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Резюме 

 

Однією з ключових ознак прозорості та відкритості сфери видобутку корисних копалин є 
оприлюднені ліцензії та контракти (договори, угоди та інші документи), що надають суб’єктам 
господарювання право на користування надрами.  

Україна як держава що впроваджує Ініціативу прозорості видобувних галузей (ІПВГ), 
зобов’язана розкривати будь-які договори та ліцензії, що були видані, укладені або змінені, 
починаючи з 1 січня 2021 року (вимога 2.4 Стандарту ІПВГ у редакції 2019 року - далі Стандарт 
ІПВГ). Країнам, що впроваджують ІПВГ, потрібно публічно розкривати інформацію про будь-
які договори та ліцензії, в яких містяться умови розробки покладів нафти, газу та інших 
корисних копалин. 

d) Термін «договір», згаданий у пункті 2.4(а), означає:  

i. Повний текст будь-якого контракту, концесії, угоди про розподіл продукції або іншого 
договору, присудженого або укладеного урядом, у якому містяться умови розробки нафти, 
газу та інших мінеральних ресурсів.  

ii. Повний текст будь-якого додатку, доповнення або додаткової угоди, якими 
встановлюються детальні умови щодо прав на розробку, описаних у пункті 2.4(d)(і), або їх 
реалізації.  

iii. Повний текст будь-якої зміни або доповнення до документів, вказаних у пунктах 2.4(d)(і) 
та 2.4(d)(іі). 

Джерело: Стандарт ІПВГ 

Україна, хоча і зробила суттєві кроки у напрямку виконання вимоги 2.4 Стандарту ІПВГ, але 
поки що перебуває на етапі часткового розкриття контрактів видобувного сектору, 
налаштування та вдосконалення цього процесу.  

Вимога 2.4 Стандарту ІПВГ повністю виконана у частині розкриття спеціальних дозволів на 
користування надрами: на сайті Державної служби геології та надр (Держгеонадр) 
систематично публікуються видані спеціальні дозволи на користування надрами з угодами 
про умови користування надрами. Всі спеціальні дозволи на користування надрами (дійсні, 
недійсні та тимчасово припинені) доступні у Реєстрі спецдозволів на сайті ДНВП «Геоінформ 
України» – установи Держгеонадр. 

До цього часу залишається невиконаною у повному обсязі частина вимоги 2.4. Стандарту 
ІПВГ щодо розкриття видобувних контрактів: нерозкритими є договори про спільну 
діяльність і робляться перші кроки до розкриття інформації про угоди про розподіл продукції 
(УРП).  

Зокрема, у відповідності до вимог Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних 
галузях», Міністерство енергетики у травні 2021 року оприлюднило на своєму сайті 
інформацію про істотні умови 7 УРП (часткове розкриття контрактів), підписаних наприкінці 
2020 року. Втім як показав проведений DiXi Group аналіз, процес розкриття умов УРП наразі 
далекий від досконалого. Тому метою цього дослідження є огляд стану розкриття видобувних 
контрактів різними країнами світу, аналіз їх текстів за низкою критеріїв, виявлення позитивних 
аспектів, які Україна може імплементувати.  

https://eiti.org/document/eiti-standard-2019
https://www.geo.gov.ua/vidani-specialni-dozvoli-na-koristuvannya-nadrami-z-ugodami-pro-umovi-koristuvannya-nadrami/
https://www.geo.gov.ua/vidani-specialni-dozvoli-na-koristuvannya-nadrami-z-ugodami-pro-umovi-koristuvannya-nadrami/
https://geoinf.kiev.ua/specdozvoli/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19#Text
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245328330&cat_id=245328319&fbclid=IwAR2Qnb5kj6naYlbiPSHtI_qCylVvXWafxMf0JxI-MN8ClcETZFvaJ5NaiwQ
https://dixigroup.org/analytic/rozkrittya-informaczi%d1%97-pro-vidobuvni-kontrakti-kejs-ugod-pro-rozpodil-produkczi%d1%97-urp/


З проведеного дослідження випливає, що найкращою практикою прозорості видобувних 
контрактів є їх повне розкриття (включно з додатками та оновленнями), це практика більшості 
із досліджуваних країн.  

У Верховній Раді зареєстровано та очікує розгляду в другому читанні законопроєкт № 3790, 
яким передбачено оприлюднення копій договорів (угод) щодо користування надрами у 
машиночитному форматі, укладених після набуття чинності законопроектом, в повному обсязі 
– як того вимагає Стандарт ІПВГ. Цей Закон покликаний створити нормативно-правові засади 
для порядку, строків оприлюднення договорів та визначити відповідальних за цей процес. 
Разом із тим, його імплементація вимагатиме відповідей на низку практичних питань щодо 
формату оприлюднення, обмежень у розкритті комерційної інформації тощо.  

Результати вивчення іноземного досвіду демонструють різні підходи до розкриття контрактів, 
серед яких можна обрати прийнятний для України. Також сам факт того, що більшість з 
розглянутих у дослідженні країн розкривають видобувні контракти в повному обсязі з усіма 
асоційованими документами (додатками, додатковими угодами) може стати потужним 
аргументом на користь прийняття законопроєкту №3790. 

У дослідженні проаналізовано опубліковані видобувні контракти 99 країн світу за наступними 
критеріями: формат тексту, повнота, наявність опублікованих додатків, вилучення чи наявність 
певної конфіденційної чи комерційної інформації, мова контракту. Також розглянуто поточний 
стан розкриття видобувних контрактів в Україні, поняття конфіденційної інформації та 
комерційної таємниці в українському нормативно-правовому полі. 

 

За результатами дослідження надано такі РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

 

 

• розробити та затвердити на рівні Багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ (БГ 
ІПВГ) графік та план поступового розкриття контрактів відповідно до вимоги 2.4 
(b) Стандарту ІПВГ у редакції 2019 року; 
 

• прискорити прийняття законопроєкту №3790, який забезпечить законодавче 
врегулювання різних аспектів розкриття видобувних контрактів;   
 

• опрацювати можливість затвердження в Україні типової (модельної) УРП, що 
забезпечило б чітке розуміння потенційними інвесторами та громадськістю 
принципів організації видобувної діяльності в рамках режиму УРП на старті 
переговорів, спростило би та стандартизувало процес їх укладення та 
оприлюднення. 

 

 

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69368


1. Методологія та сфера охоплення дослідження  
 

Аналіз даних про оприлюднення контрактів видобувного сектору здійснено на основі трьох 
інформаційних джерел: 

1) дослідження «Contract Transparency Policy and Practice Tracker» містить відомості про 
стан оприлюднення видобувних контрактів та ліцензій на користування надрами у 
країнах світу. За даними дослідження 49 країн зі 103 проаналізованих публікують деякі 
видобувні контракти та/або ліцензії. 

2) сайт Resource Contracts, на якому станом на вересень 2021 року опубліковано 2603 

документи (включаючи контракти, додаткові угоди, ліцензії) 97 країн світу. 

3) сайт ІПВГ охоплює дані щодо 55 країн-учасниць, з яких 50 мають повністю або частково 
оприлюднені видобувні контракти. 

Перелік країн, охоплених цими інформаційними джерелами, див. у Табл. 1.  

Таблиця 1.Відомості про країни, що оприлюднюють видобувні контракти 

Дослідження «Contract 
Transparency Policy and Practice 
Tracker» 

(103*країни) 

Resource Contracts  

(97 країн) 

ІПВГ 

(55** країн) 

1. Афганістан 2. Албанія 
3. Алжир 4. Ангола 
5. Аргентина 6. Вірменія 
7. Австралія (західна) 
8. Азербайджан 9. Бахрейн 10. 
Бангладеш 11. Болівія 
12. Ботсвана 13. Бразилія 
14. Буркіна-Фасо 
15. Камбоджа 16. Камерун 
17. Канада (Альберта) 
18. Центральноафриканська 
Республіка 19. Чад 20. Чилі 
21. Китай  22. Колумбія  
23. Кот-д’Івуар 24. Куба  
25. Домініканська Республіка 
26. Демократична Республіка 
Конго 27. Еквадор 28. Єгипет 
29. Екваторіальна Гвінея 
30. Еритрея 31. Ефіопія 
32. Габон 33. Німеччина 
34. Гана 35. Греція 
36. Гватемала 37. Гвінея 
38. Гайана 39. Гондурас 
40. Ісландія 41. Індія 
42. Індонезія 43. Іран 44. Ірак 
45. Ірак (Курдистан) 
46. Казахстан 47. Кувейт 
48. Киргизька Республіка  
49. Лаос 50. Ліван 51. Ліберія 
52. Лівія 53. Мадагаскар 

1. Афганістан 2. Албанія. 
3. Алжир 4. Ангола 
5. Аргентина 6. Австралія 
7. Азербайджан 8. Бангладеш 
9. Беліз 10. Бенін 11. Болівія 
12. Бразилія 13. Бруней-
Даруссалам 14. Буркіна-Фасо 
15. Бурунді 16. Камбоджа 
17. Камерун 
18. Центральноафриканська 
Республіка 19. Чад 20. Чилі 
21. Китай 22. Колумбія 
23. Конго 24. Демократична 
Республіка Конго 25. Кіпр 26. 
Домініканська Республіка 27. 
Еквадор 28. Єгипет 29. 
Екваторіальна Гвінея 30. 
Еритрея 31. Ефіопія 32. Габон 
33. Гамбія 34. Грузія 35. Гана 
36. Греція 37. Гватемала 38. 
Гвінея 39. Гайана 40. Ісландія 
41. Індія 42. Індонезія 43. Ірак 
44. Ірландія 45. Кот-д'Івуар 
46. Йорданія 47. Казахстан 
48. Кенія 49. Ліван 50. Ліберія 
51. Лівія 52. Мадагаскар 
53. Малаві 54. Малайзія 
55. Малі 56. Мавританія 
57. Мексика 58. Монголія 
59. Марокко 60. Мозамбік 

1. Афганістан 2. Албанія 
3. Аргентина 4. Вірменія  
5. Буркіна-Фасо 6. Камерун 
7. Центральноафриканська 
Республіка 8. Чад 9. Колумбія 10. 
Кот-д'Івуар 11. Демократична 
Республіка Конго 
12. Домініканська Республіка 
13. Еквадор 14. Ефіопія 
15. Німеччина 16. Гана 
17. Гватемала 18. Гвінея 
19. Гайана 20. Гондурас 
21. Індонезія 22. Ірак 
23. Казахстан 24. Киргизька 
Республіка 25. Ліберія 
26. Мадагаскар 27. Малаві 
28. Малі 29. Мавританія 
30. Мексика 31. Монголія 
32. Мозамбік 33. М’янма 
34. Нідерланди 35. Нігер 
36. Нігерія 37. Норвегія 38. Папуа-
Нова Гвінея 39. Перу 40. 
Філіппіни 41. Конго 42. Сенегал 
43. Сейшели 44. Сьєрра-Леоне 
45. Суринам 46. Сан-Томе і 
Принсіпі 47. Таджикистан 48. 
Танзанія 49. Східний Тимор 50. 
Того 51. Тринідад і Тобаго 52. 
Уганда 53. Україна 54. 
Великобританія 55. Замбія 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FXEeD43jw6VYHV8yS-8KJ5-rR5l0XtKxVQZBWzr-ohY/edit#gid=0
https://resourcecontracts.org/
https://eiti.org/countries
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FXEeD43jw6VYHV8yS-8KJ5-rR5l0XtKxVQZBWzr-ohY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FXEeD43jw6VYHV8yS-8KJ5-rR5l0XtKxVQZBWzr-ohY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FXEeD43jw6VYHV8yS-8KJ5-rR5l0XtKxVQZBWzr-ohY/edit#gid=0
https://resourcecontracts.org/
https://eiti.org/countries


