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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 щодо сприяння пошуку та видобутку нафти і газу в Україні"
Зміст положення (норми) чинного законодавства
Зміст відповідного положення (норми)проекту акта
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО НАФТУ І ГАЗ"
Стаття 10. Право власності на нафту і газ
Право власності на природні ресурси нафти і газу, які знаходяться в межах території України, її територіальних вод та виключної (морської) економічної зони, належить Українському народу. 




Нафта і газ, видобуті користувачем нафтогазоносних надр і повернуті в надра для зберігання, технологічних цілей або запобігання їх знищенню, належать користувачу нафтогазоносними надрами, якщо інше не передбачено цим Законом або угодою про умови користування нафтогазоносними надрами. 
…
Стаття 10. Право власності на нафту і газ
Природні ресурси нафти і газу, які знаходяться в межах території України, її територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, є об’єктами права власності Українському народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією та законодавством України.
Нафта і газ, видобуті користувачем нафтогазоносних надр, в тому числі видобуті і повернуті в надра для зберігання, технологічних цілей або запобігання їх знищенню, належать користувачу нафтогазоносними надрами, якщо інше не передбачено цим Законом або угодою про умови користування нафтогазоносними надрами. 
…
Стаття 11. Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами
…
Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами має містити зокрема: 
відомості про отримувача спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, вид робіт, на проведення яких він видається; 




визначення меж ділянки нафтогазоносних надр, що надаються в користування; 
строк дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами; 
перелік обов'язкових додатків, у тому числі угоду про умови користування нафтогазоносними надрами. 
Стаття 11. Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами
…
Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами має містити зокрема: 
відомості про отримувача спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, вид користування надрами; 
вид корисної копалини (корисних копалин) відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених Кабінетом Міністрів України;
визначення меж ділянки нафтогазоносних надр, що надаються в користування; 
строк дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами. 
Невід’ємною частиною спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами є угода про умови користування нафтогазоносними надрами. 
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА
Стаття 4. Власність на надра 
Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради. 

Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися відповідним органам виконавчої влади. 

Стаття 4. Власність на надра 
1. Надра, які знаходяться в межах території України, в тому числі її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією та законодавством України. 
Окремі повноваження щодо розпорядження надрами можуть надаватися законодавством України відповідним органам виконавчої влади. 
2. Корисні копалини, які видобуто користувачем надр, є його власністю, якщо інше не передбачено законом або договором.
Право власності на корисні копалини, які вилучені під час реалізації угод про розподіл продукції відповідно до Закону України “Про угоди про розподіл продукції”, визначаються угодою про розподіл продукції.
Стаття 6. Види корисних копалин 
Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин  загальнодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. 
Стаття 6. Види корисних копалин 
Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин  загальнодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. 
Корисні копалини за їх вилученням та промисловим використанням поділяються на основні та супутні:
основні корисні копалини - корисні копалини, що визначають промислове значення родовища, напрям його промислового використання.
супутні корисні копалини - корисні копалини, видобуток яких здійснюється разом з основними корисними копалинами через технічні та технологічні умови видобування.
Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр
До відання Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр належить: 
1) реалізація державної політики у сфері регулювання гірничих відносин;
…
14)  виключено;
…
Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр
До відання Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр належить: 
1) реалізація державної політики у сфері регулювання гірничих відносин;
…
14) укладення угод про розподіл продукції щодо ділянок надр або їх частин, щодо яких виданий спеціальний дозвіл (дозволи) на користування надрами, в порядку, передбаченому Законом України "Про угоди про розподіл продукції;
…
Стаття 91. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері регулювання гірничих відносин 
До компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських рад у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить: 
1) надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення; 
2) виключено;
…
Стаття 91. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері регулювання гірничих відносин 
До компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських рад у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить: 
1) надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення; 
2) погодження проектів угод про розподіл продукції, що укладаються за результатами проведення конкурсу щодо ділянки надр, яка розташована на території відповідної області;
…
Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, геологічна інформація
Роботи і дослідження, пов'язані з геологічним вивченням надр, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку з метою узагальнення і максимального використання результатів вивчення надр, а також запобігання дублюванню зазначених робіт.
Державну реєстрацію та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.









