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Олеська ділянка надр 
   

Угода про розподіл продукції 

УГОДА ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ 

 

• УРП – це угода про розподіл продукції, відповідно до якої одна сторона – 
держава доручає іншій стороні – інвестору проводити пошук, розвідку та 
видобування корисних копалин на певній ділянці надр протягом визначеного 
проміжку часу та вести пов'язані з угодою роботи, а інвестор зобов'язується 
виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною 
компенсацією витрат і отриманням плати у вигляді частини прибуткової 
продукції. 

• УРП являє собою особливу форму відносин користування надрами, 
заснована на принципах цивільно-правових, договірних відносин між державою 
та суб'єктом підприємницької діяльності з приводу пошуку, розвідки та видобутку 
мінеральної сировини. 

• Предмет УРП – погоджена сторонами за видами, вартістю та термінам 
програма робіт, пов'язаних з видобутком мінеральної сировини, яка повинна 
бути виконана інвестором на користь держави. 
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ОЛЕСЬКА УРП 

05.11.2013 р. - укладено Угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в 
межах ділянки Олеська (надалі – «УРП») між державою Україна, Шеврон Юкрейн Б.В. 
(надалі – «Шеврон») та товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Олеська» 
(надалі – «Надра Олеська») 

Строк дії УРП – 50 років (з можливістю продовження такого строку за домовленістю 
Сторін УРП) 

Площа ділянки – 6324 км2. 

Вид користування надрами - виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених 
угодою про розподіл продукції. 

Вид корисної копалини - газ природний, газ сланцевих товщ, газ центрально-
басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ, нафта, конденсат. 

 

 

Частки Участі Інвесторів УРП: 

Надра Олеська – 100% 
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Поточний статус 

Відповідно до положень УРП Шеврон в односторонньому порядку вийшов з УРП, 
відтак, Надра Олеська набула всіх прав і обов’язків за УРП. На сьогоднішній день 
УРП є діючою. Надра Олеська має дійсний спецдозвіл на користування надрами. 

Після залучення нового інвестора для реалізації УРП такий інвестор, Надра Олеська 
і Держава можуть внести зміни в УРП і привести її положення до поточного стану 
речей. Після підписання Олеської УРП в новій редакції відбудеться процес 
переоформлення спеціального дозволу на користування надрами із зазначенням 
нового інвестора.  

 

Платежі з боку Інвесторів 

Вартість спеціального дозволу – 3 млн. доларів (сплачено) 
Вартість Даних щодо Договірної ділянки, сейсміка 2D – 2 млн. доларів (сплачено) 

 

Мінімальна програма робіт 

Мінімальна програма робіт передбачає буріння 13 свердловин (8 вертикальних та 
5 горизонтальних бокових) та проведення 1500 км2 2D сейсміки протягом 5 років. 

 

Компенсаційні Вуглеводні та Прибуткові Вуглеводні 

Видобуті вуглеводні – всі видобуті вуглеводні 

Компенсаційні вуглеводні – до 60% Видобутих вуглеводнів 

Прибуткові  вуглеводні = Видобуті вуглеводні - Компенсаційні вуглеводні 

Частка Інвестора у Прибуткових вуглеводнях залежить від обсягу видобутку та 
реальної норми прибутку – варіанти розподілу визначаються положеннями УРП. 
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ПЕРЕВАГИ ОЛЕСЬКОЇ УРП 

 

Загальні переваги 

• довгостроковий контракт (50 років із правом пролонгації), умови якого 
стабільні та гарантовані Державою 

• гарантії вільного експорту нафти і газу за ринковими цінами 

• гарантований доступ до газотранспортної системи України 

• державна підтримка, в тому числі на адміністративному рівні  

• стабілізаційні умови – захист УРП проектів від негативних змін у законодавстві 
(в тому числі від додаткових податкових/митних навантажень) 

• передбачено можливість розгляду спорів у міжнародному арбітражі, а не в 
українських судах, а також відмову Держави від суверенного імунітету. 

*держава забезпечує видачу інвесторам всіх необхідних погоджень, квот, 
спеціальних дозволів та ліцензій, актів про видачу гірничого відводу, документів 
на землю та інших документів дозвільного характеру 

 

 

 

 
Фінансові та фіскальні переваги 

• сплата податків замінюється розподілом продукції (крім податку на прибуток, 
ПДВ та плати за користування надрами) 

• Плата за користування надрами – 1,25% за газ, 2% за нафту і конденсат 

• продукція реалізується за ринковими цінами (не застосовується регульований 
тариф) 

• експортно-імпортні операції звільнені від експортних/імпортних зборів та 
платежів (крім акцизу). ПДВ не стягується або розраховується за нульовою 
ставкою 

• не сплачується податок на репатріацію доходів 

• автоматичне відшкодування ПДВ 

• амортизація капітальних витрат не застосовується, всі витрати підлягають 
відшкодуванню, з моменту їх понесення 

• невідшкодовані компенсаційні витрати підлягають індексації 
(Ставка = LIBOR+5% річних). 
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Законодавчі гарантії стабільності 

• Ст. 27 закону «Про УРП», ст. 340 Податкового кодексу України, ст. 8 закону «Про 
режим іноземного інвестування» містять так звану «стабілізаційну норму», 
згідно з якою: 

- нове законодавство, що погіршує умови ведення бізнесу не 
застосовуватиметься до інвесторів за УРП 

- покращене законодавства застосовуватиметься  
з дати набуття ним чинності 

  

 

 

 

