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Вступ
В

идобуток газу завжди був одним з найбільш легких і швидких способів
незаконного збагачення в Україні. Непрозора система прийняття рішень в ключових органах влади, можливість приховати інформацію
про власників спеціальних дозволів та неефективність їх роботи, велика
кількість «дірок» в законодавстві, які дозволяють обходити прямі вимоги
держави – усе це роками створювало фон для відмивання коштів та обкрадання ресурсів країни.
З іншого боку, непрозорість та ручне регулювання галуззю відлякували інвесторів, готових вкладати кошти у видобуток українських вуглеводнів. Невеликі енергетичні компанії часто ставали об’єктами настійливих вимог поділитись своїми акціями чи прибутками після того, як кошти в родовище
вкладені, а повернення інвестицій лише починалось. Інформація про таку
практику швидко поширювалась між міжнародними компаніями, і відлякувала багатьох потенційних партнерів української держави.
Як результат, маючи великі можливості для нарощування власних обсягів
видобутку газу, країна залишилась із виснаженими родовищами, велика частина яких хоч і перебуває під чиїмось управлінням, однак далеко не завжди
використовується. Ті з ділянок, на яких іде видобуток, іноді оформлені так,
що не зрозуміло, кому належить видобутий газ, кому – техніка на території,
і як держава і приватний інвестор мають ділити прибутки між собою. Зрештою, зробити чіткий підрахунок, хто, як, скільки видобуває і як рухаються
товар і гроші у державному масштабі просто неможливо.
Разом із тим, варто зауважити, що правило «прокляття ресурсів» працює і
тут: часто ті компанії, які отримували контроль над родовищами або ресурсом незаконним шляхом або через маніпуляції з законодавством, втрачали
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здобуті «призи» таким самим шляхом і були змушені вступати у боротьбу в
судах або в переговори з такими ж партнерами, ділячись частинами акцій
чи родовища.
Поки українське суспільство не дасть собі відповіді на вищезгадані питання
і не створить прозору систему управління галуззю, щоб правила були зрозумілі не лише їм, але і будь-якому інвестору, очікувати серйозних інвестицій
зовні не доцільно. Інвестори не принесуть свої гроші у систему, де правила
будуть незрозумілі, та ще й мінятимуться у ручному режимі. Тільки після
того, як уряд і громадські активісти самостійно наведуть порядок у видобутку, встановлять зрозумілі, і головне – незмінні правила гри, тільки тоді можна буде сподіватись залучити новий інтерес і партнерів, а відтак – інвестиції.
Завдання цього дослідження – зробити один крок назустріч позначеній цілі.
У цій роботі описано типові схеми, які використовувались роками в Україні
для відмивання грошей або газу у видобувній галузі, і визначає на їх основі індикатори попередження корупції, – «маячки», які дозволять не лише
зупинити корупційні схеми у цій сфері, але і попередити їх повернення у
майбутньому. При підготовці було використано інформацію з відкритих
джерел, зокрема Інтернет-сайтів, сайтів органів влади, матеріали радіо та
телебачення.
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МАНІПУЛЯЦІЇ
З ВИДАЧЕЮ
СПЕЦІАЛЬНИХ
ДОЗВОЛІВ
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Коротка довідка
Згідно з українським законодавством, зокрема з Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів №615 від 30 травня 2011 року, дозволи на користування надрами
може видавати лише Державна служба геології та надр за погодженням з Міністерством екології. Отримати спеціальні дозволи можливо як через участь
в аукціонах, так і поза аукціонами.
Кодекс про надра фіксує, що власник спеціального дозволу на користування
надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права,
надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб’єктів господарювання, а також вносити як внесок
у спільну діяльність.

ВИДАЧА СПЕЦДОЗВОЛІВ ПОЗА АУКЦІОНОМ

Порядок надання
спецдозволів
(Постанова №615)

Держгеонадра

Під прикриттям
державної компанії
( п.8, ч.13)

«свої» компанії,
де НАК «Надра»
має 25-40%

Маніпуляція умовами
Порядку видачі
спецдозволів

«своя» компанія,
яка має
ексклюзивні права

Один претендент,
минаючи державні
компанії

«своя» компанія єдина,
яка зацікавлені
у родовищі
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ПІД ПРИКРИТТЯМ ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ

С

еред нормативно-правової бази України діє Постанова Кабінету Міністрів №615 від 30 травня 2011 року про Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами. Постанова визначає, що
дозволи надає Держгеонадра двома варіантами – за результатами аукціонів
та без них. Можливостей для отримання спецдозволу без ауціону є 15, серед
яких – багато розмитих умов. Рішення про надання дозволу без проведення
аукціону приймається протягом 60 днів після надходження заяви. Рішення
приймає орган з питань надання дозволу, тобто Держгеонадра.
Одна з найбільш поширених у використанні маніпуляцій – використання
частини 13 п.8 цієї постанови, який визначає, що без аукціону можуть отримати спецдозволи компанії, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25
відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.
Через цю норму без проблем отримували собі ділянки для користування надрами державні компанії. Так, наприклад, за даними ЗМІ, у 2009 році Кабінет
Міністрів передав НАК «Нафтогаз України» без аукціону спеціальні дозволи
на користування надрами на 12 ділянках1. Зокрема, були передані в користування Прирічна площа (Полтавська обл., раніше знаходилася у користуванні ТОВ «Надра Геоцентр»), Золочівський блок Юліївського родовища (Харківська обл., ТОВ «Надра Геоцентр»), Пірківську площу (Полтавська обл.,
нафта, газ, конденсат, ТОВ «Астрогаз»), Загорянське родовище (Полтавська
та Сумська обл., нафта, газ, ТОВ «Астроінвест-Енерджі»), Монастирецька і
Бітлянська площі (Львівська обл., нафта і газ , ТОВ «Юсенко Надра»), Красноїльське родовище (Чернівецька обл., нафта і газ, ТОВ «Юсенко Надра»),
Південно-Сиваську ділянку, Придорожнє родовище, Ковельненська і Керлеутська площі (АР Крим, нафта і газ, ТОВ «Кримська бурова компанія»).
Також НАКу було видано спецдозвіл терміном дії 20 років на видобуток наф
ти і газу на Сахалінському родовищі (Харківська обл.). З одного боку, це
справедливо, якщо йдеться про видобування газу державними компаніями
і його подальший продаж для споживання населенням.
З іншого боку, це – можливість для приватних компаній, умовно «своїх»,
отримати доступ до ділянки поза конкурсом. Донедавна ця схема була дуже
популярна. І вимагала вона не так багато – мати хороші зв’язки з вертикаллю міністерства екології, Держгеонадр, іноді – Кабінетом Міністрів, ну, і
вміння знаходити з ними спільну мову.

1

«Нафтогаз» без аукціону отримав 12 ділянок // http://www.epravda.com.ua/news/2009/09/22/208464/
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За цією схемою була спроба вивести частину ділянок на шельфі Чорного
моря нікому не відомим компаніям – ТОВ «Чорноморгеоресурс» і ТОВ
«Чорноморзахідінвест» вже у 2015 році, що викликало публічний резонанс
у серпні 2015 року2. Згідно з оприлюдненими даними, навесні 2015 р. були
зареєстровані 2 компанії – ТОВ «Чорноморгеоресурс» і ТОВ «Чорноморзахідінвест» (обидві із статутним фондом у 50 тис. грн.) Засновниками обох
компаній стали: на 25% – НАК «Надра України», на 5% – ТОВ «Чорноморнадроресурс» (власник – 4 фізичні особи) та на 70% дві ТОВ «ПАРКЕР ЧЕЛЕНДЖ» та ТОВ «ТЕУС-Н», власниками яких в свою чергу є дві кіпрські офшорні компанії – ГРОВІСЛА ЛІМІТЕД та ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД. До речі,
за даними ЗМІ, компанії «ПАРКЕР ЧЕЛЕНДЖ» та «ТЕУС-Н» обидві мали
статутний фонд у 1000 грн., і обидві зареєстровані восени 2014 року – з різницею у декілька днів. За неофіційною інформацією, цими компаніями було
підготовлено геологічну документацію до 7 ділянок надр північно-західного нафтогазоносного шельфу Чорного моря. Ділянки були розбиті таким
чином, щоб орієнтовні запаси корисних копалин на кожній з них не потрапляли під дію Постанови КМУ №742 (про розпорядження стратегічними
корисними копалинами). У травні ТОВ «Черноморгеоресурс» і ТОВ «Черноморзахідінвест» безпрецедентно швидко отримали позитивну екологічну
картку від Екоінспекції та погодження від Мінекології (29 травня 2015 року)
та вже 11 червня 2015 року звернулись до Державної служби геології та надр
України з заявами про отримання спеціальних дозволів на користування
надрами. На тому етапі їх «зловили» незалежні експерти, оприлюднивши інформацію про компанії та дивну швидкість, з якою вони проходять державні погодження. Керівництво уряд взялось розслідувати це питання, однак
залишається питання, чи могли компанії-прокладки мати такий швидкий
діалог з органами влади без зацікавленості їхніх представників.
Те, що відбулось у 2015 році – не єдиний факт. Ймовірно, за аналогічною
схемою у 2011-2013 роки ТОВ Голден-Деррік (33% належить НАК Надра
України) отримувала ліцензії на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням (промисловою розробкою) нафти, газу та сланцевого газу. За даними Полтавської облради3, у
період 2011-2013 років ТОВ «Голден-Деррік» від Полтавської обласної ради
отримало 28 погоджень, з них у 2011 році – 27 погоджень на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуван-

