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звіт
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Публікація видана в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE)
за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.
Думки та позиції викладені у цій публікації є позицією ГО “ДІКСІ ГРУП” та не обов’язково відображають позицію Посольства Швеції в Україні, Міжнародного фонду “Відродження” та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE).
Цей звіт можна завантажити на сайті DiXi Group (http://dixigroup.org)
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Дорогі
друзі!
Мало хто з нас знає такий
нестандартний рік, яким був
2020-й. Перерване особисте
спілкування, заходи для запобігання поширенню пандемії, економічна криза. Для
цього періоду особливо гостро потрібні були креативні
рішення, позитивний настрій
та турбота про один одного.
Як і всюди, команда DiXi
Group у 2020 році перейшла
у роботу онлайн. Через екрани комп’ютерів ми проводили
наради, брейнстормили нові
ідеї та святкували дні народження. І хоча іноді було непросто, але ми не відмовились від жодної запланованої
ініціативи і не скасували жодної взятої обіцянки. А нові
формати роботи надихнули
на багато нестандартних ідей
та проєктів.
Минулий рік додав нові пріоритети для DiXi Group. Поділяючи цінності і принципи
оголошеного Європейського
«зеленого» курсу в ЄС, наша
команда включила питання
декарбонізації, енергоефективності та екологізації української енергетики до своїх

подальших планів досліджень
та адвокації. Це також зумовило приєднання DiXi Group
до глобального проєкту з моніторингу політики декарбонізації Energy Policy Tracker.
Перехід на онлайн-спілкування підштовхнув нас активніше розвивати навчальний
компонент. Київська школа
енергетичної політики не
лише провела кілька повноцінних начальних курсів, але
і сформувала потужну мережу випускників, завойовуючи
серця учасників як в Україні,
так і в країнах Східного партнерства. Так само на міжнародний рівень вийшов Індекс
прозорості енергетики, який
у 2020 році був застосований
не лише для України, але і
для Грузії та Молдови.
Наша команда залишається
відданою принципам розвитку енергетичних ринків та
конкуренції на них. У 2020
році ми запустили низку нових продуктів, покликаних
допомогти українським громадянам краще розібратись
із своїми компаніями-постачальниками. Для відкриття

ринку газу була створена
«Газотека», а для ринку електроенергії – презентовано
рейтинг постачальників. Ми
сподіваємось, що наступного
року ці продукти будуть нарощувати свою популярність.
Команда DiXi Group – це не
лише чудові, яскраві і талановиті особистості, які хочуть
змінити свою країну на краще.
Це також професіонали, які
люблять свою справу і знають, як досягати результатів.
Як експерти, так і комунікаційна, фінансова команда, молодші колеги – усі довели, що
попри труднощі 2020 року,
можна залишатись відкритими, креативними, професійними, та командою досягати
будь-який цілей. Ми залишаємось такими ж оптимістами, і
нехай наступний рік допоможе нам реалізувати всі задумані плани та ініціативи.

Олена Павленко
Президент DiXi Group
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ПРО НАС
КЛЮЧОВІ
НАПРЯМКИ
НАШОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ:
МІСІЯ DIXI GROUP –
ЗАПРОВАДЖУЄМО
НОВІТНІ РІШЕННЯ І
ЧЕСНІ ПРАВИЛА ДЛЯ
ДОСТУПНОЇ, ЯКІСНОЇ
ТА ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ.

Україна потребує продовження реформ енергетичних
ринків, які мають сприяти
конкуренції та посиленню
ролі споживачів, та поглибленої інтеграції з енергоринком
ЄС для гарантування безпеки
в регіоні. Зрештою, політика
має включати перехід до чистих, «зелених» технологій
виробництва, перетворення,
передачі, і споживання енергії.
DiXi Group бачить себе рушієм цих змін та запобіжником у
поверненні до старих, корупційних практик.

Аналітика:
дослідження та аналіз даних
для прийняття раціональних
рішень;

Адвокація:
утвердження нових
стандартів урядування в
енергетичній політиці;

Навчання:
поширення знань та кращих
практик роботи в нових
ринках;

Консалтинг:
надання корисної інформації
для урядів та інвесторів.

НАШІ
СТРАТЕГІЧНІ
ЦІЛІ
ДО 2023 РОКУ:
Покращення
прозорості
енергетичного
сектору:
збільшити кількість
інформації, що публікується
про сектор, у зручному та
доступному форматі;

Конкурентні ринки:
допомогти стейкхолдерам
(владі та компаніям)
зберегти і розвинути
прозорі, конкурентні та
інтегровані в ЄС ринки газу
та електроенергії;

Посилення
споживачів:
дати споживачам навики
користування ринками газу
та електроенергії і допомогти
покращити реакцію органів
влади для вирішення однієї з
найбільш критичних проблем
споживачів;

Організаційний
розвиток:
зробити DiXi Group
фінансово та інституційно
сталим аналітичним центром,
одним із партнерів ЄС в усіх
регіонах сусідства.
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КОМАНДА

Олена Павленко
Президент

Антон Антоненко
Віце-президент

Віктор Чорниш

Анастасія Мельникова

Вікторія Ткачук

Галина Філімонова

Провідний менеджер з
постачання

Роман Ніцович

Директор з досліджень

Менеджер з організації
консультативних послуг в
сфері роботи зі споживачами

Вікторія Петрович

Богдан Серебренніков

Директор фінансовий

Наталія Будзан
Головний бухгалтер

Вікторія Гурова
Бухгалтер

Денис Назаренко

Генеральний менеджер
навчальних програм

Менеджер з організації
консультативних послуг в
сфері аналітичної діяльності

Ольга Полуніна

Менеджер з організації
консультативних послуг в
сфері забезпечення сталого
розвитку

Андрій Білоус

Менеджер з організації
консультативних послуг в
сфері відкритих даних

Фахівець із
конференц-сервісу

Фахівець з організаційного
розвитку

Вікторія Василюк
Фахівець з постачання

Сергій Мазуренко

Фахівець з менеджменту та
просування

Оксана Рябчун

Фахівець із зв’язків з
громадськістю та пресою
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ПРАВЛІННЯ

