
40

ЗА
КО

Н
О

Д
АВ

СТ
ВО

  T
  Д

О
 С

П
РА

ВИ
!

Відповідно до частини 1 статті 1 
Закону України «Про державно-
приватне партнерство» від 1 липня 
2010 року (Закон про партнерство), 
державно-приватне партнерство — 
співпраця між державою Україна, 
Автономною республікою крим, 
територіальними громадами в особі 
відповідних органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування 
(державними партнерами) та юри-
дичними особами, крім державних 
та комунальних підприємств, або фі-
зичними особами — підприємцями 
(приватними партнерами), що здій-
снюється на основі договору в по-
рядку, встановленому цим Законом 
та іншими законодавчими актами. 

Відповідно до частини 1 статті 5 
Закону про партнерство, в рамках 

здійснення державно-приватного 
партнерства можуть укладатися до-
говори про концесію, спільну ді-
яльність, розподіл продукції, інші 
договори. Згідно з частиною 1 стат-
ті 4 Закону України «Про угоди про 

розподіл продукції» (Закон про роз-
поділ продукції), угода про розподіл 
продукції — це угода, відповідно до 
якої одна сторона — Україна (дер-
жава) — доручає іншій стороні — 
інвестору — на визначений строк 
проведення пошуку, розвідки та ви-
добування корисних копалин на ви-
значеній ділянці (ділянках) надр та 
ведення пов’язаних з угодою робіт, 
а інвестор зобов’язується виконати 
доручені роботи за власний рахунок 
і на свій ризик з наступною компен-
сацією витрат і отриманням плати 
(винагороди) у вигляді частини при-
буткової продукції. 

Під продукцією в цьому випадку 
розуміються корисні копалини за-
гальнодержавного та місцевого зна-
чення (мінеральна сировина), що ви-
добуваються (виробляються) під час 
розробки родовищ корисних копа-
лин. Сторонами угоди про розподіл 
продукції є держава та інвестор. При 
цьому держава виступає стороною 
відносин щодо угоди про розподіл 
продукції в особі кабінету Міністрів 
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України. У свою чергу, кабінет Міні-
стрів України виступає в особі Міжві-
домчої  комісії з  організації  укладення 
та виконання угод про розподіл про-
дукції (Міжвідомча комісія). Відпо-
відно до пункту 1 Положення про 
Міжвідомчу комісію з організації 
укладення та виконання угод про роз-
поділ продукції, затвердженого пос-
тановою кабінету Міністрів України 
від 16  березня 2000 року № 509 (По-
ложення № 509), Міжвідомча комісія 
є постійно діючим органом кабінету 
Міністрів України. 

Відповідно до частини 2 стат-
ті 4 Закону про розподіл продукції, 
угода про розподіл продукції може 
бути двосторонньою чи багатосто-
ронньою, тобто її учасниками мо-
жуть бути декілька інвесторів, за 
умови, що вони несуть солідарну 
відповідальність за зобов’язаннями, 
передбаченими такою угодою. Ін-
весторами можуть бути громадяни 
України, іноземці, особи без грома-
дянства, юридичні особи України 
або інших держав, об’єднання юри-
дичних осіб, створені в Україні чи 

за ме жами України, які мають від-
повідні матеріально-технологічні та 
економічні можливості або відповід-
ну кваліфікацію для користування 
надрами, що підтверджено докумен-
тами, виданими згідно із законами 
(процедурами) країни інвестора. 

АнАтоМІЯ вІдносИн

Умовно відносини державно-
приватного партнерства у контексті 
угод про розподіл продукції можна 
поділити на три стадії:

1) стадія проведення конкур-
су на укладення угоди про розподіл 
продукції;

2) укладення угоди про розподіл 
продукції;

3) виконання угоди про розподіл 
продукції.

Порядок проведення конкурсу на 
укладення угоди про розподіл про-
дукції регулюється статтею 7 Закону 
про розподіл продукції та Інструк-
цією № 249.

Відповідно до пункту 2 статті 6 
Закону про розподіл продукції, Пе-

релік ділянок надр затверджуєть-
ся кабінетом Міністрів України за 
спільним поданням Міжвідомчої ко-
місії та відповідних органів виконав-
чої влади з попереднім узгодженням 
Переліку з органами місцевого само-
врядування та публікується в офіцій-
них друкованих виданнях України та 
іноземних засобах масової інформа-
ції. При цьому інвестор може зверну-
тися до кабінету Міністрів України 
або Міжвідомчої комісії з пропози-
цією про вирішення питання щодо 
включення певної ділянки надр до 
цього Переліку. 

Перелік ділянок надр (родовищ 
корисних копалин), що можуть нада-
ватися у користування на умовах, ви-
значених угодами про розподіл про-
дукції (Перелік), затверджений по-
становою кабінету Міністрів України 
від 15 березня 2006 року № 308. Пере-
лік публікується в офіційних друко-
ваних виданнях України та іноземних 
засобах масової інформації. 

Організація проведення конкур-
су на укладення угоди про розподіл 
продукції (конкурс) здійснюється 

АНОНС
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Міжвідомчою комісією. Під час під-
готовки до проведення конкурсу 
Міжвідомча комісія здійснює комп-
лекс необхідних підготовчих дій. За 
результатами розгляду пакета кон-
курсної документації, поданого Між-
відомчою комісією, кабінет Міні-
стрів України приймає рішення про 
проведення конкурсу на укладення 
угоди про розподіл продукції з визна-
ченням терміну, порядку та умов його 
проведення. 

