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Ще наприкінці 2021 року ми разом мріяли 
про амбітні офлайн-конференції після ковіду, 
адвокаційні поїздки для боротьби з “Північним 
потоком-2” та літні табори для молоді по 
Європейському зеленому курсу. Однак, через 
кілька місяців члени нашої команди роз’їхалися 
у Львів, Чернівці, Тернопіль, Ужгород та за 
кордон, а Денис Назаренко одягнув військову 
форму. 

Нашій команді вдалось зберегти єдність. 
Щоденна перекличка перші тижні війни 
стала звичкою, як і спільні донати – кому на 
дрони, кому на машину.  Попри все, ми змогли 
зібратись на стратегічну сесію майже всією 
командою і згадати, як разом брейнстормити, 
жартувати і мріяти на наступні кілька років 
вперед. Сьогодні DiXi Group, попри війну, має 
п’ятирічний стратегічний план розвитку вже в 
Україні, яка перемогла. 

В умовах війни ми змогли знайти нішу, де 
наші знання і компетенції допомагають у 
боротьбі за перемогу. Команда запустила 
продукт, який читають в найвищих коридорах 
влади різних країн. Щоденні огляди 
енергетики цитували журналісти світових 
видань, а також міністерства енергетики і 
закордонних справ майже всіх західних країн-
партнерів. Ми допомагаємо зберігати увагу 

світу до енергетичного сектору України та 
забезпечуємо об’єктивне висвітлення подій. 

Команда відкритих даних DiXi Group разом із 
Ukraine Energy Support Fund сприяє тому, щоб 
енергетичні компанії отримувати необхідну 
гуманітарну допомогу для швидкого ремонту 
обладнання. Інша частина команди працювала з 
громадами для надання потрібних генераторів. 
В умовах війни наш аналітичний центр став 
справжньою логістичною, комунікаційною та 
волонтерською платформою, яка наближає 
країну до перемоги. 

Попри повномасштабне вторгнення в Україну, 
DiXi Group збільшує свою команду та кількість 
проєктів. Ми допомагаємо один одному і готові 
надавати підтримку всім, хто воює з росією – на 
енергетичному, військовому чи іншому фронті. 
Ми продовжуємо навчати, аналізувати, радити 
й критикувати для того, щоб український 
енергетичний сектор став частиною стратегії, 
яка приведе Україну до перемоги. 

Слово «перемога» наприкінці 
кожного абзацу – не випадково. 
В 2023 році ми обов’язково 
переможемо! 

Слава Україні! 

ДОРОГІ ДРУЗІ,

2022 рік змінив 
життя всіх українців. 

І кожного члена 
команди аналітичного 

центру DiXi Group. 



ЗАПРОВАДЖУЄМО НОВІТНІ РІШЕННЯ 

ТА ЧЕСНІ ПРАВИЛА ДЛЯ ДОСТУПНОЇ, 

ЯКІСНОЇ ТА ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ.

МІСІЯ

Україна потребує продовження реформ енергетичних 
ринків, які мають сприяти конкуренції та посиленню ролі 
споживачів, а також поглибленої інтеграції з енергоринком 
ЄС для гарантування безпеки в регіоні. Зрештою, політика 
має включати перехід до чистих, «зелених» технологій 
виробництва, перетворення, передачі й 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

ВІЗІЯ

КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
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МИКОЛА ЯКОВЕНКО
Генеральний менеджер з 
розвитку енергетичного сектору

ДЕНИС НАЗАРЕНКО
Генеральний менеджер 
навчальних програм

ОКСАНА РЯБЧУН
Головний фахівець із комунікацій

ВІКТОРІЯ ТКАЧУК
Менеджер з організації 
консультативних послуг в сфері роботи 
зі споживачами

ВІКТОР ЧОРНИШ
Провідний менеджер з постачання

ВАДИМ ДУМАНЧУК
Фахівець із комунікацій

АНТОН АНТОНЕНКО
Віце-президент

ОЛЕНА ПАВЛЕНКО
Президент

РОМАН НІЦОВИЧ
Директор з досліджень

НАТАЛІЯ БУДЗАН
Головний бухгалтер

ВІКТОРІЯ ПЕТРОВИЧ
Директор фінансовий

ВІКТОРІЯ ГУРОВА
Старший бухгалтер

АНДРІЙ БІЛОУС
Менеджер з організації 
консультативних послуг в сфері 
відкритих даних

ОЛЬГА ПОЛУНІНА
Менеджер з організації 
консультативних послуг в сфері 
забезпечення сталого розвитку

БОГДАН СЕРЕБРЕННІКОВ
Менеджер з організації консультативних 
послуг в сфері аналітичної діяльності

ВІКТОРІЯ ВАСИЛЮК
Фахівець з постачання

АННА СТЕПАНОВА
Фахівець з організаційного розвитку

АНАСТАСІЯ МЕЛЬНИКОВА
Фахівець із конференц-сервісу

КОМАНДА
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ПРАВЛІННЯ

НАГЛЯДОВА РАДА

ДУДА АНДРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

СОЛОНЕНКО ІРИНА 
ІВАНІВНА

ГОРОБЧИШИНА 
СВІТЛАНА 

АНАТОЛІЇВНА

КУПРІЙ ВОЛОДИМИР 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ВИБРАНОВСЬКИЙ 
РОМАН БОГДАНОВИЧ

КІТ СМІТ 
Keith Smith

ФРАНК УМБАХ 
Frank Umbach

АЛАН РАЙЛІ 
Alan Riley

ГЕОРГ ЗАХМАН 
Georg Zachmann

МАРК-АНТУАН ЕЙЛЬ-МАЗЗЕГА
Marc-Antoine Eyl-Mazzega

ЯНЕЗ КОПАЧ 
Janez Kopac
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НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ  НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ 

З 26 лютого 2022 команда DiXi Group 
готує щоденний огляд українською 
та англійською мовами «Війна Росії 
проти України: енергетичний вимір». 
З 26 лютого до 30 грудня 2022 року 
вийшло 249 випусків. Спочатку денники 
виходили щодня, а з 15 липня 2022 року 
команда перейшла на 5-разовий формат 
(понеділок-п’ятниця); по п’ятницях також 
готується підсумкове резюме за тиждень.

Щодня у підготовці огляду задіяно 
щонайменше 11 колег, також у кожного є 
дублер на випадок форс-мажору. Спершу 
база розсилки налічувала приблизно 300 
контактів, а до кінця грудня зросла до 
понад 800. Огляд також оприлюднюється 
на сайті та в соцмережах. Таким чином 
українці та міжнародна спільнота 
мають доступ до комплексного та 
неупередженого аналізу ситуації, а також 
мають змогу ухвалювати рішення на 
основі верифікованих даних та фактів. 

Команда проєкту отримала більше 50 
подяк та схвальних відгуків про огляд,  
зокрема від штаб-квартири НАТО, 
Управління з ядерної енергії США, 
Державного департаменту США, Палати 

представників США, Європейської 
служби зовнішніх дій, офісу Нафтогазу 
в Брюсселі, ПРООН, Світового банку, 
Центру стратегічних і міжнародних 
досліджень, OECD, GIZ та інших. 

Документ відображає повну публічно 
доступну картину в газовому та 
електроенергетичному секторах, 
інформує про наслідки атак на 
інфраструктуру, аварійні ситуації, 
ремонтні роботи, ядерну та радіаційну 
безпеку, транзит енергоносіїв 
територією держави, контрзаходи 
компаній та уряду в умовах військової 
агресії росії. Щоденний огляд «Війна 
Росії проти України: енергетичний вимір» 
готується на основі проаналізованих 
повідомлень понад 100 відкритих 
офіційних першоджерел: міністерств, 
державних агентств, операторів мереж 
та енергетичних підприємств. 

