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«Олеська» між державою Україна, компанією "Шеврон Юкрейн Б.В." та ТОВ «Надра 

Олеська» 
 

1. Політика держави Коментар 

ПРЕАМБУЛА  
E Держава має бажання розвивати 
нафтогазову промисловість України 
(відповідно до умов цієї Угоди) у спосіб, який 
принесе користь народу України, на ринкових 
засадах  та заохочуючи інвестиційну 
діяльність, відповідно до Конституції України, 
Закону про УРП та умов Конкурсу. 
 G Оператор, має бажання співпрацювати з 
Державою шляхом укладення цієї Угоди, 
таким 
чином сприяючи Державі в розвитку 
української нафтогазової промисловості та 
стимулюючи економічний розвиток 
України і соціальний добробут її народу. 

Дані положення прямо суперечать реальній 
дійсності, оскільки інтереси народу жодним 
чином не були враховані. Тим паче, що 
народ в особі жителів територіальних громад 
неодноразово висловлювався проти розвідки 
та видобування вуглеводнів методом 
гідророзриву у межах ділянки Олеська, проти 
положень даного проекту угоди.  

2.1 Відповідно до цієї Угоди Держава доручає 
Інвесторам здійснювати пошук, розвідку та 
видобування Вуглеводнів в межах Договірної 
ділянки та виконувати всі роботи у зв’язку з 
цією Угодою, в тому числі, але без 
обмеження, продаж та реалізацію 
Вуглеводнів у відповідності з умовами 
цієї Угоди 

Держава цілком покладається на Інвесторів, 
не передбачаючи жодних дієвих механізмів 
контролю 

2.2 Держава: (i) забезпечує, заявляє та 
запевняє Інвесторів, що вона не вчиняла 
жодних дій 
та утримувалася від вчинення будь-яких дій, 
які могли б призвести до припинення чи 
призупинення цієї Угоди, Спеціального 
дозволу, будь-якого Дозволу, який повинен 
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бути наданий для здійснення Операцій з 
вуглеводнями або відповідно до цієї Угоди; 
та (ii) зобов’язується, що вона без підстав, 
передбачених Законодавством України (як ті 
підстави перевірити), не буде 
вчиняти та буде утримуватися від вчинення з 
порушенням Законодавства України та умов 
цієї Угоди будь-яких дій, що можуть 
призвести до припинення чи призупинення 
цієї Угоди, Спеціального дозволу, будь-якого 
Дозволу, який повинен бути наданий для 
здійснення Операцій з вуглеводнями або 
відповідно до цієї Угоди. 

Державний уповноважений орган 
забезпечує надання всіх погоджень, 
схвалень або 
рішень, які вимагаються від Державного 
уповноваженого органу по відношенню до 
всіх пропозицій, подань та інших питань, що 
стосуються Операцій з вуглеводнями (надалі 
– "Пропозиції"), які Оператор робить або 
подає Державному уповноваженому органу 
за цією Угодою 
9.3 На запит Оператора Державний 
уповноважений орган повинен сприяти 
Оператору в здійсненні Операцій з 
вуглеводнями та допомагати із поданням 
питань на розгляд 
Державі, органам місцевого самоврядування 
та іншим організаціям та установам та 
організації зустрічі з ними, в тому числі 
сприяти Оператору у поданні документів для 
отримання Дозволів, та іншим чином сприяти 
в координуванні взаємодії із Державою, 
органами місцевого самоврядування, 
організаціями та установами, у кожному 
випадку, 
якщо це є необхідним для ефективного та 
своєчасного здійснення Операцій з 
вуглеводнями 
 

Держава забезпечує  Інвесторам всі 
необхідні погодження без обмежень  

9.6 Жодна Пропозиція не може бути 
відхилена без достатніх для цього причин  
Оператор протягом 30 (тридцяти) днів після 
отримання Рішення щодо відхилення 
Пропозиції може направити Пропозицію 
Експерту згідно із Розділом 40.8 з метою 
визначити, чи є Пропозиція такою, що 
відповідає Законодавству України, 
положенням 
цієї Угоди та Належній міжнародній практиці 
діяльності в нафтогазовій промисловості. 
Якщо Експерт вважає, що Пропозиція 
відповідає Законодавству України, 
положенням цієї Угоди та Належній 
міжнародній практиці діяльності в 
нафтогазовій промисловості, тоді Державний 
уповноважений орган повинен затвердити 

Які причини є достатніми? 
 
Механізм залученя експерта можна 
використовувати як імперативне 
зобов′язання для держави без жодних 
можливостей ухилення від цього 
зобов′язання 
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таку Пропозицію протягом 
5 (п’яти) днів з моменту отримання рішення 
Експерта . 

41.3 Держава гарантує, що законодавство, 
чинне на Дату набуття чинності, буде 
застосовуватися до прав та обов’язків 
Інвестора та Оператора протягом Строку цієї 
Угоди, за винятком законодавства, яке 
спрощує регулювання господарської 
діяльності, пов’язаної з Операціями з 
вуглеводнями, послаблює процедури 
Державного нагляду (контролю) в межах 
Договірної ділянки (зокрема процедури 
митного, валютного та інших видів 
державного контролю) або пом’якшує 
відповідальність Інвестора та Оператора, та 
яке повинно застосовуватися з дати набуття 
чинності таким 
законодавством. 
 43.2 Якщо Законодавство України 
унеможливить здійснення операцій з пошуку 
та 
видобутку нетрадиційних вуглеводнів згідно з 
Належною міжнародною практикою 
діяльності у нафтогазовій промисловості, 
Шеврон має право відмовитися від цього 
Договору, та він не матиме обов’язку 
сплатити будь-які невитрачені грошові кошти.
  

