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За підсумками конференції «Прозорість для довіри. Як зробити енергетику 
доступною», яка відбулася 7 листопада 2017 року в Києві, аналітичний центр 
DiXi Group зібрав ключові тези та рекомендації, здатні покращити ситуацію 
у вітчизняному видобувному секторі та зміцнити внутрішню енергобезпеку.

Рекомендації розроблені на основі виступів учасників конференції з метою 
покращення доступу до інформації в енергетичній галузі. Вони можуть 
стати основою для запровадження нових підходів у державному управлінні 
енергетичним сектором, регулюванні енергетикою, комунікації Уряду зі 
споживачами, а також звітуванню компаній перед споживачами та Урядом.

Учасниками конференції стали представники Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID); Ради європейських регуляторів у сфері енергетики (CEER); 
Ради регуляторів Енергетичного Співтовариства (ECRB); канадського 
енергетичного регулятора (Alberta Energy Regulator); Комітету Верховної 
Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики 
та ядерної безпеки; Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України; Державної служби геології та надр України; Державного агентства 
з питань електронного урядування України; НЕК «Укренерго» та інші.

Конференція «Прозорість для довіри. Як зробити енергетику доступною» 
вперше об’єднала представників органів влади, бізнесу, експертної спільноти 
та міжнародних організацій для обговорення нових інструментів для 
покращення управління енергетичним сектором. Захід був організований 
DiXi Group за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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Реформи в енергетиці є складними і тривалими, і їм часто бракує довіри з боку 
населення. Міністерство вже рік співпрацює з громадськими експертами для 
системного підвищення рівня прозорості у його роботі. Як один із наслідків, наразі 
Міністерство публікує і регулярно оновлює на своєму сайті більше 40 наборів 
даних у форматі open data. Також Міністерство вважає важливою роботу в рамках 
Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ), а випуск двох звітів — значним 
досягненням. Крім цього, Міністерство проводить внутрішню роботу з покращення 
роботи з даними, а саме — департамент за департаментом проводиться через 
процедуру аудиту даних, одним з наочних результатів якої є інтерактивний 
інструмент моніторингу резервів вугілля на ТЕС (http://coal.texty.org.ua/). Більша 
відкритість діяльності Міністерства означає готовність до конструктивної критики 
та налагодження плідної співпраці із громадськістю.

ВисноВки та рекомендації:

• Міністерство має покращувати стандарти прозорості і відкритості у своїй роботі 
для підвищення довіри до його політики.

• Окремим пріоритетом в діяльності Міністерства є грамотна комунікація реформ, 
запорукою якої є оперування чіткими цифрами щодо діяльності сектору.

• Наступний звіт ІПВГ має стати ще більш інформативним.

• Аудит даних Міністерства є позитивною діяльністю і буде тривати, а його 
результати і надалі набуватимуть вигляду простих у користуванні інструментів, 
які, до того ж, надаватимуть можливість зворотнього зв’язку з боку користувачів.

заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості України

Наталія Бойко
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в. о. голови комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки

олексаНдР домБРоВський

Питання прозорості ― одне з ключових питань і, водночас, проблемних для 
будь-якої економіки, зокрема української. Мені надзвичайно приємно, що саме 
Україна є одним із позитивних і надихаючих прикладів того, наскільки швидко 
можна впровадити в країні Ініціативу прозорості видобувних галузей (ІПВГ). У 
впровадженні Стандарту ІПВГ ми йдемо дуже швидкими темпами: всі ми разом 
― і Міненерговугілля, і Верховна Рада, і експертне середовище, і наші міжнародні 
партнери ― крок за кроком рухаємося у напрямку виконання зобов’язань, які 
Україна взяла на себе перед ЄС.

ВисноВки та рекомендації:

 • Відкритість інформації та поступова відмова від закритої державної системи 
стає світовим трендом, Україна також буде підтримувати Ініціативу прозорості 
видобувних галузей. 

 • Наша політика в питанні відкритості та доступності інформації для споживачів 
має  стати впевненою та послідовною  - це важлива складова успішного прове-
дення реформ та боротьби з корупцією. 

 • Вкрай важливим для подальшої імплементації ІПВГ повинно стати є  ухвалення 
законопроекту №6229 «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях». 
Реалізація цього стандарту є одним із ключових напрямків для забезпечення 
прозорості у вітчизняному енергетичному секторі.

 • Чим більше прозорості, тим менше корупції.
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директор місії USAID в Україні, Білорусі та молдові

сюзаН ФРітц

Здатність України посилити енергетичну безпеку є життєво важливою. Сьогодні 
Україна має протистояти низці викликів: 1) крихка безпека постачань енергоносіїв, 
зокрема вугілля, 2) невизначеність щодо обсягів транзиту газу після 2019 року,  
3) потреба захисту критичної енергетичної інфраструктури, в тому числі від 
кібератак.

Прозорість та підзвітність є базовими для посиленої енергетичної безпеки. Вони 
дозволяють переконатися, що всі стейкхолдери в секторі — від тих, хто приймає 
рішення, до споживачів — мають доступ до надійної інформації та можуть приймати 
поінформовані рішення для зміни своєї поведінки. Прозора енергетична політика 
також допоможе уряду пришвидшити інтеграцію українських енергетичних ринків 
до ринків ЄС. Більша прозорість, окрім того, допоможе розвивати бізнес-зв’язки 
та стратегічні партнерства для важливих проектів в секторі, таких як модернізація 
української ГТС та створення газового хабу.

Більша прозорість забезпечить українців інформацією, якій вони зможуть довіряти. 
Якщо українці матимуть інформацію, що переконливо обґрунтовує потребу 
підвищувати ціни на газ та електроенергію, вони більш імовірно приймуть ці 
болючі зростання тарифів.

ВисноВки та рекомендації:

 • Я закликаю вас додати до історій успіху ще одну, просуваючи прийняття зако-
нопроекту №6229 «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях».

 • USAID продовжуватиме підтримувати Україну в трансформації енергетичного 
сектору в напрямку такого, який би був заснований на ринкових принципах, та 
здатний забезпечити інформацію та рівний доступ до відповідних послуг для 
всіх учасників ринку і споживачів.

 • Нові програми USAID в енергетичному секторі, що зараз готуються до впрова-
дження, зосередяться на розвитку конкурентних ринків електроенергії та газу, 
а також диверсифікації постачань енергоносіїв. Вони сприятимуть прозорості 
енергетичного сектору, допомагаючи створити прозорий регуляторний облік, 
підвищити прозорість в ціноутворенні, а також забезпечити відкриту конкурен-
цію за генерацію та постачання енергоносіїв.

