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Тепер серед продуктів DiXi Group є і тижневий Навігатор - серія регулярних інфографік,
які створені на основі Energy Map і доступно
пояснюють громадськості, політикам і бізнесу
найважливіші моменти в секторі.

Дорогі друзі!
Продовжуючи боротись із пандемією, у 2021
році світ зустрівся з новими викликами безпеці. Стрімке зростання цін на енергетичні ресурси і уповільнення економічного зростання,
використання Росією газу як інструменту для
просування її геополітичних інтересів, складні
міжнародні переговори про більш амбітне попередження кліматичних змін, - усе це робило
минулий рік черговим випробуванням людства
на стійкість і вміння знаходити компроміси.
Для DiXi Group 2021 рік став періодом більш
активного включення в міжнародні події, досягнень у посиленні прозорості енергетичного
сектору та внутрішнього зростання.
Реагуючи на посилення напруги на світових
енергетичних ринках, на шантаж Росії для запуску «Північного потоку-2», наша команда
продовжувала адвокацію інтересів України та
її енергетичної безпеки за кордоном – у США,
Франції, Німеччині, Брюсселі. Ми також допомагали Міністерству закордонних справ знайти формулу “єдиного голосу” для енергетичної
дипломатії, щоб краще доносити позицію нашої країни до міжнародних партнерів. Експерти DiXi Group провели десятки зустрічей з іноземними дипломатами, пояснюючи ситуацію
в українському енергетичному секторі на необхідність подальшої інтеграції в європейські
енергетичні ринки.
Додатково до вже започаткованих ініціатив - публікації рейтингу постачальників газу та електроенергії, застосування Індексу прозорості
енергетики, – наша команда запустила оновлений сервіс Energy Map, що інтегрує дані від
більшості міністерств і відомств та показує
об’єктивну картину стану справ в енергетиці.

У 2021 році завершився майже шестирічний
шлях імплементації Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей в українське законодавство. У результаті адвокації DiXi Group та
партнерів з уряду, парламенту, громадського
сектору та бізнесу прийнято Закон, який вимагає від уряду і компаній відкривати підписані угоди у видобувному секторі. Це дозволяє
попереджати корупційні схеми у використанні українських надр та зупиняти невигідні для
громад домовленості між владою та компаніями.
Наша команда минулого року зробила ще один
крок у своєму зростанні - як змістовно, так і
організаційно. DiXi Group розширює перелік
своїх тем, додаючи до них екологію, декарбонізацію, кліматичну політику. Відтепер, спільно
з іншими організаціями, ми будемо моніторити та адвокатувати запровадження в Україні
Європейського зеленого курсу, розробку і
виконання стратегічних документів у цій сфері, ініціювати публічний діалог. Організаційне
зростання нашої команди у 2021 році відбулось шляхом заснування DiXi KSEP - структури,
яка уже минулого року запустила навчальні та
тренінгові програми для підготовки державних службовців та гравців енергетичного сектору нової якості.
На 2022 рік ми маємо не менш амбітні плани.
Продовжуючи захищати інтереси України в
сфері енергетичної безпеки у світі, ми також
будемо далі моніторити реформи енергетичного сектору, допомагаючи лібералізувати
ринки та інтегрувати їх у ринки ЄС. Наші експерти будуть налагоджувати співпрацю з країнами Східного партнерства та інших регіонів,
щоб передавати кращий досвід і допомагати
підвищувати прозорість в енергетиці інших
країн. Ми також будемо далі допомагати українським споживачам розбиратись у змінах в
енергетичному секторі та захищати їх інтереси
та право отримувати чисту, доступну та надійну
енергію.

Олена Павленко
Президент DiXi Group
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ПРО
НАС
Місія
Запроваджуємо новітні рішення і чесні
правила для доступної, якісної та чистої
енергії.

Візія
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.

Ключові напрямки
діяльності
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.
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28

випусків
Навігатора від
Energy Map

26

випусків Надра
Monitor

150+

заходів та зустрічей
за участі команди DiXi
Group

11 000+

згадок наших експертів
у медіапросторі

11 000+

підписників у Facebook
та twitter проєктів DiXi
Group

410 000+

досліджень, аналітичних
та позиційних записок,
alerts тощо

100+
аналітичних
продуктів

45

тижневих
аналітичних
звітів

70+

аналітичних матеріалів
на сайті «Української
енергетики»

30+

онлайн- і офлайн-заходів:
конференції, презентації,
тренінги, обговорення та
«енергосніданки»

10 000+
учасників переглянули
трансляції та записи
наших заходів

переглядів матеріалів
сайту «Українська
енергетика»

2021 РІК

У ЦИФРАХ
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КОМАНДА
Віктор Чорниш
Провідний менеджер з постачання

Вікторія Ткачук
Менеджер з організації консультативних
послуг в сфері роботи зі споживачами

Богдан Серебренніков
Менеджер з організації консультативних
послуг в сфері аналітичної діяльності

Олена Павленко
Президент

Антон Антоненко
Віце-президент

Роман Ніцович
Директор з досліджень

Вікторія Петрович
Директор фінансовий

Наталія Будзан
Головний бухгалтер

Вікторія Гурова
Старший бухгалтер

Денис Назаренко
Генеральний менеджер навчальних
програм

Ольга Полуніна
Менеджер з організації консультативних
послуг в сфері забезпечення сталого
розвитку

Андрій Білоус
Менеджер з організації консультативних
послуг в сфері відкритих даних

Анастасія Мельникова
Фахівець із конференц-сервісу

Анна Степанова
Фахівець з організаційного розвитку

Вікторія Василюк
Фахівець з постачання

Оксана Рябчун
Головний фахівець із комунікацій
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ПРАВЛІННЯ