54. Малаві 55. Малайзія 
56. Малі 57. Мавританія 
58. Мексика 59. Монголія 
60. Марокко 61. Мозамбік 
62. М’янма 63. Нідерланди 64. 
Нова Зеландія 65. Нігер 
66. Нігерія 67. Норвегія 
68. Оман 69. Папуа-Нова 
Гвінея 70. Перу 71. Філіппіни 
72. Португалія 73. Катар 
74. Конго 75. Російська 
Федерація 76. Сан-Томе і 
Принсіпі 77. Саудівська Аравія 
78. Сенегал 79. Сейшели 
80. Сьєрра-Леоне 
81. Соломонові острови 
82. Південно-Африканська 
Республіка 83. Південний 
Судан 84. Судан 85. Суринам 
86. Таджикистан 87. Танзанія 
88. Східний Тимор 89. Того 90. 
Тринідад і Тобаго 91. Туніс 92. 
Туркменістан 93. Уганда 94. 
Україна 95. Об’єднані Арабські 
Емірати 96. Великобританія 
97. США 98. Узбекистан 
99. Венесуела 100. В’єтнам 
101. Ємен 102. Замбія 
103. Зімбабве 

61. М’янма 62. Намібія 
63. Нігер  64. Нігерія 
65. Норвегія 66. Пакистан 
67. Папуа-Нова Гвінея 
68. Парагвай 69. Перу 
70. Філіппіни 71. Польща 
72. Португалія 73. Катар 
74. Російська Федерація 
75. Сан-Томе і Принсіпі 
76. Сенегал 77. Сейшели 
78. Сьєрра-Леоне 79. Сомалі 
80. Південно-Африканська 
Республіка 81. Суринам 
82. Сирійська Арабська 
Республіка 83. Таджикистан 
84. Танзанія 85. Таїланд 86. 
Східний Тимор 87. Того 88. 
Тринідад і Тобаго 89. Туніс 90. 
Туркменістан 91. Уганда 92. 
Україна 93. США 94. 
Узбекистан 95. Венесуела 96. 
Ємен 97. Замбія 

* згідно із джерелом, 49 країн публікують деякі видобувні контракти та/або ліцензії.  

** з яких 50 країн повністю або частково оприлюднили видобувні контракти. 

Оскільки: 

• для цілей дослідження аналіз проводився лише щодо досвіду тих країн, що повністю 
чи частково розкривають видобувні контакти, досвід країн із закритими контрактами 
до уваги не брався, відповідно їх не було включено у вибірку; 

• всі три наведені джерела охоплюють дані щодо різної кількості країн, але при цьому 
мають часткове спільне географічне охоплення (країни дублюються, тому всі три 
переліки не є унікальними), 

було сформовано перелік із 99 країн (див. Додаток 1), що повністю або частково 
оприлюднили контракти видобувного сектору станом на червень 2021 року, які стали 
предметом цього дослідження. 

Всі доступні у публічному доступі контракти згаданих країн аналізувалися на предмет повноти, 
наявності додатків, імен підписантів, підписів та печаток, формату тексту, його доступності для 
копіювання та редагування, використаних мов, наявності вилучених/прихованих даних 
(комерційних, конфіденційних).  

 

 



2. Досвід України у розкритті видобувних контрактів 
 

Формат розкриття видобувних контрактів в Україні 

Наразі в Україні застосовуються наступні підходи до публікації видобувних контрактів:  

• на сайті Держгеонадр опубліковані видані спеціальні дозволи на користування 
надрами з додатками у вигляді угод про умови користування надрами (тексти 
представлено в повному обсязі у сканованому вигляді, в немашиночитному форматі, 
українською мовою); 

• Міністерство енергетики України оприлюднило на своєму сайті істотні умови УРП разом 
із відповідними витягами (тексти представлено у форматі, доступному для копіювання 
та редагування, українською мовою); 

• 2 додаткові угоди до договору про спільну діяльність від 2002 року представлено на 
сайті ResourceContracts.org (тексти представлено у форматі, доступному для 
копіювання та редагування, без додатків, підписів та печаток, англійською мовою). 

Більш широке розкриття видобувних контрактів, зокрема згідно з вимогами Стандарту ІПВГ, 
зустрічає супротив з боку окремих представників бізнесу, і основним аргументом є 
конфіденційність їх змісту.  

 

Питання конфіденційності контрактів в українському законодавстві 

Аргументи проти публікації повних текстів договорів видобувної галузі та додатків до них 
спираються, як правило, на те, що такі договори начебто містять конфіденційну інформацію. 
Розглянемо, яка саме інформація є конфіденційною відповідно до українського 
законодавства. 

Згідно із Законом України «Про інформацію» (далі -Закон) до конфіденційної інформації про 
фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні 
переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження (ст. 11 Закону). 
Оскільки в контрактах видобувної галузі з даних про осіб-підписантів вказується лише їх повне 
ім’я, посада та підпис, очевидним є те, що в цих документах немає конфіденційної інформації 
щодо фізичних осіб. 

Відповідно до ч.2 ст. 21 Закону конфіденційною також є інформація, доступ до якої 
обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. 
Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у 
визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, 
визначених законом. 

Таким чином: 

• з одного боку, будь-який договір (весь його текст) може бути конфіденційним, якщо 
доступ до нього обмежено юридичною особою, яка є його підписантом; 

• з іншого боку, за рішенням юридичних осіб або у випадках, передбачених законом, до 
конфіденційної інформації може бути наданий доступ. 

Виняток становлять державні підприємства: згідно із п. 51 ч. 4 ст. 21 Закону, до інформації з 
обмеженим доступом не можуть бути віднесені відомості щодо діяльності державних та 
комунальних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також 
господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському 

https://www.geo.gov.ua/nadrokorystuvannya/vydani-speczdozvoly-ta-ugody/
https://www.geo.gov.ua/nadrokorystuvannya/vydani-speczdozvoly-ta-ugody/
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245328330&cat_id=245328319&fbclid=IwAR2Qnb5kj6naYlbiPSHtI_qCylVvXWafxMf0JxI-MN8ClcETZFvaJ5NaiwQ
https://resourcecontracts.org/countries/ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text


товариству, частка держави або територіальної громади в якому становить 100 відсотків, що 
підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону. Тобто, наприклад, відомості 
про діяльність АТ «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією державної НАК 
«Нафтогаз України», не можуть бути конфіденційними. 

Тим не менш, видобувні підприємства можуть бути власниками інформації, що становить 
комерційну таємницю. Статтею 505 Цивільного кодексу та статтею 36 Господарського кодексу 
України визначено поняття комерційної таємниці: 

Стаття 505, ЦКУ: 

1) Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в 
цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для 
осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим 
має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо 
збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. 

2) Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, 
комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону 
не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. 

Стаття 36, ГКУ: 

1. Відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою 
діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких 
може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його 
комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, 
спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону. 

 

На даний час не відомо, чи включалася така інформація (або якась її частина, наприклад, щодо 
застосування певних технологій або ін.) до УРП, підписаних в Україні наприкінці 2020 – на 
початку 2021 років. Тому це питання залишається предметом діалогу уряду та видобувних 
компаній, за результатами якого буде визначено, чи може якась інформація, представлена в 
текстах УРП, розцінюватися як комерційна таємниця, і чи є необхідність вилучати її при 
оприлюдненні текстів УРП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15


3. Ресурси, на яких оприлюднені контракти 
досліджуваних країн  

 

За даними дослідження «Contract Transparency Policy and Practice Tracker», станом на 
березень 2021 року лише 30 країн мають законодавчо визначені зобов’язання щодо 
оприлюднення видобувних контрактів. В Україні відповідно до Закону України «Про 
забезпечення прозорості у видобувних галузях» вимагається оприлюднення інформації про 
істотні умови угод про користування надрами разом із відповідними витягами із таких угод. 
Угодами про користування надрами вважаються: угоди про умови користування надрами, 
угоди про розподіл продукції, договори про спільну діяльність або інші договори, на підставі 
яких здійснюється діяльність у видобутку.  

Разом, із тим далеко не всім країнам потрібна законодавча вимога для розкриття контрактів, 
деякі уряди виконують цю вимогу Стандарту ІПВГ без законодавчого врегулювання.  

Як правило, договори, ліцензії та/або дозволи у сфері розвідки та видобутку корисних копалин 
публікуються на офіційних сайтах профільних міністерств, установ та інших органів влади, 
відповідальних за управління природними ресурсами. Також зустрічаються публікації в 
офіційних періодичних виданнях (державних газетах, вісниках) та на сайтах видобувних 
компаній.  

За ініціативи міжнародного аналітичного центру NRGI (Інститут управління природними 
ресурсами) в 2012 році був запущений (з подальшим удосконаленням у 2015 році) онлайн 
ресурс ResourceContracts.org, який охоплює оприлюднені по всьому світу контракти у сфері 
видобутку корисних копалин. 

ResourceContracts.org - це сховище загальнодоступних контрактів нафтогазового та 
гірничодобувного сектору в машиночитному, доступному для пошуку і відкритому форматі. 
ResourceContracts.org розробив власний підхід до маркування фінансових, соціальних, екологічних, 
операційних і юридичних умов кожного контракту. Контракти позначаються тегами, які 
дозволяють виділити ключові умови кожного документа. Деякі контракти включають 
короткий виклад цих ключових положень простою мовою для полегшення розуміння умов. Сайт 
дозволяє виконувати багаторівневий пошук для визначення та порівняння умов різних видів 
контрактів. На сайті також є приклади досліджень і аналізу, проведених з використанням 
ресурсу.  

На сайті ResourceContracts.org представлені тексти наступних типів контрактів (договорів) 
видобувного сектору по 97 країнах світу: 

• Видобувний контракт або угода про умови користування надрами - Mining Contract; 

• Договір концесії - Concession Agreement; 

• Ліцензія/дозвіл на розвідку - Exploration Permit/License; 

• Ліцензія/дозвіл на експлуатацію (розробку) - Exploitation Permit/License; 

• Інвестиційна угода або угода про сприяння та взаємний захист інвестицій - Investment 
Promotion Agreement; 

• Договір про спільне підприємство та/або договір про спільну діяльність - Joint Venture 
Agreement; 

• Меморандум про взаєморозуміння - Memorandum of Understanding; 

• Угода про розподіл продукції або прибутку - Production or Profit Sharing Agreement; 

• Договір на сервісне (технічне) обслуговування - Service Contract; 

• Поправка до положень договору (додаткова угода). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FXEeD43jw6VYHV8yS-8KJ5-rR5l0XtKxVQZBWzr-ohY/edit#gid=0
https://www.resourcegovernance.org/
https://resourcecontracts.org/
https://resourcecontracts.org/


Також суб’єктом, що здійснює розкриття контрактів, інколи виступає видобувна компанія, що 
впроваджує у свою діяльність стандарти відкритості та прозорості (наприклад, нафтові 
контракти Перу опубліковані на веб-сайті державної видобувної компанії PeruPetro, на сайті 
BP in Azerbaijan опубліковані УРП). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perupetro.com.pe/relaciondecontratos/
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4. Аналіз опублікованих видобувних контрактів 
 
 

Повнота та формат розкриття 

Аналіз видобувних контрактів в досліджуваних країнах продемонстрував, що переважна 
більшість країн оприлюднює повний текст документу з усіма додатками, застосовуючи при 
цьому два формати: сканована копія з підписами і печатками (не машиночитний формат, 
наявну інформацію не можна скопіювати чи обробити) та електронна версія договору без 
підписів та печаток (наявну інформацію можна скопіювати чи обробити). Є країни, де 
застосовують обидва формати, і в залежності від певних обставин публікують або текст, або 
скановану копію (Таблиця 2).  