Дуда Андрій
Володимирович

Соколовський Богдан
Іванович

Солоненко Ірина
Іванівна

голова Правління

Горобчишина Світлана
Анатоліївна

Купрій Володимир
Олександрович

НАГЛЯДОВА РАДА

Кіт Сміт

Франк Умбах

Алан Райлі

Keith Smith

Frank Umbach

Alan Riley

Георг Захман

Марк-Антуан Ейль-Маззега

Georg Zachmann

Marc-Antoine Eyl-Mazzega
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2020 РІК У ЦИФРАХ

18

70+

5

штатних працівників

аналітичних продуктів,
з них 48 регулярних
(тижневі аналітичні звіти)

успішно проведених
курсів KSEP «Енергетичні
ринки ЄС для українських
публічних службовців»

300+
представників публічного
сектору енергетики
пройшли навчання у KSEP

300 000+
переглядів матеріалів сайтів
DiXi Group та «Українська енергетика»

600+

7 000+

1 000+

згадок експертів у
масмедіа

переглядів набрали
відеоролики

нових читачів Facebookсторінки «Української
енергетики»

65

134

заходів організувала
команда DiXi Group

нових наборів даних
додано до Онлайн-карти
енергетичного сектору

1 000+
оновлень датасетів
Онлайн-карти

91%

120 000+

даних та весь описовий
контент Онлайн-карти доступні
англійською

користувачів налічує мобільний додаток
«Енергетика Онлайн»
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ПОКРАЩЕННЯ
ПРОЗОРОСТІ
Прозорість та підзвітність в
енергетичному секторі залишається пріоритетом нашої
діяльності з перших років існування організації. Ми переконані, що це основа побудови дієвої та ефективної
роботи, шляхом до створення
довіри серед учасників енер-

горинків, зокрема між компаніями та споживачами.
Завдяки проєкту USAID «Прозорість енергетичного сектору», а також за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського
Союзу нам вдалося зібра-

ти, структурувати та показати важливу інформацію про
ринки газу та електроенергії,
посилити поінформованість
споживачів, а також стимулювати подальшу конкуренцію
між компаніями.

ІНДЕКС
ПРОЗОРОСТІ
Команда DiXi Group продовжила оцінювати інформаційну відкритість сектору та
виявляти прогалини за допомогою Індексу прозорості
енергетики. Індекс – універсальний інструмент, який дозволяє комплексно оцінити та
проаналізувати прозорість за
окремими категоріями, критеріями і ринками, а також бачити прогрес у динаміці та у
порівнянні з іншими країнами.
Оцінка 2020 року, що базується на 210 індикаторах,
виявила не лише прогрес
порівняно з 2019 роком (+10
пунктів), а і його прискорення. Остаточний бал України
становить 58 із 100 можливих, що свідчить про середню прозорість сектору. Новинкою дослідження є оцінка
прозорості органів влади.

ІНДЕКС
ПРОЗОРОСТІ
ЕНЕРГЕТИКИ
2020
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Також у 2020 році Індекс
вперше набув міжнародного
масштабу. У партнерстві з локальними аналітичними центрами WatchDog.MD та WEG
ми адаптували методологію,
зробили оцінку й порівняльний аналіз прозорості енергетичних секторів України,
Молдови та Грузії. Завдяки
співпраці з партнерами Індекс допоміг скласти чітку і
докладну картину щодо енергетики трьох країн, надати
відповідні рекомендації.

Кількість
індикаторів

Категорія

Бал

Порівняно
з Індексом-2019

Оцінка

Характеристика

1. Баланси

9

58

0

С–

середня прозорість

2. Природні монополії

72

59

+13

С–

середня прозорість

3. Постачання

33

58

+9

С–

середня прозорість

4. Надійність і безпека

15

53

+3

D+

недостатня прозорість

5. Споживання

34

68

+15

С+

середня прозорість

6. Звітність

12

35

+8

F

7. Політика

20

59

+3

С–

середня прозорість

15

56

+6

С–

середня прозорість

210

58

+10

С–

середня прозорість

8. Органи влади
Інтегральний індекс

неприйнятна прозорість

Оцінки прозорості за секторами (ринками):

нафта й
рідке паливо

енергетичне
вугілля

теплова
енергія

природний
газ

електрична
енергія

Секторальні індекси

64

66

22

48

74

1. Баланси

63

63

38

63

n/a

2. Природні монополії

61

67

23

n/a

n/a

3. Постачання

65

69

33

21

79

4. Надійність і безпека

97

60

0

n/a

n/a

5. Споживання

58

66

13

n/a

94

Порівняно з
Індексом-2019

+10

+17

-5

0

+26

1. Баланси
100
8. Органи влади

75

2. Природні монополії

50
25
7. Політика

0

6. Звітність

3. Постачання

4. Надійність і безпека

5. Споживання

● Індекс 2018

● Індекс 2019

● Індекс 2020
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ВІДКРИТІ
ДАНІ

Команда DiXi Group продовжує розвивати продукт
«Онлайн-карта енергетичного
сектору». У 2020 році значно
зросла кількість зібраних даних до 259 унікальних датасетів, доступних до скачування
та використання у зручному

ЗВІДКИ ГАЗ?

ГЕОГРАФІЯ ТА ДИНАМІКА ІМПОРТУ ПРИРОДНОГО
ГАЗУ УКРАЇНОЮ З ЄВРОПИ

Зміна обсягу імпорту порівняно з 2018 р., %
Обсяг імпортованого газу у 2019 р., млн м3

НЕ ІМПОРТУЄМО
БІЛЬШЕ
4 РОКІВ

0 / ▼100
Нідерланди

624 / ▼16
Польща

3424 / ▲ 7
Німеччина

606 / ▲ 50
Чехія

177 / ▲ 50
Словаччина

134 / ▼18
Люксембург

268 / ▲ 19
Австрія

499 / ▼21
Угорщина

397 / ▲ 55
Франція

Обсяг імпорту газу,
млн м куб.

Росія

0 / ▼100
Данія

258 / ▼165
Велика Британія

Імпорт природного газу у 2019
році зріс на 12%.
За 2018 рік придбано
10 388 млн м3 блакитного палива,
а в 2019 році – 11 664 млн м3.
Ціна на паливо була нижчою,
тому загальна вартість
імпортованого газу в порівнянні
з 2018 роком знизилася на 26%.

