ПРЕС-РЕЛІЗ
«ЮЗГАЗ Б.В.» ГОТОВА ДО ДОБРОСОВІСНИХ ПЕРЕГОВОРІВ З УРЯДОМ ЩОДО СВОЄЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЮЗІВСЬКІЙ ДІЛЯНЦІ

Київ, 1 листопада 2016 р. Сьогодні відбулась нарада під головуванням Голови Міжвідомчої
комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції Міністра енергетики та
вугільної промисловості Ігоря Насалика, на яку були запрошені ТОВ «Надра Юзівська», інвестор
за Угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, від
24.01.2013 року (надалі – «Угода» або «УРП»), та компанія «Юзгаз Бі.Ві.», яка була визначена
переможцем конкурсу на залучення інвестора для реалізації Угоди, що проводився ТОВ «Надра
Юзівська».
Під час цієї зустрічі Віктор Назаркевич зазначив: "Переможцем конкурсу було визначено компанію
Юзгаз Бі.Ві., виходячи з найкращої пропозиції щодо продовження реалізації Юзівського проекту,
що є дуже важливим, зважаючи на те, що Юзівський проект є перш за все пошуковим, він
передбачає проведення масштабних геологорозвідувальних робіт, та характеризується
високим ступенем ризику, проте у разі успіху, його реалізація дозволить значною мірою
наростити мінерально-сировинну базу вуглеводнів, що є пріоритетом, зокрема і для нашого
засновника НАК «Надра України».
В свою чергу компанія «Юзгаз Бі.Ві.» представила членам Міжвідомчої комісії основні положення
своєї пропозиції щодо реалізації проекту пошуку та видобутку вуглеводнів в межах Юзівської
ділянки та підтвердила свій намір виконати агресивну програму робіт з геологічного вивчення
ділянки, яка була в свій час запропонована Шелл, майже в повному обсязі. Також компанія «Юзгаз
Бі.Ві.» відзначила, що запропонувала Уряду та ТОВ «Надра Юзівська» забезпечити мінімальні
початкові інвестиції на перші 5 років на рівні $200 млн., сплатити в державний бюджет $175 млн.
бонусів, які передбачені Угодою, виплатити $40 млн. на користь ТОВ «Надра Юзівська», а також
виконати інші зобов’язання, що покладаються на інвесторів за Угодою.
ТОВ «Надра Юзівська» та «Юзгаз Бі.Ві.» 4 серпня 2016 року направили до Кабінету Міністрів України
запит щодо надання згоди на відступлення ТОВ «Надра Юзівська» частини належної їй частки участі
в правах та зобов’язаннях інвестора за Угодою на користь компанії «Юзгаз Бі.Ві.». Відповідно до
статті 26 закону України «Про угоди про розподіл продукції» та положень УРП Держава має надати
згоду або вмотивовану відмову щодо запропонованого відступлення. Крім цього закон передбачає,
що якщо Кабінет Міністрів не надав відповіді протягом 90 днів з дня отримання запиту, згода
держави вважається отриманою.
При цьому Ярослав Кінах під час засідання Міжвідомчої комісії підкреслив: «Ми впевнені, що
партнерство має починатись з добросовісних переговорів та пошуку взаємовигідних умов. Юзгаз
відкритий до переговорів з державою та готовий спільно опрацьовувати кожне положення
запропонованого проекту додаткової угоди до УРП щодо відступлення нам частки участі інвестора
та внесення змін та доповнень до Угоди, та надати всі необхідні пояснення, обгрунтування за для
досягнення взаємного розуміння».
За результатами наради було прийнято рішення продовжити переговори з ТОВ «Надра Юзівська»
та «Юзгаз Б.В.» з метою розгляду проекту додаткової угоди до УРП, узгодження її положень з ТОВ
«Надра Юзівська» та компанією Юзгаз Бі.Ві. та підготовки висновків та пропозицій Кабінету
Міністрів України щодо надання згоди / обґрунтованої відмови щодо відступлення ТОВ «Надра
Юзівська» частки участі в правах та зобов’язаннях інвестора за Угодою про розподіл вуглеводнів, які
видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, від 24.01.2013 року.
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