Порядок розпорядження геологічною інформацією встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, геологічна інформація
Роботи і дослідження, пов'язані з геологічним вивченням надр, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку з метою узагальнення і максимального використання результатів вивчення надр, а також запобігання дублюванню зазначених робіт.
Державну реєстрацію та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Геологічна інформація про надра, що отримана та оброблена за рахунок коштів користувача надр, належить йому на праві власності.
Геологічна інформація, отримана користувачем надр у результаті геологічного вивчення за кошти місцевого або державного бюджету, є комунальною або державною власністю, а за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим є майном, що належить Автономній Республіці Крим.
Порядок розпорядження геологічною інформацією встановлюється Кабінетом Міністрів України.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ"
Стаття 1. Визначення термінів 
…
інвестор (інвестори) - громадянин України, іноземець, особа без громадянства, юридична особа України або іншої держави, об'єднання юридичних осіб, створене в Україні чи за її межами, особи, які діють окремо чи спільно, що має (мають) відповідні фінансово-економічні та технічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами та визначений переможцем (переможцями) конкурсу; особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, у разі укладення угоди за участю такої особи; особа, яка набула прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції, в результаті передачі прав та обов'язків відповідно до статті 26 цього Закону;
…
Стаття 1. Визначення термінів 
…
інвестор (інвестори) - громадянин України, іноземець, особа без громадянства, юридична особа України або іншої держави, об'єднання юридичних осіб, створене в Україні чи за її межами, особи, які діють окремо чи спільно, що має (мають) відповідні фінансово-економічні та технічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами та визначений переможцем (переможцями) конкурсу; або особа (особи), з якою (якими) укладена угода про розподіл продукції відповідно до частини п’ятої статті 6 цього Закону; особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, у разі укладення угоди за участю такої особи; особа, яка набула прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції, в результаті передачі прав та обов'язків відповідно до статті 26 цього Закону;
…
ділянка надр – частина надр, що обмежена у просторі географічними координатами та щодо глибини користування надрами, надана інвестору (інвесторам) у користування та зазначена у спеціальному дозволі на користування надрами, наданому (та/або зміненому) відповідно до та на умовах угоди про розподіл продукції. 
Стаття 4. Визначення угоди про розподіл продукції 
1. Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона - Україна (далі - держава) доручає іншій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції. 
2. Угода про розподіл продукції може бути двосторонньою чи багатосторонньою, тобто її учасниками можуть бути декілька інвесторів, за умови, що вони несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених такою угодою. 
…
Стаття 4. Визначення угоди про розподіл продукції 
1. Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона - Україна (далі - держава) доручає іншій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та/або видобування корисних копалин на визначеній ділянці надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції. 

2. Угода про розподіл продукції може бути двосторонньою чи багатосторонньою, тобто її учасниками можуть бути декілька інвесторів, за умови, що вони несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених такою угодою, за винятком операцій, що здійснюються на власний ризик відповідно до умов угоди. 
…
Стаття 5. Сторони угоди про розподіл продукції
…
3. У тому разі коли інвестором в угоді виступає об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених угодою про розподіл продукції. 
Стаття 5. Сторони угоди про розподіл продукції
…
3. У тому разі коли інвестором в угоді виступає об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених угодою про розподіл продукції, за винятком операцій, що здійснюються на власний ризик відповідно до умов угоди. 
Стаття 6. Умови укладення угоди про розподіл продукції
1. Угоди про розподіл продукції відповідно до цього Закону можуть укладатися щодо окремих ділянок (ділянки) надр, що обмежуються у просторі та координатами, в межах яких знаходяться родовища, частини родовищ корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України. 
На вимогу інвестора і у випадках, коли земельні ділянки, необхідні для виконання укладеної угоди про розподіл продукції, знаходяться у державній або комунальній власності, ділянки надр (родовища корисних копалин) надаються разом із такими земельними ділянками. У всіх інших випадках держава забезпечує надання на вимогу інвестора земельних ділянок, необхідних для виконання укладеної угоди про розподіл продукції, у порядку, зазначеному у такій угоді. У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або в комунальній власності набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до закону, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.
…
3. Внесення змін до географічних координат ділянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції або щодо яких Міжвідомчою комісією ведуться переговори з питання укладення такої угоди, забороняється.
Така заборона не поширюється на внесення змін до географічних координат ділянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких укладено угоду про розподіл продукції, яке здійснюється на вимогу інвестора (інвесторів) в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, шляхом внесення відповідних змін до спеціального дозволу на користування надрами без необхідності внесення відповідних змін до такої угоди.