 

Таблиця 2. Досвід оприлюднення країнами світу різних форм текстів контрактів 

 

Сканована копія з 
підписами і печатками 

Електронна 
(текстова) версія без 
підписів та печаток 

Обидва формати 
(сканована копія та/або 

електронна текстова 
версія) 

Приховано 
(затемнено) 

конфіденційну 
інформацію у 

вигляді підписів, 
печаток, посади 

підписантів 

Афганістан, Албанія, 
Аргентина, Вірменія, 
Болівія, Беліз, Буркіна-
Фасо, Республіка Конго, 
Демократична Республіка 
Конго, Чилі*, Гана, Гвінея, 
Гаяна, Ірак, Ісландія, Ліван, 
Малаві, Малі, Мексика, 
Мозамбік, М'янма, Нігер, 
Папуа Нова Гвінея, Перу, 
Філіппіни, Польща, 
Сенегал, Сьєрра-Леоне, 
Південно-Африканська 
Республіка, Україна* 
(лише в частині угод про 
умови користування 
надрами), Сирія, Того, 
Венесуела, Замбія, Чад* 

Алжир, Азербайджан, 
Ангола*, Бенін, 
Бразилія,  Гамбія, 
Грузія, Греція, 
Гватемала, Ірландія, 
Малайзія, Марокко, 
Намібія, Португалія, 
Російська Федерація, 
Суринам*, Таїланд, 
Китайська Народна 
Республіка*, 
Киргизька республіка 

 

Австралія, Кот-д'Івуар, 
Домініканська 
Республіка, Єгипет*, 
Екваторіальна Гвінея, 
Габон, Індія, Індонезія, 
Казахстан*, Камерун*, 
Кенія, Колумбія*, Лівія*, 
Ліберія, Мавританія,  
Мадагаскар, Монголія, 
Нігерія, Парагвай, Сан-
Томе і Принсіпі, Східний 
Тимор, Туніс*, Уганда, 
Сполучені Штати 
Америки*, Ємен 

 

Танзанія*, 
Португалія* 

* не всі контракти позначеної країни опубліковані в повному обсязі 

Інколи розкриття інформації відбувається з певними особливостями, зокрема вартими уваги є 
наступні аспекти публікації повних текстів договорів в окремих країнах: 

1) в Єгипті представлено електронну версію тексту договору, в повному обсязі з 
додатками, без підписів та печаток, і на кожній сторінці договору є водяний знак 
арабською мовою із застереженням стосовно того, що «електронне зображення 
договору не є дійсним при здійсненні торгових операцій»; 



2) у Танзанії опубліковано скановані копії контрактів в повному обсязі, при цьому посади 
підписантів приховано (затемнено), а імена та самі підписи – ні; 

3) в Португалії опубліковано скановані копії контрактів в повному обсязі, але підписи та 
частково печатки приховано (затемнено). 

Серед опублікованих контрактів існують приклади часткового оприлюднення (але таких 
значно менше), наприклад: 

1) контракт оприлюднено в повному обсязі за винятком додатків (Чад, Туніс, Суринам, 
Колумбія, Казахстан, Танзанія, США, Ангола, Бурунді, Чилі, Еквадор, Єгипет, Португалія); 

2) представлено електронну (текстову) версію договору, основна частина договору в 

повному обсязі, але не всі додатки є у документі (Камерун); 

3) представлено скановану копію контракту в повному обсязі, але є приховані (затемнені) 
пункти з позначкою "умови редаговані" (Китайська Народна Республіка);  
 

Китайська національна офшорна нафтова корпорація (CNOOC) відповідно до чинного 
законодавства та нормативних актів уряду КНР щодо конфіденційності та з урахуванням 
міжнародної практики, в контрактах визначає періоди конфіденційності, під час яких контракт 
і всі документи, інформація, дані та звіти, що стосуються видобувної діяльності на відповідній 
території, повинні залишатися конфіденційними.  
Можуть бути надані третім сторонам: оригінальні відомості та дані, що зберігаються CNOOC 
понад 2 роки та інтерпретація оригінальної інформації та даних, яка зберігається CNOOC 
протягом 5 років.   
 
Джерело: Primeline Energy China Limited, Primeline Petroleum Corporation, Contract Area 33/07, PSA, 
2012 

 

4) представлено електронну версію тексту договору без підписів та печаток, частина 
пунктів видалена з поміткою: «містить конфіденційну (комерційну) інформацію» 
(Сомалі), «опис фінансових умов вилучено» та «опис комерційних умов вилучено» 
(Таджикистан, Узбекистан); 

5) представлено скановану копію контракту в повному обсязі, але є приховані (затемнені) 
пункти, зокрема умови розподілу вуглеводнів, заплановані витрати на нафтогазову 
діяльність тощо (Бруней Даруссалам, Лівія). 

 
Типові або «модельні» видобувні контракти 
Окремо треба виділити публікацію типових контрактів (Model Contract). Частина країн 
публікують як тексти укладених договорів, так і типові контракти, але є й такі, що 
оприлюднюють виключно типові договори (наприклад, Камбоджа, Центральноафриканська 
Республіка, Кіпр, Еритрея, Ефіопія, Йорданія, Норвегія, Пакистан, Катар, Сейшели, Тринідад і 
Тобаго, Туркменістан). 
Типові (модельні) контракти опубліковані в 43 із 99 розглянутих у дослідженні країн (Єгипет, 
Екваторіальна Гвінея, Бразилія, Марокко, Мозамбік, Суринам, Уганда, Кенія, Демократична 
Республіка Конго, Східний Тимор, Тринідад і Тобаго, Сейшели, Ліберія, Колумбія, Танзанія, 
Індонезія, Мексика, Сьєрра-Леоне, Кіпр, Ефіопія, Мавританія, Індія, Ірак, Йорданія, Пакистан, 
Бангладеш, Камерун, Мадагаскар, Лівія, Буркіна-Фасо, Ангола, Камбоджа, Катар, Туніс, Гана, 
Намібія, Еритрея, Туркменістан, Норвегія, Центральноафриканська республіка,  Кот-д'Івуар, 
Перу, Республіка Конго), з них 26 країн мають опубліковані типові УРП (Екваторіальна Гвінея, 
Мозамбік, Суринам, Уганда, Кенія, Східний Тимор, Тринідад і Тобаго, Ліберія, Кіпр, Ефіопія, 
Індія, Ірак, Йорданія, Бангладеш, Камерун, Мадагаскар, Лівія, Ангола, Камбоджа, Катар, Туніс, 
Еритрея, Туркменістан, Норвегія, Центральноафриканська республіка, Кот-д'Івуар). 
 

https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6266688800/view#/pdf/page/80/tagged/20937
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6266688800/view#/pdf/page/80/tagged/20937


 

  
 

На деяких типових договорах є водяний знак щодо конфіденційності інформації (Еритрея, 
Буркіна-Фасо, Центральноафриканська Республіка, Камерун, Кот-д'Івуар).  
У видобувному секторі публікація типових контрактів має важливе значення і для інвесторів, і 
для громадськості, адже таким чином одразу стає зрозумілою модель співробітництва між 
державою та інвестором, умови нормативного регулювання, порядок інвестування, соціальні 
зобов’язання тощо. Для органів державної влади серед переваг від розробки типового 
контракту варто виділити скорочення термінів узгодження умов контрактів та переговорів, 
легше адміністрування, передбачуваність змісту (задані рамки співпраці з інвестором, 
зрозумілі з самого початку), можливість публікації текстів без значних застережень щодо 
конфіденційності. 
Більш доступні для сприйняття широким колом осіб (у тому числі закордонними інвесторами) 
є контракти, опубліковані двома мовами, наприклад англійською та офіційною мовою 
держави (якщо офіційна мова не англійська). Є навіть приклади контрактів, укладені трьома 
мовами, зокрема у Сирії - англійською, російською та арабською. Деякі країни для публікації 
видобувних контрактів здійснюють їх переклад на англійську мову, наприклад Казахстан 
переклав контракти, укладені російською мовою (див. приклад). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2849121033/view#/pdf


5. Висновки  

 
Публікація видобувних контрактів є поширеною практикою та допомагає створити прозорі і 
зрозумілі правила гри на ринку. Розкриття УРП має важливе значення, адже їх умови можуть 
відрізнятися від загальних законодавчо визначених норм. В УРП передбачено розподіл 
продукції або прибутку на користь держави, а отже це стосується інтересів суспільства. 
Посилений суспільний інтерес обумовлений ще й тим, що в Україні УРП укладають у т. ч. 
державні компанії. Орієнтуючись на світовий досвід і стандарти, варто прагнути, щоб і в Україні 
контракти видобувного сектору розкривалися максимально повно. 
У світовій практиці існують приклади як повного, так і часткового розкриття контрактів 
видобувного сектору, але перших значно більше. При частковому розкритті контрактів 
можуть вилучатися додатки, конфіденційна та комерційна інформація, певні умови, які 
планують додатково узгоджувати. Частина країн не розкриває укладені контракти, але 
оприлюднює типові угоди, аби ознайомити інвесторів та громадськість з принципами та 
умовами правового регулювання видобувної діяльності. 
Серед 55 країн - учасниць ІПВГ  50 країн станом на червень 2021 року публікують видобувні 
контракти в тому чи іншому вигляді. Серед них 4 країни (Тринідад і Тобаго, Ефіопія, Норвегія 
та Сейшели) публікують лише типові контракти. Багато позитивних прикладів можна побачити 
і серед країн, які не беруть участі в ІПВГ, але мають високий рівень публічності та прозорості у 
видобувному секторі.  

Разом із тим, при обранні оптимальної моделі розкриття видобувних контрактів для України 
слід враховувати, що Стандарт ІПВГ 2019 року вимагає розкриття повного тексту укладених 
договорів, тому практика оприлюднення лише типових контрактів або часткове розкриття 
очевидно не є оптимальним рішенням з точки зору дотримання Стандарту. 

Одночасно відзначимо, що жодна з розглянутих у дослідженні держав світу не обрала спосіб 
оприлюднення видобувних контрактів подібний до того, що застосовує Міністерство 
енергетики України для оприлюднення УРП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Рекомендації 

 

1. Уряду, видобувним компаніям та громадському сектору: 

• Розробити та затвердити на рівні Багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ (БГ 
ІПВГ) графік та план поступового розкриття контрактів відповідно до вимоги 2.4 (b) 
Стандарту ІПВГ у редакції 2019 року. 

 

2. Верховній Раді України: 

• Прискорити прийняття законопроєкту №3790, який забезпечить законодавче 
врегулювання різних аспектів розкриття видобувних контрактів. 

NB! Враховуючи кращі практики розкриття видобувних контрактів та, базуючись  
на вимогах Стандарту ІПВГ 2019 року, рекомендованим варіантом моделі 
розкриття контрактів для України є публікація повного тексту у форматі 
сканованої копії та його дублювання у машиночитному форматі. 

 

3. Уряду України: 

• Затвердити типову (модельну) УРП, що забезпечило б чітке розуміння 
потенційними інвесторами та громадськістю принципів організації видобувної 
діяльності в рамках режиму УРП на старті переговорів, спростило б та 
стандартизувало процес їх укладення та оприлюднення, а також дозволило б 
забезпечити всі необхідні умови для захисту інтересів держави.  

NB! Укладання УРП за типовим зразком у подальшому також надасть можливість 
систематизувати інформацію за укладеними угодами, перевести її у 
машиночитний вигляд, та комплексно аналізувати.  

NB! Також, у рамках переговорного процесу щодо укладання УРП потенційні 
сторони УРП (Міненерго від імені уряду та видобувні компанії) мають заздалегідь 
обговорити та визначити, яку інформацію слід вважати конфіденційною та 
такою, що відноситься до комерційної таємниці (можливо, інноваційні 
технології, дані посадових осіб, витрати на зарплату співробітникам тощо). 
Важливо з’ясувати, чи є необхідність вилучати або приховувати (затемнювати) 
якусь інформацію при оприлюдненні текстів УРП, і дійти консенсусу в цьому 
питанні. У майбутньому ж при укладанні наступних УРП потрібно 
орієнтуватися на формат повного розкриття підписаних угод та 
формулювати ці наміри на етапі підготовки конкурсу. 

