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Ст. 13 Конституції України гово-
рить, що земля, її надра, атмос-
ферне повітря, водні та інші при-
родні ресурси належать народу. 
Разом з тим, ми є свідками по-
стійних скандалів, що виникають 
навколо видобутку та реалізації 
ресурсів – нафти, газу, вугілля, руд, 
навіть бурштину.

Особливість використання цих ба-
гатств – у тому, що вони є невіднов-
люваними та вичерпними, а отже 
мають бути збережені для наступних 
поколінь. Більш того, через постійні 
коливання цін важко передбачити 
доходи від їх розробки. Надмірно 

агресивний перерозподіл природ-
них ресурсів, або «ефект ненажер-
ливості», може призвести до кон-
фліктів та руйнування різноманіття 
в економіці, важких соціальних та 
економічних наслідків.

Саме тому важливо, щоби багат-
ства, одержані завдяки природним 
ресурсам, використовувалися для 
економічного зростання та соціаль-
ного розвитку України. Відкритість 
інформації про те, як країна управ-
ляє своїми природними ресурсами, 
необхідна для забезпечення одер-
жання користі від них усіма грома-
дянами.

Ресурси – благо чи прокляття?



Задача стандарту ІПВГ – гаранту-
вати прозорість та краще управ-
ління уздовж всього ланцюжка 
створення доданої вартості, який 
починається від надання права на 
розробку ресурсів і закінчується 
витратою доходів, отриманих від 
галузі.

Країни, які впроваджують ІПВГ, – а 
таких 51, у тому числі Норвегія, Ні-
меччина, Великобританія, Казах-
стан – оприлюднюють інформацію 
про податкові платежі, ліцензії, 
контракти, виробництво та інші 
ключові питання, які стосуються ви-
добутку природних ресурсів.

Ці дані розкриваються через звіти 
ІПВГ, в яких серед іншого здійсню-
ється незалежна звірка платежів, які 
здійснюють компанії, та урядових 
доходів, пов’язаних із розробкою 
природних ресурсів. Компанії та 
уряди повинні розкривати інформа-
цію щодо платежів за використання 
природних ресурсів, а використан-
ня цих надходжень має йти на ко-
ристь громадян.

Звіти мають бути оприлюднені у 
чіткому, доступному стилі та відпо-
відними мовами. Інформація звітів 
ІПВГ підлягає широкому розпов-
сюдженню, а їх рекомендації – об-
говоренню. Дані мають бути також 

опубліковані у вигляді таблиць, аби 
їх можна було аналізувати і порів-
нювати.

Нагляд за виконанням ІПВГ в окре-
мо взятій країні здійснює багато-
стороння група зацікавлених сторін 
(БГЗО), яка складається з представ-
ників уряду, компаній та громад-
ських організацій. Роботу групи та 
координацію процесу, як правило, 
забезпечує національний секрета-
ріат ІПВГ.

Альтернативою випуску звітів 
ІПВГ є створення автоматичних 
систем звітності, в яких компа-
нії та державні органи регулярно 
публікують деталізовану інфор-
мацію про галузь та конкретні 
видобувні проекти, формують 
бази даних, які можна вільно 
використовувати. Такий підхід, 
названий «вбудовуванням ІПВГ», 
активно підтримується керівними 
органами Ініціативи на міжнарод-
ному рівні.

Для прикладу, в ЄС та Канаді на 
законодавчому рівні видобувні 
компанії зобов’язали публікувати 
щорічні звіти про доходи на рів-
ні проектів у всіх юрисдикціях, де 
вони працюють. Така обов’язкова 
звітність суттєво доповнює вимо-
ги стандарту ІПВГ. А для Норвегії у 
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Багатостороння група 
зацікавлених осіб (уряд, бізнес 
і громадянське суспільство) 
вирішує, як повинен 
відбуватися процес ІПВГ на 
національному рівні.

Доходи уряду і платежі 
компаній розкриваються 
разом з іншою інформацією про 
видобувні галузі.

Процес ІПВГ :
Бачити результат від використання природних ресурсів

EITI: Extractive Industries Transparency Initiativ e

1 2 3
 

Результати поширюються 
з метою підвищення 
інформованості громадян та 
дискусій щодо того, як країна 
повинна управляти своїми 
ресурсами.
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EITI: Extractive Industries Transparency Initiative
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жовтні 2017 року Міжнародне прав-
ління ІПВГ прийняло перше рішення 
щодо «вбудованої» імплементації 
стандарту на базі єдиного держав-
ного порталу про вуглеводні (www.
norskpetroleum.no).

Країна, яка бере на себе зобов’язан-
ня дотримуватися стандартів ІПВГ, 
стає «кандидатом». Для виконання 
вимог ІПВГ їй надається 2,5 року, зо-
крема у перші 18 місяців має бути 
опублікований перший звіт ІПВГ. 
Після цього країна піддається не-
залежній оцінці (валідації), яка має 
підтвердити статус.

Залежно від результатів валідації 
(статуси «Достатній прогрес», «Сут-
тєвий прогрес», «Недостатній про-
грес»), країна може бути повторно 
оцінена у період від 3 місяців до 3 
років, і відповідний статус в будь-
який момент може бути перегля-
нутий, а за виняткових обставин – і 

призупинений. Якщо надана оцінка 
«Відсутній прогрес», країна підля-
гає виключенню з числа учасників 
ІПВГ.

Разом з тим, ІПВГ не слід сприй-
мати як універсальне рішення, яке 
дозволить побороти корупцію. 
Якщо країна демонструє достатній 
або значний прогрес, це означає, 
що на практиці працюють достат-
ні механізми публічного розкриття 
інформації про природні ресурси. 
Це може стати підґрунтям для вияв-
лення та усунення слабких місць у 
сфері управління, але не «чарівною 
паличкою» для вирішення всіх ко-
рупційних проблем.

