основні пункти.  

Значить, про що  говорилося уже сьогодні і  що саме головне       в різниці угод про розподіл 

продукції з усіма іншими, які існують в  Україні, існують в світі – це те, що розподіляється 

між учасниками угоди саме добута продукція.  І саме вона є початком відносин між 

сторонами угоди, і в тому числі, при оподаткуванні. Декілька етапів, які  проходять учасники 

угоди. 

Перше, це роялті, зрозуміло, да. Причому роялті буває за різним принципом: буває роялті, 

які стягуються зразу від вартості видобутої продукції, а буває роялті, як це наш уряд зараз 

готує, пропонує в своєму законопроекті, який внесений, який є в парламенті, стовно того, що 

роялті буде сплачуватися як податок на прибуток, частинка податку на прибуток (таке теж  в 

світі буває, але дуже рідко, ми завжди шукаємо унікальні шляхи).  

Далі. Інша частина, яку  проходять  учасники угоди, це відшкодування витрат, які 

здійснюються саме компенсацією видобутої так само продукції.  Розподіл прибуткової 

продукції. Далі наступний етап, який уже сплачує оператор або, як ми любимо його 

називати, інвестор (в Податковому кодексі він більше оператором згадується) – сплата на 

загальних підставах всіх тих податків, які пов'язані уже  з оприбуткованою ним продукцією, 

яка віднесена до його частини. Після тогою як відбувся розподіл продукції. 

Декілька моментів  стосовно кожного  з цих етапів. Стосовно роялті. Для мене  було 

відкриттям, коли готувалася  до сьогоднішнього засідання, що у 85 випадках угод про 

розподіл продукції в світі роялті взагалі не стягується при угодах, тому що… за 

аргументацією того, що це є державною власністю на момент розподілу, на момент 

стягнення роялті, як це зазвичай прийнято, і з власної власності держава сама собі нічого не 

забирає. Це перша частина. Для мене це   було відкриття, кажу так, як воно є.  

Немає роялті  в більшості  тих країн, які успішними саме по  угодам по розподілу продукції. 

Та сама Індонезія, яку наводять завжди в прикладі, так само цього не має. На Філіппінах 

роялті сплачує держава оператору, мають в собі своє таке ноу-хау. Взагалі розмір ставки  по 

газу, по нафті бувають різні, але в середньому це 1, 3, 5 відсотка. Є визначена формула про 

те, що експертами і науковцями… про те,  що якщо роялті  вище 15 відсотків,  то економічно 

обґрунтовано і… ефективності немає у  видобутку. Є розрахунки про те, що коли роялті 20 

відсотків становить, то це відповідає податку на прибуток в розмірі 40 відсотків, що стає 

знову ж таки не цікаво всім учасникам угоди. Ну, це до того, наскільки у нас сьогодні рента з 

70 відсотків з державної власності з СД і ті 26 відсотків, які існують і так далі, з різних видів 

договорів, ну, це приблизно до того. Це стосовно роялті.  

Витрати, які відшкодовуються. Є країни, в яких відшкодовується абсолютно всі витрати. Це 

те, до чого будь-який оператор хотів би йти. В Індонезії раніше так і було. Я говорю 

Індонезія, тому що, коли Оля мені говорила про що, казала, що це саме головне, насправді 

да, я вичитала так воно і є. В Індонезії раніше відшкодовували все, зараз відшкодовують, 

мають межу 80 відсотків. В основному межа по світу – це 40-60 відсотків. І знову ж таки ця 

межа залежить від успішності…  Значить так, що перше – курка чи яйце. Нижча межа менше 

застосовується, уода про розподіл продукції –  вища межа, більше застосовується угода про 

розподіл продукції. Але шкала ця є, і вона дуже часто залежить від вартості, від оцінки 

запасів родовища. Наприклад, без розподілу… Є країни, в яких взагалі не відбувається 



розподілу продукції, і відшкодовуються всі витрати. Це, наприклад, Сирія. Але в основному 

60-40 відсотків – це та межа яка встановлюється при відшкодуванні витрат.  

Розподіл прибуткової продукції. Знову ж таки це питання угоди, це питання держави. 

Індонезія, приклад,  71,29 – при нафті, газ – 42,57, ну, знову ж таки на користь держави. 

Зрозуміло, що ці розрахунки вони завжди індивідуальні, однозначно.  