…
5. За рішеннями Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування угода про розподіл продукції може бути укладена без проведення конкурсу щодо ділянок надр із незначними запасами корисних копалин, що підтверджується висновками відповідних державних органів. 

У разі якщо надрокористувач, який має спеціальний дозвіл на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах, виявив бажання укласти угоду про розподіл продукції, така угода (двостороння або багатостороння) за рішенням Кабінету Міністрів України також може бути укладена без проведення конкурсу.
Угоду про розподіл продукції може бути укладено в такому порядку також на підставі одночасно декількох спеціальних дозволів та/або щодо декількох ділянок надр, , незалежно від того, чи є такі ділянки надр суміжними або такими, що знаходяться окремо одна від одної.

Рішення Кабінету Міністрів України щодо укладення угоди без проведення конкурсу ухвалюється на підставі:
письмового звернення (заяви) надрокористувача до Міжвідомчої комісії з пропозицією укласти угоду про розподіл продукції (двосторонню або багатосторонню) з доданням копій документів, що підтверджують правовий статус заявника, його фінансові можливості, копію спеціального дозволу (дозволів) на користування надрами та інших відомостей та матеріалів за запитом Міжвідомчої комісії;
пропозицій Міжвідомчої комісії щодо можливості укладення угоди про розподіл продукції.
У разі подання звернення (заяви) надрокористувача щодо укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції таке звернення (заява) має бути підписане усіма заявниками та містити відомості про кожного з них. 
Кабінет Міністрів України розглядає звернення надрокористувача та ухвалює відповідне рішення у тримісячний строк з дня його подання та реєстрації робочим органом Міжвідомчої комісії.

Угода про розподіл продукції має бути укладена з надрокористувачем з дотриманням вимог цього Закону не пізніше 12 місяців з дня ухвалення відповідного рішення Кабінету Міністрів України.
Після укладення угоди про розподіл продукції спеціальний дозвіл на користування надрами підлягає переоформленню відповідно до положень цього Закону та в порядку, передбаченому такою угодою. У разі укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції новий спеціальний дозвіл на користування надрами оформляється на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди. У випадку укладення угоди щодо декількох ділянок надр оформляється єдиний спеціальний дозвіл на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди. 




Під час розгляду заяви Міжвідомчою комісією і проведення переговорів щодо узгодження умов угоди про розподіл продукції надрокористувач не втрачає права на проведення передбачених спеціальним дозволом робіт на відповідній ділянці надр.
Стаття 6. Умови укладення угоди про розподіл продукції
1. Угоди про розподіл продукції відповідно до цього Закону можуть укладатися щодо окремих ділянок надр, що обмежуються у просторі та координатами, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, або відповідно до частини п’ятої цієї статті. 

На вимогу інвестора і у випадках, коли земельні ділянки, необхідні для виконання укладеної угоди про розподіл продукції, знаходяться у державній або комунальній власності, ділянка надр надається разом із такими земельними ділянками. У всіх інших випадках держава забезпечує надання на вимогу інвестора земельних ділянок, необхідних для виконання укладеної угоди про розподіл продукції, у порядку, зазначеному у такій угоді. У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або в комунальній власності набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до закону, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.