 • Завдяки цим програмам ми сподіваємося продовжити нашу плідну співпрацю з 
урядом України, парламентом, громадянським суспільством та бізнес спільно-
тою для того, щоб зробити енергетичний сектор більш підзвітним, прозорим та 
відкритим для інвестицій.
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президент аналітичного центру DiXi Group

олеНа ПаВлеНко

Елемент, який губиться, — зворотній зв’язок з боку населення до енергетичної 
політики. Аналітичний центр DiXi Group провів спільно з фондом «Демократичні 
ініціативи» невеличке соцопитування. Отримали відповідь, що більше 90 % не 
знають (або знають погано), з чого складається тариф на газ, електрику, тепло. В той 
же час, близько 70% опитаних хочуть розуміти та розібратися в ситуації.

В цілому громадяни більш-менш розбираються, хто серед основних зацікавлених 
осіб на енергоринку і хто відповідає за роботу з ними, зокрема формування тарифів. 
Раніше, коли ми ставили схожі питання, громадяни найчастіше називали одного 
«винуватця» — або Президента, або ВРУ.

Протягом останнього року більше 90 % громадян не отримували жодної звітної 
інформації від компаній-постачальників газу, електроенергії чи тепла. Без того, 
щоб правильно звітувати населенню, якісно подавати інформацію, навіть найбільш 
прозорі та ефективні компанії не будуть мати достатній рівень довіри.

Користувачі найбільше задоволені постачанням електроенергії; на другому місці – 
газ, далі з великим відставанням — тепло. Здивувало те, що люди мало скаржаться: 
2/3 громадян взагалі не подавали скарг на те, що послуги надані неякісно, попри те, 
що понад 40% розуміють роль регулятора, що цей орган має слідкувати за якістю 
енергетичних послуг. Але менше 2% споживачів йде скаржитись до регулятора. 
Це сигнал для НКРЕКП: треба міняти свою роботу, вибудовувати прямий зв’язок зі 
споживачами.

ВисноВки та рекомендації:

 • Більше 90% не знають (або знають погано), з чого складається тариф. Та в той 
же час близько 70% хочуть розуміти його структуру та розібратися в ситуації. 2/3 
громадян взагалі не скаржаться на те, що послуги надані неякісно. Можливо, це 
пов’язано з тим, що люди до кінця не розуміють, до кого звертатися. Потрібно 
роз’яснювати, куди споживачам скаржитись на неякісні послуги.

 • Теплопостачальникам варто звернути увагу на те, що якістю надаваних ними 
послуг користувачі, згідно з результатами опитування, задоволенні найменше. 
Компанія-постачальникам слід звернути увагу і зробити висновки з того, що — 
згідно з результатами опитування, більше 90% громадян не отримували від них 
жодної звітної інформації.

 • Регулятору змінити свою роботу в розрізі роботи зі споживачами, розпочати ви-
будовувати прямий зв’язок з ними. Потрібна якісна інформація для населення 
(оприлюднення звітів).
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НА НИЗЬКУ ЯКІСТЬ ПОСЛУГ?

Матеріал підготовлено в рамках Проекту USAID "Прозора енергетика", що спрямований на боротьбу з 
корупцією та поліпшення фінансової прозорості в енергетичному секторі України. 

Інформація, викладена в цьому матеріалі, може не збігатися з позиціями Агентства з міжнародного розвитку 
США (USAID) чи Уряду США.

Transparent Energy
Прозора енергетика

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ
СПОЖИВАЧІВ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОСЛУГ

З 23 жовтня по 5 листопада 2017 року Київський міжнародний інститут соціології 
провів опитування, результатом якого став звіт “ДУМКИ ТА ПОГЛЯДИ НАСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНИ: жовтень 2017”. Опитування проводилося у 87 населених пунктах (PSU) у 
всіх областях України, окрім Автономної республіки Крим та окупованих територій. 
Загалом було зібрано 1614 анкет.

Ця інфографіка була складена на основі відповідей, отриманих на складені 
експертами Аналітичного центру DiXi Group запитання щодо знань та очікувань 
споживачів енергетичних послуг стосовно тарифів, діяльності постачальників та 
якості послуг, що надаються
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т.в.о. голови державної служби геології та надр України

олег киРилюк

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міні-
стрів України через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує держав-
ну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. 
Основними завданнями Держгеонадр є:

1) реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального 
використання надр;

2) внесення на розгляд Міністра екології та природних ресурсів пропозицій щодо 
забезпечення формування державної політики у сфері геологічного вивчення та 
раціонального використання надр.

Геологічна інформація була створена у радянські часи, була доступна для України 
та для інших країн. Водночас, відкритість даних в Україні є значно меншою, ніж за 
кордоном. Осучаснення геолгічної інформації є стратегічним курсом України, що 
втілюється через постанови КМУ про порядок доступу до геологічної інформації. 
Ми робимо перші кроки, наприклад, 14 грудня Держгеонадра відкрили доступ до 
публічної карти мінеральних ресурсів України, - портал містить інформацію про 
20 тисяч родовищ та 117 видів корисних копалин які виявлено в надрах нашої 
країни. Такий масив інформації, який накопичувався вітчизняними геологами кіль-
ка десятиліть, відкривається вперше та знаходиться у вільному доступі на сайті  
http://minerals-ua.info/.

Реалізація даного проекту стала можливою завдяки співпраці ДНВП „Геоінформ 
України”, яке входить в  сферу управління Держгеонадр та Геологічної служби 
Норвегії в рамках проекту EIMIDA – Європейська інтеграція даних про мінеральні  
ресурси.
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член стратегічної ради го «київський інститут енергетичних досліджень»,  
член коаліції «енергетичні реформи»

сВітлаНа голікоВа

В Україні не існує єдиної методології подачі даних та наповнення офіційних 
веб-сайтів органів влади. Аналіз веб-сайту НКРЕКП показав, що попри добру 
наповненість, інформація недостатньо структурована. Наприклад, за минулий 
місяць прийнято 132 постанови, які важко читати і серед яких важко знайти 
потрібну інформацію. 

Враховуючи специфіку аудиторій офіційних веб-сайтів, для донесення інформації 
споживачам можуть бути використані ресурси громадського сектору. Цільовою 
аудиторією веб-сайтів органів влади є досвідчені користувачі, тоді як пересічні 
громадяни рідко користуються такими ресурсами. На Заході для донесення 
споживачам у зрозумілій формі залучаються інформаційні портали громадських 
організацій, щоб споживач, наприклад, побачив, які тарифи діють; від чого 
відштовхується регулятор, формуючи тарифи; чому така ціна на вугілля, тощо.