НАГЛЯДОВА РАДА
Кіт Сміт
Keith Smith

Дуда Андрій
Володимирович
голова Правління

Франк Умбах
Frank Umbach

Солоненко
Ірина Іванівна
Алан Райлі
Alan Riley

Горобчишина
Світлана
Анатоліївна
Георг Захман
Georg Zachmann

Купрій
Володимир
Олександрович
Марк-Антуан
Ейль-Маззега
Marc-Antoine Eyl-Mazzega

Вибрановський
Роман
Богданович
Янез Копач
Janez Kopac (з 2022 р.)
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ГОЛОВНІ
ДОСЯГНЕННЯ
2021 РОКУ
Шостий звіт України за
стандартом ІПВГ, який
адвокатує DiXi Group

Лютий

Заснування DiXi KSEP
як окремої структури
навчального напрямку

Березень

Презентація результатів
всеукраїнського
соцопитування споживачів
енергоресурсів

Квітень

Запуск НадраMonitor –
аналітичного огляду в сфері
розробки природних ресурсів

Випуск програми KSEP
«Стратегічні трансформації на
енергетичних ринках»

Дослідження про фінансові
можливості Європейського
зеленого курсу для України

Обговорення policy brief
про новий механізм ЄС з
фінансування ВДЕ

Дослідження про ринкові
ціни на електроенергію для
населення

Травень
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Червень

Рейтинг постачальників
електроенергії (Випуск 1/2021)

Рейтинг постачальників газу
(пілотний випуск)

Стратегічна сесія DiXi Group

Прийнято у першому читанні
законопроєкт №3790, який
адвокатує DiXi Group

Сайт Індексу прозорості
енергетики
(index.ua-energy.org)

Оновлена версія сервісу
Energy Map
(map.ua-energy.org)

Липень

Вересень

Policy briefs про скорочення
викидів метану та водневу
енергетику

Жовтень

Щомісячний дайджест
Ukraine Energy Security
Review

Листопад

Експертне обговорення
«Енергетична дипломатія
України – quo vadis?» спільно
з МЗС

Рейтинг постачальників
електроенергії
(Випуск 2/2021)

Навігатор від Energy Map щотижневий аналіз основних
даних у секторі

Перша міжнародна
конференція Ukrainian Energy
Security Dialogue

Прийнято Закон №1974-IX
на посилення прозорості у
видобутку (відкриті контракти)

Адвокаційна поїздка до США
з питань енергобезпеки
України

Випуск програми «EU Energy
Law and Policy 2021» у KSEP

Грудень

Індекс прозорості енергетики
України - 2021
Схвалений сьомий звіт
України за стандартом ІПВГ
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ПРОЗОРІСТЬ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО
СЕКТОРУ
Ми віримо в те, що прозорість та
підзвітність дозволять зробити кращим
державне управління, підвищать довіру
та встановлять планку для соціально
відповідального бізнесу. DiXi Group своєю
діяльністю показує, що на перший погляд
теоретичне поняття «прозорості» має чіткі
виміри і конкретні інструменти реалізації.

Зареєстровані користувачі Energy Map
отримують повний доступ до всієї бази
даних та сервісів. Всі дані мають опис та
пояснення до кожної колонки (розмірності,
нюанси, виключення тощо), посилання на
першоджерела та приклади даних. Дані
можна завантажити безпосередньо зі
сторінки відповідного ресурсу або через API,
скориставшись своїм унікальним ключем з
особистого кабінету. Дані можна отримати як
у форматі .xlsx, так і у .csv, а також з повним
перекладом на англійську.
Для зручності використання, в Energy Map
реалізовано функцію “стежити”, що дозволяє
користувачам повністю забути про потребу
слідкувати за оновленням статистики.
Достатньо підписатись на оновлення
даних, які цікавлять, і в подальшому
сервіс автоматично надсилатиме на листисповіщення з посиланнями.

ENERGY MAP
Команда DiXi Group запустила найбільшу
в Україні базу статистики про енергетику
та суміжні сектори від 29 розпорядників
інформації. Energy Map - інструмент, який
дозволяє заглянути в дані та цифри від
органів влади, державних підприємств
та інших інформаційних платформ,
проаналізувати їх та скласти власне враження
про стан справ у секторі. Особливу увагу
команда приділила якості даних: всі ресурси
попередньо оброблені та структуровані у
машиночитному форматі, що суттєво спрощує
доступ до інформації та її аналізу.

Завдяки Energy Map користувачі також
можуть краще розібратись, як працює
енергетика України з допомогою розділу
інтерактивних схем. Тут відображено
основні етапи від видобутку до споживання
енергопродуктів: електроенергії, природного
газу, тепла, пального.
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ВІДКРИТІ ДАНІ
Ми переконані, що відкриття даних, їх якість
є ключем до подальшого розвитку сектору
в напрямку сучасного та відповідального
ведення бізнесу. З цією метою експерти DiXi
Group співпрацюють з органами влади в
сфері енергетики та допомагають у процесах
збору, обробки й оприлюднення важливих
для суспільства даних.
Так, з нашою допомогою, на сайті Регулятора
(НКРЕКП) запрацював інтерактивний сервіс із
інформацією про всіх наявних постачальників
електроенергії. Сервіс дозволяє дізнатись
перелік постачальників та проаналізувати такі
показники як загальна кількість споживачів
та обсягів поставленої електроенергії. Маючи
таку інформацію, споживачі можуть краще
обирати, у кого купити електроенергію.
Паралельно ми пояснюємо теми,
незрозумілі для пересічного споживача,
використовуючи аналіз даних. Цього року
на нашому ресурсі “Українська енергетика”
вийшло 28 таких матеріалів, серед них - 10
аналітичних статей. Серед найпопулярніших
матеріалів – статті про РФ як “бензоколонку”,
структуру власності газорозподільних
мереж та комбіновані пропозиції на газ і
електроенергію. А стаття «Таємниці платіжки

за розподіл газу» зайняла перше місце у
конкурсі журналістських історій на основі
відкритих даних DataUp. На основі даних
Energy Map, команда DiXi Group запустила
регулярний Навігатор, де щотижнево
оновлюються всі важливі показники в
контексті проходження опалювального
сезону.
2022