…
3. Внесення змін до географічних координат ділянок надр, щодо яких оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції або щодо яких Міжвідомчою комісією ведуться переговори з питання укладення такої угоди, забороняється.
Така заборона не поширюється на внесення змін до географічних координат ділянки надр, щодо якої укладено угоду про розподіл продукції, яке здійснюється на вимогу інвестора (інвесторів) в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, або в разі поширення на вимогу такого інвестора (інвесторів) та на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, уповноваженого згідно частини другої статті 5 цього Закону, умов укладеної угоди на додаткову ділянку (ділянки) надр або її (їх) частину (частини), щодо якої (яких) інвестор (особа, яка на 100% прямо чи опосередковано контролює, контролюється інвестором) має окремий спеціальний дозвіл (дозволи) на користування надрами, шляхом внесення відповідних змін до спеціального дозволу на користування надрами без необхідності внесення відповідних змін до такої угоди.
…
5. 






У разі якщо надрокористувач, який має спеціальний дозвіл на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах, виявив бажання укласти угоду про розподіл продукції, така угода (двостороння або багатостороння) за рішенням Кабінету Міністрів України також може бути укладена без проведення конкурсу.
Угоду про розподіл продукції може бути укладено в такому порядку також на підставі одночасно декількох спеціальних дозволів щодо декількох ділянок надр, або їх частин, незалежно від того, чи є такі ділянки надр (їх частини) суміжними або такими, що знаходяться окремо одна від одної.
Рішення щодо доцільності укладення угоди без проведення конкурсу ухвалюється Міжвідомчою комісією на підставі:
письмового звернення (заяви) заявника (заявників) до Міжвідомчої комісії з пропозицією укласти угоду про розподіл продукції (двосторонню або багатосторонню) із зазначенням основних умов угоди про розподіл продукції, що пропонуються, з доданням копій документів, що підтверджують правовий статус заявника (заявників), фінансові можливості, копію (копії) спеціального дозволу (дозволів) на користування надрами.


У разі подання звернення (заяви) щодо укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції таке звернення (заява) має бути підписане усіма заявниками та містити відомості про кожного з них.
Міжвідомча комісія розглядає звернення (заяву), ухвалює рішення про доцільність укладення угоди про розподіл продукції та повідомляє заявника (заявників) про прийняте рішення у місячний строк з дня його подання та реєстрації робочим органом Міжвідомчої комісії.
Угода про розподіл продукції має бути укладена з дотриманням вимог цього Закону не пізніше 12 місяців з дня ухвалення відповідного рішення Міжвідомчою комісією.

Після укладення угоди про розподіл продукції спеціальний дозвіл на користування надрами, а в разі потреби, документи, що засвідчують право користування землею та інші чинні документи дозвільного характеру, оформлені до укладення угоди про розподіл продукції, підлягають переоформленню відповідно до положень цього Закону та в порядку, передбаченому такою угодою. У разі укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції новий спеціальний дозвіл на користування надрами оформляється на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди. У випадку укладення угоди щодо ділянок надр (їх частин), визначених декількома спеціальними дозволами, оформляється єдиний спеціальний дозвіл на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди. 
Під час розгляду заяви Міжвідомчою комісією і проведення переговорів щодо узгодження умов угоди про розподіл продукції заявник (заявники) не втрачає (не втрачають) права на проведення передбачених спеціальним дозволом робіт на відповідній ділянці надр або її частині. Документи дозвільного характеру, погодження, документи, що засвідчують право користування землею та інші, видані до укладення угоди про розподіл продукції залишаються чинними до їх переоформлення (в разі потреби) в порядку, передбаченому угодою.
Стаття 7. Проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції
…
ділянки надр (родовищ, частин родовищ корисних копалин), щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (далі - об'єкт конкурсу), включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини користування надрами;
… 
Стаття 7. Проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції
…
ділянки надр, щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (далі - об'єкт конкурсу), включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини користування надрами;
… 
Стаття 8. Вимоги до угоди про розподіл продукції 
1. Угода про розподіл продукції має бути укладена у письмовій формі і відповідати вимогам конкурсу на укладення такої угоди та вимогам цього Закону. 