5259 / ▲ 26
Швейцарія

1 / ▲ 100
Болгарія

0-200

17 / ▼ 519
Італія

200-1000
>1000
Загальна вартість

Загальний обсяг

2018 3121,7 млн $

10,4 млрд м3

-26%

2019 2312,1 млн $

11,6 млрд м3

+12%

Більше даних для аналізу - map.ua-energy.org

Джерело: Державна служба статистики

ОНЛАЙН-КАРТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
СЕКТОРУ УКРАЇНИ map.ua-energy.org

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

ЯК СПОЖИВАЧІ ЗМІНЮВАЛИ
ПОСТАЧАЛЬНИКА У 2019 РОЦІ

Виявили бажання

СПОЖИВАЧІ, ЩО ЗМІНИЛИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

1221
1215

Змінили

0,6% 4%

Колективні побутові
Бюджетні установи

Кількість заявників

48%
653
644
493
295

* Подано дані лише по найбільших операторах систем розподілу

Джерело: річні звіти НКРЕКП

табличному форматі. При цьому 41% даних оновлюються
один і більше разів в місяць.
Паралельно ми продовжуємо представляти незрозумілі теми або дані у форматі
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23%
24%

238
150

220
206

215
154

203
172

443
397

ТОТ та АР Крим

408
377

400–600

369
360

>1000

361
357

600–1000

200–400

352
260

< 200

Су

Завдяки плідній співпраці наших аналітиків з НКРЕКП, у
цьому році у публічному доступі з’явився оновлений ліцензійний реєстр та реєстр
ліцензованих суб’єктів господарювання. Дані представлені у кращій деталізації та з
частотою оновлення не раз
на місяць, а одразу після внесення змін. Також, у роботі
перебувають ще два набори
даних: реєстр постачальників
електроенергії в розрізі операторів систем розподілу та
реєстр електростанцій у розрізі типів генерації й управляючих компаній. Їхня публікація очікується 2021 року.

ОНЛАЙН-КАРТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
СЕКТОРУ УКРАЇНИ map.ua-energy.org

Од
е

Забезпечення прозорості передбачає не тільки розкриття
даних, які збирають або створюють державні органи влади та інші розпорядники, а й
забезпечення їх відповідної
якості. Це означає публікацію
даних у релевантних табличних форматах та з достатньою
деталізацією і частотою оновлення. Команда DiXi Group у
2020 році продовжила співпрацю з органами влади (допомагаємо розкривати їхні дані
якісно) та вести «Онлайн-карту енергетичного сектору»
(map.ua-energy.org), де в одному місці ми зібрали актуальні дані про енергетику.

ОЕ – обленерго

Виявили
бажання
7385
▲ у 6,5 разів

Змінили

Не змінили

6637
▲ у 6 разів

748
▲ у 50 разів

порівняно з 2018 роком

Більше інформації: map.ua-energy.org

інфографіки із супровідними
поясненнями. Цього року на
нашому інформаційному ресурсі «Українська енергетика» вийшло 16 таких матеріалів.
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ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
ВИДОБУТОК
Ми працюємо для того, щоб
видобувна галузь з кожним
роком ставала більш прозорою, а громадськість отримувала нові інструменти
для моніторингу. DiXi Group
продовжує робити внесок у
відкритість сектору, зокрема
через імплементацію міжнародного стандарту Ініціативи
прозорості видобувних галузей (ІПВГ).
У 2020 році ми сприяли тому,
щоб нарешті був виданий
український звіт ІПВГ за 2017
рік та прийняті підзаконні акти,
необхідні для впровадження
Закону «Про забезпечення
прозорості у видобувних галузях», затверджено форми
звітності для компаній та положення про Багатосторонню
групу з імплементації ІПВГ. Ці
важливі рішення були схвалені Багатосторонньою групою
під головуванням президентки DiXi Group Олени Павленко.
Завдяки нашим зусиллям,
спільно з донорами та національним Секретаріатом ІПВГ
розроблено проєкт Закону
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях»,
який присвячений гендерним
аспектам звітності видобувних компаній та розкриттю
угод про надрокористування. Законопроєкт був внесений на розгляд парламенту
низкою депутатів (реєстр.
№ 3790) і був підтриманий
комітетами ВРУ з питань інтеграції з ЄС і з питань енергетики та житлово-комунальних
послуг.

Звіти за Стандартом Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ)
демонструють, як зростає відкритість бізнесу до звітування про платежі. У
порівнянні з 2014-2015 рр., частка компаній, які надали дані для звірки, у
подальші роки зросла з третини до понад 80%.

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗВІРКИ*
31%

69%

за 2014 рік

33%

17%
67%

за 2015 рік

Компанії, які не надали дані

83%
за 2016 рік

19%
81%
за 2017 рік

Компанії, які надали дані

* від загальної кількості компаній, що підлягала звірці у відповідному році

Ми продовжили підтримувати та посилювати Асоціацію
«ЕнергоТранспарентність» –
об’єднання громадських організацій для просування ідей та
цінностей прозорості, а також
сталого розвитку громад у видобувних регіонах. Незважаючи на карантинні обмеження,
ми організували та провели 5
тренінгів для членів Асоціації
(комунікаційні технології, відкриті дані, сторітелінг, медіація та ринок газу).