До умов угод про розподіл продукції можуть бути віднесені різні зобов'язання, які бере на 

себе інвестор, з одного боку, або оператор. А так само якісь додаткові бонуси, які може 

надавати…  З одного боку, бонус, який дає оператор державі, з іншого боку, такі речі, як 

апліфтери і реінвестування, це в частині оподаткування зазвичай, який дає держава тому чи 

іншому інвестору, але по окремим угодам.  От те, про що говорилося, що такого не буває, 

воно насправді буває, в світі таке є. 

В Україні. В Україні, вже говорили, оподаткування угод про розподіл продукції 

здійснюється згідно з окремим розділом, 18-м розділом Податкового кодексу. І цей 18 розділ 

насправді дуже гарно все виписує. Все прекрасно виписано, визначені окремі особливості. 

Це випадки, коли немає податкових зобов'язань. Це ті податки, які сплачує інвестор окремо, 

не залежно від тих податків, тих процедур, які пов'язані з угодою. Це обов'язок окремого 

обліку угод про розподіл продукції, особливості сплати податку на прибуток, податку на 

додану вартість. І те, про що не згадано в законопроекті, одному з тих законопроектів, які 

роздані нам з вами як додаткові матеріали. 

На що я хочу звернути увагу співавторів цього законопроекту? В 18 розділі, який стосується 

саме угод про розподіл, зазначено, що ставки рентної плати не повинні бути меншими, ніж 

ті, які встановлені загальними нормами по ренті. Тобто угода по розподілу продукції навіть, 

коли ви внесете зміни, передбачені законопроектом 3027, все одно буде мати ставки, які є в 

усіх. Це, якщо державна власність сьогодні, – це 70, якщо недержавна власність – менше. Як 

би там не було, але в будь-якому випадку в законопроекті 3027 необхідно доопрацювати 

його і внести зміни до… Це я рекомендую остаточно, да, я рекомендую внести зміни в 

законопроект 3027, на заміну, очевидно, внести зміни до статті 338-ї, це цей 18 розділ, 

оподаткування угод про розподіл продукції. Тоді цей проект може запрацювати. 

І я прошу ще в обов'язковому порядку в результатах, рекомендаціях, які будуть надаватися за 

результатами комітетських слухань, в яких ми зараз приймаємо участь, обов'язково 

звернутися до парламенту стосовно необхідності прийняття законопроекту про повне 

зниження всіх рентних ставок. Тому що, чи буде проголосований, чи не буде проголосований 

3027, абсолютно неможливо здійснювати державний розвиток видобутку, коли є, взагалі 

існує ставка 70 відсотків. Тому є рішення профільного комітету про підтримку в другому 

читанні 2835. Я би просила, щоб рекомендацію слухань наших було все-таки звернутись до 

Голови Верховної Ради, щоб цей законопроект теж був одним з першочергових.  

І так само в проекті 3042, це не оподаткування, але це теж дуже пов'язано з обслуговуванням, 

про яке ви говорили післяпродажним. В законопроекті 3042 відсутні, виписані прозорі 

процедури, взагалі одна частина – це визначення тих, хто буде стороною угоди, з іншого 

боку ніж держава, а друга частина, я абсолютно згідна, - процедура переходу від СІД  до 

УРП, ну, взагалі, за всіма замками. І тому оте питання яке ви, пані Ольга, ставили на самому 

початку одному з доповідачів, який дуже оптимістично сказав, що так, корупції не буде, ну, 

от в законопроекті 3042, я абсолютно переконана, корупція там аж махрова. Тому я би дуже 

просила теж його відпрацювати так, щоб всі процедури були абсолютно, які пов'язані з 

інвесторами, прозорими. Дякую дуже.  

  



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже дякую, пані Оксана. Відразу дозволю собі відреагувати на деякі тези.  

Ну, по-перше, я хочу повідомити, що пані Оксана мала домашню роботу – 170 сторінок, і 

вона вам доповіла, як я її просила, узагальнила весь досвід. Це не просто так вона робила  цю 

доповідь.  

По-друге, я вважаю, що темою сьогоднішнього обговорення не були всі законопроекти, які 

сьогодні розглядаються Верховною Радою. І щодо конкретних законопроектів, які змінюють 

загальний режим, податковий, нафтогазової галузі, мені видається, що ми можемо дати 

загальну рекомендацію, без виокремлення одного конкретного закону, за який так чи інакше 

проголосував той чи інший комітет. Тому що, наприклад, наш комітет підтримує урядовий 

законопроект. І все, що можна сказати про всі законопроекти, вони всі за те, щоб знизити 

ренту. І справа Верховної Ради вирішити, який з них отримає найбільшу підтримку. А справа 

цього засідання підтвердити, що це добра справа.  

