НадраMonitor
УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ (УРП) НА
ОХТИРСЬКІЙ ТА ГРУНІВСЬКІЙ ДІЛЯНКАХ
Спецвипуск

Підготовка даного аналітичного продукту стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту “Прозорість Енергетичного Сектору”,
який виконує ГО “ДІКСІ ГРУП”. Інформація, викладена в цьому дослідженні, є виключною відповідальністю ГО
“ДІКСІ ГРУП” і за жодних обставин не може розглядатися як такa, що відображає позицію USAID чи Уряду США.
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Моніторинг дозвільної діяльності та змін
у регулюванні видобувної галузі

ЩО ВІДОМО?

5 листопада Кабінет Міністрів України схвалив проекти угод про розподіл вуглеводнів,
які видобуватимуться у межах ділянок Охтирська та Грунівська між урядом України та
компанією «І.Пі. Україна Бі.Ві.» («ЕР UKRAINE B.V.», м. Схіпгол, Нідерланди) та
підписав згадані угоди. Загальна площа ділянок під розробку нафти, природного газу
та конденсату сягає 1750 км2 та покриває територію Сумської, Харківської та
Полтавської областей.

З офіційних повідомлень відомо, що термін дії угод складає 50 років, а обов’язкова
програма робіт протягом перших 5 років передбачає інвестування понад 1,5 млрд грн,
проведення 3D-cейсмічних досліджень на площі 500 км2 та буріння 18 свердловин.
Відповідно до конкурсної документації, прогнозні запаси (клас 334) на Грунівській
ділянці сягають 13,8 млн т умовного палива, а на Охтирській – 22,4 млн т умовного
палива.
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НОВИЙ ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТОР УКРАЇНСЬКИХ НАФТОГАЗОНОСНИХ НАДР

Першими спробами масштабних іноземних інвестицій в українські надра справедливо
назвати укладені угоди про розподіл продукції з компаніями Vanco Prykerchenska у
2007 році (яка на момент підписання угоди була американською компанією) і Shell та
Chevron у 2013 році. З різних причин ці угоди не були реалізовані. Втім, компанія EP
Holding, до складу якої входить компанія-переможець ЕР UKRAINE B.V., також
неодноразово намагалася зайти на український ринок.
Держгеонадра повідомляють, що EP Holding є однією з найбільших вертикально
інтегрованих енергетичних груп Центральної Європи та у 2020 році задекларувала
дохід у розмірі €8,5 млрд, оцінка загальної вартості її активів перевищує €18 млрд. До
складу холдингу також входять понад 50 компаній у Чехії, Словаччині, Італії, Німеччині,
Великобританії, Ірландії та Франції, що працюють у виробництві, розподілі та
постачанні електроенергії, зберіганні та передачі газу, видобутку вуглеводнів.
Маючи 69% акцій словацької видобувної компанії Nafta, яка володіє спецдозволом на
розробку вуглеводневих покладів загальною площею 482 км 2 у Полтавській області
(Ватажківська площа), EP Holding має досвід роботи і в Україні. Також, Nafta має частку
у компанії CNG LLC (частка 50%), яка володіє спецдозволом на видобуток вуглеводнів
у Закарпатській області .
EP Holding намагалася свого часу придбати 100% відсотків акцій голландської компанії
Yuzgas B.V., партнера української ТОВ «Надра Юзівська», які були визнані
переможцями для розробки Юзівської ділянки. Однак, співпраця не склалася, і наразі
за рішенням українського уряду ділянку розробляє НАК «Нафтогаз України».
З даних реєстру юридичних осіб Нідерландів можна припустити, що компанія EP
Holding також приймала участь у конкурсі на отримання права розробляти Софіївську
ділянку, оскільки попередня назва нинішнього переможця ЕР UKRAINE B.V. - EP
Sophievska B.V. Втім, як відомо, тоді компанія поступилася перемогою ТОВ «Гео
Альянс Партнерство» та компанії «Гео Альянс Партнершіп Б. В.» Віктора Пінчука.
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«ПРОЗОРИЙ ЕЛЕМЕНТ»

Стандарт Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) у редакції 2019 року
визначає, що з 1 січня 2021 року мають бути розкриті всі видобувні угоди, якщо однією
із сторін є держава. Наразі ці вимоги не інкорпоровані до українського законодавства,
хоча Україна як країна-учасниця ІПВГ має виконати їх. Забезпечити законодавчу рамку
для повного розкриття видобувних контрактів має схвалений у першому читанні
законопроєкт № 3790. Його прийняття є особливо актуальним у контексті значної
кількості УРП, що підписуються державою останнім часом. Але законопроект поки що
очікує своєї черги бути розглянутим на пленарному засіданні ВРУ.
Втім, деяка інформація про УРП, має розкриватися і на даному етапі на виконання
Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях». Мова йде про
істотні умови видобувних угод (разом з відповідними витягами з них), зокрема:


назву угоди, номер, дату укладення, найменування сторін;



дату набрання чинності, строк її дії;



предмет угоди;



права та обов’язки сторін щодо користування надрами, інші права на природні
ресурси;



гарантії щодо стабільності норм законодавства (за наявності);



умови щодо особливостей справляння платежів;



операційні зобов’язання, зокрема програми робіт;



зобов’язання щодо природоохоронних заходів; • вимоги щодо безпеки та
охорони праці;



соціальні зобов’язання, включаючи участь у розвитку місцевої інфраструктури
та положення про використання робіт, товарів і послуг, які виконуються,
постачаються або надаються суб’єктами господарювання тощо.

За 7 угодами, що були укладені у грудні 2020 року, такі дані були опубліковані на сайті
Міністерства енергетики. За висновками DiXi Group цього все ж недостатньо для
повноцінного виконання відповідних вимог Стандарту ІПВГ 2019 року.
На даному етапі ми очікуємо опублікування істотних умов нещодавно укладених УРП
на Грунівській та Охтирській ділянках, а також прийняття законопроєкту № 3790 для
забезпечення повноцінного виконання міжнародних зобов’язань України.
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