ВисноВки та рекомендації:

 • Запровадити єдині методологчіні підходи до наповнення веб-сайтів органів 
влади, щоб прозорість стала необхідністю для споживачів; 

 • Залучати інформаційні ресурси громадського сектору до поширення даних від 
органів влади в зрозумілій і доступній формі.
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начальник відділу розвитку відкритих даних державного агентства з питань  
електронного врядування України

РомаН сотНик

Відкриті дані потрібні бізнесу, розробникам програмного забезпечення, аналітикам, 
експертам. Державні органи не публікували відкриті дані до 2015 року, відтак всі 
дані були переважно в паперовому вигляді. Завдяки Державному агентству з 
питань електронного врядування України було розроблено основні законодавчі 
акти, а також Україна приєдналася до Хартії відкритих даних.

Як результат, відтепер всі урядові відкриті дані мають бути опубліковані з доступом 
до них в одному і тому ж місті. У 2016 році було запроваджено єдиний веб-портал 
відкритих даних. У цьому ж році Україна зайняла 44 місце у рейтингу Open 
Data Barometer. Станом  на кінець січня 2018 року більше 2150 зареєстрованих 
розпорядників та понад 31 тис. наборів даних, однак більшість з них викладається 
не в машиночитному форматі. Існує постанова №835 стосовно наборів відкритих 
даних, в яку Уряд 20 грудня 2017 року вніс зміни і кількість наборів даних подвоїлась 
- до 600, що мають оприлюднюватися органами влади у формі відкритих даних на 
єдиному національному порталі data.gov.ua. Кожен з наборів має свою цінність і 
дає краще розуміння роботи ключових сфер життя: від того, як працюють суди, до 
того, яким повітрям ми дихаємо.

ВисноВки та рекомендації:

 • Держагентство планує продовжити публікувати відкриті дані, підтримати  
10 проектів на базі відкритих даних, запровадити оновлений портал відкритих  
даних.

 • Дані повинні бути інтероперабельними, тобто організовані так, щоб кожен 
міг їх використати. Відтак, необхідно створити відповідний портал і механізми  
роботи з ним. Це наразі залишається проблемою, над якою працюють фахівці 
Держагентства.
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керівник напряму відкритих даних проекту  
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS)

катеРиНа оНіліогВУ

Відкриті дані ― це сировина, цінність якої полягає в тому, що на основі них можна 

приймати більш точні управлінські рішення та робити якісну аналітику, яка дозволить 

громадськості краще розуміти, що органи влади роблять для покращення якості їх 

життя.

ВисноВки та рекомендації:

 • Публікувати дані у систематизованому форматі, придатному для машинного зчи-

тування, щоб громадськість мала можливість створювати на основі них корисні 

сервіси та інструменти.
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ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
(ДЕРЖБЮДЖЕТ)

ВАРТІСТЬ ГАЗУ 
(«НАФТОГАЗ» НА ПРИДБАННЯ 
ГАЗУ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»)

ТОРГОВА НАЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКА 
ГАЗУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ОБОВ'ЯЗКАМИ
(ГАЗ-ЗБУТИ)

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИЙ ТАРИФ НА 
ТРАНСПОРТУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИМИ
ГАЗОПРОВОДАМИ («УКРТРАНСГАЗ»)

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИЙ ТАРИФ 
НА РОЗПОДІЛ (ОБЛГАЗИ)

МАРЖА
НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

16,7

69,7

7,4

3,1

1,3

1,8

СТРУКТУРА ТА ПРОЗОРІСТЬ КІНЦЕВОЇ ЦІНИ
(ціна у 6 957,9 грн / тис. м3 діє з 01.04.2017 року)

ЦІНИ НА РИНКУ
(динаміка цін на газ 2016 - 2017 років)

25%

0%

50%

75%

100%

Оцінка на предмет прозорості здійснена за критеріями: рівень 
деталізації, можливість верифікації або порівняння, наявність 
обґрунтування (для тарифів).

Прозорість кожного елементу структури оцінена у 
відсотковому значенні від стану повної прозорості та 
публічної доступності інформації, де 100% є найвищим 
показником.

ПРОЗОРІСТЬ

%

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЦІНУ

ЗАКУПІВЕЛЬНА ВАРТІСТЬ ГАЗУ МАРЖА НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
ЗВІТИ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ФІНАНСОВІ ТА РІЧНІ), ЗВІТИ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» 
НА ВЕБ-САЙТІ, ПОРТАЛАХ SMIDA І Є-ДАТА. ПОВНА ЕКОНОМІЧНА СОБІВАРТІСТЬ 
ВИДОБУТКУ ВКЛЮЧАЄ ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ, АМОРТИЗАЦІЮ, РЕНТНУ ПЛАТУ, І ВАРТІСТЬ 
КАПІТАЛУ, ЩО ІНВЕСТУЄТЬСЯ. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» ІДЕ НА 
ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ У ДЕРЖБЮДЖЕТ І НА РОЗВИТОК ВИДОБУТКУ.

ДАНІ ПРО ДОХОДИ У СЕГМЕНТІ ПОСТАЧАННЯ ДОСТУПНІ У ЗВІТАХ НАК «НАФТОГАЗ 
УКРАЇНИ» (ФІНАНСОВІ ТА РІЧНІ), ДАНІ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ПЕВНИЙ ПЕРІОД 
ДОСТУПНІ У НКРЕКП (АКТИ ПЕРЕВІРОК).

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИЙ ТАРИФ НА РОЗПОДІЛ
ДАНІ НКРЕКП (ВЛАСНЕ ТАРИФИ, АКТИ ПЕРЕВІРОК), ЗВІТИ ОБЛГАЗІВ НА ВЛАСНИХ 
ВЕБ-САЙТАХ, ПОРТАЛІ SMIDA.

ТОРГОВА НАЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ГАЗУ 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ОБОВ'ЯЗКАМИ
ЗВІТИ ГАЗ-ЗБУТІВ НА ВЛАСНИХ ВЕБ-САЙТАХ, ЗВІТИ ЇХ МАТЕРИНСЬКИХ КОМПАНІЙ 
(ОБЛГАЗІВ) НА ВЛАСНИХ ВЕБ-САЙТАХ, ПОРТАЛАХ SMIDA І Є-ДАТА, ДАНІ НКРЕКП (АКТИ 
ПЕРЕВІРОК).