Протиріччя, оскільки в одному з пунктів 
передбачено, що жодних погіршень бути не 
може. Шеврон може «маніпулювати» даними 
нормами і «підлаштовувати» законодавство 
під себе 

17.1 Держава має наступні права: 
(C) здійснювати державний контроль за 
виконанням цієї Угоди шляхом проведення 
перевірок, з урахуванням наступного: 
(1) такі перевірки мають проводитись не 
частіше одного разу протягом одного 
Календарного року;  
(6) перевіряючі зобов’язані не 
розголошувати будь-яку інформацію, яка 
розкрита, виявлена або з’ясована під час 
перевірок; 
 (10) тривалість будь-якої перевірки не 
повинна перевищувати 30 (тридцяти) днів, 
і такий строк не підлягає подовженню.  

Таким чином, доступ до екологічної 
інформації, отриманої під час державного 
екологічного контролю, буде закритий, а 
екологічна інформація може стати 
відомою українському народові у 
кращому випадку через 55 років. Більш 
детальний коментар див. на сторінках 5-8, 
п. 3 «Конфіденційна інформація» даного 
документа 

2. Правовий статус Інвесторів  

Розділ «Визначення» - "Інвестори" означає 
Шеврон та Надра Олеську, або їхніх 
відповідних правонаступників та/або будь-
якого дозволеного цесіонарія щодо усіх 
або частини їхніх прав та обов’язків за цією 
Угодою відповідно до Розділу 37.    
 

Відповідно до Цивільного кодексу України, 
цесія – правочин, на підставі якого 
відбувається передача права вимоги (до 
боржника) від первісного кредитора  
(цедента) до нового кредитора (цесіонарія). 
Операція відступлення права вимоги є одним 
з поширених способів вирішення проблем, 
пов'язаних з погашенням заборгованості, 
тобто в даній угоді передбачений 
механізм «законного рейдерства». 

Розділ «Визначення» – "Афілійована 
особа" означає будь-яку юридичну особу, 
яка контролює іншу юридичну особу, 
контролюється нею або перебуває з нею під 

Залучення "СПК ГеоСервіс" – завуальована 
схема відмивання коштів, оскільки:  
1. Оператор має право залучати 
Афілійованих осіб до проведення Операцій з 
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спільним контролем третьої особи. 
Вважається, що юридична особа "контролює" 
іншу, якщо вона володіє, прямо чи 
опосередковано, щонайменше 50% 
(п’ятдесятьма відсотками) однієї з 
категорій, викладених нижче: 
()A Акцій, які надають право голосу на 
загальних зборах щодо обрання директорів 
такої іншої юридичної особи. 
()B Часток участі з правом голосу у такій 
іншій юридичній особі, якщо така 
юридична особа не має акцій або директорів. 
Сторони прямо домовляються, що до 
Афілійованих осіб Надра Олеської 
належить 
товариство з обмеженою 
відповідальністю "СПК ГеоСервіс". 

вуглеводнями. 
2. п.37.1 Кожен Інвестор має право передати 
(продати, відступити або будь-яким іншим 
чином 
здійснити відчуження) всі або частину своїх 
прав та обов’язків за цією Угодою будь-якій 
Афілійованій особі або третій особі (яка не є 
іншим Інвестором) за попередньої згоди 
Держави та кожного іншого Інвестора, 
надання згоди яких не може необґрунтовано 
обумовлюватися, затримуватися чи 
відхилятися. 
3. При здійсненні Операцій з вуглеводнями 
Оператор має право використовувати будь-
яку фізичну чи юридичну особу, зокрема, 
Афілійовану особу кожного Інвестора у якості 
Підрядника. 
4. Кожен Інвестор на свій власний розсуд та 
докладаючи всіх можливих зусиль має право 
вільно відчужувати свою Належну частку в 
Видобутих вуглеводнях третій особі або 
Афілійованій особ,і включаючи право 
вільно встановлювати ціну та інші умови, 
зберігати та/або транспортувати в будь-
якій наявній системі транспортування, 
продавати Вуглеводні на будь-якому 
доступному ринку (зокрема, 
експортувати), в будь-який 
обґрунтований час або в будь-якій 
обґрунтованій доступній кількості з 
метою максимального збільшення 
вартості Вуглеводнів. (інтереси народу тут 
жодним чином не прослідковуються)  
4. Для фінансування Операцій з 
вуглеводнями кожен Інвестор має право 
залучати грошові кошти із зовнішніх джерел 
фінансування, як від своїх Афілійованих осіб, 
так і від будь-яких третіх осіб.  

Розділ «Визначення»  - "Прикріплений 
співробітник"  означає будь-якого працівника 
Надра Олеської або Афілійованої особи 
Оператора або Надра Олеської, який 
залучається Оператором на договірних 
умовах, крім трудового найму, зокрема, за 
договором прикріплення в цілях цієї Угоди. 

В угоді чітко не передбачені випадки 
залучення прикріпленого співробітника 

Розділ «Визначення» - «Операційний 
комітет»  означає комітет, утворений 
відповідно до Операційного договору з 
метою загального нагляду та спрямування 
Операцій з вуглеводнями. Операційний 
комітет повинен схвалити Програми робіт і 
бюджети пілотної розробки і промислової 
розробки, Генеральні річні плани робіт і 
бюджети, а також усі інші Пропозиції, що 
повинні подаватися на затвердження 
Державному уповноваженому органу. 

Яким чином буде формуватися Операційний 
комітет, його члени, принципи і порядок 
діяльності не визначено. Визначені лише дані 
обов′язки. 

22.Оператор має виключне право на 
залучення 

Держава не може залучати підрядників до 
виконання певних робіт, відповідно до угоди, 
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Підрядників у зв'язку з виконанням цієї 
Угоди відповідно до Процедури укладення 
контрактів і закупівель, яка міститься в 
Додатку F. 

стороною яко вона виступає. 