2

«Надра України» беруть участь у схемі з продажу нафтогазоносного шельфу Чорного моря // http://uaenergy.org/post/54827

3

Інформація про підприємства, які отримували спеціальні дозволи на користування надрами на території
Полтавської області за шосте скликання (2011-2013 роки) // http://oblrada.pl.ua/uploads/naftogas.pdf

9

ням (промисловою розробкою) нафти, газу та сланцевого газу, у 2013 році
– 1 погодження на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову
розробку бішофіту у Східно-Полтавській площі, Полтавського району. 7 погоджень ТОВ «Голден-Деррік» стосувалися промислової розробки сланцевого газу.

МАНІПУЛЯЦІЯ УМОВАМИ ПОРЯДКУ ВИДАЧІ СПЕЦДОЗВОЛІВ
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 615 від 30 травня 2011 року про
Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, є інші
умови, за якими надається спеціальний дозвіл на користування надрами без
аукціону. Наприклад, без аукціону можна отримати дозвіл, якщо власник розширяє межі ділянки не більше ніж на 50%; якщо геологічне вивчення надр здійснюється
за рахунок державного бюджету; якщо заявник є власником або орендарем майнового
комплексу, призначеного для видобування корисних копалин на цій ділянці.
Цими нормами також можна було спекулювати. Наприклад, за даними ЗМІ4,
у 2013 році на сесії обласної ради Полтавської області було прийнято рішення погодити ТОВ «Алрона» отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення і дослідно-промислову розробку Східно-Опішнянського блоку
Наташинської площі на території Полтавської області. Хоча підставою для
надання спецдозволу була наявність у заявника майнового комплексу, однак
згодом вияснилось, що «комплексом» був договір оренди бурового обладнання, більше того, обладнання не знаходилось на вказаній площі. За повідомленням місцевої преси, прокуратура Полтавської області звернулась до
суду щодо скасування рішення облради, і вже у травні 2015 року Харківський
апеляційний суд задовольнив вимогу прокуратури. Разом із тим, не факт,
що прокуратура і суди завжди «бачили» порушення обласних рад та органів
влади у таких випадках.
Варто сказати, що до Постанови №615 від 2011 року (згаданої вище), Кабінет Міністрів щороку затверджував новий Порядок надання спецдозволів, який міг
оперативно бути зміненим залежно від того, який «замовник» і за яким ресурсом
прийшов. Так, у 2010 році діяла Постанова Кабінету Міністрів № 596 від 23
червня 2010 р, в якій, серед інших умов надання ліцензій без аукціону, було
просто рішення Кабінету Міністрів про це. За такою схемою, наприклад, в
2010 році отримала шахта ім. Засядька 9 нафтогазоносних площ строком

4

За позовом прокуратури скасоване рішення Полтавської облради стосовно користування надрами //

Полтава сьогодні. – 22.05.2015. http://today.pl.ua/podi.html?new_id=5615
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на 20 років5. Спецдозволи були надані на геологічне вивчення, зокрема з
промислово-дослідною розробкою, з подальшим видобуванням нафти і газу
наступних площ: Володарська, Нижньортищівська (обидві – Харківська область), Сиротинська, Сербська, Закутна, Золотарівська, Північнолобачевська (всі – Луганська область), Ямпільська (Донецька область), Західнодеркульська (Луганська область). У 2009 році була схвалена Постанова №608 від
17 червня, якою затверджувались правила надання спецдозволів у цей рік, у
2008 році – Постанова №273 від 27 лютого, і т.п.

ВИДАЧА СПЕЦДОЗВОЛІВ ОДНОМУ ПРЕТЕНДЕНТУ, МИНАЮЧИ
ДЕРЖАВНІ КОМПАНІЇ

Держгеонадра

«правильний
аукціон»

підставна
компанія

Змова
компаній

Перепродаж
спецдозволу
«своїй»
компанії

За даними ЗМІ6, ще у 2004 році діяла схема, коли уряд створював ситуацію
відсутності зацікавленості будь-якої компанії, навіть державної, до певного
родовища, і віддавав його тій єдиній приватній структурі, яка висловила зацікавлення у ньому. Схема працювала у два етапи. На першому етапі, НАК
«Надра України», яка була підпорядкована тоді ще Державному комітету з
природних ресурсів, провівши розвідку певного родовища, потім відмовлялись від його подальшої розробки. За іншою версією, Державний комітет
нібито «не помічав» бажання НАК «Надра» переходити від розвідки до промислового видобутку. Далі ліцензію можна було отримати двома шляхами.
Якщо на неї є два або більше претендентів – мав відбуватись аукціон. Якщо
на ліцензію претендувала лише одна компанія, рішення приймала спеціальна комісія, що складалась з членів Держкомприроди. Найчастіше реалізовувався другий шлях, і ліцензії на розробку родовищ віддавали приватним

5

К
 абмін без аукціону віддав регіоналу Звягільському 9 родовищ нафти і газу: http://tsn.ua/ukrayina/kabminbez-aukcionu-viddav-regionalu-zvyagilskomu-9-rodovisch-nafti-i-gazu.html

6

Тіньова енергетика. Частина 2 // Українська енергетика. 17.02.2006. http://www.pravda.com.ua/arti
cles/2006/02/17/3065848/view_print/
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компаніям. За даними ЗМІ7, таким шляхом отримали доступ до родовищ
такі фірми як «Природні ресурси», «Техностиль», «Техноресруси».
Про схожу схему можна говорити, згадуючи боротьбу за Сахалінське родовище. Відомо8, що у 2000-2004 рр. розробку цього родовища вели ЗАТ «Девон», ВАТ «Укрнафта», ЗАТ «Сахалінське» і ТОВ «Сіріус». Однак у 2004 році
Держкомітет з природних ресурсів забрав спецдозвіл на розробку цього родовища і передав компанії «Укрнафтобуріння», яка нібито була створена за
місяць до того9.

ВИДАЧА СПЕЦДОЗВОЛІВ ЗА АУКЦІОНОМ
Державна служба геології та надр для видачі спеціальних дозволів повинна
проводити аукціони, Порядок проведення яких затверджений Постановою
Кабінету Міністрів № 594 від 30.05.2011. Аукціон щодо кожної ділянки надр
відбувається за умови реєстрації не менш як двох претендентів на придбання дозволу. Переможцем визнається покупець, який погодився сплатити
найвищу ціну дозволу. На підставі протоколу переможець та організатор
аукціону укладають протягом п’яти робочих днів після його проведення договір купівлі-продажу дозволу. Перелік переможців розміщується на офіційному веб-сайті організатора аукціону.
Правила, які виглядають логічними і прозорими, «свої» компанії досить легко обходили, організовуючи видимість конкуренції та розігруючи потрібні
спецдозволи між нікому не відомими компаніями.
Саме через можливе використання такої схеми у грудні 2014 року було звільнено голову Держгеонадр Д.Кащука. Тоді журналістські розслідування10
засвідчили, що компанії, які отримали ліцензії на користування надрами,
могли бути пов’язані з колишнім міністром енергетики Е.Ставицьким11. 12

7

Т
 іньова енергетика. Частина 2 // Українська енергетика. 17.02.2006. http://www.pravda.com.ua/articles/2006/02/17/3065848/view_print/
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http://kinto.com/ukr/itrade/news/rbk/13901/

9

Чи є вихід з патової ситуації? // Укррудпром. http://www.ukrrudprom.ua/digest/CHi__vihd_z_patovo_situats.html?print

10

Д
 ержгеонадра продовжує продаж спецдозволів офшорам // Українська енергетика. http://ua-energy.org/
post/48848

