
В Україні на державному рівні не врегульовано  як 
мають експлуатуватися сланцеві свердловини; 
стандарти видобування з дотриманням екологічної 
безпеки; норми використання води
та її очищення; спосіб утилізації  хімічних відходів.

Сторони Угоди не зобов’язані отримувати будь-яке погодження 
від Івано-Франківської та Львівської обласних рад для внесення 
змін або припинення цієї Угоди відповідно до її положень, окрім 
внесення будь-яких змін, що стосуються визначення державної 
частки прибуткових вуглеводнів. Це фактично означає, що 
внесення змін до Угоди буде відбуватися без погодження 
обласних рад.

Якщо врахувати, що частка держави фактично 
передбачена Угодою на рівні 17-40%, то для кожної 
з областей цей показник становитиме лише 
0,85-2%. Право розпоряджатися цими коштами 
належатиме лише обласним радам, а районні ради 
та місцеві громади не матимуть жодних гарантій 
отримання коштів.

Інвестор не сплачує земельний податок, збір за використання води 
та інші збори за спеціальне використання природних ресурсів 
місцевого значення, які напряму надходять до бюджету місцевої 
громади села, селища чи міста і формують прибудкову частину 
місцевого бюджету.

Представники громад населених пунктів, на 
території яких відбувається видобуток, не 
включені до кола суб'єктів, що приймають 
рішення про розподіл коштів на соціальний 
та промисловий розвиток громад.

Угода не передбачає квот 
на працевлаштування 
спеціалістів нафтогазової 
сфери, що проживаються 
у Івано-Франківській та 
Львівській областях.

Угода передбачає, що договір передачі у розпорядження обласних рад 10% частки 
держави у прибуткових вуглеводнях для регіональних потреб областей буде 
укладений між Кабінетом Міністрів, Івано-Франківською та Львівською обласними 
радами протягом 180 днів з дати набуття чинності угоди. Це не дає жодних 
гарантій для цих областей на отримання вказаних коштів. До того ж, така 
процедура потребує внесення змін до Бюджетного кодексу Верховною Радою.

Держава бере на себе зобов'язання сприяти Інвесторам в отриманні згоди на проведення робіт у 
межах гірничого відводу, який наданий іншому надрокористувачу, навіть якщо останній категорично 
проти. Є ризик, що вказане положення спричинить витіснення з регіону та з відповідного сектору 
ринку вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності, які є надрокористувачами. А Інвестори 
отримають необмежене право видобувати корисні копалини. 

РИЗИКИ ДЛЯ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАД ОБЛАСТЕЙ

РИЗИКИ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ

ВІДСУТНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЮ

НЕ ВРАХОВАНА ПОЗИЦІЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

МОНОПОЛІЗАЦІЯ НАДР

НЕЗАХИЩЕНІСТЬ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

НИЗЬКА ЧАСТКА ПРИБУТКОВИХ 
ВУГЛЕВОДІВ З РОЗРАХУНКУ НА ОДНУ 
ОБЛАСТЬ 0,85 - 2%

ЗМІНА ЧИ ПРИПИНЕННЯ УГОДИ 
БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ З ОБЛАСНИМИ 
РАДАМИ 

ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ 
УЧАСТІ МІСЦЕВИХ 
ФАХІВЦІВ У РОБОТІ

ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКІВ 
ВІД ВИДОБУВАННЯ СЛАНЦЮ БЮДЖЕТОМ 
ОБЛАСТІ ТА РАЙОНУ 

МІСЦЕВІ ГРОМАДИ ПОЗБАВЛЕНІ ДОХОДІВ 
У СВОЇ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ З ПОДАТКУ НА 
ЗЕМЛЮ, ЗБОРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТОЩО

МІСЦЕВІ ГРОМАДИ 
ПОЗБАВЛЕНІ УЧАСТІ 
У РОЗПОДІЛІ 
КОШТІВ

НАДНИЗЬКА СУМА НА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАД

населених
пунктів27 150 000 /грн./рік населений

пункт1 12 500грн./місяць

осіб на газовидобувних територіях.
4 000 000

грн./рік
714 000 

Інвестори не нестимуть відповідальності за екологічну безпеку на території видобутку сланцевого газу, а за 
прогнозами експертів, шкода може настати і через 10-20 років після закінчення видобутку. Відповідальність 
обмежується строком дії Угоди. 

ВІДСУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНУ ШКОДУ ПІСЛЯ ЗАКРИТТЯ СВЕРДЛОВИН

Умови страхування відповідальності за шкоду, заподіяну 
природному середовищу, прописані таким чином, що у разі 
настання страхового випадку сума страхової виплати виявиться 
меншою, аніж та, яка необхідна для усунення негативних 
наслідків та компенсації заподіяної шкоди.

ЗАБРУДНЕННЯ 
ВОДИ

ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТОВАНОГО 
СТРАХУВАННЯ ШКОДИ

Найбільша небезпека полягає у 
забрудненні питної води з 
водоносних шарів хімічними 
речовинами, що використовуються 
в процесі гідророзриву.

Держава повинна вжити всіх необхідних заходів для набуття права власності на земельні ділянки у разі, 
якщо Інвестор, з метою видобування сланцю, не зможе досягти домовленості з приватними власниками 
таких ділянок. У сьогоднішніх умовах це може перетворитися на масове позбавлення права власності на 
земельні ділянки місцевих мешканців без надання справедливої оплати за землю.

Останні два роки мораторій 
на видобуток сланцевого 
газу ввели Німеччина, 
Франція, Швейцарія, Чехія, 
Румунія та Болгарія. 

РИЗИКИ ДЕРЖАВИ

Виготовлено командою Юрія Дерев'янка на основі відкритого звернення народних депутатів Ю. Дерев'янка, О.Донія, Я.Гінки щодо врахування інтересів 
держави Україна, обласних рад, місцевих громад та приватних власників в Угоді про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Олеська

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ

 на один населений пункт