Тепер перейду, якщо можна ми вичерпали всіх виступаючих які було заплановано…  Ой, ні, 

перепрошую. Дуже часто згадувалося, впродовж сьогоднішнього дня, одне конкретне слово 

"прозорість". Якраз знову ж таки звітуючи про нашу діяльність, мені приємно доповісти, що 

ми з колегами виступали співавторами законопроекту  про підвищення прозорості у 

нафтогазовій галузі. 

І результатом цього законопроекту… закону, який на сьогодні вже прийнятий, підписаний, є 

фактично робота по створенню звіту. Але про цю роботу ми знаємо з відповідних 

повідомлень. 

Я би просила пані Олену Павленко, яка є одним з драйверів цього процес, розповісти нам, як 

ви вбачаєте, яким чином, звітність ЕТІ  зачіпає інтереси саме компаній, які будуть приймати 

участь у угодах про розподіл продукції. Зважаючи на те, що дуже обмаль часу, і не тому, що 

ми не цінуємо питання прозорості, я буду дуже вдячна, якщо ви дуже стисло нам скажете. 

  

ПАВЛЕНКО О. Пані Ольга, дякую вам дуже. 

Я буду дуже стисло, в контексті ЕТІ, щоб не забирати ваш час зараз, я лише анонсую, що звіт 

по ЕТІ таки планує вийти, там в жовтні місяці, можливо, там, я не знаю, будемо сподіватися, 

що вчасно. Ми… Ви будете бачити дуже багато цікавої інформації, тому що зараз 

адміністратор, яким є компанія Ernct &Young збирає данні від компаній по податках. Є 

компанії, які дуже легко відкривають свої дані, мабуть, вони працюють чесно. Є компанії, які 

дуже не легко відкривають свої дані і в принципі це буде теж відображено в звіті. Я думаю, 

що ця інформація буде надзвичайно цікавою не тільки для журналістів і громадськості, але і 

для депутатів, і для експертів. 

Але дозвольте зараз перейти до двох рекомендацій, які би я хотіла сказати тут зараз, на 

цьому круглому столі. Перше – це реакція на презентацію законопроекту 3042, зокрема, про 

те, що рішення по прийняттю, не прийняттю рішень по УРП буде переходити від Кабміну до 

міжвідомчої комісії. Це гарна ідея, мабуть, тому що все-таки у нас не можна тримати 

настільки централізоване прийняття рішень в державі, але тоді, очевидно і депутати, і 

експерти повинні розуміти, як має працювати міжвідомча комісія і суттєво вдосконалити її 

роботу вже зараз. 

Тому що це має бути орган, який не контролює і не приймає остаточне рішення, а фактично 

сервісний орган, якщо я правильно розумію. В інших країнах, таких як Великобританія, 

Канада, Австралія і інші, така міжвідомча комісія працює фактично в форматі ….… І його 



задача   допомагати підтягнути інвестора до того рівня, який потрібен, а не сидіти збоку і 

приймати рішення: хочемо ми  цього інвестора запустити за певну, можливо, оплату чи не 

хочемо. Тому це дуже важливо, і я тут згодна, це теж може бути великий  корупційний 

ризик. 

І шкода дуже,  пане Ігнащенко, що ви не сказали  з приводу СПК, тому що, можливо, ви би 

зняли питання, чому СПК проскочило  через міжвідомчу комісію… 

  

ІГНАЩЕНКО В.А  Якщо дадуть час, я готовий. 

  

ПАВЛЕНКО О.  Ну, давайте, це від головуючого залежить. 

Але я реагую: СПК проскочило через міжвідомчу комісію, ну  шкода. 

І друге питання, друга пропозиція, і рекомендація, яку ми даємо, це  розглянути  можливість, 

хоча б часткового відкриття контрактів в нафтогазовій сфері. Це може бути  не тільки УРП,  

а це можуть бути і інші види контрактів. Чому? Тому  що, як показує світовий досвід, хоча б 

в частині моніторингу  виконання контракту на місцевому рівні  це суттєво  полегшить і 

місцевим громадам, і експертам роботу щодо відслідковування,  наскільки угода чи інший 

вид контракту виконується компанією. Те, що не може зробити держава на центральному 

рівні, зможуть зробити громадськість і журналісти, на місцевому рівні. 