11

Ч
 орні схеми для «блакитного палива» // Громадське.tv. – 24.11.2014. – http://www.hromadske.tv/politics/
chorni-skhemi-dlya-blaktinogo-paliva/
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листопада 2014 року Держгеондара провела аукціон, на якому виставила два
нафтогазові родовища – Біличівську площу в Полтавській області та Лосищинську ділянку в Сумській. Змагалися за них лише дві київські компанії:
«Авантаж Енерго» та «Слобіднафта», однак в результаті аукціону початкову ціну підняли лише на 3% (80 тис.грн). Згодом журналісти виявили, що
обидві фірми були зареєстровані за місяць до аукціону, їхніми засновниками
були дві офшорні компанії – у Панамі та на Сейшельських островах. Також
було виявлено, що в обох компаній може бути спільна особа, яка їх пов’язує
– Ден Сяосю, який також виявився радником колишнього мiнiстра енергетики Едуарда Ставицького. Будучи міністром, Е. Ставицький призначив цю
людину координатором державної програми замiщення природного газу
кам’яним вугiллям.
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УРЯД ЗАБИРАЄ СПЕЦДОЗВІЛ В ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ І ПЕРЕДАЄ
ПРИВАТНИМ СТРУКТУРАМ

Державна компанія
отримує
спецдозвіл

Уряд забирає
спецдозвіл і передає
приватним структурам
УСД/СП з приватною
компанією

Партнер приймає
рішення збільшити
свій внесок

Спецдозвіл
(або контроль над
родовищем) у «своєї»
приватної компанії

Частка держкомпанії
розмита

З

аконодавство дозволяє забирати спеціальний дозвіл на користування надрами. Згідно зі згаданою вище Постановою Кабінету Міністрів №615 від
30 травня 2011 року про Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, право користування надрами припиняється у разі ліквідації
юридичної особи або смерті фізичної особи – підприємця, фізичної особи, що
є власниками дозволу, використання надр не за призначенням, визнання доз
волу або аукціону про видачу дозволу недійсним у судовому порядку, вилучення
в установленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр,
коли не розпочато роботи на родовищі протягом 6 місяців (у випадку родовищ
нафти і газу) та ін. Припинення права користування надрами здійснюється
шляхом прийняття Держгеонадрами наказу.
Однак часто ця схема використовувалась для того, щоб забрати в держави
найбільш продуктивні родовища і передати «своїм» компаніям. Наприклад,
на цю схему схожа передача Сахалінського родовища у 2004 році Деркомресурсів під керівництвом М. Злочевського. За даними ЗМІ1, з 2002 року дозволом на користування надрами на цьому родовищі володіла «Полтаванаф-

1

Таємничий острів «Сахалінка» // Дзеркало тижня. – 22.04.2005. – http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/taemnichiy_ostriv_sahalinka.html
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тогазгеологія», яка, разом із ЗАТ «Девон» та іншими компаніями, вклала кошти у розвідку, і в 2003 році отримала перші кубометри газу, а до 2005 року
планувалось ввести в експлуатацію чотири свердловини з добовим дебітом у
520 тис. куб.м.газу. Однак у червні 2004 року Держкомресурсів перевірив діяльність ДП «Полтаванафтогазгеологія» і вирішив, що компанія порушувала
чинне законодавство і не виконувала ліцензійних вимог. Серед звинувачень,
наприклад, було відсутність дієвого геологічного контролю за виконання робіт, що суперечило висновкам Українського інституту природних газів про
виконання зобов’язань ліцензіата. У вересні спеціальний дозвіл «Полтаванафтогазгеологія» було анульовано, а згодом його віддано приватній компанії «Укрнафтобуріння», за якою, крім офшорів, журналісти знайшли компанії
М.Злочевського.
У 2005 році Мінекології своїм наказом №519 від 23 грудня позбавив «Укрнафтобуріння» права працювати на Сахалінському нафтогазовому родовищі, однак
компанія звернулась до суду, і в результаті склалась ситуація, коли на родовищі
діяло фактично два ліцензіати. У 2006 році у «Полтаванафтогазгеологія» закінчувалась дія ліцензії, її було подовжено ще на рік. У 2007 році, згідно з публікаціями ЗМІ, Міністерство нібито продовжило ліцензію ще на два роки2, і НАК
«Надра України», ДП «Полтаванафтогазгеологія» і ВАТ «Укрнафта» підписали
угоду про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. Однак вже у вересні
«Укрнафта» вийшла з заявою3, що нібито міністерством екології прийнято рішення про передачу ліцензії від державних компаній до приватної компанії
«Геолсоюз», попри пропозиції «Укрнафти» викупити ліцензію за результатами публічного аукціону. За даними ЗМІ, «Геолсоюз» був створений у 2006 році,
реальними власниками компанії були особи, близькі до М.Злочевського, і при
цьому 50% акцій належали НАК «Надра України». Самій же «Укрнафті» нібито було запропоновано купити частку в «Геолсоюзі», де наявність частки НАК
«Надра України» у 50% відкривала можливість застосувати схему «під прикриттям державної компанії» і повільно отримати під контроль все родовище .
Можливо, була спроба застосувати цю схему і в 2012-2013 роках, коли Держгеонадра анулювала спецдозволи «Укргазвидобування» на Скворцівському, Вишневському та Безпалівському родовищ, посилаючись на виявлені порушення
під час перевірок на цих родовищах. Своїм наказом від 10.10.2012 № 496 Держгеонадра анулювала спецдозволи, і спроби «Укргазвидобування» відсудити

2

«Укрнафта» заявляет о передаче лицензии на Сахалинское месторождение частной компании «Геолсоюз»
// Цензор.нет. – 24.09.07. – http://censor.net.ua/news/9098/quotukrnaftaquot_zayavlyaet_o_peredache_
litsenzii_na_sahalinskoe_mestorojdenie_chastnoyi_kompanii

3

«Сахалинка» таки уходит «налево»? // Дзеркало тижня. – 28.09.2007.- http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/
sahalinka_taki_uhodit_nalevo.html
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своє право через суди не було успішним до жовтня 2013 року, про що свідчать
публікації на сайті Держгеонадр4. Згідно з ухвалою Вищого адміністративного
суду від 20 листопада 2013 р. № К/800/35614/135, причинами анулювання спецдозволу були невиконання особливих вимог спеціального дозволу, затягування
роботи з переоцінки запасів, неповне використання газоконденсатних досліджень та ін. Разом із тим, уже в 2014 році «Укргазвидобування» отримало назад
доступ до деяких із цих родовищ, і в 2014-2015 рр. Міністерство енергетики
дозволило ввести їх у промислову розробку6. Згадана вище схема не була застосована повною мірою – спецдозволи не були передані приватним «своїм»
компаніям, але, за аналогією з 2004 роком, вона могла бути ймовірною. Перешкодити втіленню цих планів могла Революція Гідності.

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ І ПРИВАТНОЇ «СВОЄЇ»
КОМПАНІЇ
Це одна з найбільш «класичних» схем, які використовувались урядовцями
для передачі «своїм» компаніям права користуватись надрами, про них часто згадувалось у матеріалах журналістів. Найчастіше це продовження описаної вище схеми «під прикриттям державної компанії», але з продовженням
– після отримання дозволу, зменшенням частки держави у проекті чи компанії і, таким чином, остаточною втратою впливу на родовище.
Наприклад, у журналістських розслідуваннях йшлось про схему 2007 року7
за участю НАК «Надра України», яка разом з двома приватними фірмами
заснували ТОВ «Східний геологічний союз». Згодом НАК «Надра України»
передали «СГС» дві ліцензії на користування надрами Кошевійського та Макарцівського родовищ, які були розвідані за рахунок держави і розроблялися дочірніми підприємствами НАК «Надра України». За даними ЗМІ, згодом
в ТОВ «Східний геологічний союз» увійшов новий засновник. Відбулися
збори акціонерів, було прийнято зміни до статуту, і в результаті власником

4

Стосовно публікації Дмитра Ряснова / Держгеонадра. – 7.10.2013. – http://www.geo.gov.ua/smi_kritika/415stosovno-publkacyi-dmitra-ryasnova.html

5

Ухвала Вищого Адміністративного Суду України від 20 листопада 2013 р. № К/800/35614/13 / https://
pravoscope.com/act-uxvala-sudu-2a-15883-12-2670-chumachenko-t-a-20-11-2013-spravi-zi-sporiv-z-privoduoxoroni-navkolish-s

6

Наказ Міністерства енергетики №833 від 24.11.2014 http://document.ua/pro-vvedennja-bezpalivskogo-gazokondensatnogo-rodovisha-u-pr-doc212143.html