 

 



 

Додаток 1. Приклади опублікованих видобувних контрактів 

При виборі прикладів автори в першу чергу керувалися тим, чи представлені серед опублікованих документів угоди про розподіл продукції (УРП), і 

якщо так, у такому разі віддавалася перевага УРП. Другий критерій – пріоритетність новішим контрактам.  

У разі, якщо контракти однієї країни публікуються в різних форматах, наприклад одні у форматі сканованої копії, а інші - у форматі електронного тексту 

без підписів та печаток, тоді у прикладах наводяться кілька контрактів з відповідними посиланнями на їх тексти. 

Крім формату оприлюднення контрактів оцінювалася їх повнота, наявність опублікованих додатків, вилучення чи наявність певної конфіденційної чи 

комерційної інформації, а також зазначається мова контракту. 

 

Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

1. Австралія ні Вуглеводні, Залізна руда, 
Алюміній, Боксит, Сіль, 
Алмази, Поташ 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Державні угоди, які являють собою контракти на 
великі ресурсні проекти, повинні бути ратифіковані 
актом парламенту штату і доступні на веб-сайті State 
Law Publisher, а також на веб-сайті Австралазійского 
інституту правової інформації. Список державних 
угод можна знайти на веб-сайті Департаменту 
праці, туризму, науки та інновацій Західної Австралії 
- https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-
10/List%20of%20State%20Agreements.pdf   .   
 
Інформація про назви нафтогазових ресурсів 
доступна в Реєстрі нафтогазових ресурсів і 
геотермальної енергії 
https://pgr.dmp.wa.gov.au/PGR/Default.aspx.  
 
Також контракти Австралії представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

North West Gas 
Development (Woodside) 
Agreement Act, 1979 

https://www.legislatio
n.wa.gov.au/legislatio
n/former/swans.nsf/(
DownloadFiles)/North
+West+Gas+Develop
ment+(Woodside)+Ag
reement+Act+1979.pd
f/$file/North+West+G
as+Development+(Wo
odside)+Agreement+A
ct+1979.pdf  

Вуглеводні, Залізна руда, 
Алюміній, Боксит, Сіль, 
Алмази, Поташ 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

Eni JPDA 11-106 B.V., 
INPEX Offshore Timor-
Leste, Ltd., Timor Gap 
PSC 11-106, Unipessoal, 
Limitada, JPDA 11-106, 
PSA, 2013 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5301138756/view#/p
df 

Вуглеводні, Залізна руда, 
Алюміній, Боксит, Сіль, 
Алмази, Поташ 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 

Minza Oil & Gas Limited, 
JPDA 06-101(A), PSA, 
2006 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-

https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-10/List%20of%20State%20Agreements.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-10/List%20of%20State%20Agreements.pdf
https://pgr.dmp.wa.gov.au/PGR/Default.aspx
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/former/swans.nsf/(DownloadFiles)/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf/$file/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/former/swans.nsf/(DownloadFiles)/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf/$file/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/former/swans.nsf/(DownloadFiles)/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf/$file/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/former/swans.nsf/(DownloadFiles)/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf/$file/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/former/swans.nsf/(DownloadFiles)/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf/$file/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/former/swans.nsf/(DownloadFiles)/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf/$file/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/former/swans.nsf/(DownloadFiles)/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf/$file/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/former/swans.nsf/(DownloadFiles)/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf/$file/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/former/swans.nsf/(DownloadFiles)/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf/$file/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/former/swans.nsf/(DownloadFiles)/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf/$file/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/former/swans.nsf/(DownloadFiles)/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf/$file/North+West+Gas+Development+(Woodside)+Agreement+Act+1979.pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5301138756/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5301138756/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5301138756/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5301138756/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5301138756/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1717538716/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1717538716/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1717538716/view#/pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

без підписів та печаток, 
англійською мовою 

1717538716/view#/p
df 

2. Азербайджан ні Вуглеводні 
Золото 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

УРП опубліковані на сайті Комісії з питань 
прозорості видобувних галузей (дію комісії 
скасовано, але сайт продовжує функціонувати) 
http://hssk.gov.az/en/agreements  
На сайті BP in Azerbaijan (Брітіш петролеум в 
Азербайджані) також опубліковані тексти УРП 
https://www.bp.com/en_az/azerbaijan/home/who-
we-are/bp-in-azerbaijan/legalagreement.html    
 
Ті ж самі контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Azeri Chirag Deep Water 
Gunashli, PSA, 1994 

http://files.hssk.gov.a
z/psa/doc_acg_psa_e
n.pdf  

Вуглеводні 
Золото 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською та азербайджанською 
мовою 

Statoil Azerbaijan Ashrafi 
Dan Ulduzu Aypara BV, 
SOCAR Oil Affiliate, 
Ashrafi-Dan Ulduzu-
Aypara Area, PSA, 2018 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5535899866/view#/p
df 

3. Албанія так Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
підписами та печатками, 
англійською мовою 

Контракти публікуються в національній офіційній 
газеті, а також доступні на сайті 
ResourceContracts.org 

Albpetrol Sh.A., Bankers 
Petroleum Albania Ltd., 
Patos-Marinza Field, 
Amendment, PSA, 2014 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1790554736/view#/p
df 

Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 

 
Sky Petroleum Inc, Blocks 
4, 5 and Dumre, PSA, 
2010 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7493980687/view#/p
df 

4. Алжир ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

1 контракт представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Anadarko Algeria 
Corporation, Sonatrach, 
PSA, 1989 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
9645096819/view#/p
df 

5. Ангола ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, в перекладі 
на англійську мову 

Контракти (у т.ч. типові контракти) представлено на 
сайті ResourceContracts.org 

CIE Angola Block 20 LTD, 
BP Exploration Angola 
(Kwanza Benguela) 
Limited, China Sonangol 
International Holding 
Limited, Block 20/11, 
PSA, 2012 (Production or 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0014595575/view#/p
df 
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

Profit Sharing 
Agreement) 

Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, але без 
додатків, підписів та печаток, в 
перекладі на англійську мову 

Sociedade Nacional de 
Combustiveis de Angola - 
Empresa Publica 
(Sonangol, E.P.), Vaalco 
Angola (Kwanza), Inc., 
Sonangol Pesquisa e 
Producao, SA, InterOil 
Exploration and 
Production ASA, Block 
5/06, PSA, 2006 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3664745125/view#/p
df 

6. Аргентина так Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
іспанською мовою 

Контракти Аргентини представлено на сайті 
ResourceContracts.org , УРП немає серед 
представлених документів 

President Petroleum S.A, 
CNO-8 Puesto Guardian, 
Concession, 2015 
(Concession Agreement) 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0673203082/view#/p
df 

7. Афганістан так Мідь, Вуглеводні, Вугілля, 
Золото, Вапняк, Мармур 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

Контракти нафтової галузі публікуються на веб-сайті 
Міністерства гірничорудної та нафтової 
промисловості. https://momp.gov.af/directorate-
general-large-scale-mines  
Також ці контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org  
Великомасштабні контракти гірничорудної 
промисловості публікуються на веб-сайті 
Міністерства гірничорудної та нафтової 
промисловості.  
https://momp.gov.af/directorate-general-large-scale-
mines   
Провінційні дрібномасштабні контракти 
публікуються на веб-сайті Міністерства 
гірничорудної та нафтової промисловості по 34 
провінціях, і ці контракти укладені національною 
мовою. https://momp.gov.af/small-mines-projects-
details   

Dragon Oil (Mazar-i-
Sharif) Limited, TP 
Afghanistan Limited, 
Ghazanfar Investment 
Limited, Mazar-i-Sharif, 
PSA, 2013 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
8263306148/view#/p
df 

Мідь, Вуглеводні, Вугілля, 
Золото, Вапняк, Мармур 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

Natural Stone Company, 
Kunar-Nangarha Project, 
Concession, 2020 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
8804854248/view#/p
df 
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

8. Бангладеш ні Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені) 
англійською мовою 

Типовий контракт представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Model Contract, 
Bangladesh Oil, Gas and 
Mineral Corporation, 
PSA, 2008 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7785339907/view#/p
df 

9. Беліз ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Northern Spirit 
Resources, Inc., PSA, 
2010 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0866875345/view#/p
df 

10. Бенін ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Addax Petroleum Benin 
Limited, Abacan 
Resource LTD (Benin), 
Offshore no. 1 and Seme 
Block, PSA, 1997 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7143693099/view#/p
df 

11. Болівія ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
іспанською мовою 

У 2006 році на веб-сайті державної нафтової 
компанії YPFB були опубліковані 44 операційні 
контракти, затверджені Національним конгресом. 
Однак вони були вилучені через кілька місяців, і з 
тих пір жоден контракт не публікувався. Але ті 
контракти, що були опубліковані доступні на сайті 
ResourceContracts.org (УРП серед них немає). 

Total E&P Bolivie Sucursal 
Bolivia, Tecpetrol de 
Bolivia S.A., Aquio, Service 
Contract, 2006 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5978990122/view#/p
df 

12. Бразилія ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, є також типовий контракт 

Petroleo Brasileiro S.A. 
Petrobras, Presal 
Petroleo S.A.(PPSA), Shell 
Brasil Petroleo Ltda., 
Total E&P do Brasil Ltda., 
CNODC Brasil Petroleo e 
Gas Ltda., CNOOC 
Petroleum Brasil Ltda., 
PSA, 2013 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2617767522/view#/p
df 

13. Бруней 
Даруссалам 

ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою, але  є пункти, 

1 контракт представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Brunei National 
Petroleum Company 
Sendirian Berhad, Loon 
Brunei Limited, QAF 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

зафарбовані чорним кольором, 
зокрема, умови розподілу 
вуглеводнів, заплановані витрати 
на нафтогазову діяльність  

Brunei Sendirian Berhad, 
Block L Brunei 
Darussalum, PSA, 2006 

9845812582/view#/p
df 

14. Буркіна-Фасо  так Вуглеводні, золото, цинк Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
французькою мовою 

Контракти (у т.ч. типовий контракт) представлено на 
сайті ResourceContracts.org, УРП серед документів 
немає 

Roxgold Sanu S.A., 
Yaramoko, Concession, 
2015 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3029744647/view#/p
df 

Вуглеводні, золото, цинк Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені), 
французькою мовою, на кожній 
сторінці водяний знак щодо 
конфіденційності інфомації 

Model Contract, 
Concession, 2005 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2104563521/view#/p
df  

15. Бурунді ні Нікель  Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії, з підписами, печатками, 
але без додатків,  французькою 
мовою 

1 контракт (не УРП) представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Burundi Mining 
Metallurgy International, 
Musongati, Concession, 
2014 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0290550345/view#/p
df 

16. Венесуела ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з  
підписами, печатками, іспанською 
мовою 

1 контракт  представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП немає 

Corporación Venezolana 
del Petróleo, SA, 
PetroVietnam Exploration 
Production Corporation 
Ltd., Empresa Mixta 
Petromacareo, SA, JVA, 
2010 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1909627745/view#/p
df 

17. Вірменія так Руди кольорових і чорних 
металів 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, 
печатками,вірменською мовою 

Вірменія опублікувала всі контракти на 
експлуатацію родовищ з гірничодобувними 
компаніями з 2012 року на сайті Міністерства 
територіального управління та інфраструктури  
http://www.mtad.am/hy/mtad26.12.4/ На сайті 
представлено контракти на надрокористування та 
видобуток металевих корисних копалин, УРП немає 