ТИЖНЕВИЙ НАВІГАТОР ВІД ENERGY MAP

Дані за період

07-13.02

Газопостачання
● Відбори газу з ПСГ скоротились
на 27%, в той час як валове
споживання – на 8%

● Імпорт газу за
тиждень зріс на 23%
до 124 млн м3

07.02-13.02
31.01-06.02
Електропостачання

млн м3

ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ

ГЕНЕРАЦІЯ

Детальніше 

Тип споживачамлн МВт*год
Резиденти (основний склад)
Резиденти (митний склад)
Нерезиденти (митний склад)
Всього

280,5
13.02
10 010
480
110
10 600

Детальніше 

Детальніше 

ЕКСПОРТ
ТА ТРАНЗИТ
ГАЗУ
млн м3

Детальніше 

Детальніше 

Країна
Молдова
Польща
Румунія
Словаччина
Угорщина Детальніше 
Всього

ВУГІЛЛЯ
Тип споживання
тонн
Надходження втис.
розподільні
мережі
Детальніше

Прямі промислові
споживачі
Всього

ЦІНИ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
грн за тис. м з ПДВ
3

67,3
56,7
124

54,02
46,8
100,8

Обсяг споживання (брутто)
РІЗНИЦЯ
07.02-13.02
31.01-06.02
+25%
3,27 +21%
3,37

81,6
53,9
27,1
291,2
0
453,8

НЕ ПРАЦЮЄ 88,5
відсутність палива
45,7
консервація 27,4
ремонт
425,9
резерв
6,4

593,9

712,4

778,4

тис. МВт*год

Назва хабу
THE (Німеччина)
TTF (Нідерланди)
Детальніше 
CEGH (Австрія)

13.02
11.02
04.02
ВСЬОГО
106,91
37 548,2
37 548,2
Польща
35,28
Приведена ціна
Угорщина
30,14
13.02
06.02
Словаччина
27,76
32 830,28
34 844,43
Румунія
13,74
32 456,52
34 604,43
Білорусь
–
33 143,1
35 165,79

РІЗНИЦЯ
–1,3%
–7,9%
+5,4%
+20,2%
+27,3%

РІЗНИЦЯ
–2,8%

+23%

Кількість блоків
47
55
18
20
9
8

–8%
+18%
–1%
–32%
–100%
–24%

Обсяг вугілля станом на дату
Марка 31.01-06.02
13.02.2022 06.02.2022
13.02.2021
07.02-13.02
РІЗНИЦЯ
805,6
446,4
665,8 ВСЬОГО
730,9834,9
–9%
антрациту
129,8
101,2
221,2
газового
705,1
704,4
225,2
46,6
47,5
–2%

ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Середньозважена ціна газу07.02на УЕБ

Детальніше 
Детальніше 

–27%
Обсяг генерації
ДИНАМІКА
07.02-13.02
31.01-06.02
3,34–2%
3,39
1,97+2%
2,14
–21%
0,97
0,92
0,21–2%
0,17
0,19
0,15

Статус роботи на 21:00 11 лютого
СТАН
ПРАЦЮЄ31.01-06.02
ЕНЕРГОБЛОКІВ
07.02-13.02
РІЗНИЦЯ

ЗАПАСИ
ВАЛОВЕ
СПОЖИВАННЯ
ГАЗУ млн м3

● Запаси вугілля на ТЕС
та ТЕЦ продовжують
зростати

СПОЖИВАННЯ07.02-13.02
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
31.01-06.02

Фізичний імпортмлн МВт*год
ВіртуальнийДетальніше
реверс 
Всього

Детальніше 

384,01
06.02
10 190
ВСЬОГО
470
АЕС
140
ТЕС + ТЕЦ
ГЕС + ГАЕС 10 800
ВДЕ

Обсяги імпорту газу

ІМПОРТ ГАЗУ
млн м3

Дані за період

07-13.02

РІЗНИЦЯ

389
389,9
0%
● Середньозважена ціна на електро● «Енергоатом» працює повним складом в
енергію на РДН в ОЕС за тиждень
15 блоків, проте через недовантаження
впала на 16%, порівняно
ВДР
виробіток
Обсягизвідборів
природного
газу електроенергії впав на 8%
07.02-13.02
31.01-06.02
РІЗНИЦЯ

Детальніше 

Запаси в ПСГ Детальніше 

2022

Надходження газу в ГТС від
ТИЖНЕВИЙ
НАВІГАТОР ВІД ENERGY MAP
видобувних компаній

НАДХОДЖЕННЯ ГАЗУ В ГТС
ВІД ВИДОБУВНИХ КОМПАНІЙ

млн м3
Відбір з ПСГ

● Транзит та експорт газу
зменшились на чверть до
453,8 млн м3 за тиждень

РІЗНИЦЯ порівняно з:
23.01.2022
30.01.2021
+3,6%
+87%
+28,3%
–41,3%
+0,1%
> в 3,1 рази

–8%

Експорт
31.01Різниця
06.02
РІЗНИЦЯ
94,5
+13,1%
0%
26,33
+34%
28,65
+5,2%
24,47
+13,4%
15,05
–8,7%
–
–

24.0130.01
78,57
–
–
–
–
78,57

Середньозважена ціна
СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ
ЦІНИ
Публікація підготовлена в рамках проекту USAID «Прозорість енергетичного

Імпорт
17.0123.01
119,37
–
–
–
–
119,37

Різниця
–34,2%
–
–
–
–
–34,2%

07.02-13.02
сектору»,
грн/МВт*год (без
ПДВ)який виконує ГО «ДІКСІ ГРУП».
За зміст інформації несе виключну відповідальність ГО «ДІКСІ ГРУП», він не
ОЕС погляди
України
2008,66
обов’язково відображає
USAID або Уряду Сполучених
Штатів.