7

Шлях неправильного самурая //Т.Чорновол. Лівий берег. – 09.04.2010. – http://lb.ua/news/2010/04/09/37468_
shlyah_nepravilnogo_samuraya.html
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99,99% ТОВ «СГС» стала компанія «Омажіо інвестмент Бе. Ве», зареєстрована в Амстердамі.
Інша схема – створення у 2007 році «Кримської бурової компанії», яку заснували державна «Кримгеологія» та приватна «Українська торгівельна компанія» (близька до екс-міністра екології В.Джарти). Компанія отримала дозвіл
на видобуток вуглеводнів на Керлеутській площі в Криму, а вже за кілька
днів після отримання дозволу, за даними ЗМІ8, частка держави в компанії
зменшилась до 3%, вплив на родовище був втрачений.
До схожих незрозумілих схем можна віднести і іншу ситуацію з передачею
спецдозволів. У лютому 2012 року ДК НАК «Надра України» «Західукргеологія» спільно з українсько-канадським підприємством «Коломийська нафтогазова компанія «Дельта», яка належить британській компанії Cadogan
Petroleum Plc, заснували ТОВ «Західгазінвест». Через кілька місяців засновники «Західгазінвест» уклали договір з італійською нафтогазовою компанією «Eni S.p.A» про придбання частки у розмірі 50,01 % ТзОВ «Західгазінвест», що забезпечило компанії «Eni S.p.A.» фактично повне управління
ТОВ «Західгазінвест». Як стверджують громадські активісти, разом із контрольним пакетом акцій до «Eni S.p.A.» перейшли ліцензії на розробку дев’яти
родовищ загальною площею близько 3,8 тис. кв. км на території Львівської
області, що, втім, потребує додаткової перевірки, адже спеціальні дозволи
не можуть передаватись іншим компаніям, згідно з законодавством. Тим
більше, що обласна рада погоджувала видачу ліцензій фактично державному підприємству – «Західукргеологія»9.

8

Семейные ценности Эдуарда Ставицкого. часть 3 //Українська правда. – 13.01.2014. – http://www.pravda.
com.ua/rus/articles/2014/01/13/7009358/view_print/

9

Звернення до Мінприроди та Президента України щодо сланцевого газу / http://zsfoe.org/zvernennya-dominprirodi-ta-prezidenta-ukrayini-shhodo-slantsevogo-gazu/
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З МАЙНОМ
І РЕСУРСАМИ
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Державна
компанія

Видобувають
газ

Частина газу
реалізовує через

Передає продуктивні
свердловини

ДСД з приватною
«своєю» компанією

М

аніпуляції в рамках договорів про спільну діяльність можливі, в
першу чергу, тому, що в українському законодавстві чітко не врегульовано, як розподіляється товар між двома компаніями в рамках
договору про спільну діяльність; тому часто з видобутку в рамках ДСД «Укр
газвидобування» не отримує газ, натомість кошти з продажу його на ринку
промислових споживачів розподіляються між компаніями. Також, на думку
експертів, іншою проблемою таких договорів є те, що в Україні досі не оцінена вартість родовищ; це дозволяє державним компаніям заходити у договори про спільну діяльність на значно слабших правах, ніж якби така оцінка
існувала, а шанси втратити вплив у партнерстві були б значно нижчими.
Можливо, така діяльність і є виправданою для «Укргазвидобування» і спів
праця в рамках договорів про спільну діяльність справді дає державні компанії великі переваги – однак в такому випадку держава мала б показати
це на конкретних цифрах і фактах. За відсутності детальної інформації про
співпрацю між державними і приватними учасниками в рамках спільних
угод про вигоду для обох сторін можна лише здогадуватись.
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ПЕРЕДАЧА ПРОДУКТИВНИХ СВЕРДЛОВИН
«СВОЇЙ» ПРИВАТНІЙ КОМПАНІЇ
Ще з 70-х років в Україні діяла розробка родовищ, державні компанії видобували газ і нафту, відтак, на початку 2000-х, коли окремі структури захотіли
завести «свої» компанії у видобувний бізнес, не обов’язково було починати
«з нуля». Як виявлялось, реально було розпочати спільний бізнес із державною компанією, а згодом, завдяки зв’язкам і добрим знайомствам, перебрати управління частиною вже розробленого родовища.
Прикладом такої схеми може бути ситуація, яка виникла між Regal Petroleum
та дочірньою компанією НАК «Надра України» – «Чернігівнафтогазгеологія».
В серпні 1998 року державна компанія підписала з Regal договір про спільну
діяльність, внеском в спільний проект було право користування свердловинами, які, правда, залишались на балансі держпідприємства1. У червні 2004
року в «Чернігівнафтогазгеології» закінчилась дія ліцензії на геологорозвідку, а вже в липні цього року Державний комітет природних ресурсів України
видав Regal ліцензії № 3334 та № 3335 на 20 років на видобуток газу на родовищах, де працювали обидві компанії2. Це стало несподіванкою для «Чернігівнафтогазгеології». Державна компанія звернулась в суд щодо неправомірності видачі ліцензії Regal, оскільки вона відбулась без аукціону.
Далі, за даними відкритих джерел, у жовтні 2004 року «Чернігівнафтогазгеологія» та «Regal Petroleum» уклали договір, згідно з яким Regal, як власник ліцензій, проводить промислову розробку родовищ. Проте вже в березні 2005 року Regal ініціював судовий процес щодо користування «спільно нажитим» майном з «Чернігівнафтогазгеологією». Regal поставила на
власний баланс всі свердловини, що були на родовищі. У вересні 2005 року
Генпрокуратура звинуватила компанію3 в незаконному привласненні державного майна, щодо цього також відбулась низка судів на різних рівнях.
Ще одним прикладом передачі свердловин від державної компанії до приватної може бути спільна діяльність «Укргазвидобування» та компанії «Надра Геоцентр», про яку в своїх публікаціях згадувала журналіст, народний
депутат Т.Чорновіл. За її даними4, в 2010 році приватній компанії було пере-

1

Regal Petroleum проиграл в суде «Надрам України» 5 из 8 скважин // Кореспондент. – 18.11.2005. – http://
korrespondent.net/business/136551-regal-petroleum-proigral-v-sude-nadram-ukrayini-5-iz-8-skvazhin

2

Приостановлено действие решения о признании недействительными лицензий Regal Petroleum //

Подробности. – 17.02.2006. – http://podrobnosti.ua/power/2006/02/27/290418.html

3

Війни в надрах / http://gas-corruption-in-ukraine.blogspot.com/

4

Системне пограбування державного «Укргазвидобування» // Цензор.нет. – 22.07.2015. – https://m.censor.
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дано 6 свердловин, в 2011 – 5 свердловин, в 2013 – 25 свердловин. Як результат, в 2014 році ТОВ «Надра Геоцентр» тільки офіційно вийшла на 118 млн.
кубометрів видобутку газу і 121 тисяч тон газового конденсату. Загалом же в
часи президента В. Януковича було передано свердловин «Укргазвидобування» в договори спільної діяльності з ТОВ «Надра геоцентр» -37 свердловин,
ТОВ «Карпатигаз» -94 свердловини, ТОВ «Цефей» – 3 свердловини, ТОВ
«Карпатинадраінвест» -4 свердловини, ТОВ фірма «Хас»- 19 свердловин.
Такі факти підтверджують і звіти Державної фінансової інспекції5. Наприклад, у звіті за 2010 рік з перевірки «Укргазвидобування» йшлося про наступний факт: компанія уклала договір про спільну діяльність з ТОВ «Гейзер», якому було передано право користуватись деякими свердловинами Байрацького,
Більського та Абазівського родовищ. Згодом ТОВ «Гейзер» в односторонньому порядку прийняв рішення реалізувати видобувний в рамках спільної діяльності газ за ціною, нижчою за встановлену НКРЕ, а отримані за реалізацію
газу кошти перерахував ТОВ «Метан+» за консультаційні послуги, при цьому
документів про підтвердження таких послуг нібито не було.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЧАСТИНИ ГАЗУ ЧЕРЕЗ «СВОЮ» ПРИВАТНУ
КОМПАНІЮ
В умовах високих податків багато українських компаній, у тому числі тих,
які не працюють у сфері видобутку, намагаються зменшити обсяги сплати
податків. Однак деякі журналісти та експерти стверджують, що окремі видобувні компанії як колись, так і досі занижують сплату податків на мільйони
гривень. Згідно з дослідженням Т.Чорновіл6, договори про спільну діяльність дозволяють продавати частку спільно видобутого газу посередникам
за заниженими цінами, а вже потім – промисловим споживачам за ринковими. Як приклад вона наводить ту ж ТОВ «Надра Геоцентр», яка в 2014 р. продавала газ ТОВ «Морісель груп» за ціною 4 700 грн. з ПДВ за тис.куб.м., а ця
компанія ТОВ «Газтранспроект» за середньою ціною 9 600 грн. (з ПДВ) за
тис.куб.м. Однак податок на прибуток компанія сплатила більше 1600 грн.,
оскільки показала великі витрати, перераховуючи кошти на невідомі фірми

net.ua/resonance/344926/sistemne_pograbuvannya_derjavnogo_ukrgazvidobuvannya
5

Про діяльність Дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» / Державна фінансова
інспекція. – 30.05.2011. – http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/75455;jsessionid=05F0BA203701
00ECC9E29E359C9A75A6