2. В угоді про розподіл продукції визначаються: перелік видів діяльності інвестора та програма обов'язкових робіт із визначенням строків виконання, обсягів і видів фінансування, технологічного обладнання та інших показників, що не можуть бути нижчими від запропонованих інвестором у конкурсній заяві, а також інші істотні умови. 
Істотними умовами угоди про розподіл продукції є: 
1) найменування сторін угоди та їх реквізити; 
2) характеристика ділянки надр (родовищ корисних копалин), щодо якої укладається угода, включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини промислової розробки надр; 
…
4) проект рекультивації земель, порушених під час проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин; 
…
31) порядок передачі інвестором рухомого майна державі, яке було ним створене або придбане для виконання угоди про розподіл продукції та право власності на яке перейшло до держави відповідно до закону; 
…
4. Невід'ємною частиною угоди про розподіл продукції є додатки, на які сторони посилаються в тексті угоди, зокрема вичерпний перелік встановлених правил, норм, стандартів ведення робіт, пов'язаних із користуванням надрами, охороною довкілля, використанням і переробкою мінеральної сировини, розрахунки, плани, переліки, програми, таблиці тощо, а у разі потреби - висновки експертів (акти експертиз), науковців і фахівців, залучених до розроблення проекту угоди. 
…
Стаття 8. Вимоги до угоди про розподіл продукції 
1. Угода про розподіл продукції має бути укладена у письмовій формі і відповідати вимогам цього Закону. Угода про розподіл продукції, що укладається за результатами конкурсу на укладення такої угоди повинна відповідати також вимогам такого конкурсу. 
2. В угоді про розподіл продукції визначаються: перелік видів діяльності інвестора та програма обов'язкових робіт із визначенням строків виконання, обсягів і видів фінансування, технологічного обладнання та інших показників, що не можуть бути нижчими від запропонованих інвестором у конкурсній заяві, а також інші істотні умови. 
Істотними умовами угоди про розподіл продукції є: 
1) найменування сторін угоди та їх реквізити; 
2) характеристика ділянки надр, щодо якої укладається угода, включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини промислової розробки надр; 