31.01-06.02
2257,48

–11%

ВДР

БуОС
ОЕС України

2574,95
2336,02

2570,5
2028,77

+0,2%
+15,1%

Детальніше 

БуОС

2375,54

2379,06

–0,1%

РДН

Детальніше 

РІЗНИЦЯ

Публікація підготовлена в рамках проекту USAID «Прозорість енергетичного
сектору», який виконує ГО «ДІКСІ ГРУП».
За зміст інформації несе виключну відповідальність ГО «ДІКСІ ГРУП», він не
обов’язково відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів.

ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 2021
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ІНДЕКС
ПРОЗОРОСТІ
СУКУПНИЙ
БАЛ

63

ЕНЕРГЕТИКИ

С, середня прозорість; +5 порівняно з Індексом-2020

Команда DiXi Group продовжила оцінювати
інформаційну відкритість сектору та
виявляти прогалини за допомогою Індексу.
Використання цього інструменту вже стало
доброю традицією для аналізу виконання
Україною зобов’язань, а також для
Кількість
Порівняно
використання найкращих
світових практик.
Це
Категорія
Бал
індикаторів
з Індексом-2020
також допомагає простежити
динаміку ситуації
та більш детально аналізувати
виклики,
1. Баланси
9
58 з
0
якими зустрічається сектор.
2. Природні монополії
71
70
+11
Оцінка 2021 року, що базується на 212
3. Постачання
35
63
+5
індикаторах, виявила помірний
прогрес
(+5 пунктів), а також його уповільнення
4. Надійність
і безпека
54бал
+1
порівняно
з 2020 роком. 15
Остаточний
України становить 63 із 100
5. Споживання
34 можливих,
70 що
+2
свідчить про середню прозорість сектору.
6. Звітність
12
53Індексу, +18
Для зручності команда створила
сайт
де представлені всі результати оцінювання за
7. Політика
21
54
-5
2018-2021 роки.
8. Органи влади
15
57
+1

Оцінки прозорості за категоріями:

Інтегральний індекс

212

63

+5

ІНДЕКС
ПРОЗОРОСТІ
Оцінка
Характеристика
ЕНЕРГЕТИКИ
С-

середня прозорість

В-

добра прозорість

С

середня прозорість

D+

недостатня прозорість

В-

добра прозорість

D+

недостатня прозорість

D+

недостатня прозорість
2021

С-

середня прозорість

С

середня прозорість

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 2019

● Індекс 2020

● Індекс 2021

6

6

СУКУПНИЙ БАЛ
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Річний
2021прозорість; +5 порівняно з Індексом-2020
середня
63 С,звіт

Оцінки прозорості за категоріями:
Категорія

Кількість
індикаторів

Бал

Порівняно
з Індексом-2020

Оцінка

1. Баланси

9

58

0

С-

середня прозорість

2. Природні монополії

71

70

+11

В-

добра прозорість

3. Постачання

35

63

+5

С

середня прозорість

4. Надійність і безпека

15

54

+1

D+

недостатня прозорість

5. Споживання

34

70

+2

В-

добра прозорість

6. Звітність

12

53

+18

D+

недостатня прозорість

7. Політика

21

54

-5

D+

недостатня прозорість

8. Органи влади

15

57

+1

С-

середня прозорість

63

+5

С

середня прозорість

Інтегральний індекс
212
Індекс прозорості енергетики
2021

Характеристика

1. Баланси

Оцінки прозорості за секторами 100
(ринками):
75

8. Органи влади

Категорія
1. Баланси

2. Природні монополії

природний
газ

50
електрична
нафта й
енергія
рідке паливо
25

енергетичне
вугілля

63

63

38

63

23

n/a

0

теплова
енергія
75

2. Природні7.монополії
Політика

77

76

3. Постачання

69

69

35

54

83

4. Надійність і безпека

91

75

0

75

0

5. Споживання

56

71

22

n/a

81

73

23

+7

+1

72
Секторальні індекси
6. Звітність
Прогрес до Індексу-2020 +8

17
3. Постачання

60
69
4. Надійність і безпека
-5
+12

5. Споживання

Краще за все про потрібність Індексу
свідчить і факт●
його
поширення
для інших● Індекс 2020
Індекс
2019
країн. Проєкт, підтриманий Black Sea Trust
for Regional Cooperation (BST), передбачає
Електрична
Нафта й
Природний
Сектор
оцінювання,
окрім України, для
газ Грузії, енергія
рідке паливо
Молдови та Румунії. Міжнародне порівняння
Кількість індикаторів
57 стимули для
61
22
й рейтингування
створює кращі
урядів цих країн продовжувати реформи та
покращувати прозорість енергоринків.

Оцінки прозорості за органами влади:
Кількість

Прогрес до

● Індекс 2021
Енергетичне
вугілля

Теплова
енергія

Кроссектор

6

12

54
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ПРОЗОРІСТЬ У ВИДОБУТКУ
DiXi Group продовжує робити внесок
у відкритість сектору, зокрема через
імплементацію міжнародного стандарту
Ініціативи прозорості видобувних галузей
(ІПВГ). У 2021 році ми долучалися до спільної
роботи, яка ознаменувалась публікацією
двох національних звітів ІПВГ (за 2018 та
2019 роки), а також затвердженням звіту за
2020 рік. Ці важливі рішення були схвалені
Багатосторонньою групою із імплементації
ІПВГ, де заступником голови є президентка
DiXi Group Олена Павленко.
У 2021 році команда DiXi Group домоглася
прийняття знакового закону, який вимагає
відкриття контрактів між урядом і компаніями
на видобуток корисних копалин. Щоб досягти
цього успіху, ми послідовно аналізували
ситуацію із розкриття угод про розподіл
продукції, підписаних протягом року, у
контексті найкращих світових практик та
регіонального аспекту.
З метою кращої обізнаності про видобувний
сектор ми запустили регулярний аналітичний
продукт НадраMonitor і тепер щотижня
інформуємо про оновлення у дозвільній
діяльності та регулювання сфери
користування надрами, даємо аналіз урядових
рішень та інших важливих подій.