5.2 У випадку виникнення будь-якої із 
нижчезазначених обставин Держава може 
вимагати від Інвесторів призначити іншу 
особу в якості Оператора у найкоротший 
обґрунтовано 
можливий строк: 
(A) якщо компетентним судом було прийнято 
належним чином розпорядження про 
підтвердження банкрутства, ліквідації або 
припинення діяльності, що були 
ініційовані Оператором; 
(B) якщо Оператор припиняє проведення 
практично всієї діяльності за цією 
Угодою; або 
(C) якщо Оператор відмовляється від 
виконання своїх обов’язків або відмовляється 
від Операційного договору відповідно до 
умов цієї Угоди. 

Неправомірна діяльність Оператора не є 
підставою для припинення його обов′язків  

6. Строк дії цієї Угоди становить 50 
(п’ятдесят) років. Строк буде продовжений 
шляхом укладення додаткової угоди. Якщо 
Сторони не домовляться про інше, будь-яке 
продовження згідно з цим Розділом 6 
відбуватиметься на таких самих умовах, які 
існували безпосередньо до такого 
продовження. Одночасно з підписанням такої 
додаткової угоди: (A) дія Спеціального 
дозволу має бути продовжена на строк, на 
який 
продовжується дія цієї Угоди; та 
(B) дія Дозволів має бути продовжена в 
порядку, передбаченому Законодавством 
України.  

Зміна будь – яких об′єктивних обставин 
(наприклад, стан навколишнього 
середовища) не є обов′язком щодо 
перегляду умов угоди! 

7.4 Перед закінченням Етапу геологічного 
вивчення Інвестори, на їхній власний 
розсуд, 
приймають рішення щодо переходу до 
виконання Етапу пілотної і промислової 
розробки (надалі – "Етап пілотної і 
промислової розробки"). Якщо Інвестори 
приймають позитивне рішення щодо 
переходу до виконання такого етапу, 
Оператор повинен повідомити про це 
Державний уповноважений орган. Після 
цього Оператор повинен підготувати 
Програму робіт і бюджет пілотної розробки 
(надалі – "Програма 
робіт і бюджет пілотної розробки") для однієї 
або декількох Ділянок пілотної розробки та 
надати їх Державному уповноваженому 
органу для затвердження 

Доцільність щодо переходу на наступний 
етап перевіряти Даржавний орган не 
повинен, згідно п.7.4. угоди 

3. Конфіденційна інформація  

Розділ 35 «Інформація та конфіденційність». 
Згідно Розділу 1 «Визначення», 

Якщо в даній угоді визначено, що 
застосовується чинне законодавство України, 
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"Конфіденційна інформація" означає всю 
інформацію (в тому числі господарську, 
технічну та іншу інформацію), дані, знання, 
результати діяльності та ідеї, які були 
придбані або отримані будь-якою Стороною 
за цією Угодою, незалежно від того, чи 
надається така інформація будь-якою 
Стороною або її Афілійованими особами до 
чи 
після Дати набуття чинності, в тому числі 
інформацію, яка була отримана чи 
розроблена будь-якою Стороною в 
результаті виконання цієї Угоди, умови цієї 
Угоди, Базова технологія, що була розкрита 
будь-якою Стороною будь-якій іншій Стороні 
відповідно до цієї Угоди, та будь-яка 
Вдосконалена технологія, Проектна 
технологія, а також Дані та інформація.  
Р. 35.1. Кожна Сторона повинна тримати в 
таємниці Конфіденційну інформацію 
протягом Строку та 5 (п'яти) років після 
закінчення Строку і не повинна 
розголошувати Конфіденційну інформацію 
жодній третій особі без попередньої 
письмової згоди всіх інших Сторін.  
 
Р. 40.7. (А) Сторони погоджуються, що будь-
який Спір та будь-які переговори та 
арбітражне провадження між Сторонами 
відносно будь-якого Спору є 
конфіденційними та не повинні 
розголошуватися жодній третій особі. 
Сторони також погоджуються, що будь-яка 
інформація, документи чи матеріали, які були 
створені або виготовлені в цілях або які 
використовуються в 
ході переговорів чи арбітражного розгляду 
будь-якого Спору, є конфіденційними і не 
будуть розголошуватися жодній третій особі.  
 
Р. 35.5. Дані та інформація, зокрема магнітні 
плівки або інші дані, оригінали яких Оператор 
бажає проаналізувати і обробити за 
кордоном, можуть бути вивезені за межі 
України, за умови що вони будуть повернені 
в Україну після такого аналізу та обробки. 
Оригінали Даних та інформації, зокрема 
зразки породи, рідини та газу та подібні дані 
будуть повернуті в розумний період часу, по 
мірі наявності після аналізу і обробки. В 
розумний період часу - оціночне поняття 

то перелічені пункти угоди є неправомірним.  
В угоді міститься екологічна інформація, яка 
є предметом значного суспільного інтересу. 
Законодавством України визначено, що 
екологічна інформація не може бути 
засекречена. 
 