Переваги ліцензування 

• Видається "єдиний" спеціальний дозвіл на користування надрами:  
на геологічне вивчення та на промислову розробку одночасно 
 

• Кожен з інвесторів є власником спецдозволу та належної йому частини 
видобутої продукції 

• Спецдозвіл видається на весь період дії УРП (до 50 років) 
і в разі продовження УРП продовжується на той 
самий строк 

 

 

 
Спори, арбітраж 

• Всі спори, зокрема із державними органами, розглядаються в міжнародному 
арбітражі 

• У разі участі в УРП іноземного інвестора, передбачена відмова держави від 
суверенного імунітету 
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ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 

 

Проведений аналіз геолого-геофізичних матеріалів дає можливість прогнозувати 
відкриття родовищ нафти та газу у межах цієї площі із загальними перспективними 
ресурсами:  
-  традиційних вуглеводнів – 27,0 млрд. м3; 
-  газу сланцевих товщ – 1,6 трлн. м3; 
-  газу ущільнених порід колекторів – 1,4 трлн. м3. 

 

Глибина продуктивних пластів – від 2000 до 4000 м. 

Цільовий шар – чорний морський сланець нижнього силуру, товщина 200-500 м. 
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ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

В тектонічному відношенні площа розташована в Львівському палеозойському прогині 
Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи. 

В межах площі у геологічній будові беруть участь осадові утворення верхнього 
протерозою (рифей, венд), палеозою (кембрій, ордовик, силур, девон, карбон), 
мезозою (юра, крейда) та кайнозою (палеоген, неоген). Вони залягають на архей-
протерозойському кристалічному фундаменті. 

 

НАЯВНА ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

В межах площі і біля неї пробурені 8 параметричних свердловин. Всі вони розкрили 
силурійські і кембрійські відклади. 

Біля селища Великі Мости розташоване Великомостівське газове родовище яке 
приурочено до відкладів нижнього і середнього девону. 

У товщі кембрійських відкладів для пошуків представляє інтерес Рівненський горизонт 
пісковиків перекритий глинистими відкладами та залягає на глибинах 3000-4800 м. В 
свердловині №1-Перемишляни при випробуванні інтервалу 3746-3776 м отримано 
приплив води. З пісковиків бережківської світи були отримані припливи пластових вод 
з розчиненим газом. В свердловині №1-Перемишляни з інтервалу 3480-3520 м 
(середній кембрій) отримано фонтанування газу. 

На сході території Волино-Поділля поширений переважно карбонатний тип розрізу 
порід силурійського комплексу, а на заході - карбонатно-глинистий. За даними 
геохімічних досліджень (177 зразків із 17 площ) по Волино-Поділлю у відкладах силуру 
високі значення середнього вмісту РОР (розсіяної органічної речовини) та ХБА 
(хлороморфного бітумоїда)  

Свердловина №1 Загайпіль розкрила відклади силуру в інтервалі 1710-2911м, відклади 
ордовіку в інтервалі 2911-2921м і відклади кембрію в інтервалі 2921-3740м. При 
випробуванні інтервалу 2954-3366м отримано приплив води, а на усті спостерігалось 
виділення горючого газу. 

Товщина кембрійських відкладів коливається від 500 до 900 м. Породи ордовику 
залягають локально на розмитій поверхні кембрію і складені теригенно-карбонатною 
товщею. Товщина відкладів коливається від декількох метрів до 100 м. При 
випробуванні інтервалу 4090-4046 м в свердловині №30-Великі Мости отримано 
приплив води. 

Свердловинами пробуреними в Північно-Західній частині площі розкриті і випробуванні 
відклади кембрію в інтервалі 4212-4113м і характеризуються росолами з 
мінералізацією 202,04 г/л хлоридного, натрієво-кальцієвого складу та хлоркальцієвого 
типу. 

Води нижньодевонського водоносного комплексу характеризуються високою 
мінералізацією, високою метаморфізованістю, сульфатність низька. 
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В районі також досліджувалися об’єкти верхньої частини нижньодевонської товщі. Ця 
частина розрізу найбільш багатоводна. Води верхньої частини нижньодевонських 
відкладів являються підошвенними водами газового покладу середнього девону, склад 
водорозчинних газів – метановий. 

Пластові води нижньодевонських відкладів за всіма показниками знаходяться в зоні 
затрудненого водообміну і при сприятливих структурних умовах колектори можуть бути 
газонасиченими. 

Пластові води верхньодевонського водоносного комплексу розкриті практично всіма 
свердловинами. Води за типом хлоркальцієві, за хімічним складом – хлоридні натрієві. 

Геохімічні показники водоносних відкладів верхнього девону свідчать в цілому про 
досить сприятливі умови для зберігання вуглеводнів в даному районі при наявності 
сприятливих умов. 

В припіднятій частині платформи у відкладах верхнього девону водопрояви відмічені 
на глибинах 416-580 м.  

В процесі буріння структурно-пошукових свердловин на площі розкриті водоносні 
горизонти у відкладах верхньої крейди. 

Водоносність крейдяних відкладів приурочена до мергелів сенону та пісковиків 
сеноману. Води прісні слабомінералізовані, гідрокарбонатнатрієвого типу з загальною 
мінералізацією 330-550 мг/кг і є джерелом водопостачання на всій території. 

Аналіз даних геофізичних досліджень свідчить про досить високі перспективи території 
в нафтогазоносному відношенні та необхідність її геологічного вивчення, в тому числі і 
перспектив на газ традиційних та нетрадиційних колекторів. 

 