При підготовці огляду експерти 
працюють лише з офіційними даними, як 
доступні публічно.

Список щоденних випусків 

З початку повномасштабного вторгнення 
у нас з’явилася нова важлива діяльність 
– волонтерство. Всі члени команди 
допомагають з наданням інформації, 
логістикою та внесками на користь ЗСУ. 

Наразі ми передали на передову 
тепловізор, зимові речі, збирали й 
продовжуємо збирати кошти на потреби 
армії, займалися пошуком генераторів 
та інших необхідних речей як для 
захисників, так і для цивільних громадян. 
Процес цей доволі складний, оскільки 
більшість необхідних товарів потрібно 
закупити в Європі, після чого доставити в 
Україну. Однак, наші експерти допомогли 
з логістикою та контактами. 

ДЕННИК

ВОЛОНТЕРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
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НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ  НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ 

Наші колеги активно продовжують 
допомагати: займаються закупівлями 
потрібних речей для ЗСУ (зокрема, 
карематів, дощовиків, бронежилетів, 
засобів для гігієни, ліків та їжі); 
допомагають закуповувати спорядження 
для одного з батальйонів ТрО міста Києва 
(зокрема, 7 телескопічних об‘єктивів та 

інші важливі речі для оптик); готували 
їжу для київської ТРО, а також для дітей  
з родин, що вимушено переселилися 
у західні регіони; долучались до різних 
волонтерських ініціатив, допомоги ВПО, 
швацької справи, закупівель.  
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З перших днів вторгнення експерти 
DiXi Group з проєкту USAID «Прозорість 
енергетичного сектору» долучились 
до роботи Міністерства енергетики та 
стали членами робочої групи з питань 
гуманітарної допомоги для підприємств 
енергетичного сектору. Вони стали 
невід’ємними членами операційної 
команди.

Фахівці проєкту брали участь у 
розробці структури даних щодо потреб 
постраждалих компаній паливно-
енергетичного комплексу, а також 
спроєктували процес їх збору та 
актуалізації, допомогли автоматизувати 
всі доступні процеси в умовах наявного 
інструментарію. Експерти команди 
забезпечують сталість цього процесу та її 
головний результат – масив даних потреб 
компаній, який можна використати та 
проаналізувати. Зазначимо, що компанії 
подають не тільки інформацію про 
потреби, а й власне обґрунтування своїх 
запитів, що у подальшому також береться 
до уваги.

Інформація про потреби компаній 
паливно-енергетичного комплексу 
України лежить в основі всієї комунікації 
з потенційними донорами та надавачами 
допомоги. Вона також допомагає 
краще взаємодіяти із Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства, який 
створив Фонд підтримки енергетики 
України та докладає багато зусиль, щоб 
залучити кошти донорів для закупівлі 
необхідного обладнання. У цьому 
контексті фахівці проєкту долучились 
до розробки принципів пріоритизації 
запитів та відпрацювання процедур 
використання донорських коштів.

Невід’ємним аспектом роботи експертів 
DiXi Group є участь у розподілі 
гуманітарної допомоги. Фахівці активно 
працюють над підготовкою проєктів 
розподілу отриманої допомоги як 
у “натуральному” вигляді, так і за 

акумульовані донорські кошти у Фонді. 
Остаточне рішення щодо розподілу 
допомоги ухвалює Робоча група, але, 
оскільки представники DiXi Group є 
членами з правом голосу, вони також 
забезпечують контроль громадськості за 
процесом. 

Збільшення обсягів руйнувань та 
потоку гуманітарної допомоги стають 
новими викликами для операційної 
команди Робочої групи. Доступні 
інструменти не дозволяють забезпечити 
необхідний результат якості роботи, 
тож Міністерство спільно з DiXi Group та 
іншими сторонами розпочало роботу 
зі створення інформаційної системи 
для цифровізації всіх етапів процесу. 
Експерти аналітичного центру DiXi Group 
забезпечили проєктування основних 
блоків бази даних, їх взаємозв’язок 
та окреслення всіх основних бізнес-
процесів з подальшою координацією 
розробки у змістовній частині.

Реалізація проєкту навіть на рівні 
MVP (Minimum Viable Product) дасть 
змогу суттєво розвантажити частину 
операційної команди, автоматизувавши 
процеси. Таким чином, ще швидше та в 
більшій кількості вдасться спрямувати 
допомогу постраждалим компаніям. У 
подальшому це відобразиться на якості 
надання послуг споживачам: електро-, 
газо- та теплопостачанні. 

Окремий важливий аспект, що дозволить 
вирішити система, – автоматизоване 
звітування для донорів щодо 
використання наданої ними допомоги 
та інформування про поточні пріоритетні 
потреби. Це посилить довіру партнерів 
щодо доброчесного використання 
наданої допомоги, а також дасть змогу 
забезпечити регулярне інформування 
суспільства про отриману гуманітарну 
допомогу у контексті антикорупційних 
заходів.

УЧАСТЬ У РОБОЧІЙ ГРУПІ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ 
З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ 
ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ    НАШ ФРОНТ   НАШ 
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Energy4Victory – це регулярні закриті 
онлайн-зустрічі з досвідченими 
українськими та міжнародними 
спікерами, спрямовані на збір коштів для 
Збройних сил України. 

Мета заходів – поєднати експертні 
дискусії з питань енергетичної безпеки 
з підтримкою української армії через 
внески в офіційний благодійний фонд 
США «Leleka Foundation». Усі кошти від 
цих заходів спрямовані на придбання та 
постачання невідкладних та критично 
важливих медичних засобів, а також 
захисного спорядження для захисників 
України та цивільних громадян. 

У 2022 році в рамках ініціативи відбулося 
два заходи.  Під час першого д-р Алан 
Райлі, старший науковий співробітник 
Atlantic Council у Вашингтоні, член 
Дорадчого комітету Ради міністрів 

Енергетичного Співтовариства, розповів 
учасникам про санкційний режим проти 
”Газпрому”, арешт активів компанії, 
нові арбітражні провадження та їхні 
шанси на успіх, а також антимонопольне 
розслідування Єврокомісії проти 
російського гіганту. 

Під час другого вебінару із Сергієм 
Макогоном, генеральним директором 
ТОВ «Оператор ГТС України» в 2019-
2022 роках, учасники обговорили стан 
транзиту газу через Україну, майбутнє  
газопроводів “Північний потік” та 
“Північний потік-2”, а також роль України 
в енергобезпеці ЄС завдяки глибшій 
інтеграції газових ринків. 

Загалом, участь у цих закритих зустрічах 
взяли 36 людей, вдалося зібрати 1706 
доларів США. 

КОМАНДА DIXI GROUP ЗАПРОВАДИЛА 
БЛАГОДІЙНУ ІНІЦІАТИВУ ENERGY4VICTORY

НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ   НАШ ФРОНТ    НАШ ФРОНТ   НАШ 
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Аналітичний центр DiXi Group збільшує 
свою присутність у медіапросторі та 
вплив на формування громадської думки 
через участь та проведення заходів, 
зокрема, міжнародних.  Аналітики 
активно коментували та роз’яснювали 
ЗМІ надзвичайні ситуації в енергетичному 
секторі. Комісія з журналістської етики 
радила українським медіа звертатись 
до аналітичного центру DiXi Group за 
коментарями, а видання “Українська 
енергетика” як фаховий спеціалізований 
ресурс.

Аналітичний центр провів у США 
обговорення щодо потреб України в галузі 
енергетики та принципів «зеленого» 
відновлення країни, організував у Києві 
конференцію із іноземними учасниками – 
Second Ukrainian Energy Security Dialogue, 
присвяченому питанням енергобезпеки 
України та регіону.