6

Системне пограбування державного «Укргазвидобування» // Цензор.нет. – 22.07.2015. – https://m.censor.
net.ua/resonance/344926/sistemne_pograbuvannya_derjavnogo_ukrgazvidobuvannya
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та компанії. Як результат, державна компанія, «ділячись» газом, не продає
його для потреб населення, а державна казна не отримує належні кошти з
проданого газу як товару для промислових споживачів.
Така практика не є одноразовою – схожі дані наведені у журналістських матеріалах 2008 року. Згідно з цими матеріалами7, у 2006 році ЗАТ «Нафтогазвидобування» реалізовувало газ природний ТОВ «Паливекосервіс» за ціною
106,0 грн (з ПДВ) за тис. м3. ТОВ «Паливекосервіс» – ТОВ «СЕВ» за ціною
635,1 грн за тис. м3, а ТОВ «СЕВ» – ТОВ «Регіон-Газ» за ціною 641,6 грн за
тис. м3. ЗАТ «Теплоелектроцентраль» (кінцевий споживач) отримував газ
природний за ціною 670,8 грн за тис. м3. У результаті, різниця в цінах між
виробником і кінцевим споживачем становила 564,7 грн за тис. м3. Тобто,
видобувні компанії часто перепродують паливо відразу кільком трейдерам
по ланцюгу (3-4 ланки), які часто є «своїми», а не постачають безпосередньо
споживачеві, щоб занижувати прибуток і відтак, рівень сплати податків.

Примушування
компанію закачувати
газ у сховища

Компанія
(державна чи приватна)

не включення газу
в баланс

продаж низькоякісного
бензину зі свердловини
(контрафактний
бензин)

заниження реальних
обсягів видобутого
газу та супутніх
продуктів

7

Об’єднані Полтавські емірати // Тиждень. – 11.07.2008. – http://tyzhden.ua/Publication/2675
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НЕВКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ (РЕСУРСУ) В БАЛАНС
І ПРОДАЖ ЙОГО «НАЛІВО»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості (далі – Міненерго), як і
НАК «Нафтогаз», володіють інформацією про обсяги видобутого природного газу за результатами кожного місяця. Показники регулярно публікуються
на сайті Міністерства та поширюються ЗМІ. Однак бувають випадки, коли
обсяги видобутого газу не включаються в баланс. Ця схема працює в обидві
сторони: з одного боку, як скаржаться компанії, «Нафтогаз», не включає обсяги видобутого газу в баланс, змушуючи закачувати його в сховища і оплачувати його зберігання (однак ця схема стосується вже ринку газу), з іншого
– іноді самі компанії не зацікавлені показувати реальні обсяги видобутого
газу та супутніх продуктів.
При малих затратах газовий конденсат зі свердловин можна перетворювати на пальне, низької якості. В Україні таке пальне продавати заборонено.
Однак існують випадки, коли компанії використовують газовий конденсат
або нафту з офіційно недіючих свердловин для переробки на міні-нафтопереробних комплексах і виготовлення низькоякісного бензину. Потім цей
бензин продається на АЗС, змішений з більш якісним пальним8.
На думку експертів9, виробництво контрафактного бензину часто розташовується в областях, де є можливість отримувати невеликі партії газового
конденсату. Це Полтавська область, Дніпропетровська, Сумська область.
Ймовірно, таке виробництво може приносити н ринок до 1,5 млн. тонн палива – принаймні стільки з’являється щорічно нізвідки. У це ж число, правда, входять як нелегальне виробництво всередині країни, так і контрабандні поставки з-за кордону.
Наприклад, за повідомленням ЗМІ, у м.Лебедин Сумської області діяв цілий завод з виробництва бензину, який виготовлявся у тому числі з газового конденсату, що відкачувався по трубах. Переробка проходила вночі,
доступ на об’єкт був обмежений, стояла охорона. Офіційно завод належав
одній із сумських фірм, однак ні ліцензій, ні документів у нього не було10.
Автомобілі, які возили на завод газовий конденсат, були з номерами Хар-

8

Уряд вдарив по бензину // 05.04.2012. – http://infoporn.org.ua/materials/articles/Uryad_vdariv_po_benzinu/49843

9

Мнение эксперта: На украинском рынке 45% контрафактного топлива // Экономическа правда. – 26.07.2013.
– http://www.epravda.com.ua/rus/news/2013/07/26/387131/

10

Бензин из воздуха // Подробности. Интер. – 07.02.2006. – http://podrobnosti.ua/projects/investiga
tions/2006/02/07/284256.html
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ківської та Дніпропетровської областей – територій, де ведеться видобуток газу. Як повідомили журналістам працівники цього заводу, газовий
конденсат возився зі свердловин. Разом із тим, попри збитки для держави
у мільйони гривень, вирок суду був мінімальний – розмір штрафів скалав
2-3 тисячі доларів, а все обладнання, як і газовий конденсат, були повернуті господарю.
Такі схеми можуть коштувати життя людей. Яскравий приклад – вибух у
червні 2015 року на заправці БРСМ – компанії, яку експерти підозрювали11 у виробництві і збуті неякісного бензину. У результаті вибуху загинули
пожежники, для навколишніх районів масштабна пожежа стала екологічним лихом, а держава оцінила втрати у 50 млн. грн12. Завдяки контрафакту
компанія могла демпінгувати та ухилятись від сплати податків, заробляючи, за неофіційними розрахунками, до 700 млн.грн. за 16 міс. При цьому,
згідно з оцінками депутата Т.Чорновол13, БРСМ купували для виробництва
бензину газовий конденсат з державної компанії «Укргазвидобування» та
приватних фірм, а «Укргазвидобування» продавала товари за заниженими
цінами.
Така ж практика діяла і в сфері газу. За даними Державної фінансової інспекції14, наданих для звіту Верховній Раді, Львівське відділення «Полтавагазвидобування» певний час постачало газ власного видобутку не НАК «Нафтогаз», як того вимагало законодавство, а приватним компаніям, зокрема
ПАТ «Миколаївцемент» та «Розвадівбудматеріали». Схожі факти були і щодо
діяльності НАК «Надра України»15.

Державна компанія

«Своя» компанія
на підряді

Фіктивні витрати
(геологорозвідка)

Використання
резервуарів
«своєї» компанія
11

Робота нафтобази БРСМ у Переяславі дуже непокоїть, – експерт // Лівий берег. – 18.06.2015. http://ukr.
lb.ua/news/2015/06/18/308689_robota_naftobazi_brsm_pereyaslavi.html

12

Яценюк доручив засудити БРСМ // Українська правда. – 15.062015. – http://www.pravda.com.ua/

news/2015/06/15/7071321/

13

Сім’я (без Януковичів) //Цензор.нет. – 16.06.2015. – http://censor.net.ua/resonance/340233/smya_bez_
yanukovichv

14

Звіт Робочої групи з перевірки оприлюднених Держфінінспекцією повідомлень про фінансові порушення,
а також інших фактів зловживань в державному секторі економіки. // Верховна Рада України. – 2015. –
http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/doccatalog/document?id=55480

