
ОПИС ПРОДУКТІВ
аналітичного центру DiXi Group

КИЇВСЬКА ШКОЛА 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
ksep.energy

Перша в Україні школа в енергетичній галузі. Її 
мета – створення професійної спільноти та ор-
ганізація високоякісного навчання для фахівців 
і фахівчинь, які відповідальні за реформування і 
розвиток енергетичного сектору України. Шко-
ла організовує як в офлайн-, так і онлайн-форма-
ті багатомісячні навчальні програми, інтенсиви, 
семінари, а також професійні курси та розмовні 
клуби «енергетичної» англійської мови.  

KSEP співпрацює з USAID, Bruegel, Low Carbon 
Ukraine, Berlin Economics, LibMod, 

Фондом ім. Фрідріха Еберта, НАК «Нафтогаз 
України» та іншими.

ENERGY MAP  
map.ua-energy.org

Найбільша в Україні база офіційних даних про 
всі вітчизняні сектори енергетики (300+ унікаль-
них наборів даних, що об’єднані в 49 категорій). 
Унікальний сервіс, завдяки якому користувач 
швидко та легко може знайти актуальну ста-
тистичну та ринкову інформацію про всі галузі 
енергетики. Зібрані дані проходять модерацію 
та перевірку і, за необхідності, доповнюються 
показниками, що суттєво полегшує аналіз і ви-
користання. Опубліковані на Energy Map дані 
відповідають найвищим стандартам якості та є 
повністю машиночитними, доступ до них можли-
вий і через API.

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК 
«ЕНЕРГЕТИКА ОНЛАЙН» 
Google Play та App Store

Мобільний додаток створений для покращення 
взаємодії між постачальниками послуг та спожи-
вачами у сфері енергетики. Він спрощує доступ 
до інформації та підвищує рівень прозорості в 
енергетичному секторі. Завдяки мобільному до-
датку споживачі можуть:

→ отримати оперативну інформацію про діючі 
тарифи

→ перевірити рахунок за послуги електро- та га-
зопостачання

→ знайти відповіді на актуальні запитання щодо 
надання субсидії, термінів оплати рахунків за 
послуги, погашення заборгованості, енергоз-
береження тощо.

ОНЛАЙН-СЕРВІС 
«ГАЗОТЕКА  
gasoteka.ua-energy.org

Перший в Україні сервіс порівняння цін на газ 
для побутових споживачів. Завдяки йому спожи-
вач може порівнювати ціни на газ, а також змі-
нювати постачальника, заощаджуючи на рахун-
ках до 40%.
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https://ksep.energy
http://map.ua-energy.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.energyonline
https://itunes.apple.com/ua/app/energyonline/id1441399796?mt=8
http://gasoteka.ua-energy.org


ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ 
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
index.ua-energy.org 

та МІЖНАРОДНИЙ  
ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ
Energy Transparency Index 2020.pdf

Щорічний аналітичний продукт, розроблений 
з метою оцінки реального стану доступності та 
якості інформації в енергетичному секторі й діа-
гностики прогалин. Він охоплює 210 індикаторів, 
об’єднаних у 8 категорій, які базуються на кон-
кретних нормативних вимогах і кращих світових 
практиках щодо розкриття інформації. DiXi Group 
аналізує прозорість сектору енергетики почина-
ючи з 2018 року. У 2020 році Індекс прозорості 
поширився не лише на Україну, а й на країни 
Східного Партнерства (Грузію та Молдову). 

ENERGY SECURITY  
REVIEW
Щомісячий огляд найактуальніших новин 
енергобезпеки України та регіону. Включає 
в себе коротку аналітичну довідку щодо 
декількох ключових тем місяця, перелік 
релевантних досліджень та рекомендації. 
Виходить англійською мовою для представників 
ЄС, США та України. Розповсюджується 
електронною поштою. 

РЕЙТИНГ 
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Рейтинг постачальників електроенергії.pdf 

та РЕЙТИНГ 
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ГАЗУ
Рейтинг постачальників газу.pdf 

Щопіврічні аналітичні продукти, спрямовані 
на дві цільові аудиторії – постачальників і 
споживачів. Рейтинги дозволяють проводити 
оцінювання постачальників електроенергії 
та газу за індикаторами, робити аналітичні 
узагальнення та відстежувати прогрес. 
Їх регулярне оновлення допоможе 
споживачам розібратися, хто є хто на ринку, 
та стимулюватиме здорову конкуренцію 
серед компаній. Комерційним субпродуктом 
рейтингів є систематизовані дані про ТОП-50 
постачальників електроенергії і газу з оцінками 
за індикаторами. 

ОНЛАЙН-ВИДАННЯ 
«УКРАЇНСЬКА  
ЕНЕРГЕТИКА»
ua-energy.org

Галузеве інтернет-видання, створене 2008 року. 
На сайті щоденно публікуються актуальні нови-
ни в енергетичній сфері, інтерв’ю, коментарі 
експертів, найбільш популярні статті та матеріа-
ли зарубіжних think-tanks, анонси та репортажі з 
ключових подій галузі. На Facebook-сторінку ви-
дання (www.facebook.com/uaenergy) підписано 
більше 6000 людей. 

ТИЖНЕВИЙ  
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
dixigroup.org/analytic-cat/tyzhnevi-monitorynhy

Тижневий аналітичний огляд – це концентрова-
на збірка найважливішої та опрацьованої аналі-
тиками інформації щодо основних подій тижня 
в енергетичному секторі як України, так і сві-
ту. Декілька сторінок тексту і читач має цілісну 
«картинку» щодо ключових подій та тенденцій в 
енергетичній політиці. 

НАДРАMONITOR
dixigroup.org/analytic-cat/tyzhnevi-monitorynhy

Регулярний детальний огляд дозвільної діяльно-
сті Держгеонадр (видача, продаж, анулювання 
спецдозволів на користування надрами), змін у 
законодавстві щодо видобувної галузі, екології 
та енергоресурсів, а також зареєстрованих за-
конопроектів. Доступний у вигляді щотижневих 
та щомісячних випусків.
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http://index.ua-energy.org
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2020/12/int_index_2020_web-1.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/06/rejtyng-postachalnykiv-ee-2021-v1-final.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/07/rejtyng-postachalnykiv-gazu-final.pdf
http://ua-energy.org
http://www.facebook.com/uaenergy
http://dixigroup.org/analytic-cat/tyzhnevi-monitorynhy
http://dixigroup.org/analytic-cat/tyzhnevi-monitorynhy