…
4) вимоги щодо рекультивації земель, порушених під час проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин; 
…
31) порядок передачі інвестором майна державі, яке було ним створене або придбане для виконання угоди про розподіл продукції та право власності на яке перейшло до держави відповідно до закону; 
…
4. Невід'ємною частиною угоди про розподіл продукції є додатки, на які сторони посилаються в тексті угоди. 
…
Стаття 9. Особливі умови угод про розподіл продукції
1. Угоди про розподіл продукції, укладені щодо пошуку, розвідки та видобування вуглеводневої сировини, а також щодо використання родовищ із значними запасами корисних копалин, крім істотних умов, зазначених у статті 8 цього Закону, повинні передбачати також такі істотні умови: 
…
порядок і строки оцінки рівня забруднення довкілля в районі експлуатації ділянки надр (земельної ділянки, наданої для потреб, пов'язаних з користуванням надрами) на момент укладення угоди; 
… 
4. За домовленістю сторін, умовами багатосторонньої угоди про розподіл продукції може передбачатися порядок зміни обсягу прав та обов'язків інвесторів в угоді про розподіл продукції, у тому числі розподіл їхніх часток у виробленій продукції, що видобута з окремих покладів (ділянок надр) у межах наданої у користування за угодою ділянки надр та/або під час виконання окремих етапів або видів робіт. Порядок і підстави для зміни обсягу прав та обов'язків інвесторів в угоді про розподіл продукції мають встановлюватися такою угодою та відповідним операційним договором між інвесторами. Положення цієї статті також застосовується, якщо стороною угоди про розподіл продукції є особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, незалежно від визначеного умовами конкурсу на укладення такої угоди розміру обсягу прав і обов'язків (частки участі) такої особи в угоді про розподіл продукції.
Стаття 9. Особливі умови угод про розподіл продукції
1. Угоди про розподіл продукції, укладені щодо пошуку, розвідки та видобування вуглеводневої сировини, а також щодо використання родовищ із значними запасами корисних копалин, крім істотних умов, зазначених у статті 8 цього Закону, повинні передбачати також такі істотні умови: 
…
порядок і строки оцінки рівня забруднення довкілля в районі експлуатації ділянки надр (земельної ділянки, наданої для потреб, пов'язаних з користуванням надрами) до початку робіт за угодою; 
… 
4. За домовленістю сторін, умовами багатосторонньої угоди про розподіл продукції може передбачатися порядок зміни обсягу прав та обов'язків інвесторів (оператора) в угоді про розподіл продукції, у тому числі розподіл їхніх часток у виробленій продукції, що видобута з окремих покладів (частин ділянки надр) у межах наданої у користування за угодою ділянки надр та/або під час виконання окремих етапів або видів робіт. Порядок і підстави для зміни обсягу прав та обов'язків інвесторів в угоді про розподіл продукції мають встановлюватися такою угодою та відповідним операційним договором між інвесторами. Положення цієї статті також застосовується, якщо стороною угоди про розподіл продукції є особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, незалежно від визначеного умовами конкурсу на укладення такої угоди розміру обсягу прав і обов'язків (частки участі) такої особи в угоді про розподіл продукції.
Стаття 11. Реєстрація та узгодження проекту угоди про розподіл продукції
1. Проект угоди про розподіл продукції розробляється протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування результатів конкурсу та реєструється робочим органом Міжвідомчої комісії. 


2. Проекти угод про розподіл продукції підлягають обов'язковій державній експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань відповідно до законодавства.
…