Представники DiXi Group Олена Павленко 
та Антон Антоненко взяли участь у 
форумі “Майбутнє України: енергетика, 
стратегія війни, національна ідентичність 
і партнери» у Парижі. У Варшаві експерти 
центру обговорили важливість підтримки 
енергетичної системи України для 
подальшої декарбонізації. Президент 
DiXi Group Олена Павленко взяла 
участь у дискусіях Chatham House щодо 
енергобезпеки та Florence School of 
Regulation щодо енергорегулювання. 
Вона також відкрила Міжнародну 
конференцію з питань відновлення 
України (URC 2022) в Лугано (Швейцарія). 

Аналітичний центр DiXi Group долучився 
до дискусій про «зелену» відбудову 
України у Берліні. Директор з досліджень 
Роман Ніцович взяв участь у Саміті 
європейських цінностей (European Values 
Summit), що проходив у Празі. Аналітик 
Ольга Полуніна виступила під час COP 27, 
а Альона Корогод разом із українською 
делегацію парламентарів та експертів 
відвідала Європарламент у Брюсселі.

Медіамайданчик «Українська енергетика» 
(ua-energy.org) розширив свій вплив на 
професійний дискурс в енергетичному 
секторі. Команда сайту, попри війну, 
ні на тиждень не припиняла роботу 
та продовжила готувати матеріали, які 
допомагають читачам зрозуміти, що 
відбувається в енергетиці, які рішення 
зараз потрібні та як громадськість може 
вплинути на ситуацію. Восени сайт зазнав 
кібератаки з російського боку, однак його 
роботу вдалося швидко відновити. За 
2022 рік сайт удвічі збільшив аудиторію 
(приблизно 578 000 сеансів за рік).

КОМУНІКАЦІЇ. МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР

КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ  КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ  КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   
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578 000 
читацьких переглядів 

сайту “Українська 
енергетика”

20+ 
публікацій світових медіа 
із коментарями експертів

12 000+ 
підписників у Фейсбук 
та Твіттер на сторінки 

проєктів DiXi Group

16 
проведених заходів

1200+ 
людей відвідали заходи

 
1900+ людей 

переглянули трансляції 
івентів

https://www.facebook.com/cjeua/posts/pfbid02YkgqWMdSULJivUFhLsjivqMJQbt7AztPnXC9JmsdQkHX2hEYkx42fdtG1Hn3jscUl?__cft__%5B0%5D=AZUJopuauq6AfJnodwrzgiPKoGtiZ6GvrxeNOeLL5zL-ZnnsvCrGSYVtWUDH3fv36exVuPo4zPE_ZSWp6zaYdbPvsiWKF9H5Dwfy55FqNKn1F7sA8HbfjL1VPwVit3IlCSiQPfXCzThlHb7Xkn3lbstG5-YONhls-YuOVi_bwsUW1XR155V2yWSxEdnAkQpmx6w&__tn__=,O,P-R


КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ  КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ  КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   

Цього року експерти аналітичного центру проявили надзвичайну активність на 
міжнародному рівні – зокрема, 20 публікацій з коментарями експертів DiXi Group 
вийшло в популярних іноземних медіа, серед яких ВВС, Рolitico, Washington 
post, El Pais, Euronews, Sky news.
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Протягом 2022 року команда DiXi Group 
розгорнула широку роз’яснювальну 
кампанію з метою підготовки споживачів 
до нових правил споживання та 
використання енергетичних послуг. З 
24 лютого на платформах аналітичного 
центру опубліковано понад 200 
інформаційних постів, візуалізацій та 
аналітичних статей. Інформаційні пости 
часто містили термінові повідомлення для 
споживачів енергії від компаній чи уряду 
про те, як реагувати на виклики війни. 

Команда також розробила та опублікувала 
понад 30 інфографік, що пояснюють 
нові обставини та моделі поведінки. 
Зокрема, серію матеріалів, присвячену 
змінам на роздрібному ринку газу в 
травні-червні 2022 року, коли 8,8 млн 

домогосподарств раптово опинилися 
клієнтами  постачальника “останньої 
інстанції”. Інфографіка містила всю 
необхідну інформацію для споживачів, 
завядки якій вони могли прийняти 
зважене рішення про свої наступні 
дії. В іншій серії публікацій містилися 
інструкції з індивідуальної та колективної 
підготовки до опалювального сезону, 
алгоритм фіксації пошкоджень житла та 
отримання компенсації, інформація про 
доступні програми фінансової підтримки 
переселенців. Також опубліковані 
візуалізації про основні правила 
виживання в багатоквартирних будинках 
– облаштування укриття, поведінку в 
укритті, підготовку до можливих перерв 
у постачанні (на основі досвіду ОСББ у 
Харкові, Бучі та Ірпені). 

ІНФОРМУВАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

12

Зв
іт

 D
iX

i G
ro

u
p

 2
0

22

Ще одна серія продуктів розповідала про 
правила поведінки під час хімічних атак, 
задимлення, потрапляння під завали 
будинку. Низка інфографік описувала 
нові алгоритми оформлення субсидій, 
передачі показників лічильників 
та отримання державної допомоги 
для внутрішньо переміщених осіб. 
Під час опалювального сезону 

інформаційні матеріали були присвячені 
правилам безпеки при використанні 
альтернативних джерел обігріву.

Окрему серію візуалізацій  DiXi Group 
присвятила соціальній кампанії із 
ощадного використання електроенергії 
під час відключень. 

Перелік

КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ  КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ  КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Aa3Z0lqszly9qw727y2WyRuLwdafHoRo--iYG6pLxWE/edit#gid=0


Протягом 2022 року DiXi Group продовжив 
кропітку роботу з розвитку компетенцій 
споживачів енергоресурсів. У співпраці з 
КМДА проєкт «Прозорість енергетичного 
сектору» розробив, опублікував та 
передав 20 000 наліпок «Електроенергія 
у багатоквартирних будинках: хто за 
що відповідає?». Протягом листопада 
2021-січня 2022 року кожен із десяти 
районів міста Києва отримав приблизно 
2000 наклейок для розміщення біля 
під’їздів будинків.

Також ми підготували брошури «Чим 
НКРЕКП та побутові споживачі можуть 
допомогти один одному?», «Електроенергія 
в багатоквартирному будинку: хто за 

що відповідає» та організували  вебінар 
«Ризики опалювального сезону: що 
робити споживачам» із сукупною 
кількістю онлайн-глядачів та учасників 
понад 600 осіб. Цими продуктами ми 
охопили теми підготовки до зими та 
можливих перебоїв з постачанням, 
способів заощадження для якнайшвидшої 
перемоги на енергетичному фронті, 
розподілу відповідальності у галузі 
електропостачання (на прикладі 
багатоквартирного будинку), взаємодії 
НКРЕКП та споживачів енергоресурсів.

Відео вебінару

ВЕБІНАРИ ТА БРОШУРИ
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КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ  КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ  КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   КОМУНІКАЦІЇ   

https://drive.google.com/file/d/1WRaKF4RGkfLuQcB2EfvghlLntdu_dEVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WRaKF4RGkfLuQcB2EfvghlLntdu_dEVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WRaKF4RGkfLuQcB2EfvghlLntdu_dEVP/view?usp=sharing
https://dixigroup.org/analytic/elektroenergiya-v-bagatokvartirnomu-budinku-hto-za-shho-vidpovida%D1%94/
https://dixigroup.org/analytic/elektroenergiya-v-bagatokvartirnomu-budinku-hto-za-shho-vidpovida%D1%94/
https://dixigroup.org/analytic/elektroenergiya-v-bagatokvartirnomu-budinku-hto-za-shho-vidpovida%D1%94/
https://www.facebook.com/events/1672969796429950/?ti=ls
https://www.facebook.com/events/1672969796429950/?ti=ls
https://www.facebook.com/uaenergy/videos/2333887080126780/


За підсумками 2022 року, аудиторія 
мобільного додатку «Енергетика 
Онлайн» зросла на 15% та складає 
більше 160  000 активних користувачів. 
Завдяки спільній роботі проєкту USAID 
«Прозорість енергетичного сектору» 
та НКРЕКП, «Енергетика Онлайн» 
продовжує відігравати важливу роль  у 
комунікації енергокомпаній та Регулятора 
зі споживачами енергоресурсів. Команда 
DiXi Group продовжує роботу над 
оновленням додатку та покращенням 
функціоналу для подачі скарг. 