Для підтримки партнерів, ми
допомогли Асоціації залучити
секретаря-координатора та
комунікаційного менеджера,
а також юридичної компанії для правового супроводу
діяльності. Розвиток наших
партнерів дозволить ефективно працювати у видобувних громадах, будувати професійний діалог з органами
влади та компаніями.
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КОНКУРЕНТНІ
РИНКИ
РЕФОРМА
ВИДОБУВНОГО СЕКТОРА
Експерти DiXi Group продовжили робити внесок у прозорість конкурсних процедур
з укладання угод про розподіл продукції (УРП). Зокрема,
фахівці організації увійшли
до групи експертів в рамках
Міжвідомчої комісії з укладення та виконання УРП та
перевірили на доброчесність
всіх інвесторів, які подали
свої заявки у межах трьох ділянок (Ічнянська, Охтирська,
Грунівська), сприяючи таким
чином прозорості й неупередженому відбору кращих
пропозицій. Експерти також
взяли участь в оцінюванні
заявок за попередньо розробленою методологією, підтримуючи Міжвідомчу комісію
у прийнятті об’єктивного та
неупередженого рішення.
Ми також підтримали уряд
України, вивчаючи найкращі
світові практики укладання
УРП та взяли участь у розробці модельної УРП, яка була запропонована уряду експертним середовищем. Завдяки
співпраці з міжнародними
юристами ISLP ми організували та провели два тренінги:
перший – для членів Міжві-

домчої комісії з укладення та
виконання УРП, присвячений
переговорним технікам під
час укладання видобувних
контрактів, другий – для широкого кола учасників (уряду,
громадськості, журналістів),
присвячений імплементації та
нагляду за виконанням УРП.
У 2020 році у рамках проєкту
USAID «Прозорість енергетичного сектору» ми почали
довгостроковий процес підтримки реформи незалежного регулятора у видобутку,
як одного з головних елементів прозорого та вільного ринку корисних копалин.
Співпрацюючи з Державною
службою геології та надр
України та USAID Проєктом

енергетичної безпеки, DiXi
Group розробили концепцію
реформи регулятора у видобутку корисних копалин
та розпочали її реалізацію.
Зокрема, спільно з консультантами ми розробляємо законодавство, яке дозволить
створити на основі поточної
структури Держгеонадр та
підпорядкованих їй державних геологічних підприємств,
установ та організації потужний та незалежний регулятор
у видобувній галузі. З цього
питання ми також активно
співпрацюємо з регуляторами Канади, Мексики та Румунії, проводимо круглі столи та
інші експертні обговорення
майбутньої реформи.
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Ми розглядаємо успішний видобувний сектор через призму сталого розвитку, а також
інтересів місцевих громад
у частині захисту навколишнього середовища. Так, протягом 2020 року ми ініціювали та провели дослідження
«Оцінка впливу на довкілля
(ОВД) у видобувному секторі.
Практика та проблемні питання застосування», визначили
основні виклики в процедурі
ОВД для видобувних компаній та держави, і сприяли
публічному діалогу з пошуку
рішень шляхом проведення
круглого столу у співпраці з
міжфракційним об’єднання
«Енергетика і довкілля».
За підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля, в рамках проєкту «Бюджетні аспекти державної політики щодо закриття
вугільних шахт» експерти DiXi
Group дослідили ефективність державної фінансової
підтримки вугільної галузі та
взаємозв’язок цієї підтримки
з ефективними економічними індикаторами, такими як
внесок у ВВП, обсяги видобутку, частина вугілля в енергетичному балансі, зайнятість
тощо. На основі здійсненого
аналізу ми підготували рекомендації як можна оптимізувати бюджетне планування у
вугільній галузі.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ
НА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
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РЕЙТИНГИ
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
9

Рейтинг постачальників електроенергії
Пілотний випуск 2020

1. ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
Рейтинг
постачальників
електроенергії

Лідери

Пілотний випуск
2020

10

Для активізації конкуренції на
роздрібних ринках електроенергії та газу, а також допомоги споживачам при виборі
постачальника, ми розробили
методологію рейтингування
компаній. У 2020 році ми
зробили пілотний рейтинг постачальників електроенергії
на основі 20-ти індикаторів
у категоріях “Онлайн сервіси”, “Комерційні пропозиції”,
“Інформування споживачів”,
“Прозорість та ділова активність”. Оцінювання здійснювалось на основі моніторингу
сайтів постачальників та з використанням даних регулятора (НКРЕКП). У планах на 2021
рік – розробка пілотного рейтингу постачальників газу та
щопіврічне оновлення обох
продуктів.

Середняки

1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Рейтинг постачальників електроенергії
17
Пілотний випуск 2020
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
Онлайн
27Комерційні
сервіси
27пропозиції
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Приховані резерви

2. РЕЙТИНГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ

20

Інформування
споживачів

Прозорість та
ділова активність

0,779
0,772
0,753

0,529
0,488
0,488
0,461
0,459
0,457
0,450
0,444
0,430
0,416
0,345
0,415
середній
0,410 бал
0,406
0,399
0,390
0,390
Рейтинг постачальників електроенергії
0,383
Пілотний випуск 2020
0,378
0,366
0,364
0,347
0,342
Середні оцінки за індикаторами:
0,321
0,318
0,318
0,316
0,080 Онлайн укладання чи подовження договору про постачання
Кількість договорів постачальника з різними ОСР
0,314
(при фактичному обсязі постачання за певний
0,294
0,090
період вище порогового рівня 1 млн кВт-год)
0,314Онлайн тарифний калькулятор
0,280 0,148 Онлайн передача показників лічильника
Загальний обсяг постачання електроенергії 0,172
0,273
Публікація нефінансової звітності 0,020
0,263
0,480 Онлайн оплата рахунку
0,256
0,245
Персональний електронний кабінет
Публікація фінансової звітності 0,250
0,580
з описом функціоналу
0,238
0,219
Розділ FAQ (інформація для споживачів) 0,380
0,200
0,120 Мобільний додаток компанії
0,200
Інформація про порядок подання
0,196
споживачами звернень, скарг, претензій 0,860
0,592 Гнучкість системи зворотнього зв’язку
до постачальника
0,196
0,194
Інформація про ціни/тарифи та їхню структуру 0,510
0,720 Гнучкі тарифні плани для непобутових споживачів
0,192
0,182
0,120 Енергетичний консалтинг для споживачів
Опис публічних комерційних пропозицій 0,660
0,178
Послуги продажу та встановлення «під ключ»
0,100
Постачання природного газу 0,640
0,172
електротехнічного устаткування
0,122
0,080 Електротехнічний сервіс
0,117
0,100

Середні рейтингові бали постачальників

Натомість найнижчі середні оцінки поста-

за різними індикаторами істотно відріз-

чальники отримали за індикаторами:

13

Річний звіт 2020

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
ТА «ЗЕЛЕНИЙ» КУРС
Команда DiXi Group продовжила моніторити просування
України у виконанні Угоди
про асоціацію з ЄС в частині
енергетики та довкілля – враховуючи те, що попередні напрацювання були високо оцінені стейкхолдерами.
Виконання Україною «енергетичного» додатку до Угоди,
подальший план дій та механізм імплементації стали питаннями онлайн-дискусії організованої DiXi Group у квітні
2020 року за сприяння Комітету Верховної Ради з питань
європейської інтеграції. Експерти DiXi Group також були
залучені до роботи OECD із
моніторингу та оцінки реалізації Енергетичної стратегії
України. Ми допомогли сформували методичні рамки, а
згодом провели опис та ґрунтовну оцінку всіх 344 індикаторів.
Ми продовжили інформувати про реформи посадовців європейських інституцій,
посольств, відомств, представників аналітичних цен-

трів. Разом з тим, DiXi Group
часто доводилося виступати на захист європейської
інтеграції – наші alerts стосувалися депутатського подання до Конституційного суду,
яке може поставити під ризик
роботу незалежного оператора ГТС, та ситуації навколо
НКРЕКП, що загрожує незалежності та сталій роботі
регулятора. Експерти також
аналізували виклики, які постали перед державою, та
виступили із позицією щодо
відновлення фінансової збалансованості у підтримці “зеленої” енергетики. Інша позиційна записка стосувалася

законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг, зокрема питань газових
мереж та обліку тепла.
DiXi Group активно включається у питання кліматичної політики, декарбонізації
енергетики та розгортання
Європейського
«зеленого»
курсу (Green Deal). Зокрема,
наші експерти були залучені
до розробки проєкту Концепції «зеленого» енергетичного
переходу України до 2050
року, представленого на початку року, та іншого ключового документа – Національного плану з енергетики та
клімату до 2030 року. Спільно
з партнерами та за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження» фахівці DiXi Group
презентували
аналітичний
документ «Європейський зелений курс: можливості та
загрози для України», організували слухання щодо Green
Deal (спільно з Комітетом ВРУ
з питань інтеграції України до
ЄС), та продовжили адвокацію створення чіткого плану
дій з приєднання України до
цього стратегічного курсу.
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INVESTMENT
PLANS OF THE EU:
OPPORTUNITIES FOR UKRAINE IN THE AREA
OF THE EUROPEAN GREEN DEAL IMPLEMENTATION

ВОДНЕВА СТРАТЕГІЯ
ДЛЯ КЛІМАТИЧНО НЕЙТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
ЯКИЙ ТИП ВОДНЮ ПІДТРИМУВАТИМЕ СТРАТЕГІЯ
Відновлюваний водень (вироблений з використанням ВДЕ) є основним напрямком стратегії,
оскільки має великий потенціал декарбонізації для досягнення цілі кліматично нейтральної
економіки і добре узгоджується з розвитком інтегрованої енергосистеми на основі ВДЕ.

ЯКИМ ЧИНОМ ВОДЕНЬ
ПІДТРИМУЄ ЄВРОПЕЙСЬКУ
ЗЕЛЕНУ УГОДУ

Окрему уваги ми приділяємо
інформуванню та підвищенню обізнаності про Європейський «зелений» курс. З цією
метою DiXi Group випущено
аналітичні матеріали (policy
briefs) про політики ЄС із «циркулярної» економіки та промислової стратегії з відповідними рекомендаціями для
уряду, інфографіку про Водневу стратегію ЄС, та дослідження про інвестиційні можливості, що відкриваються
для України (спільно з німецьким Zentrum Liberale Moderne).
За підтримки посольства Великої Британії проведено тренінг «Green Deal: особливості
імплементації в ЄС та в Україні» для держслужбовців.

Нова політика ЄС
з «циркулярної»
економіки:
МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ УКРАЇНИ

ЯКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ
ЗАБЕЗПЕЧИТЬ
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЮ

сприяє переходу до «зеленої»
енергетики шляхом балансування
нестабільного виробництва енергії з
відновлюваних джерел;

180–470 млрд євро
Сукупні інвестиції у виробництво
відновлюваного водню до 2050 р.

1 млн

осіб
Додаткова зайнятість до 2050 р.

не утворює CO₂ і практично
не забруднює повітря;

24%

дозволяє декарбонізувати галузі, що
працюють на викопному паливі, мають
високий рівень викидів і які складно
перевести на використання
електроенергії.

Потенційна частка покриття світового попиту
на енергію за рахунок водню до 2050 р..

630

млрд євро
Потенційний щорічний обсяг продажу
відновлюваного водню до 2050 р.

ЯК ШВИДКО МОЖНА ЗАПУСТИТИ ЦЮ ПЕРСПЕКТИВНУ ТЕХНОЛОГІЮ

«ДОРОЖНЯ КАРТА» ДО 2050 РОКУ
1 ЕТАП

2020 – 2024 рр.

2 ЕТАП

2025 – 2030 рр.

Встановлення: > 6 ГВт
електролізерів з виробництва
відновлюваного водню

Встановлення: > 40 ГВт
електролізерів з виробництва
відновлюваного водню

Вироблення: до 1 млн т
відновлюваного водню в ЄС

Вироблення: до 10 млн т
відновлюваного водню в ЄС

3 ЕТАП

2030 – 2050 рр.

Водневі технології мають досягти
зрілості, цінової конкурентності
та охопити вуглецеємні сектори
економіки, де застосування
альтернативних енергетичних
технологій може бути технічно
або економічно недоцільним

Єврокомісія виокремлює Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики,
заохочує залучати до «Альянсу чистого водню» (Clean Hydrogen Alliance) і розвивати співпрацю
задля виробництва відновлюваної електроенергії та водню
Інфографіка підготовлена в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. Думки та позиції викладені у цій інфографіці є позицією авторів та не обов’язково відображають позицію Посольства Швеції в
Україні, Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE).

Цю роботу ми плануємо продовжити в 2021 році у межах
проєкту EU4USociety «Сприяння участі України в Європейському зеленому курсі у
сферах енергетики та довкілля». Втілення проєкту дозволить забезпечити ефективну
та вчасну діагностику гармонізації політик України та ЄС,
а також підвищить обізнаність
зацікавлених сторін – органів влади, громадськості,
бізнесу – про пріоритети «зеленого» курсу та стан його
реалізації.