Я можу сказати, що відкриття контрактів  це не є така страшна тема. Вона підтримується і 

міжнародними фінансовими організаціями: Світовий банк,  особливо МВФ. Тому ми будемо 

"в тренді", якщо ми принаймні  почнемо цю ініціативу. І просимо розглянути цю  ідею, якщо 

не зараз, то тоді, коли в Верховну Раду буде внесений законопроект про прозорість, який 

зараз розробляється, в рамках  Міністерства енергетики. Дякую вам. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже дякую, пані Олено. Прозорість є однією  з частин, так скажемо: до 

продажної     підготовки  України як країни, яка планує   залучити кошти. І знову ж таки, від 

усіх компаній, з якими ми співпрацювали, всі вони висловили  дуже чітке побажання, щоб 

якомога  більше інформації було надано. А навіть англійською мовою, завчасно як це 

наприклад  робить  сьогодні Мексика, де  організовано окремий веб-сайт на якому показані  і 

типові угоди, і вся інформація подана і про геологію. І це приклад дуже успішного 

маркетингу, можливостей по залученню інвестицій в Україну. Ми дійшли до кінця порядку 

денного, я дуже перепрошую за те, що трішки не втримала виступаючих у межах їх 

регламенту. 

Я б хотіла надати 10 хвилин буквально для питань і відповідей, якщо вони є. І перед тим, я б 

хотіла ще дати можливість висловитися кілька хвилин, якщо на те є бажання, єдиному 

представникові на сьогодні в цій залі місцевих органів влади. Наскільки мені повідомили, у 

нас є представник облради Чернігівської області. Правильно я представила вас? Якщо 

можна, представтеся, будь ласка, дайте нам відповідь на таке питання, яке хвилює багато 

компаній. Скажіть, будь ласка, ви чекаєте на ці компанії, щоб вони прийшли до вас, у ваші 

громади? Що ви готові їм запропонувати? Чи ви вбачаєте угоди про розподіл продукції, 

якщо вам це відомо, як один із механізмів, в якому ви б брали участь? І, взагалі, що там 

робиться на місцях сьогодні? Які ви нам привезли привіти? 



  

ЗВЄРЄВ М.В. Голова Чернігівської обласної ради, Звєрєв Микола Вікторович. 

Я з великим задоволенням сьогодні знаходжуся тут і скажу саме чому. Перше, Чернігівщина 

має значні запаси і надра, сьогодні не тема презентації їх, але в тому числі і вуглеводів. 

Б'ємося ми над цими всіма проблемами і, як представники органів місцевого самоврядування 

і скажу, в яких таких ключових питаннях. Тема надзвичайно актуальна, я почну з основного. 

Ось останній приклад. Чернігівщина, як пілотна по об'єднанню територіальних громад, і тут 

піднімали питання, і експерти, і представники державних корпорацій, і міністерства. На 

території об'єднаної громади, де п'ять сільських рад об'єдналися в об'єднану громаду, постає 

питання, це якраз законопроект по розподілу і податків, де стимулюється якраз і місцева 

громада, і наповнення бюджету. Дискусійне питання, але постановка абсолютно правильна. 

Тому що кожен місцевий бюджет і першого рівня, якщо це об'єднана громада, і другого 

рівня, і третього – як обласний бюджет, зацікавлені в тому і вони будуть допомагати, і 

стимулювати вирішувати всі питання. Від дозволів, земельних питань і так далі, якщо  буде 

йти частина надходжень від тих, зокрема, вуглеводнів до цих бюджетів.  

Друге. На території, я назву, наприклад, ту ж саму Парафіївську об'єднану громаду, яка є 

пілотною по об'єднанню. От уявіть собі, що бюджетоутворюючих підприємств немає, але є 

ціла низка тих же самих свердловин, які є і визнані, скажемо, уже не перспективними, але 

сьогодні в чергу вистроюються інвестори. І це питання теж не є врегульоване, і те, що 

сьогодні піднімалось, воно є надзвичайно актуальним. І те, що кажуть, що вичерпані надра, і 

я знаю, коли проходила у мене сесія передостання обласної  ради весною, то і депутатський 

корпус і всіх вдалося переконати, щоб надати дозвіл обласної ради тим компаніям, які готові 

інвестувати ризикувати, вкладати свої кошти, для того, щоб ті, визнані,  нібито не 

перспективні свердловини, все-таки дослідити і видобувати нафту – це   не є такі великі 

інвестори.  

