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УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ – ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ  

СПІВРОБІТНИЦТВА В НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ

 Механізм угод про розподіл  

продукції (УРП) передбачає  

залучення інвестицій у великі  

капіталоємні проекти

 В рамках такого співробітництва  

інвестор діє спільно з державою,  

як другою стороною інвестиційного  

договору

 В кожній країні діють свої  

особливості такого  

співробітництва, відмінні від  

традиційних ліцензій

% розподілу участі інвесторів  
та держави в УРП

Механізм відшкодування  
витрат інвестора

Особливий режим  
оподаткування

Індивідуальні умови по  
кожному проекту

Джерело: АГКУ
2



ПІДПИСАННЯ УРП – ЦЕ ЛИШЕ ПОЧАТОК ШЛЯХУ В  

РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

 Розробка спеціальних форм

декларацій щодо Податку на

прибуток

 Схвалення Порядку технічних  

особливостей обліку,  

розпорядження та передачі  

державі активів в рамках УРП

 Розробка та прийняття  

Регламенту реалізації  

інвестором належної державі  

прибуткової продукції за УРП

 Врегулювання питань  

банківського та валютного  

законодавства

Джерело: АГКУ
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ГАЛУЗЬ ПІДТРИМУЄ ЗАКОНОПРОЕКТ № 4344 ТА  

МОДЕРНІЗАЦІЮ ПРОЦЕДУР УКЛАДАННЯ УРП

 Збільшення мінімального  

строку для подання заявок

 Забезпечення прозорого  

конкурсу для обрання  

переможців

 Публічна робота Міжвідомчої  
комісії з укладання угод

 Точкова дерегуляція  

дозвільних документів для  

галузі

 Ліквідація наявних  

законодавчих прогалин

Джерело: АГКУ
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НЕПРОЗОРІ ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ СТАНУТЬ  

СПРАВЖНІМ КРОКОМ НАЗАД
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НЕОБХІДНО ВПРОВАДИТИ СТИМУЛИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ  

НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ СТРАТЕГІЄЮ
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 Продовження стабілізаційного застереження щодо незмінності  

оподаткування нових інвестицій до 2030 року

 Впровадження ренти 12/6% для відновлених свердловин, що не  

видобували вуглеводні, та повернуті до виробництва шляхом капітального  

ремонту

 Впровадження ренти 12/6% для нових свердловин на нафту і конденсат

 Стимулювання розробки нетрадиційних та важковидобувних покладів  

вуглеводнів із прозорою методикою їх визначення



БОРОТЬБА ІЗ ВИКИДАМИ СО2 ФУНДАМЕНТАЛЬНО  

ЗМІНЮЄ СВІТОВИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РИНОК

Джерело: BP Energy Outlook 2020, АГКУ

 Країни ЄС активно заміщують  
вугілля природним газом

 Природний газ є найбільш  
екологічним викопним паливом

 Викиди СО2 при виробництві  

електроенергії з газу на 50%  

нижче в порівнянні з вугіллям

 Попит на газ залишиться  

стабільним до 2050 року
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ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ –

ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ

564
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звіти з ОВД  

підготовлено  

нафтогазовими  

компаніями за 3.5 роки  

дії Закону України

«Про оцінку впливу на  

довкілля»

Джерело: АГКУ, Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля

 Нафтогазовидобувні компанії 

добросовісно дотримуються 

вимог чинного екологічного  

законодавства

 Процедура ОВД проводиться 

перед бурінням свердловин та  

початком видобутку

 Процедура підготовки звітів  

дозволяє забезпечувати 

ефективний зв’язок між  

компаніями та громадами



ЄДИНИЙ ГОЛОС ГАЛУЗІ

93%

видобутку  

газу

26 тис.

робочих  

місць

5%

надходжень до  

держбюджету
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