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
ПДВ Є ФІКСОВАНИМ ТА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ. УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ 
ПРО СПЛАТУ ПДВ КОМПАНІЯМИ ДОСТУПНІ У ЗВІТАХ ДФС, ЗВІТАХ ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА, 
ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ ОКРЕМИХ КОМПАНІЙ НА ВЛАСНИХ ВЕБ-САЙТАХ, ПОРТАЛАХ 
SMIDA І Є-ДАТА.

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИЙ ТАРИФ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ 
МАГІСТРАЛЬНИМИ ГАЗОПРОВОДАМИ
ДАНІ НКРЕКП (ВЛАСНЕ ТАРИФ), ЗВІТНІСТЬ «УКРТРАНСГАЗУ» НА ВЕБ-САЙТІ, ПОРТАЛАХ 
SMIDA І Є-ДАТА.

Промислові споживачі
(ціни "Нафтогазу")

Промислові споживачі
(ціни "Нафтогазу"), передоплата

Населення (газ як товар - ціна з
маржею “Нафтогазу” і націнкою
постачальника, з ПДВ)

гр
н 

/т
ис

. м
3  (з

 П
Д

В)

Матеріал підготовлено в рамках Проекту USAID "Прозора енергетика", що спрямований на 
боротьбу з корупцією та поліпшення фінансової прозорості в енергетичному секторі України. 

Інформація, викладена в цьому матеріалі, може не збігатися з позиціями Агентства з 
міжнародного розвитку США (USAID) чи Уряду США.

Transparent Energy
Прозора енергетика

* - також для населення застосовувалася пільгова ціна 
виключно в опалювальний сезон і для обсягу до 200 
м3/міс. (пізніше - для обсягу 1200 м3 на весь сезон).

Дані НАК “Нафтогаз України”
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* * *

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

ЦІНА ЕНЕРГІЇ. ФАКТИ

Ціна на природний газ для потреб населення встановлена рішенням уряду – принаймні до 1 квітня 2018 року. Таке регулювання здійснюється 
відповідно до Закону «Про ринок природного газу» та Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку газу для 
забезпечення загальносуспільних інтересів (постанова Кабміну від 22 березня 2017 р. № 187). Щопівроку ціна може переглядатися, якщо 
відрізняється від ринкової більш ніж на 10%. Разом з тим, поки таке регулювання блокує конкуренцію і вільний вибір постачальника газу.
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ПАЛИВО

ІНШІ ВИТРАТИ,
ВКЛЮЧАЮЧИ ВОДУ,

МАТЕРІАЛИ ТА 
АМОРТИЗАЦІЙНІ

ВІДРАХУВАННЯ

ОПЛАТА ПРАЦІ З
ВІДРАХУВАННЯМИ

ОПЛАТА ПРАЦІ З
ВІДРАХУВАННЯМИ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

87,23%

0,59%
5,7%

6,48%

ТАРИФИ НА РИНКУ
(економічно обгрунтовані тарифи для населення на 13.01.2017, дані НКРЕКП)

АМОРТИЗАЦІЙНІ
ВІДРАХУВАННЯ

АМОРТИЗАЦІЙНІ
ВІДРАХУВАННЯ

МАТЕРІАЛИ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

ІНШІ ВИТРАТИ,
ВКЛЮЧАЮЧИ ВОДУ,

МАТЕРІАЛИ ТА
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ІНШІ ВИТРАТИ

ОПЛАТА ПРАЦІ З
ВІДРАХУВАННЯМИ

СТРУКТУРА ТА ПРОЗОРІСТЬ ТАРИФУ
(на прикладі КП «Дніпропетровські міські теплові мережі», 2017 рік)

              
              

Миколаївська

              
Рівненська

              
Чернівецька

              
Черкаська

                
Івано-Франківська

                
Житомирська

                
Київська

                
Дніпропетровська

                
Сумська

                
Запорізька

                
Вінницька

                
Хмельницька

                
Тернопільська

                
Одеська

                
Харківська

                
Чернігівська

                
Волинська

                
Полтавська

                
Донецька

                
Кіровоградська

                
Луганська

                
м. Київ

                
Львівська
Херсонська
Закарпатська

836,87 
898,22 
977,41 
979,28 
996,64 

1 007,47 
1 008,02 
1 018,86 
1 020,88 
1 022,40 
1 026,35 
1 032,71 
1 035,85 
1 040,26 
1 041,14 
1 047,83 
1 053,06 
1 057,03 
1 058,11 
1 093,92 
1 119,52 
1 120,23 
1 135,84 
1 176,34 

N/A

грн/Гкал (без ПДВ)Області

ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУВАННЯ ПОСТАЧАННЯ95.70% 3.97% 0.33%

13,8%

56,2%

15,48%
14,52%

93,6%

2,3%
0,9%3,2%

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТАРИФ

ТАРИФ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ 
(З РОЗПОДІЛОМ НА СКЛАДОВІ)

НАЙБІЛЬШ ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ІЗ 
ПОСТАНОВ НКРЕКП, ЯКІ ПУБЛІКУЮТЬСЯ НА ЇЇ ВЕБ-САЙТІ. 
ПОСТАНОВИ СТОСУЮТЬСЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ ДЛЯ 
ОДНОГО ЧИ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ. ІНФОРМАЦІЯ МОЖЕ 
БУТИ ТАКОЖ НА ВЕБ-САЙТАХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ, ОДА (РОЗДІЛ «ТАРИФИ ДЛЯ 
СПОЖИВАЧА»), А ТАКОЖ САМИХ ПІДПРИЄМСТВ.

УЗАГАЛЬНЕНА ЗА ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ТАРИФУ 
ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЮЄТЬСЯ РАЗ НА РІК НА САЙТІ НКРЕКП, 
У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ДИНАМІКИ ЗМІН ТАРИФІВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕКОНОМІЧНО - 
ОБҐРУНТОВАНІ ТАРИФИ 

ІНФОРМАЦІЯ МІСТИТЬСЯ НА ВЕБ-САЙТАХ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА КОМПАНІЙ, ЯКІ 
НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ У РОЗДІЛАХ «ТЕПЛОВА 
ЕНЕРГІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОКРЕМІ СКЛАДОВІ 
ТАРИФІВ НА ВИРОБНИЦТВО, 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ

Матеріал підготовлено в рамках Проекту USAID "Прозора енергетика", що спрямований на 
боротьбу з корупцією та поліпшення фінансової прозорості в енергетичному секторі України. 

Інформація, викладена в цьому матеріалі, може не збігатися з позиціями Агентства з 
міжнародного розвитку США (USAID) чи Уряду США.