Я хочу сказати, що це надзвичайно актуальне питання, тому що якби там в об'ємах 

видобутку – це не великі в балансі, видобутку для держави і там, де зацікавлені такі компанії 

як "Шелл", там і міжнародні. А от невеличкі компанії, які можуть видобувати на території 

громади – це є дуже важливим, в тому числі для поповнення бюджету. Це другий, дуже 

важливий момент.  

І, третє, що стосується органів місцевого самоврядування. Ви знаєте, настільки це питання 

болюче для громад. І особливо для Чернігівщини.  Ну ми знаємо наш конфлікт  з 

Укрнафтою, і скажу тільки так, для прикладу. Скажіть,  будь ласка,  як можна пояснити, коли 

Укрнафта винна по минулому році 380 мільйонів і на території громади, де йде основний… 

основна частина видобутку ми не можемо знайти з бюджету  всього-на-всього 230 тисяч 

гривень для того, щоб зробити водопровід. Тобто це ключове питання.  отже доручення 

громад  безпосередньо, і в процесі сьогоднішнього реформування до питання видобутку є… 

ну не то, що… а надзвичайно актуальним. І от механізм якраз  УРП  він дає можливість, 

якщо ми його правильно відрегулюємо, місцевим громадам долучатися до залучення 

інвесторів для видобутку і збільшення вуглеводнів на території  там, де вони є.  Ось така є   

наша позиція.  Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже дякую.  З того, що ви сказали, я зрозуміла, що ви  цілком 

підтримуєте всі рекомендації, які сьогодні прозвучали, наполягаєте на тому, щоб  місцеві 

громади були залучені…  



  

ЗВЄРЄВ М.В.  Абсолютно.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозволю собі вас запитати. А чи будуть протести на місцях? Чи будуть  

місцеві мешканці  заперечувати проти того, що компанії будуть приходити? 

  

ЗВЄРЄВ М.В.  Ви знаєте… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи будете ви допомагати компаніям спілкуватися  з місцевими громадами і 

чи будете, головне, дуже швидко видавати всі дозволи, які лежать…. сьогодні покладені саме 

на вашій відповідальності.  

  

ЗВЄРЄВ М.В.  Ви знаєте, протести є завжди. І будь-які зміни, будь-яка реформа, будь-яка 

новизна вона завжди викликає  протест. Якщо назвати на Чернігівщині Варвенський район, 

коли ми розпочинали перший пілотний проект об'єднання громади, то 2 тисячі людей 

вийшли для того, щоб… фактично на мітинг і  як би з таким супротивом. Але це 

нафтогазоносний район "Полтавагазвидобування"  і там і нафта, газовий конденсат і так  

далі, і громада  є надзвичайно активною в цьому питанні. Але після того, якщо ми 

відрегулюємо законодавчо, якщо ми переконаємо, що, перше, не буде нанесена шкода 

екології –  раз. Бо людей турбує сьогодні ця сторона. Друге. Якщо ми відрегулюємо і будемо 

бачити, що саме від цієї інвестиційної пропозиції, від конкретної, якщо говорити сьогодні від 

цього УРП, від цієї угоди, зайде компанія на територію цієї громади, обов'язково треба, щоб 

було відрегульованість. Друге – відкритість і діалог з цією громадою. Щоб громада і 

представники органів місцевого самоврядування, на рівні вищого представницького органу 

цієї громади, мається на увазі депутатського корпусу там сільського, селищного чи міського 

голови, будуть задіяні в цей процес і громада буде бачити від цього економічну вигоду, а 

економічна вигода це місцевий бюджет. І третє. Дуже важливо, це робочі місця. І як тільки 

відбудеться цей діалог і відповідно до цієї угоди громада буде, її представники переконані, 

що вони від цього отримають тільки плюс, бо, якщо ми розпочинаємо якийсь новий проект 

то зразу знаходяться ті, хто показують тільки гірше, показують ці мінуси і від цього іде така 

зворотня реакція.  

Тобто над цим треба працювати. Над цим працює весь світ, працюють місцеві громади, там, 

де вони мають успіх. І через те ми зацікавлені в тому, щоб приходили інвестори, зокрема, в 

Чернігівську область. І будемо просити парламент і наших депутатів підтримати ті зміни які, 

от ми ознайомились і доопрацьовували, в тих законопроектах які є.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже дякую.  