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про 
інформацію», кожен має право на 
інформацію, що передбачає можливість 
вільного одержання, використання, 
поширення, зберігання та захисту інформації, 
необхідної для реалізації своїх прав, свобод і 
законних інтересів». 
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про 
інформацію», право на інформацію 
охороняється законом, держава гарантує 
всім суб'єктам інформаційних відносин рівні 
права і можливості доступу до інформації. 
Ніхто не може обмежувати права особи у 
виборі форм і джерел одержання інформації, 
за винятком випадків, передбачених законом. 
Суб'єкт інформаційних відносин може 
вимагати усунення будь-яких порушень його 
права на інформацію. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», будь-яка 
відображена та задокументована будь-якими 
засобами та на будь-яких носіях інформація, 
що була отримана або створена в процесі 
виконання суб'єктами владних повноважень 
своїх обов'язків, передбачених чинним 
законодавством, або яка знаходиться у 
володінні суб'єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом, є публічною.  
Публічна інформація є відкритою, крім 
випадків, встановлених законом. 
Відповідно до ст. 50 Конституції України, 
кожен має право на безпечне для життя і  
здоров'я довкілля та на відшкодування  
завданої порушенням цього права шкоди.  
Кожному гарантується право вільного 
доступу до інформації про стан довкілля, про 
якість харчових продуктів і предметів побуту, 
а також право на її поширення. Така 
інформація ніким не  може бути засекречена. 
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного 
середовища», кожний громадянин України 
має право на вільний доступ до інформації  
про стан навколишнього природного 
середовища (екологічна інформація) та 
вільне отримання, використання, поширення  
та зберігання такої інформації, за винятком 
обмежень, встановлених законом. 
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про 
інформацію», до інформації з обмеженим 
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доступом не можуть бути віднесені відомості 
про стан довкілля, якість харчових продуктів і 
предметів побуту. 
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про 
інформацію», інформація з обмеженим 
доступом може бути поширена, якщо вона є  
суспільно необхідною, тобто є предметом  
суспільного інтересу, і право громадськості  
знати цю інформацію переважає потенційну 
шкоду від її поширення. Предметом 
суспільного інтересу вважається інформація,  
яка свідчить про шкідливі екологічні та інші 
негативні наслідки діяльності (бездіяльності)  
фізичних або юридичних осіб, тощо. 
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про 
інформацію», інформація про стан довкілля 
(екологічна інформація) – відомості та/або 
дані про:  
- стан складових довкілля та його  
компоненти, включаючи генетично  
модифіковані організми, та взаємодію між   
цими складовими; 
- фактори, що впливають або можуть  
впливати на складові довкілля (речовини,  
енергія, шум і випромінювання, а також 
діяльність або заходи, включаючи 
адміністративні, угоди в галузі 
навколишнього природного середовища,  
політику, законодавство, плани і програми);  
- стан здоров'я та безпеки людей, умови  
життя людей, стан об'єктів культури і споруд 
тією мірою, якою на них впливає або може 
вплинути стан складових довкілля;  
- інші відомості та/або дані.  
Інформація про стан довкілля, крім 
інформації про місце розташування  
військових об'єктів, не може бути віднесена  
до інформації з обмеженим доступом. 
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного 
середовища», інформація про стан   
навколишнього природного середовища 
(екологічна інформація) – це будь-яка  
інформація в письмовій, аудіовізуальній, 
електронній чи іншій матеріальній формі про:  
- стан навколишнього природного  
середовища чи його об'єктів – землі, вод,  
надр, атмосферного повітря, рослинного і 
тваринного світу та рівні їх забруднення; 
- біологічне різноманіття і його   
компоненти, включаючи генетично 
видозмінені організми та їх взаємодію із  
об'єктами навколишнього природного 
середовища; 
- джерела, фактори, матеріали,  
речовини, продукцію, енергію, фізичні 
фактори (шум, вібрацію, електромагнітне  
випромінювання, радіацію), які впливають 



 

 8 

або можуть вплинути на стан навколишнього 
природного середовища та здоров'я людей; 
- загрозу виникнення і причини   
надзвичайних екологічних ситуацій,   
результати ліквідації цих явищ, рекомендації  
щодо заходів, спрямованих на зменшення їх  
негативного впливу на природні об'єкти та 
здоров'я людей; 
- екологічні прогнози, плани і програми,  
заходи, в тому числі адміністративні,  
державну екологічну політику,  
законодавство про охорону навколишнього 
природного середовища;  
- витрати, пов'язані із здійсненням 
природоохоронних заходів за рахунок фондів 
охорони навколишнього природного 
середовища, інших джерел фінансування,  
економічний аналіз, проведений у процесі 
прийняття рішень з питань, що стосуються 
довкілля.  
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», до 
розпорядників інформації, зобов'язаних 
оприлюднювати та надавати за запитами 
інформацію, визначену в цій статті, у 
порядку, передбаченому цим Законом, 
прирівнюються суб'єкти господарювання, які 
володіють інформацією про стан довкілля, 
іншою інформацією, що становить суспільний 
інтерес (суспільно необхідною інформацією). 
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», 
розпорядники інформації зобов'язані: 
оприлюднювати інформацію про свою 
діяльність та прийняті рішення; визначати 
спеціальні місця для роботи запитувачів з 
документами чи їх копіями, а також надавати 
право запитувачам робити виписки з них, 
фотографувати, копіювати, сканувати їх, 
записувати на будь-які носії інформації тощо; 
мати спеціальні структурні підрозділи або 
призначати відповідальних осіб для 
забезпечення доступу запитувачів до 
інформації; надавати достовірну, точну та 
повну інформацію, а також у разі потреби 
перевіряти правильність та об'єктивність 
наданої інформації. 
 
Згідно вищеперелічених пунктів РР.1, 35, 40, 
проекту Угоди, громадськість не володітиме 
екологічною, суспільно важливою 
інформацією, чим порушують всі вище 
перелічені норми низки зазначених законів. 

 
4. Діяльність  

 

Розділ «Визначення» - "Видобуті вуглеводні" 
означає Вуглеводні, які були видобуті в 
межах Договірної ділянки, крім будь-яких 

Не передбачена процедура обліку втрачених 
вуглеводнів. Чи не буде втрата вуглеводнів  
прихованим шляхом заробітку? 
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Вуглеводнів, що використовуються для 
Технологічних цілей 
відповідно до Розділу 13.1, та Вуглеводнів, 
що були втрачені під час продувки, усадки, 
випаровування, Спалення відповідно до 
Розділу 13.2. Під час здійснення Операцій з 
вуглеводнями Вуглеводні можуть бути 
втрачені при Спалюванні, продувці, усадці, 
випаровуванні або в інший спосіб. Оператор 
не несе 
відповідальності за будь-яку таку втрату. 