Далі Міжвідомча комісія розро-
бляє та затверджує конкурсну доку-
ментацію (протягом двох місяців від 
дня прийняття рішення про прове-
дення конкурсу), публікує оголошен-
ня про проведення конкурсу (протя-
гом двох місяців від дня прийняття 
рішення про проведення конкурсу) 
в офіційних друкованих виданнях 
України та іноземних засобах масо-
вої інформації, надає конкурсну до-
кументацію в порядку, визначеному 
в оголошенні конкурсу, дає на запи-
ти інвесторів роз’яснення з приводу 
уточнення інформації, що міститься 
в конкурсній документації, приймає 
та реєструє заявки інвесторів у вста-
новленому порядку, а точніше — па-
кет документів на участь у конкурсі, 
який складається із заяви та інших 
матеріалів, визначених умовами кон-
курсу, здійснює інші функції щодо 
організації проведення конкурсу, в 
межах своєї компетенції. 

кабінет Міністрів України визна-
чає переможця конкурсу з урахуван-
ням висновків та пропозицій Між-
відомчої комісії або визнає конкурс 
таким, що не відбувся. Строк для 
визначення переможця конкурсу 
не повинен перевищувати трьох мі-
сяців від дати закінчення гранично-
го строку подання заяв (частина 10 
статті 7 Закону про розподіл про-
дукції). результати конкурсу опублі-
ковуються в офіційних друкованих 
виданнях України та доводяться до 
відома кожного учасника конкурсу 
шляхом надіслання копії рішення 
кабінету Міністрів України. 

З переможцем конкурсу не піз-
ніше, ніж через дванадцять місяців 
від дня опублікування результатів 
конкурсу, укладається угода про роз-
поділ продукції в порядку та на умо-
вах, визначених законодавством. За 
письмовим зверненням інвестора 

цей строк може бути продовжено на 
шість місяців. 

договІрнІ уМовИ

Порядок укладення угоди про 
розподіл продукції визначається 
статтями 8—15 Закону про розподіл 
продукції та Інструкцією №  249.

У частині 2 статті 8 Закону про 
розподіл продукції безпосередньо 
названі суттєві умови угоди про 
розподіл продукції. Невід’ємною 
частиною угоди про розподіл про-
дукції є додатки, на які сторони по-
силаються в тексті угоди, зокрема, 
вичерпний перелік встановлених 
правил, норм, стандартів ведення 
робіт, пов’язаних із користуванням 
надрами, охороною довкілля, вико-
ристанням і переробкою мінераль-
ної сировини, розрахунки, плани, 
переліки, програми, таблиці тощо, 
а у разі потреби — висновки екс-

пертів (акти експертиз), науковців і 
фахівців, залучених до розроблення 
проекту угоди. 

Якщо учасником угоди про роз-
поділ продукції є іноземний інвестор, 
він зобов’язаний протягом трьох мі-
сяців з дня укладення угоди про роз-
поділ продукції зареєструвати своє 
представництво на території України. 

Проект угоди про розподіл про-
дукції розробляється протягом трьох 
місяців з дня офіційного опубліку-
вання результатів конкурсу та реє-
струється Міжвідомчою комісією. 
Проекти угод про розподіл продукції 
підлягають обов’язковій державній 
експертизі. Міжвідомча комісія не 
пізніше трьох місяців з дня реєстра-
ції проекту угоди про розподіл про-
дукції надає інвестору висновки, 
зауваження, результати проведених 
експертиз або нову редакцію угоди, 
на підставі чого інвестор повинен 
доопрацювати проект угоди чи під-
готувати свої висновки, зауваження 
до нового проекту угоди. З питань, 
що не були узгоджені сторонами 
протягом шести місяців від дня ре-
єстрації першого варіанта проекту 

угоди, за ініціативою однієї із сторін 
і за її рахунок може бути проведена 
додаткова чи повторна експертиза. 
рішення про підписання угоди з боку 
держави приймається кабінетом Мі-
ністрів України за наявності рішення 
Міжвідомчої комісії та погодження з 
органом місцевого  самоврядування. 
Підписання угоди здійснюється 
уповноваженими представниками 
сторін угоди протягом одного тижня 
з дня прийняття відповідного рішен-
ня кабінету Міністрів України. 

Строк дії угоди про розподіл про-
дукції визначається сторонами, однак 
не може перевищувати п’ятдесяти ро-
ків від дня її підписання, однак може 
бути продовжений. Продовження або 
дострокове припинення дії угоди про 
розподіл продукції підлягає держав-
ній реєстрації в порядку, визначеному 
для реєстрації угоди. Державна реє-
страція укладеної угоди про розподіл 
продукції провадиться Міжвідомчою 

комісією в порядку, визначеному ка-
бінетом Міністрів України. 

Основні вимоги до виконання 
угоди про розподіл продукції вста-
новлені статтями 16—36 Закону 
про розподіл продукції. До моменту 
розподілу продукції в пункті виміру 
право власності на всю виробле-
ну за угодою продукцію належить 
державі. Вироблена продукція роз-
поділяється щоквартально (роз-
рахунковий період), якщо інше не 
передбачене угодою про розподіл 
продукції, а відповідне коригуван-
ня з урахуванням обсягів видобутку 
(вище або нижче норми) за квартал 
переноситься на наступний роз-
рахунковий період. Щоквартальна 
частка компенсаційної продукції не 
може перевищувати сімдесяти від-
сотків загального обсягу виробленої 
в розрахунковий період продукції 
до повного відшкодування витрат 
інвестора. Жодна із сторін угоди 
про розподіл продукції не має права 
розпоряджатися виробленою про-
дукцією до її розподілу за угодою 
без письмового погодження з інши-
ми сторонами угоди.

СТРОК ДІЇ УгОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКцІЇ 
НЕ ОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ П’ЯТДЕСЯТИ РОКІВ 
ВІД ДНЯ ЇЇ ПІДПИСАННЯ