Ми продовжили 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
допомогли провести 11 зустрічей членів
Асоціації. Також, завдяки підтримці проєкту
USAID «Прозорість енергетичного сектору»
вдалося «перезавантажити» Асоціацію
шляхом затвердження її нового Статуту,
обрання керівних органів та впровадження
більш ефективної моделі управління.
Підтримка наших партнерів дозволить
ефективно працювати у видобувних
громадах, будувати професійний діалог з
органами влади та компаніями.
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Річний звіт 2021

КОНКУРЕНТНІ
РИНКИ
РЕФОРМА ВИДОБУВНОГО
СЕКТОРУ
Ми продовжили роботу із реформи
незалежного регулятора у видобутку, як
одного з головних елементів прозорого та
вільного ринку корисних копалин. Відповідно
до концепції реформи, розробленої у
співпраці із Державною службою геології та
надр України та USAID Проєктом енергетичної
безпеки, DiXi Group спільно із консультантами
розроблено проєкт Закону «Про Національну
комісію з регулювання у сфері
надрокористування». У 2021 році документ
пройшов перші обговорення з ключовими
українськими стейкхолдерами, зокрема
Міндовкілля, Міненерго, Держгеонадр,
Держпраці, народними депутатами.
Реформа необхідна, щоб удосконалити
систему державного управління природними
ресурсами, зокрема такими важливими

для української економіки, як вуглеводні
та критична сировина. Над цією темою ми
також співпрацювали з регуляторами Канади,
Мексики та Румунії, проводили круглі столи
та інші експертні обговорення. Експерти DiXi
Group також надали коментарі до проєкту
нового Кодексу про надра, зокрема в частині
прозорого та рівного доступу до надр та
врахування інституційної реформи.
Розвиваючи здобутки дослідження та
«дорожньої карти» щодо вдосконалення
оцінки впливу на довкілля у видобувному
секторі, ми ініціювали низку експертних
обговорень, у т.ч. на рівні міжфракційного
об’єднання «Енергетика та довкілля»,
присвячених цим питанням та долучалися
до підготовки Методичних рекомендацій із
проведення ОВД у видобувних галузях.
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РЕЙТИНГИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
Для активізації конкуренції на роздрібних
ринках електроенергії та газу, а також
допомоги споживачам при виборі
постачальника, ми продовжили випускати
щопіврічні Рейтинги постачальників. У
2021 році ми оприлюднили два Рейтинги
постачальників електроенергії (випуски 1 та 2)
та зробили пілотний Рейтинг постачальників
газу.
Рейтинги побудовані на основі 20+
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).
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Рейтинг постачальників електроенергії
2021 рік (Випуск І)

2. Рейтинги
за категоріями
Онлайн
сервіси

Комерційні
пропозиції

Інформування
споживачів

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"
ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"
ТОВ "ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"
ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"
ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКА ЕК"
ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ"
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"
ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ"
ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ"
ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД"
ТОВ "ТЕК"
ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
ТОВ "ЕНЕРДЖІ 365"
ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"
ТОВ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕК"
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
ТОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ"
ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"
ТОВ "ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС"
ТОВ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ"
ТОВ "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
ТОВ "ЕНЕРА СХІД"
ТОВ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
ТОВ "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
ТОВ "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ"
ТОВ "ЕНЕРГУМ"
ТОВ "ЕНЕРГО Х"
ТОВ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ"
ТОВ "ЕК "ЕНОЛЛ"
ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП"
ТОВ "ВЕК "ПАЛІВЕНЕРГО"
ТОВ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
ТОВ "ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД"
ТОВ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ"
ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ"
ТОВ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ"
ТОВ "АС"
ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВЕНЕРГО"
ТОВ "ЕНЕРДЖІ-АГЕНТ"
ТОВ "ВІМК"
ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ"
ТОВ "ЛТК "ЕЛЄКТРУМ"
ТОВ "СТЕЙБЛ ЕНЕРДЖІ"
ТОВ "СЕРВІС ГРУПП ЛТД"
ТОВ "ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ"
ТОВ "ВЕЛІНКОМ"
ТОВ "ПАВЕРСТОК"
ПАТ "ЕК "БАРВІНОК"
ТОВ "АГРО-НВ"

0,552
0,502
0,493
0,483
0,475
0,462
0,455
0,446
0,438
0,435
0,423
0,417
0,416
0,412
0,403
0,401
0,398
0,398
0,392
0,390
0,361
0,344
0,340
0,336
0,320
0,309
0,302
0,299
0,289
0,286
0,277
0,276
0,275
0,263
0,262
0,260
0,243
0,237
0,235
0,234
0,233
0,204
0,196
0,165
0,132
0,112
0,084

Прозорість та
ділова активність

0,789
0,755
0,734
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РОЗВИТОК РИНКІВ ТА
«ЗЕЛЕНЕ» ЗРОСТАННЯ
Наразі реформа ринку електроенергії
в Україні є незавершеною, а побутовий
споживач компенсує лише половину реальної
вартості спожитої ним електроенергії. Для
просування подальших реформ та створення
ефективного конкурентного ринку ми
провели дослідження «Ринок без ПСО:
якими будуть ціни на електроенергію для
населення», де проаналізували економічні
ефекти від запровадження ринкового
ціноутворення для побутових споживачів
за двома сценаріями розвитку та надали
рекомендації уряду.
Також, діяльність команди DiXi Group
була зорієнтована на дослідження шляху
оздоровлення України з точки зору
подолання економічної кризи від COVID-19,
просування прагнень та можливостей задля
долучення до Європейського зеленого
курсу (ЄЗК) та запровадження політик
декарбонізації. За підтримки Міжнародного
фонду «Відродження» наші експерти
підготували ряд аналітичних матеріалів,
зокрема інфографік, що стосуються нових
політик ЄС. Спільно з іншими аналітичними
центрами, команда DiXi Group почала
роботу над пропозиціями щодо інструментів
фінансування для декарбонізації економіки
України, зокрема за рахунок використання
боргових зобов’язань. У рамках проєкту
USAID «Прозорість енергетичного сектору»
ми розпочали ґрунтовне дослідження
впливу впровадження політики запобігання