4. Проект угоди про розподіл продукції має бути узгоджений з органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що відповідно до угоди передається в користування. 
…
Стаття 11. Реєстрація та узгодження проекту угоди про розподіл продукції
1. Проект угоди про розподіл продукції розробляється протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування результатів конкурсу або з дня прийняття рішення щодо доцільності укладення угоди відповідно до частини п’ятої статті 6 цього Закону та реєструється робочим органом Міжвідомчої комісії. 
2. Проекти угод про розподіл продукції підлягають обов'язковій експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань відповідно до законодавства.
…
4. Проект угоди про розподіл продукції має бути узгоджений з органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що відповідно до угоди передається в користування, крім проектів угод, що укладаються відповідно до частини п’ятої статті 6 цього Закону. 
…
Стаття 16. Виконання робіт, передбачених угодами про розподіл продукції 
…
2. Після закінчення окремих етапів пошукових і розвідувальних робіт інвестор зобов'язаний повернути ділянки надр, передані йому в користування, відповідно до умов угоди про розподіл продукції. 
…
Стаття 16. Виконання робіт, передбачених угодами про розподіл продукції 
…
2. Якщо це прямо передбачено угодою про розподіл продукції, після закінчення окремих етапів пошукових і розвідувальних робіт інвестор зобов'язаний повернути частину ділянки надр, переданої йому в користування, відповідно до умов угоди про розподіл продукції. 
…
Стаття 19. Розподіл виробленої продукції 
…
5. Порядок визначення складу витрат, що підлягають відшкодуванню інвестору компенсаційною продукцією, визначається угодою про розподіл продукції і повинен відповідати таким вимогам: 
відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів, пов'язані з виконанням передбачених угодою робіт, іншою діяльністю, що здійснюється за угодою, та виконанням інших зобов'язань інвестора за угодою, понесені після офіційного опублікування результатів конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції відповідно до частини одинадцятої статті 7 цього Закону або прийняття рішення Кабінетом Міністрів України відповідно до частини п'ятої статті 6 цього Закону, якщо інше не передбачено угодою;
…
Стаття 19. Розподіл виробленої продукції 
…
5. Порядок визначення складу витрат, що підлягають відшкодуванню інвестору компенсаційною продукцією, визначається угодою про розподіл продукції і повинен відповідати таким вимогам: 
відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів, пов'язані з виконанням передбачених угодою робіт, іншою діяльністю, що здійснюється за угодою, та виконанням інших зобов'язань інвестора за угодою, понесені після офіційного опублікування результатів конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції відповідно до частини одинадцятої статті 7 цього Закону або витрати інвестора, пов’язані із пошуком, розвідкою, видобутком в межах ділянки надр, щодо якої укладена угода про розподіл продукції відповідно до частини п’ятої статті 6 цього Закону, в тому числі вартість створеного (придбаного) майна, понесені до укладення такої угоди, та витрати у зв’язку з укладанням такої угоди, якщо інше не передбачено угодою;
…
Стаття 20. Право власності сторін угоди про розподіл продукції на вироблену продукцію 
…
3. Угода про розподіл продукції може передбачати можливість продажу (реалізації) оператором угоди частки інвесторів у виробленій продукції або всього обсягу виробленої продукції після його розподілу, в тому числі державної частки, із обов'язком оператора здійснювати передачу грошового еквівалента часток такої продукції інвесторам та/або державі. Порядок та умови реалізації виробленої продукції та передачі грошового еквівалента такої продукції визначаються в угоді про розподіл продукції.