"VAYK GOLD" LLC, Mining 
Contract, N P-371, 2012 

http://www.mtad.am
/u_files/file/ԸՆԴԵՐ
Ք/Vayq_Gold_Payma
nagir_371.pdf  
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https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9845812582/view#/pdf
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https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2104563521/view#/pdf 
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2104563521/view#/pdf 
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2104563521/view#/pdf 
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2104563521/view#/pdf 
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2104563521/view#/pdf 
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0290550345/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0290550345/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0290550345/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0290550345/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0290550345/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1909627745/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1909627745/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1909627745/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1909627745/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1909627745/view#/pdf
http://www.mtad.am/u_files/file/ԸՆԴԵՐՔ/Vayq_Gold_Paymanagir_371.pdf
http://www.mtad.am/u_files/file/ԸՆԴԵՐՔ/Vayq_Gold_Paymanagir_371.pdf
http://www.mtad.am/u_files/file/ԸՆԴԵՐՔ/Vayq_Gold_Paymanagir_371.pdf
http://www.mtad.am/u_files/file/ԸՆԴԵՐՔ/Vayq_Gold_Paymanagir_371.pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

18. Габон  ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Total Gabon, Diaba, PSA, 
2006 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5392099279/view#/p
df 

Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською  та французькою 
мовою 

Vaalco Gabon (Etame) 
Inc., PSA, 1995 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5358845209/view#/p
df 

19. Гамбія ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП серед документів немає 

CAMAC Energy A5 
(Gambia) Ltd., Block A5, 
Petroleum License, 2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5888157546/view#/p
df 

20. Гана так Вуглеводні 
Золото 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

Контракти (у т.ч. типовий контракт - концесія) 
представлено на сайті ResourceContracts.org, УРП 
серед документів немає. Також контракти доступні 
на сайті Ганського нафтового реєстру 
https://www.ghanapetroleumregister.com/contract-
areas 

ENI Ghana Exploration & 
Production Limited, Vitol 
Upstream Tano Limited, 
Woodfields Upstream 
Limited, Ghana National 
Petroleum Corporation, 
Explorco, Cape Three 
Points Block 4, Concession 
Agreement, 2016 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2887938326/view#/p
df 

21. Гаяна так Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками,  
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 
Також на сайті Департаменту публічної інформації є 
нафтогазові контракти 
https://dpi.gov.gy/category/contracts/oil-gas/ 

Esso Exploration and 
Production Guyana Ltd, 
CNOOC Nexen Petroleum 
Guyana Ltd, Hess Guyana 
Exploration Ltd, PSA, 
2016 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1399550295/view#/p
df 

22. Гватемала так Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

1 контракт представлено на сайті 
ResourceContracts.org Є типові контракти на веб-
ресурсі Міністерства енергетики та видобутку 
https://mem.gob.gt/que-

Pentagon Petroleum Inc., 
Area A-3-92, PSA, 1993 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5133948327/view#/p
df 

https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5392099279/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5392099279/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5392099279/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5392099279/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5392099279/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5358845209/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5358845209/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5358845209/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5358845209/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5358845209/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5888157546/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5888157546/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5888157546/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5888157546/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5888157546/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2887938326/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2887938326/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2887938326/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2887938326/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2887938326/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1399550295/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1399550295/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1399550295/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1399550295/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1399550295/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5133948327/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5133948327/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5133948327/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5133948327/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5133948327/view#/pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

hacemos/hidrocarburos/marco-legal-
hidrocarburos/area-de-hidrocarburos/ 

23. Гвінея  так Боксити, глинозем, залізна 
руда, золото, срібло, 
Вуглеводні, алюміній 
Боксит-алюміній 
Залізо 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
французькою мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Summa Energy, PSA, 
2008 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2070735418/view#/p
df 

Боксити, глинозем, залізна 
руда, золото, срібло, 
Вуглеводні, алюміній 
Боксит-алюміній 
Залізо 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
французькою та англійською 
мовою 

SMFG, Euronimba Ltd., 
Concession, 2019 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6177258678/view#/p
df 

24. Греція ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською  та грецькою мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Energean Oil & Gas S.A., 
Trajan Oil & Gas Limited, 
Katakolo, PSA, 2014 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0131932458/view#/p
df 

25. Грузія ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

National Petroleum 
Limited, Joint Stock 
National Oil Company 
Saknavtobi, Samgori, 
Patardzeuli, South Dome 
and Krtsanisi Fields, 
Amendment, PSA, 2001 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
4266757473/view#/p
df 

26. Демократична 
Республіка Конго 

так Мідь, Кобальт, Золото, 
Вуглеводні, Алмази, Цинк 
Срібло, Залізо, Олово, Нікель, 
Тантал, Ніобій, Неблагородні 
метали, Свинець, Вапно, Літій, 
Марганець, Моназит, 
Платинова група металів 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 

Контракти (у т.ч. типовий контракт) представлено на 
сайті ResourceContracts.org 

Caprikat Limited, 
Foxwhelp Limited, PSA, 
2010 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3332230439/view#/p
df 

Мідь, Кобальт, Золото, 
Вуглеводні, Алмази, Цинк 
Срібло, Залізо, Олово, Нікель, 
Тантал, Ніобій, Неблагородні 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з  
підписами, печатками, китайською 
мовою 

SACIM, Anhui Foreign 
Economic Construction 
Ltd Congo Corp., JVA, 
2013 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-

https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2070735418/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2070735418/view#/pdf
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https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0131932458/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4266757473/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4266757473/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4266757473/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4266757473/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4266757473/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3332230439/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3332230439/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3332230439/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3332230439/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3332230439/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6132946727/view#/pdf
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https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6132946727/view#/pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

метали, Свинець, Вапно, Літій, 
Марганець, Моназит, 
Платинова група металів 

6132946727/view#/p
df 

27. Домініканська 
Республіка 

так Золото, боксити Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, іспанською 
мовою,  

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП серед документів немає 

Placer Dome Dominicana 
Corporation, Concession, 
2002 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3440211455/view#/p
df 

Золото, боксити 
Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
підписами та печатками,іспанською 
мовою 

Sierra Bauxita 
Dominicana, Dovemco, 
Exploitation License, 2014 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7140778706/view#/p
df 

28. Еквадор так Вуглеводні 
Мідь 
Золото 
Срібло 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, але без 
додатків, підписів та печаток, 
англійською мовою 

Секретаріат вуглеводнів Еквадору публікує всі 
активні контракти та їх модифікації, підписані з 2010 
року на своєму веб-сайті 
http://www.secretariahidrocarburos.gob.ec/biblioteca
/  
 
Контракти також представлено на сайті 
ResourceContracts.org, з них 1 УРП 

Tecnipetrol, Inc., 
Bellweather 
International, Inc., 
Petroproduccion, 
Petroecuador, Charapa 
Marginal Field, PSA, 1999 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6116103360/view#/p
df 

Вуглеводні 
Мідь 
Золото 
Срібло 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії, з підписами, печатками, 
але без додатків, Іспанською 
мовою 

Ecuacorriente S.A., 
Mirador 1 (acumulada, 
Código 500807), 
resultante de la 
acumulación de Mirador 1 
(Código 500807) y 
Mirador 2 (Código 
500805), Concession, 
2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
9316230710/view#/p
df 

29. Екваторіальна 
Гвінея 

ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, є також типовий контракт 

Kosmos Energy 
Equatorial Guinea, 
Guinea Ecuatorial de 
Petroleos, Block S, PSA, 
2017 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3544719155/view#/p
df 
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою, на титульному 
аркуші є помітка, що цей документ 
- копія та на кожній сторінці помітка 
"конфіденційно" 

Noble Energy, Glencore 
Exploration Limited, PSA, 
Block O, 2004 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6269028804/view#/p
df 

30. Еритрея ні Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені), 
англійською мовою, на кожній 
сторінці водяний знак щодо 
конфіденційності інфомації 

Типовий контракт представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Model Contract, PSA, 
1997 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
4406043787/view#/p
df 

31. Ефіопія так Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені), 
англійською мовою 

Типові контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Model Contract, PSA, 
2011 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
9390285909/view#/p
df 

32. Єгипет ні Вуглеводні 
Газ 
Золото 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, арабською 
та англійською мовою, на кожній 
сторінці договору є водяний знак 
арабською мовою: «електронне 
зображення договору не є дійсним 
при здійсненні торгових операцій» 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, є також типовий контракт. 
УРП серед документів немає 

BP Exploration (Delta) 
Limited, Tharwa 
Petroleum Company 
S.A.E., North El Salum 
Offshore Area, 
Concession, 2021 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1961937507/view#/p
df 

Вуглеводні 
Газ 
Золото 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, але без 
додатків, підписів та печаток, 
англійською мовою 

The Egyptian General 
Petroleum Corporation, 
National Exploration 
Company, Central Sinai 
Concession, Concession, 
1999 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7862766066/view#/te
xt 
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

Вуглеводні 
Газ 
Золото 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською та арабською мовою 
  

Petzed Investment and 
Project Management Ltd., 
Greystone Petroleum 
(Egypt) Ltd., Pico 
International Petroleum 
Services Panama S.A., The 
Egyptian General 
Petroleum Corporation, 
The General Petroleum 
Company, Shukheir 
Offshore Area, 
Concession, Amendment, 
2005 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
4530655807/view#/p
df 

33. Ємен ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами,  
англійською та арабською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Occidental of Yemen 
(Block 75), LLC, TG 
Holdings Yemen Inc., 
Yemen General 
Corporation for Oil and 
Gas, Block 75, PSA, 2007 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0281884724/view#/p
df 

Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, але без підписів та 
печаток, англійською мовою 

Adair International Oil & 
Gas, Inc., Partners in 
Exploration, LLC, Block 20, 
MOU, 1999 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5515805540/view#/p
df 

34. Замбія так Мідь, Вапняк, Кобальт 
Доломіт, смарагд 
Берилій, Золото 
Граніт, Срібло 
Марганець, Цинк 
Вугілля, Олово 

Ліцензію опубліковано у форматі 
сканкопії  з підписами, з 
наступними додатками: Оцінка 
впливу на навколишнє 
середовище, Пропонована 
програма гірничих робіт, Звіт про 
екологічний проект, Пропозиція 
сприяння розвитку місцевого 
бізнесу,  англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП немає 

Gemfields Mining 
Limited,8509-HQ-LML, 
License Certificate, 2015 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3122043188/view#/p
df 

Мідь, Вапняк, Кобальт 
Доломіт, смарагд 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 

Chibuluma Mines PLC, 
Chibuluma West-

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

Берилій, Золото 
Граніт, Срібло 
Марганець, Цинк 
Вугілля, Олово 

додатками, підписами,   
англійською мовою 

Chibuluma South, 
Concession, 1997 

s-591adf-
5982022106/view#/p
df 

35. Індія ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є і типові 
контракти 

Oil India Limited, 
Geoglobal Resources 
(Barbados) Inc., Block RJ-
ONN-2004/2, PSA, 2007 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6577988969/view#/p
df 

Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Geopetrol International 
Inc., Canoro Resources 
Ltd., NTPC Limited, Block 
AA-ONN-2003/2, PSA, 
2005 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6669092902/view#/p
df 

36. Індонезія так Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є типовий 
контракти 

Apex (Yapen) Ltd., 
Pertamina, Yapen Block, 
PSA, 1999 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2985497670/view#/p
df 

Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами,  
англійською мовою 
  

Kerr-McGee of Indonesia 
Inc., Quintana Indonesia 
Ltd., Wainoco 
International Inc., 
Samedan Oil of Indonesia, 
Inc., Pertamina, Bawean 
Block, Concession, 
Amendment, 1981 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3045742924/view#/p
df 

37. Ірак так Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами,  
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є і типові 
контракти 

Repsol YPF Oriente 
Medio S.A., Piramagrun 
Block, PSA, 2011 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
9311596646/view#/p
df 

38. Ірландія ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП серед документів немає 