Transparent Energy
Прозора енергетика

ТЕПЛО

ЦІНА ЕНЕРГІЇ. ФАКТИ

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води 
розраховують самі підприємства за участі органів місцевого самоврядування відповідно до річних планів та економічно обґрунтованих 
планованих витрат. На основі наданих розрахунків і відповідних порядків, тарифи встановлюють органи ліцензування – обласні державні 
адміністрації або регулятор (НКРЕКП).

З 19 травня 2017 року кількість ліцензіатів державного регулятора значно зменшилася, оскільки НКРЕКП тепер встановлює тарифи для тих 
компаній, які виробляють більше 170 тис. Гкал, транспортують тепло до споживачів, які забезпечені лічильниками на більше ніж 70% (станом 
на 1.08.2017 року), або постачають більше 145 тис. Гкал. Органи місцевого самоврядування значною мірою впливають на формування 
тарифів. Вони затверджують проекти планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності, місцеві програми розвитку у 
сфері теплопостачання, погоджують розміщення нових або реконструкцію діючих об'єктів теплопостачання, інвестиційні програми, 
визначають температурні графіки роботи теплових мереж.
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СТРУКТУРА ТА ПРОЗОРІСТЬ КІНЦЕВОЇ ЦІНИ
(економічно обґрунтований тариф для населення у розмірі 179,7 коп. за кВт*год у 2016 році, за даними НКРЕКП)

НОРМАТИВНІ ВИТРАТИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕРЕЖАХ

ВИТРАТИ З ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ЕНЕРГІЇ (ОБЛЕНЕРГО)

ВИТРАТИ З ПОСТАЧАННЯ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
(ОБЛЕНЕРГО)

65,1
19,4

12,4

3,1

ОПТОВА ЦІНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ,
БЕЗ УРАХУВАННЯ ДОТАЦІЙ  («ЕНЕРГОРИНОК»)

СТРУКТУРА ТА ПРОЗОРІСТЬ

%
ПРОЗОРІСТЬ

8%

0%

50%

100%

ОБСЯГ, СПЛАЧЕНИЙ НАСЕЛЕННЯМ 
ЗА ФАКТИЧНИМ 

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИМ ТАРИФОМ

ОБСЯГ ДОТАЦІЙ, ЯКИЙ 
ПЕРЕКЛАДАЄТЬСЯ НА 

НЕПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ 
ВНАСЛІДОК ПОСТАЧАННЯ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НАСЕЛЕННЮ 
ЗА ЗНИЖЕНИМИ ТАРИФАМИ 

(«ЕНЕРГОРИНОК»)

45,4

54,6

%

ФІНАНСУВАННЯ

Оцінка на предмет прозорості здійснена 
за критеріями: рівень деталізації, 
можливість верифікації або порівняння, 
наявність обґрунтування (для тарифів).

Прозорість кожного елементу структури 
оцінена у відсотковому значенні від 
стану повної прозорості та публічної 
доступності інформації, де 100% є 
найвищим показником.

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЦІНУ
ОПТОВА ЦІНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, БЕЗ УРАХУВАННЯ 
ДОТАЦІЙ («ЕНЕРГОРИНОК»)

ВИТРАТИ З ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (ОБЛЕНЕРГО)

ОПТОВА РИНКОВА ЦІНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ЩО ТАКОЖ ВКЛЮЧАЄ ТАРИФ, 
ВСТАНОВЛЕНИЙ ДЛЯ НЕК «УКРЕНЕРГО» НА ПЕРЕДАЧУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
МАГІСТРАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ, СПОЧАТКУ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НКРЕКП ЯК ПРОГНОЗНА. 
ЗГОДОМ ДП «ЕНЕРГОРИНОК» РОЗРАХОВУЄ ЇЇ СЕРЕДНІЙ ФАКТИЧНИЙ РОЗМІР ЗА 
ЦІНАМИ, ЗА ЯКИМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ БУЛА КУПЛЕНА З ОПТОВОГО РИНКУ. ТАКОЖ, ДО 
ЦІЄЇ ЦІНИ ДОДАЄТЬСЯ ОБСЯГ ДОТАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ.

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ З РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ 
НКРЕКП ДЛЯ ОКРЕМИХ ОБЛЕНЕРГО ЯК ОПЕРАТОРІВ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 
ДВОХ КЛАСІВ НАПРУГИ СПОЖИВАННЯ.

ВИТРАТИ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
(ОБЛЕНЕРГО)
ТАРИФИ НА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ РЕГУЛЯТОРОМ ДЛЯ 
ОКРЕМИХ ЛІЦЕНЗІАТІВ ЩОДО ПОСТАЧАННЯ ЗА ДВОМА КЛАСАМИ НАПРУГИ, ТОМУ ДЛЯ 
РОЗРАХУНКІВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНЕ ЗНАЧЕННЯ ПО КРАЇНІ.

НОРМАТИВНІ ВИТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕРЕЖАХ
РІВЕНЬ НОРМАТИВНИХ ВИТРАТ ДЛЯ РІЗНИХ КЛАСІВ НАПРУГИ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ 
ОКРЕМИМ РЕГІОНАЛЬНИМ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ НА РІЗНОМУ РІВНІ, ЗАЛЕЖНО ВІД 
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВІДПОВІДНИХ МІСЦЕВИХ МЕРЕЖ.

Промислові споживачі 
("Київенерго"), 1 клас

Промислові споживачі 
("Київенерго"), 2 клас

Населення, до 100 кВт

Населення, 100-600 кВт

Матеріал підготовлено в рамках Проекту USAID "Прозора енергетика", що спрямований на 
боротьбу з корупцією та поліпшення фінансової прозорості в енергетичному секторі України. 

Інформація, викладена в цьому матеріалі, може не збігатися з позиціями Агентства з 
міжнародного розвитку США (USAID) чи Уряду США.