Також DiXi Group долучилась
до платформи Energy Policy
Tracker, що відслідковує зміни у енергетичних політиках
країн «Великої двадцятки» та
ряду інших, а також державну фінансову підтримку тих
чи інших секторів енергетики.
Тепер Україна присутня на цій
платформі, а експерти DiXi
Group здійснюють постійний
моніторинг та оновлюють інформацію.
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ЕНЕРГОБЕЗПЕКА
У 2020 році DiXi Group продовжила свою роботу щодо
протидії проєкту «Північний
потік-2». Ми реагували на
важливі події в цьому контексті інформаційними та аналітичними матеріалами.
Однак, не загрозами єдиними – ми активно працюємо
над посиленням енергетичної безпеки України (зокрема,
безпеки газопостачання та
транзиту). Наша команда видала аналітичні записки щодо
перспектив постачань газу із
Центральної Азії та можливостей Південного газового коридору, причому основні висновки та рекомендації були
обговорені в колі експертів
та після доопрацювання передані стейкхолдерам в уряді.
DiXi Group також працювала
над пілотним випуском бюлетеня енергетичної безпеки,
який розглядатиме питання
у комплексі, не лише з перспективи України, але й усьо-

ПІВДЕННИЙ
ГАЗОВИЙ
КОРИДОР:
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

ГАЗ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ:

ПЕРСПЕКТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНИ
ТА ЄС
POLICY BRIEF

POLICY BRIEF

го регіону. Партнером бюлетеня виступила польська
дослідницька та консалтингова компанія ESPERIS.
У 2021 році за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження» ми почнемо реалізацію проєкту «Аналітична
підтримка зовнішньополітичної діяльності України в енергетичній сфері». Як результат
аналітичної роботи (щонай-

менше 5 досліджень), а також конструктивної співпраці
із МЗС України, ми очікуємо,
що зможемо домогтися активізації зовнішньополітичної
діяльності, зокрема посилення європейського напрямку співпраці та двосторонніх
відносин з державами, які є
ключовими для енергетичної
безпеки України.
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КИЇВСЬКА
ШКОЛА
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ПОЛІТИКИ (KSEP)
Щоразу ми удосконалювали формат програми та додавали до нього все більше
практичної роботи. У схожому
форматі стипендіального навчання KSEP також реалізувала масштабний двомовний
онлайн-курс для представників громадянського суспільства країн Східного Партнерства і короткий закритий
навчальний курс з основних
положень законодавства ЄС
з питань енергоефективності для народних депутатів та
урядовців України.

Після етапу підготовки протягом минулих років, у 2020
році Київська школа енергетичної політики (ksep.energy)
нарешті почала функціонувати як спеціалізована освітня
платформа, причому яскраво
та ефективно. Отримавши підтримку від низки міжнародних
донорів, таких як USAID, Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини,
Європейської Комісії та інших,
команда KSEP змогла розробити та здійснити цілу низку
навчальних форматів та програм. Понад 300 представни-

ків публічного сектору енергетики пройшли навчання на
платформі KSEP.
Перш за все, починаючи з
пілотного запуску курсу EU
Energy Law and Policy, проведеного в екстрених умовах на
початку глобальної пандемії,
команда показала високий рівень якості та професійності.
Це дало змогу провести додатково ще 4 набори цієї програми, розрахованої на українських публічних службовців
та співробітників державних енергетичних компаній.

Іншим унікальним продуктом, розробленим та запущеним фахівцями KSEP, став
курс спеціалізованої англійської мови English for Energy
Markets (рівень A1). Саме
опанування фахової англійської мови у професійній площині допоможе українській
експертній та управлінській
спільноті наблизитися до
своїх колег з Європейського Союзу, а також дозволить
користуватися
численними
іноземними джерелами. Станом на кінець року, команда
Школи розробила та запустила пілотну групу вивчення
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програми на початковому
рівні (А1, Beginner), а також
розпочала розробку середнього професійного рівня (B2,
Intermediate).
Водночас, найбільш істотним форматом KSEP стане
середньострокова
програма «Стратегічні трансформації в енергетичних ринках»,
яка розроблялася та тестувалася протягом 2020 року.
Збалансований мікс теоретичних знань та практичних
вправ, який викладатимуть
відомі фахівці та практики з
українського та європейського енергетичного сектору,
вперше в Україні дозволить
учасникам та учасницям опанувати у комплексний спосіб
знання з енергетичного менеджменту, економіки та бізнесу.
Зокрема, предметом програми стануть основи енергетичної політики, архітектури
ринків електроенергії та газу,

мета та способи енергетичного регулювання, сили та
фактори економіки енергетики, основи трейдингу та
ціноутворення на енергетичні продукти, інноваційні
бізнес-моделі, які будуть застосовувані на енергетичних
ринках майбутнього, та багато іншого.

У наступному році KSEP запропонує – як на стипендіальних, так і на комерційних умовах, – участь в цій програмі
та багатьох інших форматах
високоякісного навчання у
сфері енергетики.
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ПОСИЛЕННЯ
СПОЖИВАЧІВ
ГАЗОТЕКА

1 серпня 2020 року всі побутові споживачі отримали можливість вільно обирати, в якого постачальника і за якою
ціною купувати газ. Компанії
отримали можливість самостійно встановлювати ціну
продажу, а мірилом успіху їх
пропозицій на ринку стало рішення споживача.
Щоб допомогти споживачам, аналітичний центр DiXi
Group запустив перший в
Україні сервіс порівняння ці-

нових пропозицій «Газотека»
(gasoteka.ua-energy.org).
Наразі сервіс, розміщений
на сайті «Українська енергетика», дозволяє отримати у
зручному вигляді актуальну
інформацію щодо пропозицій
постачальників природного
газу. Також він дає можливість порівняти ціни від більш
ніж 60 компаній та оцінити
потенційну економію від зміни постачальника протягом
року.

В перспективі команда сервісу планує розширити функціонал таким чином, щоб користувачі «Газотеки» могли
повністю проходити та відстежувати процедуру зміни постачальника газу.
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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
Більше 120 тисяч користувачів налічує мобільний додаток “Енергетика Онлайн”,
розроблений DiXi Group за
сприяння НКРЕКП та підтримки USAID. Додаток є безкоштовним для завантаження з
Google Play та App Store.