Загальна площа Договірної ділянки може 
бути змінена виключно у порядку, 
встановленому 
положеннями цієї Угоди.  

Порядок чітко не передбачений 

4.1.(D)Оператор здійснює Операції з 
вуглеводнями, передбачені Операційним 
договором та цією Угодою.  

Не передбачені можливості для 
прослідкування законності дій Оператора 

Розділ «Визначення» -  "Продажі на 
ринкових умовах" не включають: 
 продажі, що здійснюються між будь-яким з 
Інвесторів та їхніми відповідними 
Афілійованими особами, окрім тих продажів, 
які здійснюються за процедурою відкритих 
торгів; продажі з використанням обміну 
(наприклад, бартеру) та будь-які операції, які 
не пов’язані зі звичайною комерційною 
практикою, за винятком випадку, коли 
Державі може бути належним чином 
доведено, що продажі були здійснені на 
ринкових умовах та за конкурентними цінами, 
з огляду на якісні, кількісні показники та 
географічні фактори. 

Яким чином (яка процедура) і ким державі 
«належним чином» буде доведено, «що 
продажі були здійсненні на ринкових умовах 
та за конкурентними цінами, …» 

Розділ «Визначення» -"Претензія" означає 
будь-яку вимогу, пов’язану з виконанням цієї 
Угоди та яка може бути підставою для 
пред’явлення позову будь-якого виду, 
зокрема того, що подається третьою особою, 
щодо відповідальності, збитків, шкоди, 
обтяження, зобов’язання, витрат, ліцензійної 
плати, комісії, нарахування, збору, пені, 
штрафів, процентів, незалежно від того, чи 
виникають вони в силу дії закону, на підставі 
договору, делікту, добровільного 
врегулювання або будь-яким іншим чином. 

Процедура розгляду претензій третіх осіб не 
передбачена 

8.1 Якщо Інвестори вирішують, на їхній 
власний розсуд, не продовжувати розробку 
всієї 
або будь-якої частини Договірної ділянки 
через те, що здійснення Операцій з 
вуглеводнями на такій частині Договірної 
ділянки не є комерційно доцільним, 
Оператор повинен повідомити Державі про 
те, яка частина Договірної ділянки буде 
повернена Державі після 
повернення частини Договірної ділянки 
відповідно до Розділу 8, Інвестор не 
матиме подальших зобов’язань стосовно 

Обов′язок відновлення використаних 
ресурсів не передбачений 
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такої частини Договірної ділянки.  

1. Дуже вигідний механізм - 
Компенсаційні витрати. (коментар 
ЕПЛ) Це такі витрати, які: 
вираховуються з Компенсаційних 
вуглеводнів і покривають практично 
всі витрати Інвесторів, навіть ті, що 
будуть здійснені до моменту  
підписання угоди 

Р. 25 Відшкодування компенсаційних витрат 
заслуговує на ретельне вивчення та 
фінансову експертизу. 

1. 2.5 Інвестори зобов’язані забезпечити 
фінансування Операцій з 
вуглеводнями відповідно до цієї 
Угоди. Будь-яке таке фінансування є 
Неоподатковуваною операцією. При 
цьому, протягом періоду виконання 
Зобов’язання з геологічного вивчення 
Шеврон забезпечує 100% 
фінансування всіх витрат за умови, 
що Шеврон матиме право на 
отримання відшкодування усіх таких 
витрат до повного відшкодовування 
таких витратна виконання 
Зобов’язання з геологічного вивчення 
через механізм Компенсації витрат 
перш ніж будь-який інший Інвестор 
отримає будь-яку Компенсацію витрат 
відповідно до такого механізму. 

2. 2.3 (В) Використовувати 
інфраструктуру загального 
користування, в тому числі, але не 
обмежуючись цим комунікації, дороги, 
залізниці, порти та аеропорти в межах 
Договірної ділянки та поза межами 
Договірної ділянки, для будівництва 
встановлення, технічного 
обслуговування, експлуатації та 
демонтажу трубопроводів та інших 
об’єктів, необхідних для здійснення 
Операцій з вуглеводнями, за умови 
сплати комісій, мита та інших платежів 
та зборів, сплата яких вимагається і 
всі з яких сплачуються на 
недискримінаційній основі, що 
вважатимуться Компенсаційними 
витратами, і мають бути відшкодовані 
Інвесторами відповідно до положень   

3. 9.13 Будь-які витрати та видатки, 
понесені Оператором та Інвесторами 
у зв’язку з проведенням зустрічей з 
Державним уповноваженим органом, 
повинні вважатися Компенсаційними 
витратами та повинні 
відшкодовуватися Інвесторам 
відповідно до положень Розділу 

4. 2.9. Оплата даних щодо Договірної 
ділянки  вважається Компенсаційними 
витратами 

5. 12.1 Починаючи з 24 травня 2012 року 
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до 31 березня 2013 року, на виконані 
роботи Шевроном було витрачено 2 
714 487 Доларів США Компенсаційних 
витрат, що детально зазначені в 
Додатку І. Всі такі витрати, разом з 
будь-якими додатковими 
Компенсаційними витратами, що були 
понесені Шевроном з 1 квітня 2013 
року, зараховуються у рахунок 
виконання Зобов'язання з геологічного 
вивчення і визнаються 
Компенсаційними витратами за умови, 
що вони належним чином 
задокументовані згідно з Процедурою 
обліку  

6. 12.7 В разі виникнення надзвичайних 
ситуацій та з метою дотримання 
Законодавства України та Належної 
міжнародної практики діяльності в 
нафтогазовій промисловості, 
Інвестори матимуть можливість нести 
такі витрати, які вони вважають 
необхідними для захисту життя, 
Навколишнього природного 
середовища або майна або вжиття 
заходів, які розумно необхідні для 
усунення наслідків надзвичайних 
ситуацій.  Такі додаткові витрати після 
їх затвердження Державним 
уповноваженим органом повинні 
вважатися Компенсаційними 
витратами 

7. 15.7 Оператор повинен реалізовувати 
програму охорони здоров'я, безпеки 
та Навколишнього природного 
середовища та вживати необхідних 
заходів для забезпечення гігієни, 
охорони здоров'я та безпеки свого 
персоналу, який здійснює Операції з 
вуглеводнями, відповідно до 
Законодавства України та Належної 
міжнародної практики діяльності в 
нафтогазовій промисловості. Витрати, 
понесені Оператором при реалізації 
такої програми, повинні вважатися 
Компенсаційними витратами та 
повинні відшкодовуватися Інвесторам 
відповідно до положень Розділу 25. 