Transparent Energy
Прозора енергетика

ЦІНИ НА РИНКУ
(динаміка тарифів на електроенергію 2016-2017 років)

0

50

100

150

200

250

01.2016
02.2016

03.2016
04.2016

05.2016
06.2016

07.2016
08.2016

09.2016
10.2016

11.2016
12.2016

01.2017
02.2017

03.2017
04.2017

05.2017
06.2017

07.2017
08.2017

09.2017
10.2017

11.2017

 к
оп

./к
Вт

-г
од

 (з
 П

Д
В)

Дані НКРЕКП, «Київенерго»

ЦІНА ЕНЕРГІЇ. ФАКТИ

Тарифи на електричну енергію для потреб населення встановлені регулятором (постанова НКРЕКП від 26.02.2015 № 220), згідно з 
положеннями Порядку застосування тарифів на електроенергію. Актуальні тарифи розділені на дві підгрупи, залежно від характеристик 
споживання, і з 1 березня 2017 року становлять 0,9 або 1,68 грн за кВт*год. Дешевший тариф застосовується для певних пільгових категорій 
споживачів, а також у випадках споживання, яке не перевищує встановлені обсяги. При цьому, існує окремий порядок розрахунку тарифів 
для споживачів, обладнаних дво- та тризонними лічильниками, яким передбачаються коефіцієнти для часу доби, в якому відбувається 
споживання. До повного виконання Закону «Про ринок електричної енергії» і відповідного переходу до встановлення цін на 
електроенергію, що залежатимуть від ринкових сил на конкурентних ринках, тарифи можуть бути змінені НКРЕКП шляхом прийняття 
відповідної постанови.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
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СТРУКТУРА ТА ПРОЗОРІСТЬ КІНЦЕВОЇ ЦІНИ
(ціна у 26,07 грн/л бензин та 23,34 грн/л дизпаливо, станом на 29.09.2017)

ПРОЗОРІСТЬ

30%

0%

50%

100%

ЗАКУПІВЕЛЬНА ВАРТІСТЬ

МАРЖА З УРАХУВАННЯМ
ЗАТРАТ АЗС

37,2

44,1

15,92,7

%

ПОДАТКИ
(АКЦИЗИ, ПДВ)

ЗАТРАТИ НА ЛОГІСТИКУ

БЕНЗИН А-95

ЗАКУПІВЕЛЬНА ВАРТІСТЬ

ЗАТРАТИ НА ЛОГІСТИКУ

МАРЖА З УРАХУВАННЯМ
ЗАТРАТ АЗС

49,8

31,2

15,53,6

%

ПОДАТКИ
(АКЦИЗИ, ПДВ)

ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО

Оцінка на предмет прозорості здійснена 
за критеріями: рівень деталізації, 
можливість верифікації або порівняння, 
наявність обґрунтування (для тарифів).

Прозорість кожного елементу структури 
оцінена у відсотковому значенні від 
стану повної прозорості та публічної 
доступності інформації, де 100% є 
найвищим показником.

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЦІНУ

ЗАКУПІВЕЛЬНА ВАРТІСТЬ АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
ОПТОВІ ЦІНИ НА НАФТОПРОДУКТИ МОЖНА ЗНАЙТИ НА САЙТАХ ТРЕЙДЕРІВ (У РОЗДІЛАХ 
ОПТОВОГО АБО ДРІБНООПТОВОГО ПОСТАЧАННЯ, ПРАЙС-ЛИСТАХ).

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КУРСУ ЄВРО, ТОМУ ПРИ ЗДЕШЕВШАННІ ГРИВНІ 
ВІДНОСНО ЄВРО ЙОГО ЧАСТКА У ВАРТОСТІ ЗРОСТАЄ, РАЗОМ З ЦИМ ДЕРЖАВА 
ТАКОЖ МОЖЕ ПІДВИЩУВАТИ ЙОГО РОЗМІР. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКЦИЗИ ДОСТУПНА 
У ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ, НА САЙТІ ДФС.

МАРЖА З УРАХУВАННЯМ ЗАТРАТ АЗС
МАРЖА НАФТОТРЕЙДЕРІВ Є ЗАКРИТОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ І ВІДСУТНЯ У ВІЛЬНОМУ 
ДОСТУПІ, ЇЇ ОРІЄНТОВНИЙ ВІДСОТОК В ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ РОЗДРІБНОЇ ЦІНИ 
МОЖНА ЗНАЙТИ НА ВЕБ-САЙТАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАНЬ.

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
ПДВ Є ФІКСОВАНИМ ТА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ. УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ 
ПРО СПЛАТУ ПДВ КОМПАНІЯМИ ДОСТУПНІ У ЗВІТАХ ДФС, ЗВІТАХ ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА, 
ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ ОКРЕМИХ КОМПАНІЙ НА ВЛАСНИХ ВЕБ-САЙТАХ, ПОРТАЛАХ SMIDA 
І Є-ДАТА.

ЗАТРАТИ НА ЛОГІСТИКУ
ТАРИФ НА ТРУБОПРОВІДНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ 
ВСТАНОВЛЮЄ НКРЕКП, ЦІНИ НА АВТОМОБІЛЬНЕ ТА ЗАЛІЗНИЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ВІДСУТНІ У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТАРИФУ, ЯКИЙ НЕ ВРАХОВУЄ 
МАРЖУ КОМПАНІЇ-ПЕРЕВІЗНИКА).

Дизельне паливо

Бензин А-95

Середньозважений 
курс грн до дол. США на 
міжбанківському
валютному ринку

Матеріал підготовлено в рамках Проекту USAID "Прозора енергетика", що спрямований на 
боротьбу з корупцією та поліпшення фінансової прозорості в енергетичному секторі України. 

Інформація, викладена в цьому матеріалі, може не збігатися з позиціями Агентства з 
міжнародного розвитку США (USAID) чи Уряду США.

Transparent Energy
Прозора енергетика
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ЦІНА ЕНЕРГІЇ. ФАКТИ

Ціна на нафтопродукти визначається ринком. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами затверджено постановою Кабміну від 20 
грудня 1997 року № 1442. Ринок нафтопродуктів є конкурентним та незарегульованим.

НАФТОПРОДУКТИ
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Робота регулятора полягає в забезпеченні ефективного, упорядкованого і екологічно 
відповідального розвитку вуглеводневих ресурсів протягом всього їх життєвого 
циклу. Це включає в себе визначення і охорону водних ресурсів, управління 
державними землями та захист навколишнього середовища під час реалізації 
господарської діяльності.

У нас є потужна регіональна інспекція, яка складається з 12 регіональних офісів та 
близько 200 співробітників на місцях. Це є необхідною умовою, якщо ми хочемо 
бути впевненими в тому, що ми схвалюємо і що компанії дійсно знаходяться на 
відповідному рівні.

Відкритість даних є ключовим компонентом, який керує регуляторним процесом. 
І наявність відкритої інформації у процесі прийняття рішень дозволяє приймати 
правильні рішення. Як незалежний регулятор ви повинні визначити послідовність і 
координованість всіх дій, в чому допомагає правдива відкрита інформація.

ВисноВки та рекомендації:

 • Україні необхідно мати незалежний регулятор.

 • Влада задає політику, регулятор цю політику приймає і трансформує в регулятор-
ні заходи, де важливо зробити наголос на прозорості даних та процесу прийнят-
тя рішень: наскільки вони вирішальні, наскільки вони справедливі і компетентні, 
та яких ресурсів вимагають.