Сервіс порівняння цін «Газотека» в 2022 
році продовжив свою місію вимірювання 
ділової активності на роздрібному 
ринку газу. Ми щомісяця продовжуємо 
збирати  всі доступні цінові пропозиції та 
інформувати українців про найвигідніші з 
них. Порівняно із обсягом трафіку під час 
активної фази роботи роздрібного ринку, 
попит на зміну постачальника в Україні 
впав у 50 разів і складає приблизно 10 000 
запитів на місяць. У 2023 році команда  
«Газотеки» бачить своє покликання в 
розвитку конкуренції на роздрібних 
енергетичних ринках, а також в посиленні 
інформаційної підтримки споживачів. 

ІТ-СЕРВІСИ 

СЕРВІСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ   СЕРВІСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ   СЕРВІСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ  СЕРВІСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ   СЕРВІСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ   СЕРВІСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ   СЕРВІСИ І 
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Команда аналітичного центру DiXi Group 
разом із ГО «Рада захисту конкуренції» 
презентували дослідження системи 
захисту прав споживачів в енергетичній 
галузі та рекомендації для створення 
сталої політики захисту вразливих 

споживачів. За результатами дослідження, 
команда надала пропозиції до Плану 
відновлення України для експертної 
робочої групи Енергетичної безпеки у 
сфері регулювання попиту. 

Наші рекомендації для зростання 
кількості рішень за скаргами, а також рівня 
задоволеності споживачів енергоресурсів 
включають: запровадження чіткого 
розподілу повноважень між НКРЕКП, 
Міненерго, Держенергонаглядом 
та Держпродспоживслужбою; 
впровадження “єдиного вікна” та 
спільного реєстру скарг; створення 
інституту омбудсмена в Україні. 

Для підвищення ефективності діючої 
системи захисту вразливих категорій 
населення, ми радимо в першу чергу 
розробити й ухвалити Порядок захисту 
вразливих споживачів та Національний 
план зменшення кількості вразливих 
категорій. 

Дослідження 

ІТ-СЕРВІСИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Точка відліку
Розробити і затвердити Порядок захисту вразливих категорій населення

Крок 6

Порядок має визначати 
категорії вразливих 
споживачів; 

Питання соціальної підтримки вразливих споживачів 
має бути врегульовано шляхом розробки та прийняття 
порядку захисту вразливих споживачів енергоресурсів, 
як це передбачено Законами України «Про ринок 
електричної енергії» та «Про ринок природного газу»

На сьогодні відсутній чіткий і узгоджений перелік критеріїв за якими споживача енергоресурсів 
можна класифікувати як вразливого. Опосередковано держава використовує критерії рівня доходів 
або спроможності платити за спожиті енергоресурси. В якості механізмів соціального захисту 
застосовуємо пільги, субсидії, спеціальні заходи щодо відключення вразливих споживачів, 
покладення спеціальних обов’язків, надання компенсацій, відшкодування споживачам частини 
коштів за впровадження енергоефективних заходів.

порядок їх 
обліку; 

заходи з моніторингу та 
державного контролю за 
належністю до категорії 
вразливих споживачів; 

спеціальні заходи захисту 
вразливих споживачів від 
відключення у певні 
періоди; 

обсяг адресної 
допомоги для 
категорії вразливих 
споживачів.

За даними Мінсоцполітики, у 2021 році близько 1,8 млн людей 
користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. 
Середній розмір пільги у січні 2021 року становив – 1080 грн.

кількість призначених субсидійкількість домогосподарств

особи, які проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, 
оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, витрати на комунальні послуги, витрати на придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в такому будинку;
непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі;
особи, які не досягли повноліття;
громадяни, які отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також ті, які досягли пенсійного 

віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» , і отримують пенсію за
вислугою років;
громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю;
громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але 

не набула права на пенсійну виплату;
споживачі, яким державою виплачуються певні компенсації та відшкодовуються витрати за впровадження ними енергоефективних 

заходів;
споживачі з вадами розумового та фізичного розвитку;
особи з інвалідністю внаслідок війни;
учасники бойових дій;
учасники війни;
«чорнобильці»;
ветерани військової служби;
діти війни;
багатодітна сім’я тощо.

СЕРВІСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ   СЕРВІСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ   СЕРВІСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ  СЕРВІСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ   СЕРВІСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ   СЕРВІСИ І ДОСЛІДЖЕННЯ   СЕРВІСИ І 
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Команда DiXi Group продовжує 
оцінювати інформаційну відкритість 
сектору і виявляти прогалини за 
допомогою Індексу прозорості 
енергетики.

2-ге міжнародне видання Індексу 
базувалося на 117-ти індикаторах 
та охоплювало чотири країни 
регіону: Україну, Румунію, 
Молдову та Грузію. Це дало змогу 
не лише оцінити досягнутий 
за рік прогрес, але й порівняти 
результати між державами. До 
того ж, міжнародне рейтингування 
посилює конкурентний дух й 
краще стимулює національні 
уряди впроваджувати реформи та 
покращувати прозорість ринків.

Команда також зробила розширене 
оцінювання інформаційної 
відкритості енергетичного 
сектору України за 227-ма 
індикаторами в умовах воєнного 
стану. Дослідження виявило 
істотне падіння прозорості через 
війну з рф, а результати воєнного 
випуску Індексу-2022 та адресні 
рекомендації стейкхолдерам будуть 
оприлюднені на початку 2023 року.

Індекс породжує ідеї для супутніх 
аналітичних продуктів. Зокрема, 
ми отримали підтримку Black 
Sea Trust for Regional Cooperation 
(BST) на розробку нового 
міжнародного продукту – Energy 
Security Scoreboard, що передбачає 
оцінювання інституційного виміру 
енергетичної безпеки країн регіону: 
України, Молдови, Грузії та Румунії.

ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ ЕНЕРГЕТИКИ
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Для активізації конкуренції на 
роздрібних енергоринках, а також 
допомоги споживачам при виборі 
постачальника ми оприлюднили 
Рейтинг постачальників газу (Випуск 1, 
2022 рік). 

Рейтинг побудовано на основі 21 
індикатора, за якими оцінюється ТОП-
50 компаній у категоріях “Онлайн-
сервіси”, “Комерційні пропозиції”, 
“Інформування споживачів”, “Прозорість 
та ділова активність”. Оцінювання 
здійснювалось на основі моніторингу 
сайтів постачальників та з використання 
даних регулятора (НКРЕКП).

Втім, війна з рф завадила подальшому 
щопіврічному випуску Рейтингів 
постачальників електроенергії та газу 
через значне викривлення роздрібних 
ринків та закриття інформації та даних.

РЕЙТИНГИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
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Аналітичний центр DiXi Group цього року 
продовжив адвокатувати прозорість 
видобувного сектору, зокрема через 
активну участь у імплементації 
міжнародного стандарту Ініціативи 
прозорості видобувних галузей (ІПВГ). У 
2022 році, незважаючи на війну, було 
підготовлено та опубліковано черговий 
національний звіт ІПВГ за 2020 рік 
(комплексний документ, що дає уявлення 
про обсяги розвідки та видобутку 
вугілля, нафти, газу, руд заліза, титану, 

марганцю, вогнетривких та тугоплавких 
глин, кварцового піску, будівельного 
каміння; платежі видобувних галузей 
на користь держави, екологічні платежі, 
регуляторне середовище, вплив цих 
видобувних галузей на довкілля тощо), 
та розпочато роботу над наступним 
звітом за 2021 рік. Всі ці рішення були 
схвалені Багатосторонньою групою з 
імплементації ІПВГ, заступником голови 
якої є президент DiXi Group Олена 
Павленко.

РЕФОРМИ У ВИДОБУТКУ  
ТА ВИПУСК НАДРАMONITOR
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У 2022 році набули чинності зміни до 
Закону України «Про забезпечення 
прозорості у видобувних галузях», які 
дозволяють відкрити всі видобувні 
контракти України у повному обсязі. 
Команда DiXi Group активно адвокатувала 
прийняття цього знакового закону. Для 
того щоб поділитися успішним досвідом 
України в рамках проєкту Publish What 
You Pay «Посилення умов для відкриття 
контрактів у видобувних галузях в Євразії 
через посилення співпраці між ОГС у 

регіоні», експерти DiXi Group у співпраці 
з представниками громадянського 
суспільства Казахстану, Киргизстану 
та Азербайджану підготували та 
представили дослідження «Досвід 
України із розкриття видобувних 
контрактів: основні етапи, приховані 
загрози та ризики», аналітичний продукт 
націлений на країни регіону Євразії та 
нових членів ІПВГ, які тільки починають 
впроваджувати вимоги ініціативи щодо 
розкриття видобувних контрактів.

https://eiti.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/UA-EITI-Report-2020_UA_final.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1974-20#n29
https://dixigroup.org/proczes-rozkryttya-istotnyh-umov-urp-potrebuye-doopraczyuvannya/
https://dixigroup.org/analytic/dosvid-ukra%D1%97ni-iz-rozkrittya-vidobuvnih-kontraktiv/
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Ми також продовжили випускати 
тижневик НадраMonitor про оновлення 
у сфері користування надрами разом 
із коротким аналізом урядових та 
законодавчих рішень. Протягом 2022 
року випущено 34 регулярні випуски. Ми 
також підготували чотири спецвипуски, 
присвячені більш глибокому аналізу 
важливих законодавчих та регуляторних 
змін: лютий 2022, червень 2022, серпень 
2022 та  грудень 2022.

Наша команда допомагала членам 
Асоціації «ЕнергоТранспарентність» 
подолати виклики війни. Асоціація є 
об’єднанням громадських організацій для 
просування ідей та цінностей прозорості, 
а також сталого розвитку громад у 
видобувних регіонах. Незважаючи на 
обмеження воєнного стану, ми допомогли 

провести чотири зустрічі членів Асоціації, 
які дозволили зберегти зв’язки між її 
членами та обмінятися досвідом щодо 
стійкості до військових загроз і нових 
викликів для громадського сектору. Ми 
приєдналися до гуманітарних активностей 
Асоціації: допомозі в релокації із зони 
бойових дій, закупівлі предметів першої 
необхідності, фандрейзингу тощо. Завдяки 
підтримці PWYP, Асоціація реалізувала 
проєкт «Україна: підтримка більшої 
гендерної рівності у видобувному секторі», 
в рамках якого наша команда долучилася 
до підготовки дослідження «Промені 
світла на  питання ґендеру в управлінні 
мінеральними ресурсами: Аналіз 
українських політик та законодавства 
щодо ґендерної рівності в управлінні 
мінеральними ресурсами».

https://dixigroup.org/analytic/cpeczvipusk-nadramonitor-shhodo-zmin-do-poryadku-vidachi-speczdozvoliv/
https://dixigroup.org/analytic/transition-book-reformi-u-vidobuvnij-galuzi-do-i-pislya-vijni-2022-roku/
https://dixigroup.org/analytic/speczvipusk-nadramonitor-pershi-novaczi%D1%97-v-sferi-koristuvannya-nadrami-pislya-pochatku-vijni/
https://dixigroup.org/analytic/speczvipusk-nadramonitor-pershi-novaczi%D1%97-v-sferi-koristuvannya-nadrami-pislya-pochatku-vijni/
https://dixigroup.org/analytic/nadramonitor-speczvipusk-pro-reformi-vo%D1%94nnih-chasiv/
energytransparency.org/index.php/novyny/296-asotsiatsiia-realizovuie-proiekt-na-pidtrymku-hendernoi-rivnosti-u-vydobuvnii-haluzi
energytransparency.org/index.php/biblioteka/306-asotsiatsiia-enerhotransparentnist-provela-genderne-doslidzhennia-v-upravlinni-mineralnymy-resursamy


Команда DiXi Group продовжила 
розвивати Energy Map – найбільшу 
базу офіційних даних про всі сектори 
енергетики України. 

Сервісу виповнився рік із моменту запуску 
і за цей час вдалось зібрати в одному 
місці понад 370 унікальних датасетів 
від 28 українських та 6 європейських 
розпорядників даних. Усі дані 
відповідають найвищим критеріям якості: 
структуровані, охоплюють максимально 
доступний період часу та мають необхідні 
ідентифікатори, що дозволяє поєднувати 
їх з іншими даними. Також всі датасети 
мають детальні метадані, щоб користувачі 
чітко розуміли зміст даних і наявні 
обмеження.

Команда Energy Map здійснює пошук, збір 
та підготовку даних, щоб наші користувачі 
могли одразу зосередитись на аналізі 
даних, оперативно відстежувати та вчасно 
реагувати на зміни в галузі. Сервіс також 
сприяє підвищенню прозорості, оскільки 
доступними стають дані, які ще «вчора» 
були важкодоступні через низьку якість. 
Це має позитивний вплив у питаннях 
запобігання корупції та зловживань на 
ринках.

Портал має повну англійську 
локалізацію. Окрім того, всі дані також 
перекладені, що дозволяє користувачам 
з усього світу дізнатися про стан справ в 
енергетиці України, особливо в умовах 
цілеспрямованих ракетних атак ворога 
на енергетичну інфраструктуру. У 
грудні 2022 року кількість завантажень 
даних англійською мовою вперше 
перевищила кількість українською. 
Серед зареєстрованих користувачів є 
представники США, Великобританії, 
Німеччини, Польщі, Литви, Румунії, Іспанії, 
Японії та інших країн.

ENERGY MAP
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На порталі Energy Map з’явився новий 
розділ, присвячений війні. Команда 
здійснює моніторинг офіційних 
сторінок системних операторів на 
ринках електроенергії та газу, обласних 
адміністрацій, міністерств, організацій 
та представництв України та країн-
партнерів, щоб забезпечити аудиторію 
найбільш свіжими та актуальними даними 
щодо стану української енергетики 
в умовах воєнного стану. Зокрема, 
опубліковано зведену інформацію щодо 
припинення та відновлення електро- 
та газопостачання, хвиль ворожих 
атак, збитків, завданих енергетичній 
інфраструктурі України внаслідок війни, 
та допомоги від міжнародних партнерів.

Із введенням воєнного стану через 
повномасштабне вторгнення росії, 
частина розпорядників повністю 

видалили дані з відкритого доступу. 
Фактично, наразі вся історична статистика 
є в доступі лише на порталі Energy Map. 
47% завантажень даних від початку 
вторгнення рф припало саме на дані, 
які розпорядники не оновлюють та/або 
повністю видалили зі своїх офіційних веб-
сайтів після 24 лютого.
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https://map.ua-energy.org/uk/datasets/category/61


Відкриті дані є важливим інструментом 
для забезпечення прозорості та 
підзвітності органів влади, а також 
ефективного планування в кризовий 
період. 