8. 16.1 Витрати , понесені державою на 
примусове відчуження земельної 
ділянки. 

9. 14.4 Витрати на проведення аудиту 
відповідно до Розділу 14.3 
вважатимуться Компенсаційними 
витратами і мають бути відшкодовані 
Інвесторам  

10. Обґрунтовано необхідна допомога, 
яка може обґрунтовано вимагатися 
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Державою під час її перевірки та 
надання документів або будь-якої  
іншої інформації, пов’язаної з 
Операціями з вуглеводнями, в офісі, 
на виробничих майданчиках чи будь-
яких інших об’єктах Оператора. 
Пов’язані із цим витрати та видатки 
повинні вважатися Компенсаційними 
витратами 

11. 5.2 Витрати та видатки, що 
вважаються Компенсаційними 
витратами включають,але не 
обмежуючись лише цим, такі: 

(A) Зарплати та пов'язані з ними витрати 
працівникам Оператора та його Афілійованих 
осіб, що наймаються в Україні в цілях 
здійснення Операцій з вуглеводнями; 
(C) Обладнання та матеріали 
 (D) Послуги 
 (E) Дозволи 
 (F) Офісні приміщення, польові табори та 
різні об’єкти 
(G) Страхування 
 (H) Пошкодження та втрата майна 
(J) Податки, збори та пені/штрафи 
 (K) Витрати на охорону Навколишнього 
природного середовища Витрати, 
передбачені нормами законодавства щодо 
проведення археологічних та геофізичних 
досліджень у зв'язку з визначенням та 
захистом пам'яток культури та/або 
Екологічних досліджень та Досліджень 
Навколишнього природного середовища, 
проведення яких може вимагати будь-який 
регуляторний орган. Також витрати на 
забезпечення та утримання обладнання для 
зменшення викидів та ліквідації забруднення, 
витрати на охорону здоров'я, безпеки та 
Екологічні програми плюс витрати на 
здійснення контролю, 
ліквідацію забруднення та Виправлення, що 
випливає із зобов’язань, пов’язаних із 
забрудненням Вуглеводнями, передбачених 
будь-яким чинним Законодавством. 
(L) Ліквідація та виведення з експлуатації/ 
відновлення 
 (M) Адміністративні накладні витрати 
(P) Проценти 
 (R) Навчання та передача технологій 
 (U) Витрати при припиненні дії Угоди 
 (6) Всі Витрати щодо трубопроводу 

ДОДАТОК I 
КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИТРАТИ, ЯКІ ПОНЕСЕНІ 
ДО ДАТИ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ 
Компенсаційні витрати включають витрати і 
видатки, понесені Оператором і його 
Афілійованими особами після офіційного 
опублікування результатів Конкурсу і до Дати 

Дуже вигідно включені витрати і видатки, 
понесені Афілійованими особами. 
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набуття чинності, в тому числі наступні 
витрати і видатки: Витрати і видатки на 
місцеві громади і співпрацю з урядом, 
професійні послуги, інженерну, технічну і 
геологічну діяльність, пов’язану з підготовкою 
й ефективним впровадженням Операцій з 
геологічного вивчення.  

5. Спец. дозвіл  

2.8 Держава має забезпечити видачу 
Спеціального дозволу відповідно до форми, 
зазначеної в Додатку C, та в порядку, 
передбаченому в Додатку D. Шеврон 
сплачує _____ Доларів США або еквівалент в 
гривнях в якості разової повної та 
остаточної плати за видачу Спеціального 
дозволу, яка має бути зарахована в рахунок 
виконання Зобов’язання з геологічного 
вивчення. Будь-які зміни до або 
переоформлення Спеціального дозволу, в 
тому числі внаслідок відступлення прав за 
цією Угодою, не призводитимуть до 
виникнення будь-яких податкових 
зобов’язань та 
не вимагатимуть сплати будь-якого збору чи 
іншої плати 
 
18.1 Враховуючи положення Розділу 2.2, в 
повній мірі, дозволеній Законодавством 
України, 
Держава повинна: 
(A) забезпечити надання в установленому 
порядку Інвесторам та/або Оператору та 
сприяти у наданні Підрядникам будь-яких 
необхідних Дозволів для 
використання та встановлення засобів 
транспортування та комунікації у 
встановленому порядку; 
(B) забезпечити надання в установленому 
порядку Інвесторам та/або Оператору та 
сприяти у наданні Підрядникам Дозволів 
стосовно питань, пов’язаних з митним 
оформленням  
 (D) забезпечити надання Інвесторам та/або 
Оператору необхідних Дозволів для 
відправлення За кордон документів, даних 
або зразків для аналізу чи 
опрацювання для цілей Операцій з 
вуглеводнями;кому, а конфідент. 