ПРОДУКТ ДОПОМАГАЄ СПОЖИВАЧАМ
ГАЗУ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:
отримати оперативну інформацію про діючі
тарифи та порівняти цінові пропозиції;
перевірити платіжку та подати заяву на її
перерахунок;
оцінити сервіс енергокомпанії та знайти
кращу пропозицію;
подати заяву на компенсацію у разі
порушення стандартів якості послуг, в т.ч.
з копією до НКРЕКП;
надіслати оператору мереж запит на
покращення інвестиційної програми;
дізнатись про важливі події в регіонах та
зареєструватись до участі.

DiXi Group працює над оновленням “Енергетики Онлайн”
для покращення користувацького досвіду, а також
удосконаленням функціоналу. Тож очікуйте від нас гарних новин!
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НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ
ОБІЗНАНОСТІ ПРО ЕНЕРГЕТИКУ
У співпраці з НКРЕКП, експерти DiXi Group в рамках
проєкту USAID «Прозорість
енергетичного сектору» ініціювали серію навчальних
вебінарів для журналістів та
споживачів енергоресурсів
щодо ключових змін в секторах енергетики та довкілля.
Перший вебінар відбувся 9
червня 2020 року і стосувався питань плати за розподіл
газу для побутових споживачів, другий вебінар 8 вересня 2020 року був присвячений запуску роздрібного
ринку газу в Україні, а також
оновленій процедурі зміни
постачальника. Також ми підготували брошуру, яка дає
відповіді споживачам на критично важливі питання, - як
обрати постачальника, де шукати пропозиції, які документи для цього необхідні.
Більше 2600 учасників та
слухачів онлайн-записів наших вебінарів отримали доступ до фахової експертизи,
віднайшли відповіді на гострі
питання, зрозуміли логіку запуску ринків та сформували
власне бачення реформи.

РИНОК ГАЗУ
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ:
інструкція з використання

Ще більше інформаційних продуктів для українських споживачів DiXi Group створили у співпраці з НКРЕКП, зокрема:
інфографіку «Що варто знати споживачам
про ПСО та зміни у платіжках по газу»?
відеоролик «Як козаки постачальника
обирали»
відеороз’яснення «Дві платіжки за газ»

Як вибрати постачальника?
Де шукати пропозиції цін на газ?
Які документи потрібні?
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ
Підготовлена DiXi Group метеми і формулювання гіпотеРозслідування у сфері енергетики:
6
тодична брошура допомази, аналізу інформації та пегає журналістам зрозуміти,
ревірки гіпотези до написаняк створити аргументоване
ня самого розслідування.
Журналісти
виявили,
що за кожну бурову установку для видобутку ната фахове
розслідування
у
Також наведені
прикладизаплатила 400 млн дол.,
сфері енергетики.
Зокрема,
з
фти і газу
на чорноморському
шельфі Україна
розслідувань
різних
які дол. Це розслідування
чого починати,
як правильно
хоча їхня
ринкова ціна була меншою на медіа,
150 млн
наштовхнути на нові
будувати– стратегію,
шукати того,зможуть
гарний приклад
як викривати зловживання на тендерах.
теми
та
слугувати
орієнтиром
інформацію, перевіряти отриу тому, як варто викривають
презентувати зв’язки та зловживанжурналістські
розслідування
мані даніЧасто
і зводити
зібрану
інформацію.
Для
допомоги
у добро»: як друг презиня владним
становищем. У розслідуванні
«П. дав
інформацію
у цікаве, багатороботіна
над
розслідуваннями
гранне тадента
насичене
деталямизаробляв
Кононенко
аферах
в енергетиці»4 журналісти проекпереліки
розслідування.
ту «Схеми: Корупція в додатково
деталях» наведені
розповідають
про те, як близький друг
онлайн-ресурсів та публічних
Президента України і народний депутат України впливав на прийняття
У брошурі покроково розгляджерел інформації у сфері
надважливих рішень уенергетики.
сфері енергетики, і які зиски з цього отримував.
нуті основні етапи і стратегія
Але найважливіше
розслідування:
від пошуку в цьому, як і в будь-якому іншому розслідуванні – те,

який негативний вплив таке «кураторство» мало для української держави та кожного з нас.

ОСНОВНІ ЕТАПИ
РОЗСЛІДУВАННЯ
Усі розслідування будуються за попередньо визначеною схемою,
яка включає наступні етапи:5
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4
«П. дав добро»: як друг президента Кононенко заробляв на аферах в енергетиці [Електронний ресурс] // Радіо
«Свобода». - Режим доступу до ресурсу: https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29848144.html
Інтерв’ю проводяться лише після проведення попереднього розслідування, тобто отримання документів та інших
матеріальних даних.

5
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НАШІ
КОМУНІКАЦІЇ
Аналітичний центр DiXi Group
продовжує успішно нарощувати свою присутність у медіапросторі та вплив на формування громадської думки.
Вперше за історію аналітичного центру вийшла книга
англійською мовою про адвокаційний досвід DiXi Group
«Гра в довгу: як громадянське
суспільство може очолювати зміни» (автор – президент
Олена Павленко).
Протягом року на офіційному
сайті публікувалися коментарі від експертів, аналітичні
продукти, більше 10 тематич-

них різновидів інфографік,
підготовлених на основі даних від аналітиків. Зокрема,
це інфографіка про скарги
споживачів через мобільний додаток «Енергетика
Онлайн», про складові ціни
газу, про імплементацію європейського законодавства
у сфері енергетики, про оцінку впливу на довкілля (ОВД)
у видобувному секторі, цикл
матеріалів про законопроєкт
із впровадження нових вимог
Стандарту ІПВГ, серія графіки
на основі даних зі звітів ІПВГ,
порівняльні дані прогнозного
балансу електроенергії тощо.