 • Ми надаємо у відкритий доступ майже всю нашу інформацію, навіть ту, яка може 
бути конфіденційною. Сейсмічні дані також є конфіденційною інформацією, але 
компанії, які хочуть інвестувати, мають точно знати, з чим їм доведеться мати 
справу.

 • Регулятор має бути технічно компетентним, розуміти галузь, яку охоплює, та 
мати обладнання світового рівня для отримання дійсно якісної інформації. Це 
аналітика, системи, здатні до самонавчання, ― все те, на що можна покластись 
під час регуляторного процесу.

 • І останнє ― впевненість в результатах та громадський контроль.

виконавчий керівник Alberta Energy Regulator з питань проектів і трансформації

Пол ФеРеНсоВич
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В AER є чудові технології та ІТ-підтримка, але нам необхідно це поєднати з тим, 
що бізнес робить кожен день. Ми розробили для цього спеціальну програму. 
Наприклад, якщо компанія хоче щось видобувати, їй потрібно отримати різні 
дозволи, узгодження та регуляторні рішення. Ми це об’єднали, і тепер, якщо 
компанія займається певним видом діяльності, все що з нею пов’язано, надходить 
до регулятора один раз, одним пакетом документів. Це дає чітке розуміння щодо 
діяльності, ризиків і т.д. Ми також доносимо цю інформацію до громадськості, до 
зацікавлених сторін, яким важливо знати про можливий вплив діяльності та її 
наслідки.

Не вся інформація може бути індикатором того, що діяльність має високий 
ризик негативного впливу. Для цього ми розробляємо правила оцінки ризиків, 
з критеріями та тригерами, які вказують на їх рівень. Якщо система зафіксувала 
високий ризик, ми можемо призначити додатковий перегляд документів нашим 
персоналом або дозволити системі опрацювати ці дані. Тому прозорість та 
достовірність інформації тут є найважливішими.

ВисноВки та рекомендації:

 • Працівники мають концентруватись на тому, що дійсно важливо і що несе по-
тенційно високий ризик для послідовної та скоординованої діяльності. Коли ми 
впроваджуємо систему оцінки ризиків, наші співробітники розуміють, чому ми 
розглядаємо саме цю заявку, а не іншу. Це також слугує чітким обґрунтуванням 
для прийняття рішень.

 • Оприлюднення прийнятого рішення на веб-сайті, де будь-яка людина може їх 
прочитати і зрозуміти, чому воно є саме таким. Це також дає змогу зосереджу-
ватись на покращенні регуляторної політики. Раніше зміни у сфері регуляторної 
політики ми чекали тільки від уряду, оскільки у нас не було необхідної інформації, 
зараз ми можемо самостійно проаналізувати все необхідне і пропонувати зміни 
уряду в цій сфері.

 • Клієнт з бізнесу може зробити заявку на один чи два види діяльності прямо на 
сайті. І система вже може оцінити, чи існує ризик у певної компанії, а компанія 
отримує інформацію щодо часу розгляду заявки. Ми скоротили термін розгляду 
заявки з одного року до 30 днів. Система видає рішення за кілька секунд, але 30 
днів необхідно для того, щоб зацікавлені сторони мали можливість задати запи-
тання до кожної заявки, а заявники ― надали відповідь.

старший радник Alberta Energy Regulator з питань рекультивації та відновлення

кеВіН Болл
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Україні потрібно зрозуміти всю складність нафтогазової індустрії, її швидкість 
розвитку і ризикованість. Проекти, на які подають заявки компанії, коштують 
мільйони доларів і вони хочуть бути впевненими, що розуміють як працює 
регуляторний процес. Потрібно перейти на цифровий рівень, впроваджувати 
технології, які дозволяють це робити.

Що стосується місця розташування свердловин, то ця інформація відкрита для 
громадян у період з 1935 року і до цього часу. Видобуток та інші дані підсумовуються 
на рівні конкретних свердловин. Існує конфіденційність щодо використання нових 
технологій та наукових розробок щодо видобутку.

Один із проектів спрямований на участь зацікавлених сторін. В електронному 
форматі будуть оприлюднені географічні зони по знаходженню свердловин. Таким 
чином проводяться перемовини, досягаються домовленості між оператором та 
громадами. Якщо діалог між ними не відбувся, то громадянин може звернутись до 
суду і через суд буде заборонено оператору робити певні дії.

ВисноВки та рекомендації:

 • Забезпечити можливість збирати якісну інформацію. Статистично обґрунтовану, 
своєчасну і таку, щоб бізнес міг її використовувати.

 • Проаналізувати:

• «внутрішній фактор»: що саме регулятор може зробити для покращення 
ситуації (процес обробки заявок ― час, результат; кількість заявок, які 
розглядаються додатково);

• індустрію: як можна управляти цією галуззю, як взаємодіяти з бізнесом (всі 
процеси прийняття рішень відбуваються в межах системи та публікуються);

• громадськість: як покращити громадський контроль та взаємодію з 
громадськістю (публікація відкритих даних);

• інвесторів: публікація всієї інформації, яка може знадобитись інвесторам при 
прийнятті рішення інвестувати в цю галузь.

головний технічний директор Alberta Energy Regulator

таРа малРУНі
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Коли у державного підприємства — такого як «Укренерго» — зростає кількість 
функцій та відповідальності, відповідальним треба бути у всьому. Одна з таких 
відповідальностей — це прозорість. Компанія має бути зрозумілим для будь-якого 
гравця на ринку, споживача та міжнародних партнерів.

Дуже важливою є прозорість даних, які ми зобов’язалися імплементувати за 
Регламентом 543/2013 Європейського Союзу і вже почали оприлюднювати на 
ENTSO-E Transparency Platform. До кінця року додамо дані з електронної аукціонної 
платформи Damas, до середини 2018 року — максимальний обсяг інформації в 
рамках діючого ринку. Коли «Укренерго» почне виконувати функцію адміністратора 
розрахунків, буде створено data hub, де буде доступний повний набір даних по 
споживанню різними категоріями споживачів. Сайт «Укренерго» англійською мовою 
працює у дзеркальному режимі з українською версією, ми запустили повністю 
англомовний Facebook та LinkedIn.

ВисноВки та рекомендації:

 • Прозорість — не лише стосується даних, а й у цілому подачі інформації.  
«Укренерго» демонструє новий підхід. Будуть публікуватися дані не лише про 
«Укренерго», а й про діяльність усіх гравців на ринку електроенергії.