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ РИНКОВИХ
ЦІН* НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПСО
м. Київ

2,62

Дніпропетровська

2,99

Київська

3,03

Харківська

3,14

Запорізька

3,17

Одеська

3,21

Рівненська

3,26

Черкаська

3,28

Полтавська

3,31

Чернівецька

3,34

Львівська

3,34

Миколаївська

3,37

Волинська

3,38

Херсонська

3,39

Хмельницька

3,51

Вінницька

3,56

Кіровоградська

3,59

Житомирська

3,61

Донецька

3,61

Чернігівська

3,62

Тернопільська

3,62

Сумська

3,71

Івано-Франківська

3,83

Закарпатська

3,91

Луганська

4,06

Максимальна, 4,56 грн/кВт*год
Середня БуОС, 3,50 грн/кВт*год
Середня ОЕС, 3,27 грн/кВт*год

* ціни подані з ПДВ

промислового забруднення на енергетичний
сектор України.
З метою покращення поінформованості
про новий напрямок роботи, було
створено окремий розділ Green Deal на
сайті «Українська енергетика». Ми також
продовжили оновлювати профіль України
з використанням Energy Policy Tracker міжнародного інструменту, що відслідковує
зміни у політиці щодо енергетики та клімату.

18

DiXi Group

КИЇВСЬКА ШКОЛА
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ
(KSEP)
2021 рік став часом подальшого розвитку
для KSEP – незалежного центру підвищення
кваліфікації у сфері енергетики, що створений
та розвивається DiXi Group.
Зокрема, ми вперше запропонували
українському ринку унікальний продукт навчання за програмою новітньої енергетики
під назвою «Стратегічні трансформації
на енергетичних ринках». В його рамках
пропонувалися знання та компетенції з
розуміння загальної архітектури енергетичних
ринків України та ЄС, економічні закони,
за якими ці ринки функціонують, а
також практичні знання з фінансування
бізнес-проєктів, побудованих на новітніх
енергетичних технологіях. Особливістю цієї
програми стала зіркова команда викладачів,
адже до KSEP вдалося зібрати разом і
академічних професорів, і представників
бізнесу, і колишніх та чинних посадовців –
т.в.о. міністра енергетики, колишніх членів
НКРЕКП, директорів ключових енергетичних
компаній та бірж.

Іншим успішним форматом спеціалізованого
професійного навчання став розроблений
командою KSEP та Андріусом Шимкусом,
керуючим партнером литовської
консалтингової компанії Simkus Energy.
Програма, що тривала 5 тижнів,
запропонувала глибоке занурення групи
в особливості енергетичного права та
регулювання в ЄС. Унікальність програми,
крім іншого, полягала у поєднанні
теоретичних аспектів функціонування
права ЄС із практичним досвідом Андріуса,
який багато років присвятив допомозі
у реформуванні енергетичного сектору
України як в якості експерта Енергетичного
Співтовариства, так і в якості незалежного
консультанта.
Додатковим успіхом цієї програми,
реалізованої за участі проєктної компанії
«Діксі КШЕП», заснованої DiXi Group, було
залучення повноцінної стипендіальної
підтримки. Так, аналітичний центр Zentrum
Liberale Moderne (Німеччина) уможливив
навчання за програмою для 5-х представників
та представниць парламентської спільноти,
переважно помічників та помічниць народних
депутатів.
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ПОСИЛЕННЯ
СПОЖИВАЧІВ
НАСТРОЇ СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
Для кращого розуміння рівня
поінформованості та настроїв споживачів в
енергетиці ми організували всеукраїнське
соціологічне опитування, а результати
порівняли із схожим опитуванням,
проведеним 2018 року. Дані опитування-2021
свідчать, що споживачі знають більше про
газо-, тепло- та електропостачання, але
залишилися так само критичними до вартості
та якості цих послуг. Активність споживачів
все менше спрямована на захист власних
прав і все більше – на те, щоб скористатися
перевагами відкриття ринків.
Також команда DiXi Group разом із ГО «Рада
захисту конкуренції» провели дослідження
системи захисту прав споживачів у
сфері енергетики України та розробили
рекомендації, як збільшити кількість реальних
рішень за скаргами, підвищити ефективність
державних органів, та удосконалити програму
субсидій для вразливих споживачів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
2021
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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК «ЕНЕРГЕТИКА
ОНЛАЙН»
Ми дуже вдячні усім користувачам за
незмінний інтерес і допомогу в розбудові
нашого сервісу! За підсумками 2021 року,
аудиторія додатку зросла на 50% та складає
більше 140 000 активних користувачів.
Завдяки спільній роботі проекту USAID
«Прозорість енергетичного сектору» та
НКРЕКП, рейтинг «Енергетики Онлайн» в
GooglePlay досяг 4.3 балів з 5 максимально
можливих.

проекту «е-споживач». Тим часом, DiXi Group
вже працює над оновленням додатку та більш
зручним функціоналом для подачі скарг.
Нагадаємо, функціонал додатку включає
можливість формування і відправки скарг
до ліцензіатів НКРЕКП, а також повторних
звернень з копією до Регулятора через 45
календарних днів. Крім того, «Енергетика
Онлайн» містить функціонал для порівняння
цін на газ/електроенергію, та оцінки
роботи сервісних центрів. Застосунок
є безкоштовним для завантаження з
GooglePlay та AppStore.