Kosmos Energy Ireland, 
Europa Oil and Gas 
(Holdings) PLC, Porcupine 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Basin No. 2/13, 
Exploration License, 2013 

9992750712/view#/p
df 

39. Ісландія ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками,    
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП серед документів немає. 
Також контракти представлено на сайті Orkustofnun 
(що є державним агентством при Міністерстві 
промисловості і інновацій ) https://nea.is/oil-and-gas-
exploration/oil--gas-licensing/licences/ 

Eykon Energy ehf, CNOOC 
Iceland ehf, Petoro 
Iceland AS, Exploitation 
License, Exploration 
License, 2014 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5648230406/view#/p
df 

40. Йорданія ні Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені) 
англійською мовою 

Типовий контракт представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Model Contract, North 
Highlands Block, PSA, 
2009 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0976678795/view#/p
df 

41. Казахстан так Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП серед документів немає 

Falcon Oil and Gas 
Limited, Zhakarmy West I 
Blocks, Exploration 
License, 2007 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6351654111/view#/p
df 

Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою (оригінал 
контракту російською мовою, 
представлено сертифікат про 
переклад на англійську) 

Marsel Petroleum LLP, 
Exploration License, 2007 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2849121033/view#/te
xt 

Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, але без 
додатків, підписів та печаток, 
англійською мовою 

Caspi Neft TME SJSC, 
South Alibek Oil Field, 
Concession, 2006 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6326691263/view#/p
df 

42. Камбоджа ні Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 

Типовий контракт представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Model Contract, PSA, 
2004 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
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https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2849121033/view#/text
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6326691263/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6326691263/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6326691263/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6326691263/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6326691263/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0311756882/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0311756882/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0311756882/view#/pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

розподілу продукції не позначені), 
англійською мовою 

0311756882/view#/p
df 

43. Камерун так Вуглеводні 
Кобальт 
Алмази 
Залізна руда 
Нікель 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, але без  
підписів та печаток, не всі додатки є 
у документі, англійською мовою 

Контракти (у т.ч. типовий контракт) представлено на 
сайті ResourceContracts.org  

Kosmos Energy 
Cameroon HC, Ndian 
River, PSA, 2006 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
9686067103/view#/p
df 

Вуглеводні 
Кобальт 
Алмази 
Залізна руда 
Нікель 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

Cam Iron SA, Concession, 
2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6424799341/view#/p
df 

Вуглеводні 
Кобальт 
Алмази  
Залізна руда 
Нікель 

Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені), 
англійською мовою, на кожній 
сторінці водяний знак щодо 
конфіденційності інфомації  

Model Contract, National 
Hydrocarbons 
Corporation (NHC), PSA, 
2007 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1510528295/view#/p
df 

44. Катар ні Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені) 
англійською мовою 

Типовий контракт представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Model Contract, Qatar 
Petroleum, PSA, 2002 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6349675951/view#/p
df 

45. Кенія ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є і типові 
контракти 

ERHC AGC Profond Ltd., 
Block 11A, PSA, 2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2656241484/view#/p
df 

Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, англійською 
мовою 
  

Lion Petroleum Inc., 
Block 2B, PSA, 2008 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0806975065/view#/p
df 

https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0311756882/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0311756882/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9686067103/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9686067103/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9686067103/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9686067103/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9686067103/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6424799341/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6424799341/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6424799341/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6424799341/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6424799341/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1510528295/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1510528295/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1510528295/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1510528295/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1510528295/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6349675951/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6349675951/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6349675951/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6349675951/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6349675951/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2656241484/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2656241484/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2656241484/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2656241484/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2656241484/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0806975065/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0806975065/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0806975065/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0806975065/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0806975065/view#/pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

46. Киргизька 
Республіка 

так Золото 
срібло  

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською та російською мовами 

1 контракт оприлюднено AGREEMENT ON NEW 
TERMS 
FOR THE KUMTOR 
PROJECT, Сoncession 
agreement, 2009 

https://s3.amazonaws
.com/rgi-
documents/1dc6ddb5
5d5ca65d898b536c8a
7f771136271814.pdf  

47. Китайська 
Народна 
Республіка 

ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою. Але є 
положення, зафарбовані чорним 
кольором з надписом "умови 
редактовані".  Контрактом 
передбачені наступні умови по 
розкриттю контракту: відповідно до 
положень законів та постанов  
Китайської Народної Республіки 
про конфіденційність та з 
урахуванням міжнародної практики 
контрактом визначаються періоди 
конфіденційності, під час яких 
контракт і всі документи, 
інформація, дані та звіти, що 
стосуються нафтової діяльності на 
контрактній території, повинні 
залишатися конфіденційними. 
Можуть бути надані третім 
сторонам: оригінальні відомості та 
дані, що зберігаються CNOOC понад 
два роки; і інтерпретація 
оригінальної інформації та даних, 
яка зберігається CNOOC протягом 
п'яти (5) років.    

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Primeline Energy China 
Limited, Primeline 
Petroleum Corporation, 
Contract Area 33/07, 
PSA, 2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6266688800/view#/p
df 

Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 

Pacific Asia Petroleum 
Ltd., ZiJinShan Area, PSA, 
2007 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-

https://s3.amazonaws.com/rgi-documents/1dc6ddb55d5ca65d898b536c8a7f771136271814.pdf
https://s3.amazonaws.com/rgi-documents/1dc6ddb55d5ca65d898b536c8a7f771136271814.pdf
https://s3.amazonaws.com/rgi-documents/1dc6ddb55d5ca65d898b536c8a7f771136271814.pdf
https://s3.amazonaws.com/rgi-documents/1dc6ddb55d5ca65d898b536c8a7f771136271814.pdf
https://s3.amazonaws.com/rgi-documents/1dc6ddb55d5ca65d898b536c8a7f771136271814.pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6266688800/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6266688800/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6266688800/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6266688800/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6266688800/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4891419551/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4891419551/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4891419551/view#/pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

без підписів та печаток, 
англійською мовою 

4891419551/view#/p
df 

48. Кіпр ні Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені), 
англійською мовою 

Типовий контракт представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Model Contract, PSA, 
2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1348839751/view#/p
df 

49. Колумбія так Вуглеводні, вугілля Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, але без 
додатків, підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, є також типовий контракт 

Argosy Energy 
International, Empresa 
Colombiana de Petróleos, 
Guayuyaco, PSA, 2002 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5207837052/view#/p
df 

Вуглеводні, вугілля Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Harken de Colombia 
Limited, Empresa 
Colombiana de Petroleos, 
Кахаро, PSA, 2001 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2844229205/view#/p
df 

Вуглеводні, вугілля Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
іспанською мовою 

CNE Oil and Gas S.A.S, 
Continental Area VIM 44, 
Concession, 2020 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0894468520/view#/te
xt 

50. Республіка 
Конго 

так Вуглеводні 
Уран (U3O8) 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками,  
французькою мовою 

Контракти (у т.ч. типовий контракт) представлено на 
сайті ResourceContracts.org. Контракти країни 
публікуються в Офіційному журналі Республіки 
Конго 

SNPC, Perenco Congo 
S.A, Africa Oil and Gas 
Corporation, Petro Congo 
S.A, Marine XXVII, PSA, 
2019 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
9007474334/view#/p
df 

51. Кот-д'Івуар так Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

УРП опубліковані на національному сайті EITI за 
посиланням: http://www.cn-itie.ci/?page_id=1038 
Також контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, у т. ч. типовий контракт 

HYDROCARBONS 
PRODUCTION SHARING 
AGREEMENT 
BLOCK CI-526, 2017 

https://www.sec.gov/
Archives/edgar/data/
1509991/0001509991
18000014/kos-
12312017xex1044.ht
m 

Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 

CONTRAT DE PART AGE 
DE PRODUCTION 

http://www.cn-
itie.ci/wp-

https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4891419551/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4891419551/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1348839751/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1348839751/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1348839751/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1348839751/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1348839751/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5207837052/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5207837052/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5207837052/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5207837052/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5207837052/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2844229205/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2844229205/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2844229205/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2844229205/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2844229205/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0894468520/view#/text
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0894468520/view#/text
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0894468520/view#/text
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0894468520/view#/text
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0894468520/view#/text
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9007474334/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9007474334/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9007474334/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9007474334/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9007474334/view#/pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1509991/000150999118000014/kos-12312017xex1044.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1509991/000150999118000014/kos-12312017xex1044.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1509991/000150999118000014/kos-12312017xex1044.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1509991/000150999118000014/kos-12312017xex1044.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1509991/000150999118000014/kos-12312017xex1044.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1509991/000150999118000014/kos-12312017xex1044.htm
http://www.cn-itie.ci/wp-content/uploads/2020/05/CPP-CI-706_TOTAL-SA.pdf
http://www.cn-itie.ci/wp-content/uploads/2020/05/CPP-CI-706_TOTAL-SA.pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

додатками, підписами, печатками,  
французькою мовою 

D'HYDROCARBURES 
BLOC Cl-706, 2019 

content/uploads/2020
/05/CPP-CI-
706_TOTAL-SA.pdf  

Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені) 
англійською мовою, на кожній 
сторінці водяний знак щодо 
конфіденційності інформації  

Model Contract, Societe 
Nationale d'Operations 
Petroliers de la Cote 
d'Ivoire, PSA, 1990 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7309139976/view#/p
df 

52. Ліберія так Вуглеводні 
Золото 
Залізна руда 
Алмази  

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, англійською 
мовою 
  

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є і типові 
контракти.  
Контракти 9 неактивних блоків були опубліковані на 
національному веб-сайті ЕІТІ.  
https://ru.scribd.com/lists/4297679/Oil  

Repsol Exploración S.A., 
National Oil Company of 
Liberia, Block LB-16, PSA, 
2015 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
9922636059/view#/p
df 

Вуглеводні 
Золото 
Залізна руда 
Алмази  

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

ExxonMobil Exploration 
and Production Liberia 
Limited, Canadian 
Overseas Petroleum 
(Bermuda) Limited, 
National Oil Company of 
Liberia, Block 13, PSA, 
2013 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6713867467/view#/p
df 

53. Ліван ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами,  
англійською та арабською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Total E&P Liban, Eni 
Lebanon, Novatek 
Lebanon, Production 
Agreement, Block 4, 2018 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2775370937/view#/p
df 

54. Лівія ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є і типові 
контракти 

Canadian Superior Energy 
Inc., "7th November" 
Block, PSA, 2008 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
4426584943/view#/p
df 

Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 

Verenex Energy Area 47 
Libya Limited, Medco 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd

http://www.cn-itie.ci/wp-content/uploads/2020/05/CPP-CI-706_TOTAL-SA.pdf
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

додатками, підписами, англійською 
мовою, але деякі пункти (фінансова 
інформація, схема розподілу 
продукції та ін.) зафарбовано  

International Ventures 
Limited, Area 47, PSA, 
2005 

s-591adf-
5545997817/view#/p
df 

55. Мавританія так Вуглеводні 
Мідь 
Золото 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками,  
французькою мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є і типові 
контракти 

Total S.A., Block C31, 
PSA, 2018 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2607381582/view#/p
df 

Вуглеводні 
Мідь 
Золото 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Kosmos Energy 
Mauritania, Block C6, 
PSA, 2016 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
9160512674/view#/p
df 

56. Мадагаскар так Ільменіт 
Вуглеводні 
Мінеральні піски  

Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені) 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є і типові 
контракти на видобування вуглеводнів (УРП), інші 
документи - не УРП 

Offshore Model Contract, 
PSA, 2006 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7836195101/view#/p
df 

Ільменіт 
Вуглеводні 
Мінеральні піски  

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
французькою мовою 

QIT-Fer et Titane Inc., 
Concession (Part 1), 1998 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2716410569/view#/p
df 

Ільменіт 
Вуглеводні 
Мінеральні піски  

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

QIT-Fer et Titane, 
Concession, 1986 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
8360630157/view#/p
df 

