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ПРЕС-РЕЛІЗ
БІЗНЕС-СПІЛЬНОТА ЗАНЕПОКОЄНА СИТУАЦІЄЮ,
ЩО СКЛАЛАСЯ З ПОГОДЖЕННЯМ ДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ НА МІСЦЯХ
Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації наголошують на важливості погодження місцевими
органами влади спеціальних дозволів на користування надрами та дотримання чинного законодавства.
На практиці дане питання є наріжним каменем для діяльності компаній газовидобувної галузі та
підприємств, які використовують надра як складовий елемент виробництва.
До того ж, ненадання погодження зі сторони місцевих органів влади ставить під загрозу невиконання
схваленої Урядом Концепції із збільшення обсягів видобутку природного газу до 27,6 млрд. куб. метрів у
2020 році.
Так, президент компанії Арабський Енергетичний Альянс пан Раїд Бу Хамсина коментує питання видачі
ліцензій в Полтавській області:
«Нас вкрай турбує ситуація, яка склалася в даний час, коли з листопада 2016 року Полтавська обласна
рада не дає згоду на видачу ліцензії на промислову розробку Північно-Яблунівської площі. Іноземні
інвестиції у дослідно-промислову розробку родовища склали близько 25,3 млн. доларів США, а всього
іноземні інвестиції за 10 років склали майже 80 млн. доларів США.
Прийнятий Верховною Радою України Закон №3038 про направлення 5% від суми рентних платежів до
місцевих бюджетів, на нашу думку, повинен служити орієнтиром для внесків компаній в розвиток
інфраструктури області за соціальними угодами».
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 900 європейських, міжнародних
та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією
міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором її
створення була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні та
налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євро
інтеграції в Європейський Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків
європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих
умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна
інформація на сайті: www.eba.com.ua

The EBA member companies stress the importance of approval by local authorities of special permits for
subsoil use and compliance with current legislation!
In practice, this issue is crucial for companies of gas producing industry and companies using subsoil as
operation elements.
Moreover, failure to provide approval by local authorities may risk in non-fulfillment of approved by the
Government Concept on increasing natural gas extraction up to 27,6 bill. cu.m. till 2020.
President of Arab Energy Alliance, Mr Raid Bu-Khamseen comments on the issuing of licenses in Poltava
region:
‘We are extremely concerned about the current situation, when from November 2016 the Poltava Regional
Council does not consent to the issuance of a license for the industrial development of the North
Yablunivska Square. Foreign investments in research and industrial development of the field amounted to
about USD 25.3 million, and total investment in Ukraine assets for 10 years amounted to almost USD 80
million.
Adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine the Draft Law #3038 on redirection to the local budget of 5%
of the amount of rent payments received, from our perspective, should serve as a benchmark for the
companies` contributions to the development of the infrastructure of the region under social agreements.