Стаття 20. Право власності сторін угоди про розподіл продукції на вироблену продукцію 
…
3. Угода про розподіл продукції може передбачати можливість продажу (реалізації) інвестором (оператором угоди) всього обсягу виробленої продукції після його розподілу, в тому числі державної частки та/або часток інвесторів у виробленій продукції, із обов'язком інвестора (оператора) здійснювати передачу грошового еквівалента часток такої продукції державі та/або інвесторам. Порядок та умови реалізації виробленої продукції та передачі грошового еквівалента такої продукції визначаються в угоді про розподіл продукції.

Стаття 23. Право власності на майно, створене або придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції 
1. Майно, створене або придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, є власністю інвестора. 
Право власності на таке майно переходить від інвестора до держави з дня, коли вартість зазначеного майна повністю відшкодована компенсаційною продукцією, або з дня припинення дії угоди про розподіл продукції на умовах і в порядку, передбачених угодою. 

















2. Після переходу до держави права власності на майно, створене або придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, інвестор протягом строку дії угоди має переважне право на користування таким майном для  виконання передбачених угодою робіт. 
3. Право інвестора на користування майном, що перейшло у власність держави, та умови користування визначаються виключно угодою про розподіл продукції.
Стаття 23. Право власності на майно, створене або придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції 
1. Майно, створене або придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, є власністю інвестора. 
З урахуванням особливостей цієї статті право власності на таке майно переходить від інвестора до держави з дня, коли вартість зазначеного майна повністю відшкодована компенсаційною продукцією, або з дня припинення дії угоди про розподіл продукції на умовах і в порядку, передбачених угодою. 
Якщо в момент припинення угоди про розподіл продукції вартість майна, створеного або придбаного інвестором (інвесторами) для виконання угоди про розподіл продукції, була відшкодована компенсаційною продукцією частково, таке майно:
залишається у власності інвестора (інвесторів) за умови сплати державі частини вартості майна, що була відшкодована компенсаційною продукцією, або
переходить у власність держави за умови виплати інвестору (інвесторам) частини вартості майна, що залишилась невідшкодованою компенсаційною продукцією. 
Виплата вартості частково відшкодованого майна повинна бути проведена не пізніше 12 місяців з дня припинення угоди про розподіл продукції.
Якщо після припинення угоди про розподіл продукції майно залишається у власності інвестора (інвесторів), такий інвестор (інвестори) має право на продовження його експлуатації та отримання з цією метою необхідних дозвільних документів.
2. Після переходу до держави права власності на майно, створене або придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, інвестор протягом строку дії угоди має переважне право на користування таким майном для  виконання передбачених угодою робіт. 
3. Право інвестора на користування майном, що перейшло у власність держави, та умови користування визначаються виключно угодою про розподіл продукції.
4. Правовий режим майна, яке було створене або придбане інвестором (інвесторами) до моменту укладення угоди про розподіл продукції відповідно до частини п’ятої статті 6 цього Закону та використовується для виконання такої угоди, умови його використання, вартість та інші питання, пов’язані із таким майном, визначається такою угодою.
5. Якщо стороною угоди про розподіл продукції є державне підприємство або господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток, паїв) якого належить державі, або господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток, паїв) якого належить іншому господарському товариству, 100 відсотками акцій (часток, паїв) якого володіє держава, то в такій угоді сторони можуть передбачити перехід у його власність або господарське відання майна, вартість якого при виконанні угоди про розподіл продукції була повністю відшкодована компенсаційною продукцією.
Стаття 24. Інформація, отримана в результаті виконання угоди про розподіл продукції 
1. Права на геологічну, геофізичну, геохімічну, техніко-економічну та іншу інформацію, а також зразки гірничих порід (у тому числі керн) та інші дані (далі - інформація), отримані інвестором у результаті виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, належать державі. При дотриманні умов конфіденційності, передбачених угодою, інвестор має право вільно і безоплатно користуватися зазначеною інформацією з метою виконання робіт, передбачених угодою. 
…

2. Сторони угоди несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, одержаної під час виконання угоди про розподіл продукції, відповідно до вимог угоди та законодавства України. Інвестор має право передавати інформацію, зазначену в цій статті, своїм афілійованим особам, консультантам, підрядникам, субпідрядникам та іншим особам, для яких отримання такої інформації є необхідним для виконання ними робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, та/або функцій в порядку, встановленому угодою про розподіл продукції, за умови дотримання ними вимог конфіденційності. 
Стаття 24. Інформація, отримана в результаті виконання угоди про розподіл продукції 
1. Права на геологічну, геофізичну, геохімічну, техніко-економічну та іншу інформацію, а також зразки гірничих порід (у тому числі керн) та інші дані (далі - інформація), отримані інвестором у результаті виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, належать державі, якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції. При дотриманні умов конфіденційності, передбачених угодою, інвестор має право вільно і безоплатно користуватися зазначеною інформацією з метою виконання робіт, передбачених угодою. 
…
2. Сторони угоди несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, одержаної під час виконання угоди про розподіл продукції, відповідно до вимог угоди та законодавства України. Інвестор має право передавати інформацію, зазначену в цій статті, своїм афілійованим особам, консультантам, аудиторам, підрядникам, субпідрядникам та іншим особам, для яких отримання такої інформації є необхідним для виконання ними робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, та/або функцій в порядку, встановленому угодою про розподіл продукції, за умови дотримання ними вимог конфіденційності. 
3. Правовий режим інформації, яка була набута інвестором до моменту укладення угоди про розподіл продукції відповідно до частини п’ятої статті 6 цього Закону та використовується для виконання угоди про розподіл продукції, визначається такою угодою.
Стаття 26. Передача прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції 
1. Інвестор має право передати повністю або частково свої права та обов'язки, визначені угодою про розподіл продукції, будь-якій юридичній або фізичній особі лише за згодою держави та за умови, що така особа має достатньо фінансових і технічних ресурсів, а також досвід організації діяльності, необхідні для виконання робіт, передбачених угодою. Відмова держави у такій згоді без поважних підстав не допускається. Якщо на запит інвестора щодо передачі прав та обов'язків, визначених угодою, Кабінет Міністрів України не дав відповіді протягом 90 днів з дня отримання запиту, згода держави вважається отриманою. 
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