 • Важливо, що вивантаження даних на data.gov.ua відбувається автоматично, без 
людського фактору.

 • Одна з унікальних ініціатив — «відкрите вікно» для приєднання до магістральних 
мереж, з інтерактивною картою підстанцій та калькулятором вартості приєднан-
ня.

 • Кількість даних не означає якість. Інституційний ресурс, щоб заповнювати окре-
мі дані, перевищує ефект від їх використання. Тому на новому сайті «Укренерго» 
обсяг інформації менший у 5 разів, ніж на старому.

директор з комунікацій та міжнародного співробітництва «Укренерго»

михайло БНо-айРіяН
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Працюючи із даними у сфері енергетики ми постійно стикаємося із проблемами із їх 
розкриттям:

1) дані не публікуються або публікуються нерегулярно; 

2) дані публікуються у форматі, що не дозволяє їхню машинну обробку; 

3) дані публікуються укрупнені, не деталізовані;

4) дані публікуються без метаданих і пояснень, що означає той чи інший індикатор; 

5) дані, які публікуються, неможливо верифікувати; 

6) дані публікуються розпорошено, на десятках сайтів.

Саме тому ми запустили та представити в липні цього року інтерактивну карту 
енергетичного сектору (http://map.ua-energy.org/), що покликана роз’яснити людям, 
яким чином енергоресурси потрапляють в їх дім, які стадії енергоресурси проходять 
— як сировина, так і в фінансовому плані. Ця карта нещодавно також перекладена 
англійською, що безумовно буде цікаво іноземній аудиторії, яка хоче розуміти, що 
відбувається на українському енергетичному ринку, чи можна тут вести бізнес.

На карті — 4 ланцюжки: тепло, газ, електроенергія і нафтопродукти. Натискаючи на 
конкретний елемент, користувач може побачити, що «в начинці». Там можна знайти, 
зокрема, довідкову інформацію, набори даних, розслідування, а також «чорні скрині» 
— ситуації, коли інформація свідомо не публікується, публікується не повністю чи 
є взагалі прогалини в отриманні цього набору даних. Користувач також може, за 
потреби, самостійно завантажити набір даних і працювати із ним.

ВисноВки та рекомендації: 

 • За результатами аудиту даних у Міненерговугілля буде підготовлений зведений 
перелік рекомендацій, який, сподіваємося, буде взятий на озброєння;

 • Використовуючи дані від регулятора, плануємо створити зручні сервіси для спо-
живачів, зокрема мобільні додатки;

 • Важливими для розкриття даних є звіти за стандартом ІПВГ і їхня стандартизація 
на рівні конкретних видобувних проектів кожної компанії — щоб кожна грома-
да, у якій ця компанія веде діяльність, змогла побачити конкретні платежі на ко-
ристь державного та місцевих бюджетів.

керівник проектів та програм аналітичного центру DiXi Group

РомаН НіцоВич
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Рада європейських регуляторів (CEER) з 2001 року публікує звіти з бенчмарками щодо 
якості постачання електроенергії та, віднедавна, газу. Комерційна якість – швидкість 
та точність, з якою обробляють запити споживачів, а також відносини постачальника 
і споживача. Існують директиви ЄС, що встановлюють рамки для комерційної якості, 
заходи для захисту споживача. Разом з тим, існують індикатори, які допомагають 
виміряти якість надання послуг: гарантовані індикатори, загальні індикатори та інші 
вимоги. Наприклад, для електроенергії існує чотири групи індикаторів, тоді як для 
газу — шість. Також можна моніторити комерційну якість двома способами: середній 
час приєднання або відсоток випадків, які були виконані з обмеженням у часі.

Однак, у кожної країни власні стандарти, де регулятор встановлює мінімальні 
рівні для всіх постачальників. 23 країни беру участь в оцінці CEER і у кожної є свої 
показники комерційної якості, найбільш важливі – приєднання до мережі. Найкраще 
моніторить Угорщина, далі Франція та Австрія. Якщо компанія не виконує обов’язки, 
то споживач отримує відшкодування (і воно найбільше в Чехії).

Щоб покращити ситуацію з чергами у сервісних центрах та довготривалим 
оформленням документів чи очікуванням відповідей, потрібно залучати більше 
працівників, нових технологій. Для вимірювання часу, проведеного у чергах, можна 
скористатись наданим номером при вході та виборі послуги. Те ж саме можна 
зробити через телефонний дзвінок.

ВисноВки та рекомендації:

 • Гармонізувати індикатори у майбутньому, щоб можна було порівнювати країни 
за показниками.

 • Забезпечити кращий захист споживача через можливість змінювати постачаль-
ників.

E-Control, співголова цільової групи CEER з якості постачання електроенергії

огНєН РадоВіч
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Ми прагнемо до конкурентного ринку зі свободою вибору, який дає зрозумілі та 
прозорі сигнали для інвестицій та використання ресурсів. Гравці ринку мають 
почуватися безпечно, беручи на себе ризики, якими вони можуть управляти завдяки 
ринковим засобам.

Враховуючи те, що Третій енергетичний пакет ЄС не може повністю запобігати 
зловживанням на ринку та забезпечувати моніторинг, було введено REMIT 
(Регламент №1227/2011 щодо цілісності та прозорості оптового ринку енергетики). 
Ціллю REMIT є підвищення довіри до ринку, забезпечення прозорості та більш 
глибоке розуміння формування ціни. Регламент вимагає публікувати внутрішню 
інформацію, що є глибшою ніж вимагає Третій енергетичний пакет та може бути 
використана гравцями ринку при прийнятті рішень, а також забороняє торгові 
операції, основані на інсайдерській інформації, та маніпуляції на ринку.

ВисноВки та рекомендації:

 • Національні регулятори повинні мати повноваження приводити в дію свої рі-
шення, наприклад у співпраці з іншими органами влади такими як АМКУ та судо-
ві інстанції. 

 • Санкції за порушення правил на ринку мають бути ефективними, задля запобі-
гання подібним порушенням в майбутньому. 

 • Ми пропонуємо покроковий підхід до імплементації REMIT (подібний до запро-
понованого Європейському Союзу), але спочатку мають бути погоджені часові 
рамки та дорожня карта.

експерт з питань електроенергетики Ради регуляторів енергетичного співтовариства (ECRB)

аРБеН кллокочі
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Матеріал підготовлено в рамках Проекту USAID «Прозора енергетика»,  
що спрямований на боротьбу з корупцією та поліпшення фінансової прозорості  

в енергетичному секторі України. 

Інформація, викладена в цьому матеріалі, може не збігатися з позиціями  
Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) чи Уряду США.
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