57. Малаві так Вуглеводні 
Корундум 
Уран (U3O8)  

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

RAK Gas MB45 Limited, 
Block 5, PSA, 2014 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
4853835578/view#/p
df 

https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5545997817/view#/pdf
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

58. Малайзія ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

1 контракт з додатковими угодами представлено на 
сайті ResourceContracts.org 

Petronas Carigali Sdn. 
Bhd., Triton Oil Company 
of Thailand, Block A-18, 
PSA, 1994 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7842827037/view#/p
df 

59. Малі так Золото, Срібло, Метали 
платинової групи, Кобальт 
Мідь, Свинець, Цинк, Залізна 
руда  

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, але без підписів та 
печаток, французькою мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Papillon Resources 
Limited, La Société 
d'Exploitation, Fékola, 
MOU, 2014 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1864684418/view#/p
df 

Золото, Срібло, Метали 
платинової групи, Кобальт 
Мідь, Свинець, Цинк, Залізна 
руда  

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
французькою мовою 

Mali, Gounkoto SA - 
Gounkoto - Concession, 
2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6710616438/view#/p
df 

60. Марокко ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, є також типові контракти 

Kosmos Energy Offshore 
Morocco HC, Cap 
Boujdour Offshore, PSA, 
2011 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7104921871/view#/p
df 

61. Мексика ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
іспанською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, є також типовий контракт, 
УРП серед документів немає 

Total E&P Mexico S.A. de 
C.V.; Pemex Exploración & 
Producción; CNH-R03-
L01-G-CS-02/2018; 2018 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1512044250/view#/p
df 

62. Мозамбік так Вуглеводні, Вугілля, Базові 
метали, Важкі мінеральні 
піски 
Ільменіт, Залізна руд, Метан, 
Рутил, Циркон 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є типові контракти. 
А також контракти публікуються на сайті 
Міністерства мінеральних ресурсів та енергетики 
https://www.mireme.gov.mz/index.php?option=com_
phocadownload&view=category&id=2&Itemid=118  

Sasol Petroleum 
Mozambique Exploration 
Limitada, Empresa 
Nacional de 
Hidrocarbonetos, Block 
PT5-C, PSA, 2018 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
4874346271/view#/p
df 

63. Монголія так Мідь 
Золото 
Молібден 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

DWM Petroleum AG, 
Tsagaan Els XIII Area, 
PSA, 2009DWM 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

срібло 
Вуглеводні 

Petroleum AG, Tsagaan 
Els XIII Area, PSA, 2009 

2740538018/view#/p
df 

Мідь 
Золото 
Молібден 
срібло 
Вуглеводні 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Ivanhoe Mines Mongolia 
Inc. LLC, Ivanhoe Mines 
Ltd., Rio Tinto 
International Holdings 
Limited, Oyu Tolgoi 
Deposit-6708A-6710A, 
Investment Promotion 
Agreement, 2009 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3757991515/view#/p
df 

64. М'янма так Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

1 контракт  представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Total Myanmar 
Exploration and 
Production, Myanma Oil 
and Gas Enterprise, 
Moattama Area, PSA, 
1992 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6716589315/view#/p
df 

65. Намібія ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

1 контракт з додатковими угодами представлено на 
сайті ResourceContracts.org, а також опубліковано 
типову угоду 

Signet Petroleum 
Limited, Cricket 
Investments (Pty) Ltd, 
National Petroleum 
Corporation of Namibia, 
PSA, 2011 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6897637883/view#/p
df 

66. Нігер так Уран (U3O8) Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
французькою мовою 

1 дозвіл на експлуатацію представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП немає 

Areva NC, Imouraren, 
Exploitation License, 2009 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7450628171/view#/p
df 

67. Нігерія так Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Nigerian Petroleum 
Development Company 
Limited, Atlantic Energy 
Drilling Concepts Nigeria 
Limited, OML 30, PSA, 
2011 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6476275683/view#/p
df 

Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 

Allied Energy PLC, 
CAMAC International 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
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https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3757991515/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3757991515/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3757991515/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3757991515/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6716589315/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6716589315/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6716589315/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6716589315/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6716589315/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6897637883/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6897637883/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6897637883/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6897637883/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6897637883/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7450628171/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7450628171/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7450628171/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7450628171/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7450628171/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6476275683/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6476275683/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6476275683/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6476275683/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6476275683/view#/pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

(Nigeria) Limited, 
Nigerian Agip Exploration 
Limited, CAMAC 
Petroleum Limited, Oyo 
Field, PSA, 2010 

s-591adf-
7302954640/view#/p
df 

68. Норвегія так Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені) 
англійською мовою 

Типовий контракт представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Model Contract, PSA, 
1996 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1978738964/view#/p
df 

69. Пакистан ні Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені) 
англійською мовою 

Типовий контракт (не УРП) представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Model Contract, 
Concession, 2009 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6980768373/view#/p
df 

70. Папуа Нова 
Гвінея 

так Кобальт, нікель Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

1 контракт  представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП немає 

Ramu Nickel Limited, 
Orogen Minerals (Ramu) 
Limited, JVA, 2000 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7533522709/view#/p
df 

71. Парагвай ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками,  
іспанською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП серед документів немає 

Chaco SA, Basin 
Canrandayty, Pirity, 
Concession, 2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
9777809641/view#/p
df 

Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

Pirity Hidrocarburos S.R.L, 
President Energy 
Paraguay S.A., Bloque 
Pirity, Operating 
Agreement, 2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3316958152/view#/p
df 

Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, іспанською 
мовою 

Crescent Global Oil- 
Paraguay SA, Block Pirity, 
Exploration and 
Exploitation License, 2007 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7883996937/view#/p
df 

https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1978738964/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1978738964/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1978738964/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1978738964/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-1978738964/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6980768373/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6980768373/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6980768373/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6980768373/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-6980768373/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7533522709/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7533522709/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7533522709/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7533522709/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7533522709/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9777809641/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9777809641/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9777809641/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9777809641/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9777809641/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7883996937/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7883996937/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7883996937/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7883996937/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7883996937/view#/pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

72. Перу так Інші мінерали, вуглеводні, 
золото, мідь, цинк, свинець 
срібло, молібден, Бентоніт, 
Залізна руда 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками,  
іспанською мовою 

Контракти (у т.ч. типовий контракт) представлено на 
сайті ResourceContracts.org, УРП серед документів 
немає. Також контракти доступні на веб-сайті 
Міністерства енергетики та гірничої промисловості: 
Контракти на розвідку: 
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&i
dTitular=189&idMenu=sub154&idCateg=189   
Угоди про сприяння інвестиціям: 
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&i
dTitular=188&idMenu=sub154&idCateg=188   
Нафтові контракти опубліковані на веб-сайті 
державної видобувної компанії PeruPetro 
http://www.perupetro.com.pe/relaciondecontratos/  

Peruvian Latin Resources, 
S.A.C., Amendment, 
Exploration License, 
Investment Promotion 
Agreement, 2015 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
4493079584/view#/p
df 

73. Південно-
Африканська 
Республіка 

ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, англійською 
мовою 

1 контракт  представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП немає 

OK Energy Limited, 
Exploration License, 2019 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7096109034/view#/p
df 

74. Польща ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками,  
польською мовою 

1 контракт з додатковою угодою представлено на 
сайті ResourceContracts.org, УРП серед документів 
немає 

Przedsiębiorstwo 
Poszukiwań i Eksploatacji 
Złóż Ropy i Gazu 
("Petrobaltic"), B3, 
Concession, 1994 

https://drive.google.c
om/file/d/1YSsoignCO
2vHKyDfKKw8cVp5Ke
XEoApz/view  

75. Португалія ні Золото, мідь, срібло, 
вуглеводні, кремнезем, 
каолін, титан, вольфрам, 
цирконій, польовий шпат, 
залізо, літій, кварц, олово, 
цинк, цинк-свинець 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, але підписи 
зафарбовано, португальською 
мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Proton Cuarzos, Lda., 
Exploration License, 2019 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
9976684787/view#/p
df 

Золото, мідь, срібло, 
вуглеводні, кремнезем, 
каолін, титан, вольфрам, 
цирконій, польовий шпат, 
залізо, літій, кварц, олово, 
цинк, цинк-свинець 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, але без додатків, 
підписів та печаток англійською 
мовою, на кожній сторінці водяний 
знак "Неофіційний переклад" 

Mohave Oil and Gas 
Corporation, Peniche, 
Concession, 2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5731033659/view#/p
df 

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&idTitular=189&idMenu=sub154&idCateg=189
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&idTitular=189&idMenu=sub154&idCateg=189
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&idTitular=188&idMenu=sub154&idCateg=188
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&idTitular=188&idMenu=sub154&idCateg=188
http://www.perupetro.com.pe/relaciondecontratos/
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4493079584/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4493079584/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4493079584/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4493079584/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-4493079584/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7096109034/view#/pdf
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https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7096109034/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-7096109034/view#/pdf
https://drive.google.com/file/d/1YSsoignCO2vHKyDfKKw8cVp5KeXEoApz/view
https://drive.google.com/file/d/1YSsoignCO2vHKyDfKKw8cVp5KeXEoApz/view
https://drive.google.com/file/d/1YSsoignCO2vHKyDfKKw8cVp5KeXEoApz/view
https://drive.google.com/file/d/1YSsoignCO2vHKyDfKKw8cVp5KeXEoApz/view
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9976684787/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9976684787/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9976684787/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9976684787/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9976684787/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5731033659/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5731033659/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5731033659/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5731033659/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5731033659/view#/pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

Золото, мідь, срібло, 
вуглеводні, кремнезем, 
каолін, титан, вольфрам, 
цирконій, польовий шпат, 
залізо, літій, кварц, олово, 
цинк, цинк-свинець 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Petrobras International 
Braspetro BV, Petrόleos 
de Portugal – Petrogal, 
S.A., Partex Oil and Gas 
(Holdings) Corporation, 
Hidrexpand, S.A., Ostra, 
PSA, 1999 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7950887599/view#/p
df 

76. Російська 
Федерація 

ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

3 контракти по одній ділянці представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Oemv (Jakutien) 
Exploration Gesellschaft 
m.b.H., 
Verchenmurbaisk-
Otradninsk, PSA, 1994 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3525416018/view#/p
df 

77. Сан-Томе і 
Принсіпі 

так Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

BP Exploration (STP) 
Limited, Kosmos Energy 
São Tomé e Príncipe, 
Block 10, PSA, 2018 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2284629316/view#/p
df 

Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською та португальською 
мовою 

Mobil Exploration and 
Producing Services Inc., 
Principe National 
Petroleum Company S.A., 
Service Contract, 1998 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1177779538/view#/p
df 

78. Сейшельські 
Острови 

так Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені) 
англійською мовою 

Типовий контракт (не УРП) представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Model Contract, 
Concession, 2013, 001 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5518179157/view#/p
df 

79. Сенегал так Вуглеводні, Золото, Фосфат, 
Мідь, Аттапульгіт, Ільменіт 
Лейкоксен, Рутил 
Циркон, Неблагородні 
метали, Глина, Молібден, 
Пісковик, Срібло 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
французькою мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Total E&P Senegal, 
Société des Pétroles du 
Sénégal, Rufisque 
Offshore Profond, PSA, 
2017 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
8951344827/view#/p
df 
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https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5518179157/view#/pdf
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

80. Сирія ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, з підписами та 
печатками,  3ма мовами -
англійською, російською та 
арабською 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Kapital Limited Liability 
Company, Block 1, PSA, 
2020 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0532241380/view#/p
df 

Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, з підписами та 
печатками,  2ма мовами -
англійською та арабською 

Loon Energy Inc., Syrian 
Petroleum Company, 
Block IX, PSA, 2007 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1212784561/view#/p
df 