 За розрахунками аналітиків DiXi Group, із 
введенням воєнного стану, було закрито 
доступ та припинено оновлення 60% 
енергетичних даних. Для того щоб хоча б 
частина з них знову з’явилися у відкритому 
доступі й це не порушувало безпеку 
держави, команда DiXi Group підготувала 
дослідження щодо «закриття» даних про 
енергосектор. Експерти запропонували 
універсальний підхід, завдяки якому 

можна оцінювати, наскільки ризикованим 
є оприлюднення тих чи інших 
енергетичних даних. Проаналізувавши 
дані всіх розпорядників, команда 
також підготувала перелік кроків, 
які дозволяють зменшити ризики 
при оприлюдненні даних. Публікація 
дослідження запланована на початок 
2023 року. 

Крім того, експерти DiXi Group продовжують 
співпрацю з НКРЕКП і Міністерством 
енергетики та допомагають у процесах 
збору, обробки й оприлюднення 
важливих для суспільства даних.

ВІДКРИТІ ДАНІ

ПРОЗОРІСТЬ ТА РЕФОРМИ   ПРОЗОРІСТЬ ТА РЕФОРМИ   ПРОЗОРІСТЬ ТА РЕФОРМИ   ПРОЗОРІСТЬ ТА РЕФОРМИ   ПРОЗОРІСТЬ ТА РЕФОРМИ   ПРОЗОРІСТЬ ТА РЕФОРМИ  
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За результатами стратегічної сесії у 
2022 році, команда DiXi Group остаточно 
визначила декарбонізацію як один із 
основних напрямів подальшого розвитку 
організації та реалізації суспільно 
важливих проєктів. 

Втім, над проблемами захисту довкілля 
наша команда системно працює не 
перший рік. З грудня 2019 року спільно 
із партнерськими неурядовими 
організаціями ми здійснюємо моніторинг 
та аналіз ініціатив Європейського 
зеленого курсу (далі – ЄЗК), публікуємо 
аналітичні матеріали, інформаційні 
довідки, новини, проводимо круглі 
столи, даємо експертні коментарі на 
тему ЄЗК. Додатково, задля посилення 
обізнаності громадянського суспільства, 
бізнес-спільнот та представників уряду 
ми створили спеціальну веб-сторінку на 
базі порталу UA-Energy.org, що стосується 
ініціатив та політик ЄЗК, рішень і дій 
України на шляху їх імплементації.

У 2022 році у рамках проєкту USAID 
«Прозорість енергетичного сектору» 
ми завершили і представили 
ґрунтовне дослідження «Реформа 
начисто: аналіз потенційного впливу 
(ex ante) впровадження Директиви 
2010/75/ЄС про промислові викиди в 
енергетичному секторі України». Окрім 
того, ми взяли участь в адвокаційній 
кампанії, спрямованій на прийняття 
рамкового законодавства, яке необхідне 
для впровадження реформи в сфері 

запобігання промисловому забрудненню 
(законопроєкт № 6004-2). Ми також 
продовжили оновлювати профіль України 
з використанням Energy Policy Tracker – 
міжнародного інструменту, що відстежує 
зміни в політиці щодо енергетики та 
клімату.

На початку 2022 року команда DiXi Group 
спільно з іншими аналітичними центрами 
розпочала роботу над пропозиціями 
щодо інструментів фінансування 
декарбонізації у рамках проєкту 
«Підтримка декарбонізації економіки 
України через розробку нових моделей 
фінансування за рахунок використання 
боргових зобов’язань» за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження». 
Однак, в реалізацію цього проєкту 
втрутилася повномасштабна війна. Вона 
вплинула на інвестиційний клімат, валютні 
резерви, вимагаючи витрачання левової 
частки бюджету на оборонні потреби та 
створюючи непередбачувані втрати на 
відновлення зруйнованої інфраструктури. 
Всі ці фактори в свою чергу вплинули 
і на здатність держави обслуговувати 
зовнішній борг. Тому, через тимчасову 
зміну пріоритетів уряду та суспільства, 
команда зосередилася на адвокації та 
поширенні знань про провідні практики 
зеленого відновлення, зокрема, із 
застосуванням відповідних фінансових 
інструментів. 
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https://ua-energy.org/uk/green_deal/analytics
https://ua-energy.org/uk/tags/green-deal?category_id=6
https://ua-energy.org/uk/tags/green-deal?category_id=6
https://ua-energy.org/uk/tags/green-deal?kind=newz
https://dixigroup.org/dlya-pidtrymky-vde-neobhidno-vykorystovuvaty-usi-nayavni-mozhlyvosti-dixi-group/
https://dixigroup.org/dlya-pidtrymky-vde-neobhidno-vykorystovuvaty-usi-nayavni-mozhlyvosti-dixi-group/
https://ua-energy.org/uk/posts/aktsyznyi-podatok-na-vde-popovnyt-chy-zmenshyt-derzhbiudzhet
https://ua-energy.org/uk/green_deal
https://ua-energy.org/uk/green_deal
https://dixigroup.org/analytic/12308/
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72817


DiXi Group спільно з організаціями-
партнерами створили коаліцію RRR4U 
(Resilience, Reconstruction and Relief for 
Ukraine), яка сприяє справедливому, 
«зеленому» та орієнтованому на людей 
відновленню економіки України. Ця 
діяльність включає аналіз політики, 
адвокацію, ведення діалогу з дослідниками, 
представниками бізнесу, громадянського 
суспільства та влади. 4-5 липня 2022 року 
в м. Лугано (Швейцарія)  президент DiXi 
Group Олена Павленко взяла участь в 
презентації проєкту Плану відновлення 
України, а команда організації долучилася 
до його напрацювань в рамках 2-х із 24 
утворених робочих груп (з енергетики та 
екологічної безпеки). 

Також, у рамках проєкту команда 
DiXi Group здійснювала регулярний 
моніторинг кращих світових практик у 
сфері фінансування «зеленого» переходу, 
пристосованих до реалій воєнного часу в 
Україні та потреб повоєнного відновлення 
економіки: видано три квартальні звіти, а 
також два системні аналітичні документи 
щодо огляду фінансових моделей для 

забезпечення кліматичного врядування 
та перспектив зеленого відновлення 
України. Команда провела опитування 
представників енергетичних компаній 
України, яке допомогло визначити основні 
потреби та виклики  енергетичного 
сектору.

У цьому році вперше представники 
DiXi Group були запрошені для участі на 
міжнародній кліматичній конференції СОР 
27, у рамках якої менеджер з питань сталого 
розвитку Ольга Полуніна представила 
основні здобутки дослідження «100 днів 
війни: наслідки для українського довкілля». 
Дослідження допомогло визначити 
шкоду українському довкіллю внаслідок 
військових дій та стало однією із засад 
для заснування Глобальної платформи 
із оцінки збитків від війни, яка була 
ініційована Україною в рамках СОР 27. 