15

Про фінансово-господарську діяльність НАК «Надра України» / Державна фінансова інспекція України.
– 28.11.2008. – http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a5oZYTbkSbMJ:www.dkrs.gov.ua/
kru/uk/publish/printable_article/50746%3Bjsessionid%3D3D4863AAA9C18AD3A6930AFD3D7AE3FE.
app1+&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУАРІВ «СВОЄЇ» КОМПАНІЇ
Одним із прикладів такої схеми може бути конфлікт навколо «Укртранснафти», зокрема щодо зберігання нею нафти в резервуарах заводів компанії
«Приват». Як відомо, довгий час державна компанія зберігала технологічну
нафту в трубопроводах, однак у 2014 році, коли розпочалась війна на сході,
під приводом загрози від терористів тодішнє керівництво компанії «Укртранснафти», близьке до «Привату», прийняло рішення викачати нафту з
трубопроводів – за даними журналістів, не лише на сході країни, але і на
заході, – і віддати на зберігання заводам компанії «Приват» у Кременчуці,
Надвірній і Дрогобичі по ціні біля 2,5 млн.грн. на день16. При цьому «Укртранснафта» платила компанії «Приват», за даними ЗМІ17, не за зберігання
нафти, а саме за оренду резервуарів (таким чином нібито обійшли питання
проведення тендерів). Як результат, біля 300 млн. грн. державних коштів
було витрачено за незрозумілим призначенням, – згодом НАК «Нафтогаз»
спростував потребу в такому зберіганні. «Укртатнафта» у червні 2015 року
звернулась з листом до «Укртранснафти»18 з вимогою повністю розрахуватись за зберігання нафти, вказуючи на борг з боку державної компанії більше ніж 100 млн.грн. за квітень-червень 2015 року. А у липні 2015 року уряд
прийняв рішення19 спрямувати державну нафту, що зберігається в «Укртатнафти», на потреби Збройних сил України, Нацгвардії та Держприкордонслужби, виконуючи рішення РНБО від листопада 2014 та травня 2015 року.
Також, про схожу схему йшлось в оприлюднених у ЗМІ матеріалах по «Укр
нафті», нібито підготовлених Міністерством фінансів у 2014 році20. Зокрема,
«Укрнафта» у 2014 році придбала послуги зі зберігання нафтопродуктів у
компанії «своєї» ж групи – ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». У свою чергу,
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» замовив послуги на користування резервуарами від ПАТ «Дніпронафтопродукт», який, за даними ЗМІ21, також належить до «своєї» групи. Згідно з наведеними розрахунками, перша послуга

16

Ахіллесова «Укртранснафта» //Дзеркало тижня. – 20.03.2015. – http://gazeta.dt.ua/internal/ahillesovaukrtransnafta-_.html

17

Ахіллесова «Укртранснафта» //Дзеркало тижня. – 20.03.2015. – http://gazeta.dt.ua/internal/ahillesovaukrtransnafta-_.html

18

Укртатнафта» вимагає від «Укртранснафти» розрахуватися за зберігання нафти і звільнити резервуари
// УНІАН. – 10.06.2015. – http://economics.unian.ua/energetics/1087683-ukrtatnafta-vimagae-vid-ukrtransnafti-rozrahuvatisya-za-zberigannya-nafti-i-zvilniti-rezervuari.html

19

Кабмін відбирає в Коломойського технологічну нафту // Лівий берег. – 31.07.2015. – http://ukr.lb.ua/
news/2015/07/31/312500_kabmin_vidbiraie_kolomoyskogo.html

20

Хочет ли налоговая заниматься Коломойским //Экономическая правда. – 04.12.2014. – http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2014/12/4/510600/view_print/

21

Хто ввозить в Україну нафтопродукти // Insider. – 31.07.2014. – http://www.theinsider.ua/rus/

business/53d9001ef32b6/
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була надана «Нафтохіміком» за 28,1 млн.грн, друга послуга від «Дніпронафтопродукту» – за 7,2 млн.грн. За оцінкою, наведеною у ЗМІ, різниця між платежами склала більше 20 млн. грн., що означає 3,5 млн. ПДВ, які не були
отримані державою.

ФІКТИВНІ ВИТРАТИ
Часто компанія, якій потрібно було мінімізувати податки чи вивести кошти,
замовляла послуги, що не надавались насправді. Ці схеми можна було застосовувати як з ініціативи самої компанії, так і під тиском тодішньої влади. Так, наприклад, існувало припущення22, що діяльність компаній «Гефест
Альянс» та «Карпатського управління геофізичних робіт» була пов’язана з
інтересами «сім’ї» Януковича, і використовувались для збору «податків» для
«своїх» потреб.
Наприклад, за даними ЗМІ23, в 2012-2014 роках компанія «Полтаванафтогаз», структурний підрозділ «Укрнафти», замовила геолого-тематичні роботи у ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт», сплативши більше 2
млрд. грн. У той же час, «Карпатське управління геофізичних робіт» замовило геолого-тематичні роботи у компанії «Гефест Альянс», щодо чого проводились розслідування органами фіскальної служби.
Згідно з розслідуванням народного депутата С. Лещенка24, схема з використанням компанії «Карпатське управління геофізичних робіт» застосовувалась і після Революції Гідності. У 2014 році «Укрнафта» перерахувала цій
компанії 337 млн.грн. на створення геолого-тематичної продукції щодо розробки родовищ вуглеводнів на території Андріяшівського родовища Полтавської області. Згодом вже «Карпатське управління геофізичних робіт»
перезамовила аналогічні роботи в компанії «Уністрой», підписавши одночасно ще один договір – на поставку «Уністрою» 40 тис. тонн нафтопродуктів. Через деякий час угода про постачання нафтопродуктів була розірвана
через невиконання, а угода по геофізичних роботах була підписана, після

22

Влада і Коломойський: гра в піддавки? // Економічна правда. – 19.01.2015. – http://www.epravda.com.ua/
publications/2015/01/19/522496/

23

Як «злили» «Укрнафту» // Дзеркало тижня. – 17.10.2014. – http://gazeta.dt.ua/energy_market/yak-zliliukrnaftu-_.html

24

Схема Коломойского: ‘’Укрнафта’’ – Багамы – транзит // Українська правда. – 18.08.2015. – http://blogs.
pravda.com.ua/authors/leschenko/55d369ea129a1/
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чого кошти перейшли «Уністрой», власники якої – невідомі офшорні компанії. Згодом «Укрнафта» виступила з заявою25 про поширення неправдивої
інформації даним розслідуванням, однак не надала спростування опублікованих фактів. Цікаво, що «Карпатське управління геофізичних робіт» фігурує і в інших тендерах – наприклад, компанія у червні 2015 року отримала
більше 12 млн. грн.26 в рамках угод на сейсмічну розвідку, геофізичні дослідження та прострілювально-вибухові роботи від «Укргазвидобування».
Також, за даними Державної фінансової інспекції України від 28 листопада
2008 року27 (на сайті залишилась порожня сторінка, проте залишилась кешована версія), НАК «Надра України» в 2008 році купила у ТОВ «Брокерська
контора «Шніпельсон і сини» векселі на суму 10 млн.грн., які було емітовано
ДК «Кримгеологія» для погашення заборгованості перед «Техносервіс» за
роботи по ліквідації розлитої нафти та нафтопродуктів на деяких родовищах. При цьому, як згодом виявилось, жодних фактів розливу нафтопродуктів у 2007 році та зазначених родовищах зафіксовано не було. Крім того, на
момент отримання векселів від ДП «Кримгеологія», сама компанія «Техносервіс» була визнана банкрутом, і було відкрито процедуру її ліквідації.

25

Укрнафта» обвиняет Лещенко в распространении лживой информации о неправомерной хоздеятельности
компании // 112.ua – 19.08.2015. – http://112.ua/politika/ukrnafta-obvinyaet-leshhenko-v-rasprostraneniilzhivoy-informacii-o-nepravomernoy-hozdeyatelnosti-kompanii-253078.html

26

Укргазвидобування виділило понад 260 млн грн трьом компаніям, пов’язаним з однією особою // Тиждень.
– 22.06.2015. – http://tyzhden.ua/News/139099

27

Про фінансово-господарську діяльність НАК «Надра України» / Державна фінансова інспекція України.
– 28.11.2008. – http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a5oZYTbkSbMJ:www.dkrs.gov.ua/
kru/uk/publish/printable_article/50746%3Bjsessionid%3D3D4863AAA9C18AD3A6930AFD3D7AE3FE.
app1+&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
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Коротка довідка
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів №615 від 30 травня 2011 року про
Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, право
користування надрами припиняється у разі ліквідації юридичної особи або
смерті фізичної особи – підприємця, фізичної особи, що є власниками дозволу, використання надр не за призначенням, визнання дозволу або аукціону про видачу дозволу недійсним у судовому порядку, вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр, коли
не розпочато роботи на родовищі протягом 6 місяців (у випадку родовищ
нафти і газу) та ін. Припинення права користування надрами здійснюється
шляхом прийняття наказу Державною службою геології та надр.

Державна
компанія

залазить
у борги

Арешт
частини
свердловин

аукціон

Купує
«своя»
компанія

ПРОДАЖ СВЕРДЛОВИН «ЗА БОРГИ»

З

а такою схемою відбувалась, за інформацією ЗМІ, передача частини
свердловин НАК «Надра України» через борги її дочірнього підприємства «Полтаванафтогазгеологія»1. У 2007 році Державна податкова
адміністрація заарештувала 8 свердловин Сахалінського, Юліївського, Березовського і Східно-Полтавського нафтогазоконденсатних родовищ через борг «Полтаванафтогазгеології» у розмірі 8,5 млн грн. Потім виконавча
служба на вимогу податкової адміністрації продала свердловини на аукціоні
в середньому по 90 тис грн за кожну. Купило їх ТОВ «Гефест», створене в
тому ж 2007 року напередодні аукціону.