81. Сомалі ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, але без 
додатків підписів та печаток, 
англійською мовою, частина 
пунктів видалена з поміткою 
містить конфіденційну комерційну  
інформацію 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Canmex Holdings 
(Bermuda) II Ltd., Range 
Resources Limited, Lion 
Energy Puntland 
(Dharoor) N.V, 
Amendment, PSA, 2011 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0628187731/view#/p
df 

Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, з 
додатками, але без підписів та 
печаток, англійською мовою, 
частина пунктів видалена з 
поміткою містить конфіденційну 
комерційну  інформацію 

Canmex Holdings 
(Bermuda) II Ltd., Range 
Resources Limited, Nogal 
Valley, PSA, 2007 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1800799116/view#/p
df 

82. Сполучені 
Штати Америки 

ні Вуглеводні 
Карбонат натрію 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

2 документи  представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП серед документів немає 

U.S. Borax Inc., 
Exploration License, 2018 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
8824060784/view#/p
df 

Вуглеводні 
Карбонат натрію 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, але без додатків, 
підписів та печаток, англійською 
мовою 

Chevron Midcontinent, 
LP, Marlin Coastal, LLC, 
Helis Oil and Gas 
Company, LLC, Houston 
Energy, L.P., Ridgewood 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2960921626/view#/p
df 
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https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-2960921626/view#/pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

Energy Corporation, 
Service Contract, 2007 

83. Суринам так Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, але без додатків, 
підписів та печаток англійською 
мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є і типовий 
контракт 

Kosmos Energy 
Suriname, Block 45 
Offshore, PSA, 2011 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6931392961/view#/p
df 

Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток англійською 
мовою 

Kosmos Energy 
Suriname, Block 42 
Offshore, PSA, 2011 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
4815087699/view#/p
df 

84. Східний Тимор 
(Тимор-Лешті) 

так Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками,  
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є типові контракти. 
Також контракти опубліковані на сайті 
Національного управління нафтових та мінеральних 
ресурсів http://www.anpm.tl/tlea/   

Eni JPDA 11-106 B.V., 
Inpex Offshore Timor-
Leste, Ltd., Timor Gap 
PSC 11-106, Unipessoal, 
Limitada, JPDA 11-106, 
PSA, 2013 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7832951874/view#/p
df 

Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

PC (Timor Sea 06-102 ) 
Ltd., KG (Timor Sea 06-
102) Ltd., Samsung Oil & 
Gas (Timor Sea 06-102) 
Ltd., LG (Timor Sea 06-
102), JPDA 06-102, PSA, 
2006 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3291421710/view#/p
df 

85. Сьєрра-Леоне так Алмази, Залізна руда 
Боксит, Золото, Титан 
Вуглеводні 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками,   
англійською мовою 

Контракти (у т.ч. типовий контракт) представлено на 
сайті ResourceContracts.org, УРП серед документів 
немає 

SL Mining Limited, 
Concession, 2017 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
9176507089/view#/p
df 

86. Таджикистан так Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, але без 
додатків, підписів та печаток 
англійською мовою, частина 
пунктів видалена з поміткою "опис 

1 контракт  представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Kulob Petroleum Limited, 
PSA, 2008 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3434080334/view#/p
df 
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

фінансових умов вилучено" та 
"опис комерційних умов опущено" 

87. Таїланд ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

1 контракт з додатковими угодами представлено на 
сайті ResourceContracts.org 

Petronas Carigali Sdn. 
Bhd., Triton Oil Company 
of Thailand, Block A-18, 
PSA, 1994, 001 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3822580249/view#/p
df 

88. Танзанія так Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, але без 
додатків, з підписами та печатками,  
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є типові контракти.  

Exxonmobil Exploration 
And Production Tanzania 
Limited, Tanzania 
Petroleum Development 
Corporation, Statoil 
Tanzania AS, Block-2, 
Amendment, PSA, 2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
8344502322/view#/p
df 

Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, з підписами та 
печатками,  англійською мовою,  
посади підписантів зафарбовано, а 
імена та самі підписи - ні  

Pan African Energy 
Tanzania Limited, 
Portfolio Gas Supply 
Agreement, Service 
Contract, 2011 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0075411163/view#/p
df 

89. Того так Золото, Мідь, Хроміт,  
Кобальт, Нікель, Платина, 
Фосфат, Свинець, Уран 
(U3O8), Цинк 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з  
підписами, печатками,   
французькою мовою 

Дозволи на розробку родовищ  представлено на 
сайті ResourceContracts.org, УРП серед документів 
немає 

Jun-Hao-Mining, Bouzalo-
Alombe, Exploration 
License, 2018 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5198852902/view#/p
df 

90. Тринідад і 
Тобаго 

так Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені) 
англійською мовою 

Типовий контракт (не УРП) представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Model Contract, PSA, 
2014 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6764376338/view#/p
df 

91. Туніс ні Вуглеводні 
Гіпс, Сіль, Барит 
Залізо 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії, з підписами, печатками, 
але без додатків,   французькою 
мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є типові контракти. 
Дозволи на розробку та деякі контракти 
опубліковано на сайті Міністерства промисловості, 

Cahier des Charges El 
Benia 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1707765023/view#/p
df 
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

Вуглеводні 
Гіпс, Сіль, Барит 
Залізо 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками,  
французькою мовою 

енергетики і шахт 
http://catalog.industrie.gov.tn/organization/dgm   

Contrat de partage de 
production Mahdia, PSA 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
5604659447/view#/p
df 

Вуглеводні 
Гіпс, Сіль, Барит 
Залізо 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Sonde Resources, Joint 
Oil Block, PSC 
Amendment - Libya, 
Tunisia, 2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1049807701/view#/p
df  

92. Туркменістан ні Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені) 
англійською мовою 

Типовий контракт представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Model Contract, PSA, 
1997, 001 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3137703237/view#/p
df 

93. Уганда так Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
англійською мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org, серед них є типові контракти.  

Tullow Uganda Limited, 
Kanywataba Prospect 
Area, PSA, 2012 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1718452998/view#/p
df 

Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками (але деякі сторінки 
обрізані, сканування поганої 
якості), без підписів,  англійською 
мовою 

Heritage Oil and Gas 
Limited, Energy Africa 
Uganda Limited, 
Exploration Area 3A 
("EA3A"), PSA, 2004 - 
Part 1 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0171845422/view#/p
df 

94. Узбекистан ні Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту,  але 
без підписів та печаток англійською 
мовою, частина пунктів видалена з 
поміткою "опис фінансових умов 
вилучено" та "опис комерційних 
умов опущено" 

1 контракт  представлено на сайті 
ResourceContracts.org, УРП немає 

Baker Hughes (Cyprus) 
Limited, Joint Stock 
Company 
Uzneftepererabotka, Joint 
Stock Company 
Uzgeoneftegazdobycha, 
North Urtabulak Field, 
Service Contract, 1999 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
6264516286/view#/p
df 

http://catalog.industrie.gov.tn/organization/dgm
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Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

95. Україна так Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, але без додатків, 
підписів та печаток, англійською 
мовою 

2 додаткові угоди до Договору про спільну 
діяльність представлено на сайті 
ResourceContracts.org. 
На сайті Держгеонадр опубліковані видані 
спеціальні дозволи на користування надрами з 
угодами про умови користування надрами 
https://www.geo.gov.ua/nadrokorystuvannya/vydani-
speczdozvoly-ta-ugody/ 
Міністерство енергетики України оприлюднило на 
своєму сайті інформацію про істотні умови 7 УРП 
(часткове розкриття контрактів), підписаних 
наприкінці 2020 року 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/ar
ticle?art_id=245328330&cat_id=245328319&fbclid=Iw
AR2Qnb5kj6naYlbiPSHtI_qCylVvXWafxMf0JxI-
MN8ClcETZFvaJ5NaiwQ  

Ukrnafta PJSC, Lateral 
Vector Resources Inc., 
IPEC Closed Joint Stock 
Company, Bugruvativsk 
Field, Amendment, JVA, 
2002 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3556799773/view#/p
df 

96. Філіппіни так Нікель, Золото, Хроміт, Мідь, 
Срібло, Вуглеводні, Вапняк 
Залізо, Залізна руда, Кобальт 
Магнетит, Платинова група 
металів, Доломіт, Фельспар 
Фосфат 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
англійською мовою 
  

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org 

Mt. Sinai Exploration 
Mining and Development 
Corporation - MPSA No. 
351-2011-VIII, 2011 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
9194346883/view#/p
df 

97. Центральноафр
иканська 
Республіка 

так Вуглеводні Представлено типовий контракт в 
повному обсязі  (кількісні 
показники, дати, терміни, відсотки 
розподілу продукції не позначені) 
англійською мовою, на кожній 
сторінці водяний знак щодо 
конфіденційності інфомації  

Типовий контракт представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

Model Contract, PSA, 
1993 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
2307327948/view#/p
df 

98. Чад так Вуглеводні 
Золото 
Рідкоземельні корисні 
копалини 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії, з підписами, печатками, 
але без додатків,  французькою 
мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org  

EWAAH Investors 
Limited, PSA, 2019 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
3143016856/view#/p
df 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245328330&cat_id=245328319&fbclid=IwAR2Qnb5kj6naYlbiPSHtI_qCylVvXWafxMf0JxI-MN8ClcETZFvaJ5NaiwQ
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245328330&cat_id=245328319&fbclid=IwAR2Qnb5kj6naYlbiPSHtI_qCylVvXWafxMf0JxI-MN8ClcETZFvaJ5NaiwQ
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245328330&cat_id=245328319&fbclid=IwAR2Qnb5kj6naYlbiPSHtI_qCylVvXWafxMf0JxI-MN8ClcETZFvaJ5NaiwQ
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245328330&cat_id=245328319&fbclid=IwAR2Qnb5kj6naYlbiPSHtI_qCylVvXWafxMf0JxI-MN8ClcETZFvaJ5NaiwQ
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https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-9194346883/view#/pdf
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https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3143016856/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3143016856/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3143016856/view#/pdf
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3143016856/view#/pdf


Назва країни Імплеме
нтація 
ІПВГ 

Види корисних копалин в 
опублікованих контрактах 
(потовщеним шрифтом 
виділено види корисних 

копалин, щодо яких 
укладено контракт, 

представлений у графі 
приклади) 

Формат та об'єм оприлюднення 
контрактів 

Де опубліковані контракти Приклади контрактів 
(потовщеним шрифтом 

виділено УРП) 

Посилання 

Вуглеводні 
Золото 
Рідкоземельні корисні 
копалини 

Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
французькою мовою 

Mashak Petroleum LLC, 
CLOG OIL System Limited, 
Block III, PSA, 2018 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
1124630170/view#/p
df 

Вуглеводні 
Золото 
Рідкоземельні корисні 
копалини 

Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, в 
повному обсязі, з додатками, але 
без підписів та печаток, 
французькою мовою 

Meige International 
Petroleum, PSA, 2015 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
0265640004/view#/p
df 

99. Чилі ні Вуглеводні Контракт опубліковано у форматі 
сканкопії в повному об'ємі, з 
додатками, підписами, печатками, 
Іспанською  мовою 

Контракти представлено на сайті 
ResourceContracts.org , серед них немає УРП 

Geopark Magallanes 
Limitada, Pluspetrol Chile 
SA, IPR Chile Tranquilo 
Limitada, Manas Energia 
Chile Limitada, 
Wintershall Chile 
Limitada, Methanex Chile 
S.A, Service Contract, 
2010 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7890264225/view#/p
df 

Вуглеводні Представлено електронну 
(текстову) версію контракту, але без 
додатків, підписів та печаток, 
англійською мовою  

Geopark Chile Limited, 
Empresa Nacional del 
Petroleo, Service 
Contract, 2005 

https://resourcecontr
acts.org/contract/ocd
s-591adf-
7725261062/view#/p
df 
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