То ж я дозволю собі підсумувати все те, що сьогодні ми наговорили. Я не буду зупинятися на 

деталях наших рекомендацій. Принагідно хочу підкреслити, що багато з вас направили свої 

рекомендації завчасно у письмову вигляді. Я думаю, що буде доцільно до середи надати всім 



можливість направити ще ваші думки письмово на мою адресу для того, щоб вони були 

включені, якщо вони не прозвучали або більш в конкретному вигляді.  

Крім того, я дуже буду вдячна всім презентаторам, які використовували презентації, якщо 

вони  поділяться з нами. І ми зможемо виставити ці матеріали як частину комітетських 

матеріалів. 

Таким чином, я підсумую все те, що ми сьогодні сказали. В результаті обговорень можна 

зробити висновок, що УРП як механізм є можливим та перспективним засобом залучення 

інвестицій в Україну. З того, що сказали наші колеги з уряду, можна засвідчити, що 

первинне законодавство на сьогодні дозволяє розпочати конкретну роботу щодо залучення 

нових партнерів УРП. Україна вже мала досвід підписання угод про розподіл продукції, який 

може лягти в основу майбутніх обговорень. 

Говорячи про майбутнє, можна констатувати, що угоди про розподіл продукції можуть бути 

використані, в першу чергу, для великих нерозвіданих полей***. Далі, також для можливості 

співпраці з проектами спільної діяльності при умові включення змін відповідних до 

законодавства. Крім того, це можуть бути… Особливий фокус було зроблено на тому, що так 

звані depleted або зношені свердловини, які сьогодні фактично не використовуються в 

Україні, є також окремим механізмом, окремим об'єктом для цього механізму. При чому, 

було рекомендовано з залученням стороною саме місцевих органів влади, які найбільше 

зацікавлені у цьому виді діяльності. Було підсумовано, що ми очікуємо не тільки іноземних 

інвесторів, а й також місцевих інвесторів, які сьогодні з тих чи інших причин можуть 

вибрати саме механізм УРП. 

Для того, щоб все це стало реальністю, ми підсумували з вами, що ми повинні зробити 

привабливий, відкритий та стабільний фіскальний режим. Це тим, що сьогодні Україна не 

може пишатися. Було окремо наголошено на тому, що є кілька законодавчих ініціатив, які 

повинні були б відкоригувати ситуацію з прогалинами у праві щодо ставки ренти і щодо 

інших державних платежів, які вимагаються у процесі угоди про розподіл продукції. 

Сьогодні не було обговорено, але в результаті дослідження, яке проводилося влітку, окремо 

вивчалося питання стандартизованої угоди про розподіл продукції, особливо для маленьких 

проектів, особливо для проектів переходу від спільної діяльності до угод про розподіл 

продукції. Це питання для дискусій.  

Ми очевидно зачепили питання того, що міжвідомча комісія на сьогодні є далекою від 

ідеальної, але вона є початковим базисом для того, щоб саме на базі неї почалися 

обговорення нових угод про розподіл продукції. Особливий фокус ми зробили на тому, що 

робота цієї агенції повинна бути покращена в частині після підписання угоди. І вона повинна 

бути, так званим, одним вікном для підтримки інвесторів за цими угодами. Ми також 

наголосили на тому, що сьогодні бракує транспарентності або відкритості всіх відомостей, 

обговорене питання щодо того, щоб зробити інформацію про можливі тендери умови 

публічними, і також зробити, вивести їх з-під дії інформацію про конфіденційну діяльність. 

Крім того, були наголошені моменти щодо таких мілких, механічних нібито аспектів 

діяльності угоди про розподіл продукції, які мають, тим не менше, визначальне значення для 

інвестора. Це повне дотримання законодавства державою по відношенню до всіх 

стимулюючих механізмів, які запропоновані в угоді, координуюча роль міжвідомчої агенції 

щодо отримання ПДВ. Пропонується суттєво покращити режим отримання дозволів та 

ліцензій. Ми також зачепили, що є потреба аналізу вторинного законодавства, яке 

організовує співпрацю, в тому числі з місцевими органами влади. Ми називали багато 

законопроектів, які будуть відображені в рішенні, яке буде представлене на комітет.  



Я  дозволю собі всім подякувати за плідну роботу, за те, що ви знайшли час обговорити це 

технічне, але надзвичайно важливе питання для України. І я щиро сподіваюся, що всі ми 

вийдемо з цієї кімнати з більшим розумінням того, де шукати інвестора, під які умови і що 

ми спільно зможемо зробити для того, щоб розбудувати нафтогазову галузь в Україні. Дуже 

дякую всім.  

  

  

  

 