Низка важливих заходів також відбулася 
в рамках проєкту ЄС “Інтеграція сталого 
розвитку в Україні відповідно до 
Європейського зеленого курсу”.
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https://www.kmu.gov.ua/news/opryliudneno-dlia-komentuvannia-rozdily-planu-vidnovlennia-ukrainy
https://www.kmu.gov.ua/news/opryliudneno-dlia-komentuvannia-rozdily-planu-vidnovlennia-ukrainy
https://dixigroup.org/analytic/krashhi-praktiki-restrukturizaczi%D1%97-borgu-ta-povo%D1%94nnogo-zelenogo-vidnovlennya-mozhlivosti-dlya-ukra%D1%97ni-3/
https://dixigroup.org/analytic/analiz-svitovogo-dosvidu-vikoristannya-borgu-ta-povyazanih-finansovih-instrumentiv-dlya-czilej-klimatichnogo-finansuvannya/
https://dixigroup.org/analytic/analiz-svitovogo-dosvidu-vikoristannya-borgu-ta-povyazanih-finansovih-instrumentiv-dlya-czilej-klimatichnogo-finansuvannya/
https://dixigroup.org/analytic/yak-vidbuduvati-zelenu-kra%D1%97nu-rekomendaczi%D1%97-dlya-vidnovlennya-ukra%D1%97ni/
https://dixigroup.org/analytic/yak-vidbuduvati-zelenu-kra%D1%97nu-rekomendaczi%D1%97-dlya-vidnovlennya-ukra%D1%97ni/
https://dixigroup.org/analitykynya-dixi-group-olga-polunina-vystupyla-pid-chas-cop-27/
https://dixigroup.org/analytic/100-dniv-vijni-naslidki-dlya-ukra%D1%97nskogo-dovkillya/
https://dixigroup.org/analytic/100-dniv-vijni-naslidki-dlya-ukra%D1%97nskogo-dovkillya/


Представники проєкту здійснювали 
активну діяльність у рамках підготовки 
Національного плану відновлення 
України, зокрема, в групах з підготовки 
заходів в частині енергетики, політикою 
з клімату та довкілля. Окрім того, команда 
підготувала й презентувала детальний 
аналіз та позиційний документ щодо 
представленого в липні 2022 року в м. 
Лугано (Швейцарія) проєкту Плану. Наші 
експерти визначили найбільш проблемні 
моменти та запропонували конкретні 
кроки для реалізації цілей Плану у 
найбільш оптимальний спосіб.

Також у межах проєкту ЄЗК здійснювалася 
аналітична діяльність на тему 
повоєнного відновлення України та було 
презентовано аналітичний звіт щодо 
сценаріїв відновлення. Під час звітного 
періоду почав функціонувати вебпортал 
проєкту, відвідуваність якого стабільно 
зростає протягом останніх шести місяців. 
Цей сайт активно використовується для 
поширення матеріалів проєкту і важливих 
документів, що стосуються реалізації 
Європейського зеленого курсу в Україні.

Представники проєкту взяли активну 
участь в міжнародних заходах, серед яких 
конференція COP-27 у Шарм-ель-Шейху, 
де просували інтереси сталого розвитку і 
повоєнного відновлення України. 

Крім того команда проєкту продовжила 
публікацію квартального огляду «Україна 
та Європейський зелений курс» і за 
підсумками 2022 року підготувала 
узагальнений звіт і рекомендації щодо 
реалізації ЄЗК в Україні, адресований 
органам влади та іншим зацікавленим 
сторонам в Україні та ЄС.

ПОЗИЦІЙНИЙ ЛИСТ 
ЩОДО ПРОЕКТУ ПЛАНУ 
ВІДНОВЛЕННЯ: 
НАРАЗІ ДОКУМЕНТ 
НЕ ВИГЛЯДАЄ ЯК 
“УКРАЇНСЬКИЙ 
ЗЕЛЕНИЙ КУРС”
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https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/09/pozyczijnyj-lyst-2.pdf
greentransform.org.ua/
greentransform.org.ua/
https://dixigroup.org/analytic/ukra%D1%97na-ta-%D1%94vropejskij-zelenij-kurs-3/
https://dixigroup.org/analytic/ukra%D1%97na-ta-%D1%94vropejskij-zelenij-kurs-3/


Окрему увагу у діяльності проєкту 
було приділено перспективам України 
як країни-кандидата на членство в 
ЄС та можливостям для співпраці у 
повоєнному відновленні між Україною 
та Європейським Союзом. Зокрема, 
експерти підготували детальне 
пояснення щодо процесу набуття 
Україною членства, перспектив 

обмеження російського впливу на 
енергетичні ринки через реалізацію 
плану REPowerEU, ролі Європейського 
зеленого курсу у боротьбі з російським 
вторгненням, можливостей для значного 
покращення сфери енергоефективності 
під час повоєнної відбудови тощо.
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https://ua-energy.org/uk/posts/ukraina-priamuie-v-yes-status-kandydata-ie-shcho-dali
https://ua-energy.org/uk/posts/plan-dii-repowereu-iak-zbroia-proty-rosiiskoho-shantazhu
https://dixigroup.org/comment/energoefektivnist-v-ukra%D1%97ni-shho-zminilosya/


У 2022 році команда КШЕП випустила три 
групи курсу English for Energy Markets 
і продовжує навчати ще одну групу 
рівня С (Advanced). Окрім того, протягом 
року в Школі проводилися регулярні 
розмовні клуби. Більше 80 учасників 
відвідали як мінімум один раз розмовні 
клуби на такі теми як енергетичний 
баланс Франції, Венесуели, Польщі, США, 
Німеччини, енергобаланс Китаю та його 
кліматичні зобов’язання, Зелена угода та 
її актуальність у поточній ситуації та інші.

У цьому році провели курс “Енергетичне 
право та політика ЄС”, випускниками якого 
стали 21 учасники. Серед слухачів курсу 
були голова Держенергоефективності, 
представники Міністерства енергетики, 
Групи підтримки реформ при Міненерго 
України, представники Міністерства 
розвитку громад та територій. Наступна 
ітерація курсу запланована на початок 
2023 року. 

Школа регулярно випускає онлайн-
дайджести про нові курси англійської 
мови, розмовні клуби та інші корисні 
ініціативи. 

Команда проєкту провела серію 
круглих столів Ukraine Future Energy 
Talks за підтримки Фонду Фрідріха 
Еберта. Заходи зібрали 249 учасників: 
представників Міненерго, місцевої влади,  
державних компаній та підприємств, ЗМІ, 
громадських організацій та міжнародних 
енергетичних проєктів, посольств та 
наукових установ.

КИЇВСЬКА ШКОЛА 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ (КШЕП)

Дискусія 1. «Енергоефективність 
як наскрізна політика у відбудові 
України» 

Запрошеними експертами були:

Валерій Безус, голова 
Держенергоефективності;

Святослав Павлюк, виконавчий 
директор Асоціації «Енергоефективні 
міста України»;

Кшиштоф Герульський, експерт з 
енергоефективності Групи підтримки 
України при Європейській Комісії;

Роман Палагусинець, експерт з 
енергоефективності
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Дискусія 3. «Майбутнє виробництва 
електроенергії: відновлення України» 

Серед запрошених спікерів:

Юлія Усенко, голова Всеукраїнського 
агентства інвестицій та сталого 
розвитку;

Андрій Пилипенко, керівник ДП 
«Гарантований покупець»;

Андрій Конеченков, голова правління 
Української вітроенергетичної асоціації.

Дискусія 2. «Українське пальне 
для руху в майбутнє – біопаливо та 
електромобільність як альтернатива 
постійній загрозі паливної кризи» 

Запрошеними доповідачами були:

Сергій Куюн, директор консалтингової 
компанії А-95;

Георгій Гелетуха, голова правління 
Біоенергетичної асоціації України;

Анна Зарудна, експерт з 
електромобільності, керівник відділу 
зв’язків з органами державної влади 
EV-UA — Українська асоціація учасників 
ринку електромобілів;

Геннадій Рябцев, експерт з питань 
енергетики.
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Після повномасштабного вторгнення, 
команда змогла переформатувати 
проєктну діяльність в рамках напрямку, 
щоб збільшити ефективність роботи 
в нових реаліях. Таким чином, 
нашою задачею протягом року було 
сприяти посиленню санкцій проти 
рф в енергетичній галузі, а також 
залучати якомога більше допомоги від 
закордонних партнерів.