Сплачена сума створює обов’язок державі на 
десятки років вперед «прислуговувати» 
компанії 

6. Порядок звітування  

ДОДАТОК N 
З урахуванням можливості Оператора 
отримати Дозволи, наявності Обладнання та 
матеріалів, результатів Екологічних 
досліджень, доступу та наявності 
інфраструктури, результатів діяльності з 
буріння та випробування свердловин та 
подібних критеріїв, з метою відображення 
змінених обставин Оператор може 

Не передбачене процедура погодження 
коригування витрат Оператором  та 
додаткових Програм робіт і бюджетів 
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коригувати витрати між 
категоріями, коригувати суму бюджету, що 
мають бути витрачені у кожному конкретному 
році, а також коригувати кількість 
вертикальних та/або горизонтальних 
свердловин за умови, що загальна кількість 
свердловин буде 13 (тринадцять) і Сукупна 
вартість ПРБ геологічного вивчення в 
доларах США в розмірі 350 000 000 Доларів 
США (без урахування ПДВ) не буде 
перевищена. 
 12.6 Протягом усього Строку Оператор 
може, на свій власний розсуд, запропонувати 
додаткові Програми робіт і бюджети, які 
стосуються різних частин Договірної ділянки. 

12.2 Щонайменше двічі на Календарний рік 
або частіше, якщо це вимагається 
Державним уповноваженим органом 
Оператор повинен підготувати та надати 
Державному повноваженому органу для 
інформаційних цілей (і) звіт про проведені 
роботи під час виконання. Оператор повинен 
також підготувати Звіти 
про Компенсаційні вуглеводні та Прибуткові 
вуглеводні, Компенсаційні витрати, 
оцінку вартості Вуглеводнів, Видобуті 
вуглеводні та продаж Оператором Належної 
частки  
14.3 Оператор зобов’язаний проводити на 
щорічній основі аудит. 

Не передбачений механізм перевірки 
достовірності інформації у звіті та аудиті  

15.2 Враховуючи права, зазначені в Розділі 
2.4, Оператор повинен здійснювати всі 
Операції 
з вуглеводнями відповідно до положень цієї 
Угоди, Законодавства України та Належної 
міжнародної практики діяльності в 
нафтогазовій промисловості, застосовуючи 
стандарти та практики, зазначені в Додатку J 
та враховуючи інформацію, зазначену в 
Додатку K, як Оператор вважає за 
необхідне. 

 

15.4 Оператор повинен забезпечити 
безперешкодний доступ Державного 
уповноваженого органу та органів 
державного нагляду (контролю) до усіх 
Об'єктів (але не до ділянки), завжди 
надавати обґрунтовано необхідну допомогу, 
яка може обґрунтовано вимагатися 
Державою під час її перевірки та надавати 
документи або будь-яку іншу інформацію, 
пов’язану з Операціями з вуглеводнями, в 
офісі, на виробничих майданчиках чи будь-
яких інших об’єктах Оператора. Пов’язані із 
цим витрати та видатки повинні вважатися 
Компенсаційними витратами та повинні 
відшкодовуватися Оператору. 
Держава має право безперешкодного 
доступу до Договірної ділянки та Об’єктів, де 

Як визначити обґрунтовану потребу для 
входу на Договірну ділянку? Не визначений 
чіткий перелік осіб, які мають право доступу 
на Договірну ділянку. 
Де в проекті угоди визначено достатність 
«обгрунтовнаих вимог Держави»  
По всьому проекту угоди зустрічаємо оціночні 
судження та вислови на кшталт «на власний 
розсуд», «обґрунтовані вимоги», «надмірне 
руйнування», «ефективні технології», тощо, 
які створюватимуть колізійні ситуації під час 
його виконання сторонами. До прикладу, що 
означає «надмірне руйнування», «ефективна 
технологія»? На думку контролюючих органів 
буде «надмірне руйнування», на думку 
Оператора – ні. 
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здійснюються 
Операції з вуглеводнями, шляхом надання 
попереднього повідомлення 
Оператору, окрім випадків, коли існує 
обґрунтована потреба у представників 
Держави отримати доступ до Договірної 
ділянки та Об’єктів через надзвичайні 
обставини.  
ситуації та в інтересах національної безпеки; 
15.5 Для здійснення Операцій з 
вуглеводнями Інвестори, Оператор, їх 
Підрядники та 
працівники, консультанти і агенти кожної 
із зазначених вище осіб отримувати 
мають право вільного доступу до 
Договірної ділянки та до будь-яких Об’єктів, 
які 
розташовані в межах або поза межами 
Договірної ділянки, в цілях здійснення 
Операцій 
з вуглеводнями.  

15.17 З урахуванням умов цієї Угоди, 
Оператор зобов’язаний здійснювати розподіл 
Компенсаційних та Прибуткових Вуглеводнів 
між 
Сторонами цієї Угоди; доставляти Видобуті 
Вуглеводні до Пункту виміру або належним 
чином зберігати їх. 
20.1  перед переданням Активів Оператор 
повинен провести інвентаризацію Активів 

Яким чином здійснити контроль за 
розподілом та в процесі доставки? Як 
проконтролювати процес інвентаризації 
Активів? 

18.4 У випадку прострочення Державою своїх 
зобов’язань, Шеврон повідомляю про це 
Державу. Повідомлення про прострочення 
має містити інформацію про те, що існує 
Прострочене грошове зобов’язання, яке не 
було виконане, та що він розпочне 
процедуру, погоджену Державою в Угоді, з 
метою зарахування суми Простроченого 
грошового зобов’язання в рахунок Сукупної 
вартості ПРБ геологічного 
вивчення в доларах США та/або здійснити 
Притримання стосовно частки Держави в 
Прибуткових вуглеводнях. 