Наступний рік для мобільного додатку є роком
можливостей. Ми очікуємо більш легких і
корисних сервісів для наших користувачів за
підсумком співпраці застосунку та урядового

«ЕНЕРГЕТИКА ОНЛАЙН»:
НА ЩО СКАРЖИЛИСЬ СПОЖИВАЧІ?

За весь період роботи додатку:
з березня 2019 по вересень 2021
послугами додатка скористались

133 305

КОРИСТУВАЧІВ

Додаток EnergyOnline
доступний для завантаження
у Google Play та App Store

133 305 осіб
ПЕРЕРАХУНОК
ПЛАТІЖОК

ЗЛОВЖИВАННЯ

КОМПЕНСАЦІЯ
2 670 ЗАЯВ

921 ЗАЯВ
416 ЗАЯВИ
На загальну суму
70 526 грн

4 007
ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД

988
ЦЬОГО РОКУ

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ КОРИСТУВАЧІВ УСІХ ТИПІВ, НАДІСЛАНИХ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК
ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД КОРИСТУВАЧІ НАЙБІЛЬШЕ СКАРЖИЛИСЯ:
неправильно
виставлений рахунок
1 066 скарг

ЯК ПОДАТИ
СКАРГУ?

якість послуг
322 скарг

«Перевірити платіжку/
Подати скаргу»

зчитування та передача
показів лічильника
279 скарг

«Подати заяву
на компенсацію»

«Повідомити
про зловживання»

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ, ПОДАНИХ ЧЕРЕЗ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
регулюється відповідно до вимог Закону «Про звернення громадян», а також Листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП) від 11.03.2019 №2612/15/7-19 «Щодо розгляду скарг споживачів та заяв на компенсацію
за неякісно надані послуги у сферах електро- і газопостачання, надіслані ліцензіатам через
мобільний додаток «Енергетика Онлайн».
У ВИПАДКУ НЕНАДАННЯ ВІДПОВІДІ КОМПАНІЄЮ
у передбачений законодавством строк НКРЕКП має право на проведення перевірки та
застосування санкцій.
Створення інфографіки стало можливим завдяки підтримці американського народу,
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту
«Прозорість енергетичного сектору», який виконує ГО «ДІКСІ ГРУП».
За зміст інформації несе виключну відповідальність ГО «ДІКСІ ГРУП», він не
обов'язково відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів.
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ГАЗОТЕКА
У 2021 році сервіс «Газотека» досяг піку
популярності серед побутових споживачів та
постачальників газу, а також став індикатором
ділової активності на ринку. Під час активної
фази роботи роздрібного ринку, більше 500
000 українців обрали нового постачальника,
використовуючи «Газотеку». Також сервіс
став головним джерелом трафіку для нових
постачальників.

У 2022 році «Газотека» бачить своє
покликання у розвитку конкуренції на
роздрібних енергетичних ринках і посиленні
інформаційної підтримки споживачів. Наразі
сервіс дає можливість порівняти комерційні
пропозиції понад 80 компаній, оцінити
потенційну економію від зміни постачальника,
згенерувати заяву-приєднання або перейти
на сайт постачальника для подачі заявки,
а також оцінити власний досвід участі в
газовому ринку.
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ІНФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
Серед іншого, 20 000 під’їздів усіх районів
Києва за сприяння КМДА було оснащено
інформаційними плакатами «Електрика
в багатоквартирних будинках: хто за що
відповідає?», розробленими DiXi Group.
Плакат пояснює обов’язки всіх сторін,
які забезпечують належне постачання,
розподіл, споживання електроенергії, а також
обслуговування мереж всередині будівлі.
Мешканці столиці отримали також корисні
поради та контакти, які допомагають вирішити
проблеми та отримати якісні послуги.

Протягом 2021 року DiXi Group продовжив
роботу в рамках проєкту USAID «Прозорість
енергетичного сектору» над інформуванням і
посиленням ролі споживачів енергоресурсів.
Ми діяли через пояснювальні брошури,
інфографіки та презентації, організували
тренінг для журналістів «Energy Reporting
and Investigation» та 4 вебінари із сукупною
кількістю учасників понад 5000 осіб. Цими
продуктами ми охопили теми запуску
роздрібного ринку газу, скасування
пільгового тарифу на електроенергію,
запровадження річних базових цін на
газ, основних принципів роботи газового
сектору України, розподілу відповідальності
у сфері електропостачання (на прикладі
багатоквартирного будинку), взаємодії
НКРЕКП та споживачів.
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ԛԤԬԪԦԮԔԭԔԳԿՀԬԖԩՀԱ
ԛԦԛԤԭԫԩԮԬԭԔԨԩԖԩԤԭԔ
ԛԦԛԤԭԫԩԪԫԠԦԔԚԿԖٕ
ٮԨԛԗԔԡԨԛԟԖԛԫԨԛԨԨՄԚԩ҈ҋҊً
ՄԤԵԩԦԿԲԠԦԷԨԠԤԨԛ
ԪԫԔԳՃԽٖԪԫԔԳՃԽ
ԨԛԪԫԔԖԠԦԷԨԩٖԟԿԫԖԔԨԿԪԦԩԧԕԠٕ
ٮԪԛԫԛԚԔԲԮԪԩԤԔԟԨԠԤԿԖ
ԦԿԲԠԦԷԨԠԤԔԪԫԩԭՄԗԩԧאԩԬԭԔԨԨԿԱ
ԚԨԿԖژԫԩԟԫԔԱԮԨԤԩԖԩԗԩԧԿԬՄԳՄԭԔב
ԤԔԦԛԨԚԔԫԨԠԱԚԨԿԖژԨԔԬԭԮԪԨԩԗԩ
ԧԿԬՄԳՄԟԔԫԩԟԫԔԱԮԨԤԩԖԠԧ
٢ԿԨԔԤԴԛԩԕԬՄԗԬԪԩԞԠԭԩՀԛٖԛԕԮԚԛ
ԖԠԟԨԔԲԛԨԩԫԩԟԫԔԱԮԨԤԩԖԠԧ
ԴԦՄԱԩԧ٣ٕ
ѾԕԛԫԛԞԛԨԨՄԪԦԩԧԕٍ ҍԫԔԟԿ
ԪԩԴԤԩԚԞԛԨՄԦԿԲԠԦԷԨԠԤԔԴԭԫԔ
ԖԿԚוԗԫԨԿԕԿԦԷԴԛًԖԟԔԦԛԞԨԩԬԭԿ
ԖԿԚԚԔԭԠԩԬԭԔԨԨԷԩՀԪԩԖԿԫԤԠ
ԦԿԲԠԦԷԨԠԤԔِ

