Юзгаз Бі.Ві. звернувся до суду з позовом щодо рішення Кабінету Міністрів України від 2.11.2016
року про відмову у відступленні частки участі інвестора за Юзівською УРП
Київ, 15 грудня 2016 року.
8 грудня 2016 року компанія «Юзгаз Бі.Ві» звернулась до суду із позовом до Кабінету Міністрів
України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо визнання протиправним
рішення Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 року про відмову ТОВ «Надра Юзівська» та
«Юзгаз Бі.Ві» у відступленні прав та обов’язків інвестора за Юзівською УРП (Угодою про розподіл
продукції).
Нагадаємо, що 4 серпня 2016 року ТОВ «Надра Юзівська», як єдиний інвестор за Юзівською УРП, та
компанія «Юзгаз Бі.Ві.», як переможець конкурсу на залучення інвестора для реалізації проекту
пошуку та видобутку вуглеводнів в межах ділянки Юзівська, направили запит до Кабінету Міністрів
України щодо надання згоди на відступлення частки участі інвестора за Юзівською УРП на користь
«Юзгаз Бі.Ві.».
Компанія «Юзгаз Бі.Ві» запропонувала інвестувати мінімум $200 млн протягом перших 5 років;
буріння (відновлення) 15 свердловин; буріння пошукової свердловини у перший рік; а також
продовження робіт щодо дослідження та пошуку нетрадиційного газу. На додаток, наша пропозиція
передбачала збереження зобов’язання інвестора щодо сплати всіх передбачених угодою бонусів на
користь держави.
Закон України «Про угоди про розподіл продукції» передбачає, що Кабінет Міністрів України має або
надати згоду на запропоноване відступлення, або відмовити у наданні згоди, при цьому відмова у
наданні згоди без поважних підстав не допускається, а за відсутності відповіді від Кабінету Міністрів
України протягом 90 днів з дня отримання запиту, згода вважається отриманою.
Лише 1 листопада 2016 року, на 88 день після отримання Кабінетом Міністрів України відповідного
запиту, відбулась єдина зустріч представників Міжвідомчої комісії з організації укладення та
виконання угод про розподіл продукції, міністерств та відомств України, народних депутатів України
та представників компанії «Юзгаз Бі.Ві.» та ТОВ «Надра Юзівська».Під час цієї зустрічі Юзгаз Бі.Ві.
презентувала свою пропозицію та була проінформована про те, що Міжвідомча комісія та залучені
міністерства і відомства потребують додаткового часу для остаточного формування особового складу
Міжвідомчої комісії та вивчення наданої пропозиції та проекту змін та доповнень до угоди про
розподіл продукції з метою її подальшого опрацювання спільно з інвесторами.
Але вже наступного дня, 2 листопада 2016 року Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення,
що оформлено протоколом № 46 від 2.11.2016 року (Оскаржуване рішення), такого змісту:
«підтримати пропозицію Міністра енергетики та вугільної промисловості Насалика І.С. щодо
відмови ТОВ «Надра Юзівська» у відступленні прав та обов’язків, визначених Угодою про розподіл
вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, доручивши Міненерговугілля разом із
секретаріатом Кабінету Міністрів в одноденний строк надати ТОВ «Надра Юзівська» та компанії
«Юзгназ Бі.Ві.» письмову відмову з відповідним обґрунтуванням».
На виконання зазначеного рішення Кабінету Міністрів України Міненерговугілля направило компанії
«Юзгаз Бі.Ві.» та ТОВ «Надра Юзівська» лист від 3 листопада 2016 року, в якому повідомило про
прийняте Кабінетом Міністрів України рішення про відмову у відступленні.
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Оскаржуване рішення прийнято Кабінетом Міністрів України з порушенням чинного законодавства
України, є протиправним та підлягає скасуванню, зокрема виходячи з наступного:
-

-

Оскаржуване рішення не відповідає вимогам Закону України «Про угоди про розподіл
продукції», Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та Регламенту Кабінет Міністрів
України, затвердженому Постановою від 18 липня 2007 року №950 щодо форми та процедури
прийняття рішення, а також вчинення передбачених законодавством дій з порушеного
питання;
Оскаржуване рішення не містить будь-яких належних підстав для його прийняття, в тому числі
поважних, що вимагається Законом України «Про угоди про розподіл продукції»;
Кабінет Міністрів України прийняв рішення, порушуючи діючу судову заборону приймати
будь-які рішення та вчиняти будь-які дії щодо поданого запиту на відступлення.

Крім того, дії Міненерговугілля щодо надання письмової відмови є протиправними, оскільки вчинені
з перевищенням повноважень.
Зважаючи на вищевказане, компанія «Юзгаз Бі.Ві» звернулась до суду для (і) визнання
протиправними та скасування рішення Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 року та дії
Міненерговугілля щодо відмови та (іі) зобов’язання Кабінету Міністрів України продовжити розгляд
запиту компанії «Юзгаз Бі.Ві.» та ТОВ «Надра Юзівська» та прийняття відповідного рішення по суті
запиту на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачений законодавством України,
обґрунтовано, розсудливо та добросовісно.
Захищаючи власні інтереси в суді, ми в жодному разі не намагаємось через судове рішення отримати
частку участі в Юзівській угоді та визнати нас інвестором, як вже повідомляють деякі ЗМІ. Ми
прагнемо добросовісних переговорів з Кабінетом Міністрів України та його уповноваженими
представниками для конструктивного опрацювання нашого запиту та прийняття рішення не під
тиском політичних сил, а за результатами виваженої оцінки нашої пропозиції та економічного і
соціального ефекту від реалізації інвестиційного проекту пошуку та видобутку вуглеводнів в межах
ділянки Юзівська, бо ми впевнені у своїх силах продовжити те, що було розпочато Шеллом.
Верховенство права, створення умов для залучення іноземних інвесторів та дотримання рівних прав
для всіх – це ті цінності, які ми підтримуємо і розділяємо з українським Урядом. Ми хочемо
добросовісно працювати в Україні і зберегти свої права і репутацію. Тому, ми завжди були і
залишаємось відкритими до прямих і прозорих переговорів з Урядом, адже лише так може бути
прийняте зважене рішення.
Ми переконані що наш проект не тільки вигідний для України але також, коли нині нема черги
іноземних інвесторів в Україну, може стати переконливим свідченням про те, що Україна справді
готова і відкрита для інвесторів.
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