Є можливість штучно створити Державі борг і 
використати прибуткові вуглеводні Держави 

  

7. Політика Шеврону  

36.1 Під час здійснення Операцій з 
вуглеводнями Оператор повинен вживати 
необхідні 
заходи для забезпечення того, щоб він та 
його Підрядники дотримувалися 
Законодавства України та практик та 
процедур щодо захисту Навколишнього 
природного середовища та запобігання 
забрудненню, які відповідають Належній 
міжнародній практиці діяльності в 
нафтогазовій промисловості в аналогічних 
фізичних 
та екологічних середовищах. Зокрема, 

Використання оціночних понять, не прописані 
конкретні механізми реалізації даних 
зобов’язань. Розділ є декларативним  
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Оператор зобов’язаний: 
(A) забезпечувати збереження земель та 
запобігати надмірному руйнуванню 
ґрунтів; 
(B) забезпечувати збереження води шляхом 
обмеження використання водних 
ресурсів для Операцій з вуглеводнями; 
(C) забезпечувати захист  
поверхневих та підземних вод від 
забруднення хімічними 
речовинами, які використовуються для 
гідравлічного розриву, а також 
максимально забезпечити використання для 
Операцій з вуглеводнями води, 
непризначеної для пиття, та води, що 
повертається з продуктивного пласту; 
(D)які застосовувати ефективні технології 
зменшення рівня мінералізації води, яка 
повертається з продуктивного пласту і 
повторно закачується у підземні 
горизонти; 
 (F) докласти всіх розумних зусиль для 
реалізації наступних прагнень під час 
здійснення Операцій з вуглеводнями із 
застосуванням стандартів і практик 
Оператора, які зазначені у Додатку J: 
(1) виключити витоки, розливи і 
надзвичайні ситуації екологічного 
характеру; 
(2) оцінювати та зменшувати Екологічні 
ризики; 
(3) мінімізовувати надзвичайні ситуації під 
час Операцій з вуглеводнями; 
(4) досягти максимального використання 
ресурсів та активів;  
(5) сприяти належним умовам охорони 
здоров'я і безпеки праці з метою 
мінімізації серйозних ризиків для здоров'я; та 
(6) досягти створення травмобезпечних умов 
на робочих місцях. 

8. Стан НПС  

36.8 У разі якщо Держава має намір 
визначити або створити або дозволити 
створення будь- 
яких об’єктів природно-заповідного фонду, 
Держава і Оператор після такого 
повідомлення розпочнуть консультації, 
протягом яких Держава і Оператор 
обговорять збитки, що можуть бути завдані, 
якщо створення такого об’єкту природно- 
заповідного фонду в межах Договірної 
ділянки призведе до обмеження Операцій з 
вуглеводнями, в тому числі, але без 
обмеження, упущену вигоду (неодержаний 
прибуток), пов’язані з таким обмеженням, і 
намагатимуться узгодити збитки, (ііі) 
Держава має прийняти рішення чи буде вона 
продовжувати процес такого визначення 

Держава фактично не матиме можливості 
створити об’єкти природно – заповідного 
фонду 
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або створення, (iv) якщо Держава прийняла 
рішення продовжувати таке визначення або 
створення, вона має компенсувати 
Інвесторам збитки, узгоджені відповідно до 
(іі), і (v) 
якщо Держава і Оператор не узгодили суму 
компенсації, тоді такий Спір має бути 
вирішений згідно з Розділом 40.8. 

36.9 Інвестори та Оператор не несуть 
відповідальності за будь-який Стан 
Навколишнього природного середовища 
або впливи в межах Договірної ділянки 
або будь-якої земельної ділянки, що 
межує з нею  

В природі все зв’язано, тому негативний 
вплив може поширитися і на сусідні території, 
забруднивши воду, повітря, землі 

5. ПРОЦЕС РАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
Процес раціонального використання 
Навколишнього природного середовища 
є складовою СУОМ, і його призначенням є 
постійне виявлення та контроль 
випадків заподіяння серйозних наслідків 
для Навколишнього природного середовища 
протягом всього життєвого циклу активу 
 

Використання оціночних понять 

9. Погодження з облрадами 
 

 

41.4 На Інвестора та Оператора не 
поширюється дія нормативно-правових 
актів органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, якщо такі акти 
обмежують 
права Інвестора, передбачені в цій Угоді, 

 

36.6 Міністерство екології та природних 
ресурсів України разом з представниками 
комітету 
з екології Івано-Франківської та Львівської 
обласних ра , Оператора та Надра Олеської, 
мають розробити тендер для кваліфікованих 
наукових закладів з України 
для проведення екологічних досліджень, 
збору регіональних зразків води та ґрунту, а 
також моніторингу в межах відповідної 
території, де пропонується проведення 
Операцій з вуглеводнями протягом Етапу 
геологічного вивчення 
ТЕНДЕР ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
Обсяг: 
Провести тендер, заснований на принципах 
прозорості та конкуренції для відбору одного 
або 
кількох провідних вищих навчальних закладів 
(надалі – "Заклади") для проведення 
незалежного екологічного моніторингу і 
доведення результатів моніторингу до 
громадськості. 

На даний момент в Україні не має 
кваліфікованих навчальних закладів.  
На даний момент в Західному регіоні України 
не функціонує жоден полігон для 
захоронення небезпечних відходів 
(отверджених і рідких). Лабораторії в Україні 
не мають аналітичної бази для того, щоб 
визначати кінцеві концентрації хімічних 
забруднень в отверджених і рідких відходах. 
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Заклади в Україні підлягають відбору на 
конкурентних засадах.  
 

 
 
У випадку розбіжностей між положеннями цієї Угоди та Операційного 
договору, положення цієї Угоди матимуть переважну силу. – Їх теоретично не має бути. 
 
З вищевикладеного випливає такий висновок. Проект угоди є таким, що не відповідає 
інтересам народу України. Проект угоди потребує правової, фінансової та екологічної 
експертиз, потребує ретельного вивчення СБУ і є неприйнятним для схвалення обласними 
радами навіть за умови врахування низки коментарів, пропозицій експертів, оскільки така 
процедура не передбачена. 
 
 
 
З повагою, 
виконавчий директор 
МБО «Екологія – Право – Людина» 

 

 
Кравченко О. В. 

 