1

Генпрокуратура забрала у приватних компаній 8 свердловин і повернула їх «Надра України» // Newsru.ua.
– 13.11.2009. http://www.newsru.ua/finance/13nov2009/nadra.html
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ПРОПОЗИЦІЯ «ПОДІЛИТИСЬ» АКЦІЯМИ ЗІ «СВОЄЮ» КОМПАНІЄЮ
У ситуації, коли уряд і суд «співпрацюють», інвестори практично не мають
інструментів, щоб захистити свої права. Коли вкладені в родовище інвестиції
починають давати нарешті прибуток, і інвестор починає планувати покриття
витрат (а у видобувному бізнесі якраз інвестиції перших років є найбільш значними), близькі до влади особи можуть змусити його «поділитись» прибутком
в інтересах останніх – наприклад, через купівлю частини акцій компанії.
Схожа ситуація виникла у компанії Regal Petroleum. Свого часу Regal досить
впевнено забрала частину свердловин у державної компанії, однак згодом
сама стала жертвою схем і непрозорого управління галуззю. Як відомо, у
2005-2006 роках тривали судові позови, за якими Regal Petroleum намагалась
відновити право на спеціальні дозволи на розробку Мехедівсько-Голотовщинського і Свиридівського родовищ, і в грудні 2006 року заявила, що спецдозволи були визнані дійсними, а конфлікт з державними компаніями-партнерами нібито врегульований за участю міністерства екології. Одночасно,
англійські власники приватної компанії заявили2 про бажання продати її,
і розпочали пошук покупців. А у березні 2010 року3 стало відомо, що всі домовленості між компанією та урядом скасовуються – Міністерство природи

2

Regal Petroleum финиширует // Geonews.com.ua. – 15.12.2006. – http://geonews.com.ua/news/detail/regalpetroleum-finishiruet-17827

3

Генпрокуратура инициирует разрыв договора о сотрудничестве между британской Regal Petroleum и

Минприродой // Новости Украины. – 02.12.2010. http://novostiukrainy.ru/biznes/genprokuratura-iniciiruet-razryv-dogovora-o-sotrudnichestve-mezhdu-britanskoy-regal-petroleum-i-minprirodoy
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своїм наказом припинило дію спецдозволу на розробку родовищ, де працював Regal, нібито через порушення і недотримання норм4. Як пояснював
тодішній міністр екології Віктор Бойко, рішення було прийняте на основі
приписів Генеральної прокуратури, Державної податкової інспекції, Геологічної служби.
Протягом року компанія намагалась через суди скасувати цей наказ і повернути ліцензії, однак безрезультатно5. У березні 2011 року відбулась купівля
54,97% акцій компанії Energees Management ltd (Кіпр), яку пов’язують з Smart
Holding В.Новинського6. Уже в липні компанія отримала рішення суду7, яке
відмінило наказ Міністерства екології та повернуло Regal Petroleum право
розробляти два родовища в Полтавській області.
Ймовірно, така ж схема існувала навколо переділу компанії «Нафтогазвидобування». Ця компанія була створена ще в 1999 році М.Рудьковським і
П.Порошенком. Компанія розробляє два родовища у Полтавській області – Семиренківське і Мачухське. Згодом, коли П.Порошенко перейшов
в опозиційну команду до В.Ющенка, його частка перейшла Н.Шуфричу.
А вже у січні 2013 року, за інформацією ЗМІ8, Н. Шуфрич звинуватив тоді
ще міністра енергетики Е.Ставицького в незаконній зупинці ліцензії компанії і вимаганні 30% за відновлення ліцензії. Про це ж свідчить і судове
рішення у січні 2013 року, яким було зупинено наказ Держгеонадр від 22
листопада 2012 року – і, відповідно, відновлено дію спецдзволу на розробку родовищ. Згодом судове рішення не стало вирішенням проблеми – обидва власники, і М.Рудьковський, і Н.Шуфрич, продали частину своїх акцій
у 2013 році Р.Ахметову.
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ЧЕРЕЗ СКАСУВАННЯ УРЯДОВИХ РІШЕНЬ
Багато журналістів та експертів, аналізуючи політику в сфері видобувної галузі, називали два періоди найбільш масових порушень з боку урядових органів: 2004 та 2007 роки. Уже згадувалось про передачу в 2004 році великого
Сахалінського родовища від державних компаній до приватної «Укрнафтобуріння», яку пов’язували з М.Злочевським. Передача справді відбувалась за
непрозорими схемами.
У 2005 році Міністерство екології забрало ліцензію в «Укрнафтобуріння». У
2006 році Генеральна прокуратура України звернулась до Міністерства екології з вимого анулювати 508 ліцензій на користування надрами, які були
видані з червня по грудень 2004 року. Згідно з коментарем в той час прем’єрміністра Юрія Єханурова9, ліцензії видавались напередодні президентських
виборів і без належних правових обґрунтувань. Згідно з планами уряду, ліцензії мали бути забрані через суд і виставлені на новий аукціон уже через
кілька місяців10.
У 2006-2007 роках були зафіксовані нові спроби переділу родовищ. Наприклад, у 2007 році знову виник конфлікт навколо Сахалінського родовища
– як завили представники «Укрнафти», дозвіл на це родовище нібито отримала компанія «Геолсоюз». Уряд Юлії Тимошенко у 2009 році вирішив знову
повернути Сахалінське родовище назад державі. У серпні 2009 року Кабінет
Міністрів прийняв Розпорядження №1094-р, яким забрав цю та інші ділянки з користування приватних компаній і віддати їх НАК «Нафтогаз України»
без аукціону. Загалом йшлось про 12 спецдозволів, серед яких дозволи на
Прирічкову площу (Полтавська обл, газ, раніше знаходилася в користуванні
ТОВ «Надра геоцентр»), Золочевський блок Юлієвського родовища (Харківська обл, газ, ТОВ «Надра геоцентр»), Пирковську площу (Полтавська
обл, нафта, газ, конденсат, ТОВ «Астрогаз»), Загорянське родовище (Полтавська і Сумська обл, нафта, газ, ТОВ «Астроінвест-Енерджі»), Монастирецьку і Бітлянську площі (Львівська обл, нафта і газ, ТОВ «Юсенко надра»),
Красноїльське родовище (Чернівецька обл, нафта і газ, ТОВ «Юсенко надра»), Південно-Сивашську ділянку, Придорожнє родовище, Ковельненську
і Керлеутську площі (АР Крим, нафта і газ, ТОВ «Кримська бурова компанія»). Також НАКу виданий спецдозвіл терміном дії 20 років на видобування
нафти і газу на Сахалінському родовищі (Харківська обл).

9

Генпрокуратура докопалась до недр // Укррудпром. – 09.02.2006. – http://www.ukrrudprom.com/digest/
dgenprok090206.html
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«Укрнафту» изгоняют из недр родины // Delo.ua. – 01.01.207. – http://delo.ua/business/ukrnaftu-izgonjajutiz-nedr-3955/?supdated_new=1414849919
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Попри те, що головним аргументом цього рішення була ліквідація непрозорих схем видачі спеціальних дозволів, окремі політики та експерти
звертали увагу, що така процедура створювала підгрунтя для оскарження
рішень та судової тяганини, а результаті якої не завжди може виграти
держава.
Яскравим прикладом цього є судова тяганина з компанією «Голден Деррік», що триває досі. Як відомо11, 18 березня 2014 року Держгеонадра наказами №78 і 79 анулювало спецдозволи «Голден Дерріка» на користування
20 площами у Полтавській (17 площ), Дніпропетровській (2) і Харківській
областях (1). Підставою для цього став факт, що «Голден Деррік» не сплатило до держбюджету кошти за видачу спецдозволів на геологічне вивчення і подальше видобування нафти і газу. Крім того, компанія не розпочала роботу у встановлені законом строки (180 діб). У червні ТОВ «Голден
Деррік» опротестувало ці накази в суді, який став на сторону фірми. Суд
вказав, що єдиною підставою для анулювання спецдозволів стала несплата
збору за видачу спецдозволів, однак доказів його несплати суд не отримав. Уже в 2015 році Вищий адміністративний суд таки позбавив компанію
права на розробку родовищ. Схожа ситуація навколо конфлікту «Голден
Деррік» і НАК «Надра України» на визнання права власності на частку у
спільній діяльності на розробку Сахалінського родовища – приватна компанія уже виграла низку судів у м.Києві, і тепер НАК очікує висновків судів
вищої інстанції.
Історія судових тяганин навколо доступу до родовищ може мати два
висновки. По-перше, доцільно структурувати нормативно-правову базу у
видобувній галузі, «знявши» можливі неузгодженості та різночитання, які
дають можливість маніпулювати. Компанії, які хочуть займатись видобутком в Україні, повинні чітко розуміти алгоритм кроків для отримання всіх
дозволів і початку роботу – і цих кроків має бути не так багато, як зараз.
По-друге, легковажність у скасуванні «наступних» урядових рішень «попередніх» урядових рішень, окрім швидкості, приносить враження ручного
регулювання галуззю, що також є загрозою і сигналом для інвесторів. Тому
доцільно виписати більш чіткий механізм повернення тих спеціальних дозволів чи часток в управлінні, які отримувались або використовувались незаконно.
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Висновки
В