Команда розробила серію матеріалів 
про діяльність російських енергетичних 
компаній за межами рф. Вони містять 
рекомендації щодо посилення 
санкційного тиску та обмеження їхньої 
роботи як відповідь на злочинну агресію 
рф. В рамках серії матеріалів про 
«щупальця» російських енергетичних 

компаній ми дослідили Роснєфть, 
Росатом, Новатек, Лукойл, Інтер РАО, 
Газпромнєфть, РусГідро та СУЕК. Окрім 
того, ми досліджували корпоративні 
відносини західних енергетичних 
компаній з російськими державними та 
приватними енергетичними структурами 
після 24 лютого 2022 року.

Для ефективної комунікації з західними 
партнерами та підведення підсумків 
наших аналітичних напрацювань щодо 
способів посилення санкційного режиму, 
команда DiXi Group розробила план із 10 
пунктів щодо посилення режиму санкцій 
проти рф, який базується на ретельному 
аналізі лазівок в існуючому режимі 
санкцій та зовнішніх зв’язків ключових 
російських енергокомпаній.

ЕНЕРГОБЕЗПЕКА
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BY DIXI GROUP

DIXI GROUP’S 10-POINT PLAN  
TO ENHANCE THE SANCTIONS REGIME  
AGAINST RUSSIA

1 Expand the current energy embargo against Russia by (a) introducing the EU 
gas embargo on both pipeline and maritime deliveries as soon as possible; (b) 
banning uranium and nuclear fuel imports to the EU and U.S.; (c) proliferating the 
EU oil embargo on Russian pipeline supplies.

2 Introduce secondary sanctions against Russia’s oil, coal, and LNG trading as the 
main option; implement an oil price cap regime as an alternative only at a clear 
juncture with effective sanctioning tools in case of non-compliance and without 
softening the existing restrictions (addressing coal and LNG supplies similarly).

3 The sanctions against key Russian energy companies should be expanded 
(incl. the sanctions to the Gazprom, Rosneft, Transneft, Rosatom, Rosneft, Inter 
Rao, RusHydro, Lukoil, Surgutneftegaz, Novatek, SUEK and their numerous 
subsidiaries).

4 4. Increase the number of people associated with top Russian energy companies 
on the personal sanctions lists (incl. private shareholders of key Russian energy 
companies, representatives of major companies’ Board of Directors, management 
of key business segments, CEOs of subsidiaries and the close family members of 
the above-listed categories).

5 Consider acquiring the assets of Russian energy companies in Western jurisdictions 
and terminating the implementation of the Russian companies’ projects abroad.

6 Sanction all vessels carrying Russian oil, LNG, and coal to the world markets 
disregarding the nationality of their owners and destination of their deliveries 
by refusal to grant certification for their operation; prohibit EU-flagged ships 
from carrying Russian energy resources; monitor the implementation of existing 
restrictions and expand the EU oil embargo on the energy resources from a non-
Russian origin if they are delivered via Russian territory.

7 Prevent the transfer of Western technologies directly or through third parties to 
any of the assets of Russian companies in their country or abroad; terminate any 
forms of R&D cooperation.

8 Exclude Russia from the access to the international banking system and the stock 
market, therefore, sidelining it from the world energy trade.

9 Exclude Russia from participating or limit its participation in some international 
organizations and agreements; terminate the participation of Russian energy 
companies in business associations and other forms of voluntary cooperation 
between corporate subjects in the West and its allied countries.

10 Introduce national, supranational and international programs to support refusal 
from Russian energy sources compatible with climate goals; launch support 
programs for non-Russian producers.
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https://dixigroup.org/analytic/yak-vidrizati-shhupalczi-rosijskomu-energetichnomu-sprutu-rosn%D1%94ft/
https://dixigroup.org/analytic/cutting-the-tentacles-of-russian-energy-octopus-rosatom/
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/04/dixi-octopus-str-1.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/06/dixi-octopus-lukoil-str.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/07/dixi-octopus_inter_rao_pages.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/07/dixi-octopus-gazpromneft-str.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/07/dixi-octopus-rushydro.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/08/dixi-octopus-suek.pdf
https://dixigroup.org/analytic/dokument-krivavi-hovanki-zahidna-prisutnist-v-rosijskomu-energetichnomu-sektori-pislya-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rosi%D1%97-v-ukra%D1%97nu-stanom-na-22-bereznya-2022-r/
https://dixigroup.org/analytic/dokument-krivavi-hovanki-zahidna-prisutnist-v-rosijskomu-energetichnomu-sektori-pislya-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rosi%D1%97-v-ukra%D1%97nu-stanom-na-22-bereznya-2022-r/
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/09/dixi-proposals-final.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/09/dixi-proposals-final.pdf


Протягом року, ми розробили чимало ad 
hoc аналітичних матеріалів (наприклад, 
альорти та статті); дали численні 
коментарі українській та закордонній 
пресі щодо питань енергетичної безпеки; 
провели десятки зустрічей з іноземними 
партнерами, розповідаючи про реалії 
української енергетики в умовах війни та 
залучаючи їх допомогу. 

Команда здійснила декілька адвокаційних 
поїздок. Основним завданням відряджень 
була адвокація тем, пов’язаних із 
відчуженням коштів російських олігархів 
та держави на користь України, посилення 
санкцій проти росії, а також пріоритетні 
сектори для надання допомоги Україні.

Зокрема, президент DiXi Group Олена 
Паленко  з адвокаційною метою відвідала 
м. Вашингтон (США). Під час поїздки 
вона провела приблизно 60 зустрічей 

(зокрема, з представниками Конгресу 
США, Державного департаменту США, 
іншими органами влади, експертами 
та аналітичними центрами), взяла 
участь у круглих столах, обговореннях 
та інших заходах, які були організовані 
як Посольством України в США, так і 
американськими аналітичними центрами.

Попри загрозу обстрілів та постійні 
відключення електроенергії, ми змогли 
другий рік поспіль організувати як онлайн, 
так і офлайн-частину конференції Second 
Ukrainian Energy Security Dialogue. Під час 
двох тематичних сесій, разом зі спікерами 
з України, ЄС та США, ми обговорили 
зміну парадигми енергетичної безпеки 
союзників через злочинні дії рф щодо 
України та санкційний режим; а також 
місце та роль України в цій новій системі 
енергетичної безпеки європейського 
регіону.
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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Міжнародний фонд “Відродження”

Publish What You Pay

Європейська комісія

Zentrum für die Liberale Moderne

The Black Sea Trust for Regional Cooperation

Фізичні особи

Разом:

ДОХОДИ: тис.грн.

18 359,3

4 979,1

1 223,1

1 157,2

879,9

156,8

4,3

26 759,7 100,0

%

68,6

18,6

4,6

4,3

3,3

0,6

0,02

Фонд оплати праці, ЄСВ, договори ЦПХ

Проектні витрати, оплата товарів, робіт, послуг

Оренда офісу та комунальні платежі

Основні засоби, обладнання та інвентар, 
нематеріальні активи

Утримання офісу, телекомунікаційні послуги

Банківські послуги

Відрядження (добові, транспортні, проживання та інше)

Обслуговування бухгалтерського ПЗ, передплата 
видань, підписки

Cемінари, тренінги, конференції, навчання, менторинг

Запаси, витратні матеріали

ВИТРАТИ:

Разом:

тис.грн.

15 165,3

7 935,2

1 296,5

1 112,9

398,3

116,7

364,6

104,7

158,4

19,8

26 672,4 100,0

%

56,9

29,8

4,9

4,2

1,5

0,4

1,4

0,4

0,6

0,1

ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ 
ЗА 2022 РІК
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НАС ПІДТРИМАЛИ:
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Річний звіт 2022

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

� 