Заяви, позиційні записки,
alerts, графіка, коментарі та
брошури DiXi Group стали
основою багатьох журналістських публікацій. Загалом у
масмедіа експертів центру
згадали більше 600 разів.
Ми продовжуємо нарощувати питому вагу власних
роз’яснювальних
медійних
матеріалів – у відеоформаті, у
вигляді журналістських матеріалів, інфографіки. Для кращої реалізації задач технічно
оновлено сайти DiXi Group та
«Українська енергетика».
Онлайн-платформа
«Українська енергетика», що підтримується аналітичним центром, за рік досягла більшої
читацької популярності та
збільшила свій потенціал як
майданчик для обговорення
та висвітлення подій в енергетичному секторі. Це сприяє
як відкриттю важливих даних,
так і роз’яснення можливостей енергетичних ринків для
споживачів.
Так, ми оновили окремі розділи сайту, провели SEO-оптимізацію для більш ефективного
поширення
інформаційних
матеріалів, обрали випускового редактора та залучили
нових авторів. Це дозволило
збільшити кількість щоденних новин, урізноманітнити
тематику матеріалів, а також
приділити особливу увагу
розкриттю тем з питань житлово-комунального
господарства та відновлюваної
енергетики.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
Команда DiXi Group постійно
працює над власним удосконаленням. Розвиток компетенцій, вдосконалення стратегічного, операційного та
фінансового
менеджменту,
досягнення стратегічних цілей відбувалися за підтримки USAID у рамках проєкту
«Прозорість енергетичного
сектору», а також в рамках
Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку
виконує Міжнародний фонд
“Відродження” у партнерстві
з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE)
за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні..
Так, ми мали змогу поглибити знання у профільних напрямках, створювати нові
продукти (alerts, позиційні
записки, policy briefs) і розвивати новий напрямок експертизи – сферу кліматичної
та природоохоронної (екологічної) політики. Інституційна
підтримка також допомогла
провести перший пілотний
курс KSEP.
Інституційна стійкість дозволила команді швидко перебудувати роботу в умовах пандемії та не втратити
темпу. Прискорено перехід
на електронний документообіг – як всередині організації, так і у взаємодії з контрагентами. Незважаючи на
локдаун, команда DiXi Group
не тільки успішно провела
заплановані на 2020 рік заходи, а й навіть нові, організація яких стала можливою

завдяки онлайн-режиму. Запланований
кількаденний
захід офлайн за рекордні 5
днів повністю і без будь-яких
втрат перевели в онлайн.
Завдяки онлайн-трансляціям
заходів, що проводились на
Facebook-сторінках, кількість
залучених зросла у десятки
разів.

довкілля та стратегічна екологічна оцінка. Десятки учасників з країн Африки, Середньої та Південно-Східної Азії
та сотні глядачів веб-трансляцій отримали практичні
знання для адвокації більшої
прозорості та «озеленення»
видобувних галузей, сприяння сталому розвитку в цілому.

На міжнародному рівні, адвокаційні візити змінились участю в онлайн-заходах, які дозволили розширити географію
контактів та розвинути існуючі зв’язки. Активні консультації велися з представниками
Секретаріату Енергетичного
Співтовариства, Єврокомісії,
диппредставництв та міжнародних фінансових інституцій. Ми розвивали співпрацю
з Організацією економічного
співробітництва та розвитку (OECD), Флорентійською
школою регулювання, аналітичними центрами Berlin
Economics, REKK, Центром
сталих інвестицій Колумбійського університету (CCSI),
Natural Resource Governance
Institute, International Senior
Lawyers Project (ISLP), WEG,
Expert Forum, налагодили
взаємодію із WatchDog.MD,
ESPERIS та багатьма іншими.

Традиційний
адвокаційний
захід – Зустріч друзів DiXi
Group – також пройшов у
онлайн-форматі. Разом з ключовими донорами та партнерами, які займаються реформами в енергетиці України,
ми підбивали підсумки 2020
року та ділилися очікуваннями на наступний рік, говорили
про нашу аналітичну роботу
і сервісні продукти, що були
запущені у напрямку роботи
зі споживачами. «Звірка годинників» відбулася у формі
інтерактивного опитування
гостей і порівняння з прогнозами DiXi Group.

Аналітичний центр DiXi Group
також провів серію вебінарів
для членів міжнародної громадської коаліції Publish What
You Pay (PWYP), експертів та
держслужбовців. Ці вебінари
стосувалися таких питань як
маркетинг змін, візуальний
сторітелінг, оцінка впливу на

Після заходу його учасники та стейхолдери отримали
розсилку промоматеріалів, а
також найпопулярніші аналітичні продукти, підготовлені командою DiXi Group.
Більшість
промоматеріалів
були замовлені у майстерні HANDCRAFTS by orphans,
причому всі кошти від замовлень йдуть на програму соціальної адаптації дітей-сиріт,
яка навчає їх самостійності та
надає базові професійні навички для подальшого самостійного життя після інтернату
чи дитячого будинку.

24

DiXi Group

ЗВІТ ПРО ДОХОДИ
ТА ВИДАТКИ ЗА 2020 РІК
ДОХОДИ:
тис. грн
21 136,6
3 721,3

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
Міжнародний фонд «Відродження»

248,6

Секретаріат Керівного комітету Форуму громадянського
суспільства Східного партнерства

168,0

Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні

41,3

Фізичні особи

Всього:

25 315,8
ВИТРАТИ:
тис. грн
13 224,9
9 586,8
1 178,7

Фонд оплати праці, ЄСВ
Проектні витрати, оплата товарів, робіт, послуг
Оренда офісу та комунальні платежі

338,4

Основні засоби, нематеріальні активи та інші матеріальні
цінності

270,4

Cемінари, тренінги, конференції, навчання, менторинг

117,5

Обслуговування ПЗ, передплата видань, підписки

100,7

Утримання офісу, телекомунікаційні послуги

100,9

Запаси, витратні матеріали

99,2

Банківські послуги

15,9

Відрядження (добові, транспортні, проживання та інше)

Всього:

25 033,4

У 2020 РОЦІ НАС
ПІДТРИМАЛИ:

КОНТАКТИ:
DiXi Group
вул. Інститутська, 18a, офіс 3
01021 Київ
+38 044 253 66 94
author@dixigroup.org
http://dixigroup.org/en
facebook.com/dixiUA
twitter.com/UkrainianEnergy