елику роль у тому, щоб не було корупції в видобувній галузі, відіграє ефективна та
якісна судова система. Дуже багато схем «зав’язані» на «правильні» судові рішення,
які видаються на користь приватних компаній. Доцільно вести окремий єдиний реєстр рішень в частині видобутку – тоді можна буде відстежити, наскільки суди по-різному
можуть трактувати одні і ті ж ситуації.
Непрозорість та часта зміна умов видачі ліцензій також є великою проблемою. Можливості
видавати ліцензії без відкритих конкурсів (лише рішенням комісій) чи на конкурсах, де
були «підтасовані» учасники, давало шанс на отримання ліцензій не тим компаніям, які могли реально вкладати кошти у нарощування видобутку, а тим, хто згодом був зацікавлений
перепродати спецдозволи.
Мають бути прозорими і зрозумілими всі договори про спільну діяльність. Добре було б,
якби договори були відкритими для громадської оцінки та контролю. Це дозволило б уникати багато судових розборок та конфліктів, де кожна сторона викладає аргументи про
обсяги інвестицій, які були вкладені під час спільної діяльності, з вимого повернення. Це
дозволить наперед зафіксувати розподіл сфер відповідальності та майно у випадку розриву
чи завершення договору про спільну діяльність.
Умови перевірок компаній і відкликання ліцензій мають бути прозорими і зрозумілими.
Варто уникати ситуацій, коли зміна влади означає масовий «відбір» ліцензій без зрозумілих
причин, які пояснені публічно. Попри благородні цілі, це може бути негативним сигналом
тим іноземним інвесторам, які хочуть прийти на український ринок, однак не вникають в
деталі політичної ситуації в Україні.
Має бути публічною робота не лише компаній, але і їх підрядників. Усі деталі про них і їхню
діяльність мають бути у відкритому доступі, крім того, доступною має бути інформація про
те, який рівень коштів циркулює між видобувною компанією та підрядником.
Більш публічною має бути інформація про діяльність самої видобувної компанії. Це стосується як щорічного незалежного аудиту, який має бути доступний публічно і показувати,
наскільки ефективно компанія витрачає кошти (що дозволить вчасно попередити нецільове використання коштів у випадку з державною компанією), а також щодо роботи її свердловин – кому саме належить свердловина, якщо йдеться про роботу в рамках договорів
про спільну діяльність. У зв’язку з цим, також має бути публічною інформація про процес
нарахування боргів компанії, особливо якщо йдеться про державну компанію, для оперативного реагування та недопущення втрати майна через борги.
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Окрім загальної інформації про діяльність компанії, мають бути доступні дані і про обсяги
видобутого газу. Йдеться про необхідність встановлення лічильників на всіх свердловинах,
які діють в Україні. Це допоможе не лише зрозуміти реальний обсяг видобування газу в
Україні, але і попередить можливі маніпуляції оператора за включення чи не включення
газу в баланс і його транспортування.
Інформація про зафіксовані порушення має бути у відкритому доступі для моніторингу реагування на них – не лише відповідними органами, але і громадськістю. Як показує досвід,
часто порушення буває зафіксоване, однак ні рішень з цього приводу, ні ліквідації порушень не відбувається.
Важливим є питання бенефіціаріїв. Попри все, якщо компанія показує свою структуру власності, вона буде значно обережніша у своїй діяльності, ніж компанія з «кіпрів» чи «островів», яка завтра може збанкротувати і не принести жодної іміджевої шкоди своєму власнику.

ІНДИКАТОРИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ НА НЕОБХІДНІ ЗМІНИ
Діяльність, яка стосується виконання Постанови №615. Як вона виконується на рівні Міністерства екології та Держгеонадр, зокрема кому надаються спецдозволи. Зокрема на тих претендентів, де є мажоритарний пакет акцій – у державної компанії, міноритарний – у приватної.
Що потрібно для покращення ситуації: зміни до Постанови, зокрема скорочення переліку
умов видачі спецдозволів поза аукціоном.
Компанії, які є унікальними претендентами на ліцензію, особливо коли немає офіційної позиції державних компаній, що ця ліцензія їх не цікавить.
Що потрібно для покращення ситуації: посилення прозорості процедури, яка стосується
пропозицій Держгеонадра по ділянках.
Процедура проведення аукціонів. Як підготовчий процес, так і саме проведення, і учасники
мають бути максимально публічними. Було б добре бачити не лише власників компаній,
які претендують на ліцензію, але і бенефіціаріїв. Також процедура проведення аукціону
повинна попереджати можливість змови претендентів і створення видимості конкуренції,
замість реального змагання.
Що потрібно, щоб покращити ситуацію: більш детально прописати процедуру проведення
аукціонів.
Процеси, що стосуються відбирання в державних компаній спецдозволів. Особливо це стосується ситуацій, коли діє угода про спільну діяльність, однак не лише це.
Що потрібно, щоб покращити ситуацію: процедура забирання спецдозволу в державної
компанії має бути більш прозорою та публічно обгрунтованою, можливо, має залучатись
незалежний аудит для прийняття таких рішень.
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Співпраця компаній в рамках угод про спільну діяльність. Такі компанії мають бути під особливим контролем, а їх діяльність має бути максимально публічною. Будь-який перерозподіл
часток, передача свердловин чи газу мають бути більш публічно висвітлені.
Що потрібно, щоб покращити ситуацію: якщо залишати діяльність компаній в рамках угод
про спільну діяльність, має бути перегляд і суттєве доопрацювання первинного і вторинного законодавства.
Декларування компаніями (як державними, так і приватними) обсягів свого видобутку. Компанії мають зробити публічною інформацію про обсяги видобутку (не вартість газу), це
буде корисно не лише для споживачів та держави, але і не допустить маніпуляцій з балансом з боку оператора.
Що потрібно, що покращити ситуацію: зобов’язати видобувні компанії публікувати інформацію про видобуті вуглеводні у щомісячному режимі, а також встановити лічильники на
тих свердловинах, де їх немає.
Компанії, які використовуються для підрядів. Видобувні компанії повинні публікувати інформацію не лише про результати своєї діяльності, але і про діяльність тих, хто їх обслуговує, зокрема обсяг робіт, тривалість, а також кошти, які були витрачені на закладені роботи.
Що потрібно, щоб покращити ситуацію: зобов’язати компанії публікувати дані про свою
співпрацю з підрядниками, або висвітлювати цю діяльність в аудиті.
Банкрутство або борги компаній. Має бути механізм моніторингу фінансової діяльності
компаній, для вчасного реагування на проблеми з компанією, які можуть виникнути.
Що потрібно, щоб покращити ситуацію: більш детально прописати механізм роботи компанії, яка опиняється перед загрозою банкрутства або обсяг її боргів стає критичним.
Рішення судів у сфері видобутку вуглеводнів. Доцільно доручити Держгеонадра або Мін
природи вести окремий реєстр судових рішень в цій сфері, для оперативного моніторингу
та оцінки. Це допоможе швидше виявляти як непрозорі рішення в сфері видобутку, так і
самих суддей, які приймаються такі рішення.
Що потрібно, що покращити ситуацію: доручити Держгеонадра моніторити реєстр судових
рішень і публікувати на своєму веб-сайті рішення, що стосуються діяльності у видобувній
сфері.
Інформація про порушення в сфері видобутку має бути публічною і доступною для громадськості на регулярній основі. Це допоможе забезпечити кращу ліквідацію порушень і виправлення ситуації.
Що потрібно, щоб покращити ситуацію: доручити Держгеонадра публікувати всю інформацію від перевіряючих органів про порушення, яка стосується їх ліцензіатів.
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