҃ԩԨԭԫԩԦԷԖԬԛԫԿ
ԛԨԛԫԗԛԭԠԤԠԟԚԿԡԬԨՃՃԭԷي
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ɯɯɯِȇƺȸƬِǕȒɮِɖƏّٖǣƳחהڻ
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ԟԔԱԠԬԭԮԪԫԔԖԬԪԩԞԠԖԔԲԿԖِ
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҈ԪԛԫԔԭԩԫԬԠԬԭԛԧԠ
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ٮԫԩԟԪԩԚԿԦ٢ԚԩԬԭԔԖԤԮ٣
ԛԦԛԤԭԫԩԛԨԛԫԗԿՀٕ
ٮԩԕԬԦԮԗԩԖԮԖԔԨԨՄԭԔԫԛԧԩԨԭ
ԛԦԛԤԭԫԠԲԨԠԱԧԛԫԛԞԟԩԖԨԿ
ԕԮԚԠԨԤԮٕ
ٮԪԫԠԽԚԨԔԨԨՄԚԩԛԦԛԤԭԫԩԧԛԫԛԞ
ԨԩԖԠԱԬԪԩԞԠԖԔԲԿԖٕ
ٮԖԬԭԔԨԩԖԦԛԨԨՄԦԿԲԠԦԷԨԠԤԿԖԭԔՀԱ
ԩԕԬԦԮԗԩԖԮԖԔԨԨՄِ

ңԤԵԩԲԛԫԛԟԬԭԫԠԕԤԠԨԔԪԫԮԗԠ
ԟԗԩԫԿԦԔԭԛԱԨԿԤԔي
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ЕНЕРГОБЕЗПЕКА
Для DiXi Group питання енергетичної безпеки
та міжнародної співпраці є традиційним
напрямком роботи. У 2021 році цей фронт
став ще більш «гарячим» з огляду на
посилення агресивних дій Росії в Україні та
Європі загалом, зростання цін на енергію та
пов’язані з цим кризові явища.
Ми спрямували свої зусилля на роботу з
темою енергетичної дипломатії, зокрема, за
підтримки Міністерства закордонних справ
та Міжнародного фонду «Відродження»
розробили та презентували дослідження про
те, як посилити цей напрям роботи МЗС.
Експерти DiXi Group продовжили
розбудовувати мережу «друзів України»
через адвокаційні поїздки й зустрічі, а також
інформаційні продукти щодо енергетичної
безпеки. Наприклад, ми запустили
щомісячний огляд Ukraine Energy Security
Review, що орієнтований на американських
та європейських decision-makers. Ми також
усіма можливими засобами інформували про
загрози енергобезпеці України та Європи від
трубопроводу «Північний потік-2».

Також нам вдалося реалізувати давню ідею –
започаткувати щорічну конференцію з
енергетичної безпеки. 1 грудня, в річницю
Всеукраїнського референдуму про
незалежність 1991 року, на Ukrainian Energy
Security Dialogue широка аудиторія слухачів
та близько 20-ти іноземних та українських
спікерів – провідних експертів та державних
діячів – зібралися, щоб обмінятися думками та
ідеями щодо посилення енергетичної безпеки
України.
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КОМУНІКАЦІЇ

DiXi Group продовжує успішно нарощувати
свою присутність у медіапросторі та вплив
на формування громадської думки через
проведення власних заходів, участь у
публічних обговореннях, та активно надаючи
інтерв’ю і коментарі для журналістів. Загалом
2021 року аналітичний центр згадували у ЗМІ
та соцмережах понад 11 тисяч разів.

Ми продовжуємо інформувати суспільство та
розвивати громадський діалог за допомогою
онлайн-платформи «Українська енергетика»,
власного сайту, соціальних мереж. За рік
аудиторія сайту «Українська енергетика»
зросла більше ніж на 40%, збільшилась
кількість унікальних матеріалів, зокрема
з тематики ВДЕ. Про тренди та актуальні
проблеми було зроблено 15 інтерв’ю,
30 інфографік та більше 70 аналітичних
матеріалів. Також з’явився окремий розділ
Green Deal з новинами, дослідженнями та
інфографікою про Європейський зелений
курс.
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ЗВІТ ПРО ДОХОДИ
ТА ВИДАТКИ
ЗА 2021 РІК
тис.грн.

ДОХОДИ:
USAID
European Commission
Міжнародний фонд «Відродження»

40 205,82
29 062,04
7 201,19
2 825,65

The Black Sea Trust for Regional Cooperation

966,24

Фізичні особи

150,68

тис.грн.

ВИТРАТИ:

28 473,81

Фонд оплати праці, ЄСВ

13 423,39

Проектні витрати, оплата товарів, робіт, послуг

10 949,52

Інші витрати (резерв відпусток, курсова різниця, амортизація)

1 854,87

Оренда офісу та комунальні платежі

1 136,28

Cемінари, тренінги, конференції, навчання, менторинг

266,37

Відрядження (добові, транспортні, проживання та інше)

253,68

Обслуговування 1С, ПЗ, передплата видань, підписки

198,79

Запаси, МШП, витратні матеріали

173,59

Утримання офісу, телекомунікаційні послуги

109,94

Банківські послуги

107,38
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У 2021 РОЦІ НАС
ПІДТРИМАЛИ:

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