Більш докладну інформацію 
про особливості та вимоги до 
стан дарту ІПВГ можна дізнати-
ся на українському сайті ІПВГ:  
http://eiti.org.ua/. 

Результати поширюються 
з метою підвищення 
інформованості громадян та 
дискусій щодо того, як країна 
повинна управляти своїми 
ресурсами.

країна-учасник трлн дол. доходів 
відкриті у звітах 
ІПВГ (оцінка 332 
фіскальних років)

людей живуть у 
багатих на ресурси 
державах

3,5 млрд

фіскальних років 
покриті звітами ІПВГ

51 2,3 346

Ключові факти*

* станом на кінець 2017 року



ІПВГ в Україні

Україна почала процес приєднан-
ня до ІПВГ з подачі громадськості, 
яка вважає цей стандарт засобом 
боротьби з корупцією, покращен-
ня управління в державних компа-
ніях, а також способом наблизити 
видобувну індустрію до потреб та 
інтересів місцевих громад – на-
самперед тих, де ведеться видо-
буток.

У вересні 2009 року Кабінет Міні-
стрів прийняв постанову № 1098, 
якою зафіксовано наміри запрова-
дити ІПВГ. Згодом ці наміри було 
документально підтверджено 
перед Міжнародним валютним 
фондом, ЄС і в межах партнерства 
«Відкритий уряд». У жовтні 2012 
року при Міненерговугілля було 
створено українську БГЗО. До неї 
на паритетних засадах увійшли 
представники урядових установ, 
компаній та громадських органі-
зацій.

17 жовтня 2013 року Україна отри-
мала статус країни-кандидата ІПВГ. 
Це був важливий крок для України 
з огляду на різноманітність при-
родних ресурсів, а також високий 
потенціал їх подальшої розвідки. 
Згідно з даними ДНВП «Геоінформ 
України», в надрах України виявле-
но понад 20 тис. родовищ і рудо-

проявів зі 117 видами мінеральної 
сировини, з яких приблизно поло-
вина мають промислове значення і 
враховуються Державним балансом 
запасів корисних копалин.

Відповідно, перший звіт ІПВГ Укра-
їни, випущений у грудні 2015 року, 
містив дані про нафтогазову галузь 
(видобуток нафти, газу, конденсату, 
інших вуглеводнів; транспортуван-
ня і транзит нафти і газу). Водночас, 
другий звіт, оприлюднений у люто-
му 2017 року, охоплював відразу 2 
фіскальних роки (2014-2015) і до-
датково галузі видобутку вугілля, 
залізної, марганцевої та титанової 
руд. Як очікується, третій звіт за 
стандартом ІПВГ (за 2016 рік) міс-
титиме ще й опис реформ, що від-
бувалися у нафтогазовій та гірничо-
добувній галузях України за звітний 
період, а також тих, що заплановані 
на майбутнє. Важливо, що звіту ІПВГ 
України включають і контекстну ін-
формацію, що представляє деталь-
ний огляд видобувного сектору.

У липні 2015 року в Україні було 
створено Національний секретаріат 
ІПВГ. Для впровадження стандартів 
ІПВГ на законодавчому рівні БГЗО 
прийняла рішення про створення 
нормативно-правової бази, яка зо-
бов’язує надрокористувачів дотри-
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Засідання української БГЗО за участі валідаційної місії Міжнародного 
секретаріату ІПВГ, 2017 рік

муватись стандартів із розкриття 
інформації та платежів, а уряду оп-
рилюднювати інформацію про суми 
надходжень від компаній та розпо-
ділення їх між державними та міс-
цевими бюджетами.

Зусиллями депутатів, громадськос-
ті та експертного середовища 16 
червня 2015 року Верховна Рада 
прийняла Закон №521-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо забезпечен-
ня прозорості у видобувних галу-
зях» та відповідний порядок (поста-
нова КМУ № 1039 від 02.12.2015). З 
метою деталізації звітної інформації 
на рівні проектів, а також виконан-
ня вимог Угоди про асоціацію з ЄС, 
у 2016 році в парламенті зареєстро-
вано законопроект № 4840 «Про 
розкриття інформації у видобувних 
галузях», який покликаний приму-
сити видобувні компанії розкривати 

інформацію про податкові платежі, 
які вони платять в бюджети різних 
рівнів, у розрізі їх проектів. Після 
низки дискусій та доопрацювань у 
2017 році документ був перевнесе-
ний під назвою «Про забезпечення 
прозорості у видобувних галузях» 
(№6229) та очікує розгляду.

Попри складну політичну ситуа-
цію, анексію Криму та конфлікт 
на сході України, прогрес у ви-
конанні стандарту ІПВГ дає сер-
йозні підстави вважати, що наша 
держава незабаром отримає по-
зитивну оцінку. Принаймні, такі 
очікування покладаються на рі-
шення валідаційної місії Міжна-
родного секретаріату ІПВГ, яка 
відвідала Україну у вересні 2017 
року, і проводила зустрічі з усіма 
сторонами процесу, у тому числі з 
активістами та організаціями гро-
мадянського суспільства.



Практичні вигоди  
від впровадження ІПВГ

Практика довела, що стандарт ІПВГ 
несе переваги для всіх сторін про-
цесу. Уряд отримує можливості 
кращого управління цілими галу-
зями економіки, а також виграє від 
процесу, що спрямований на бо-
ротьбу з корупцією, вдосконалення 
податкової системи, підвищення 
стабільності. Компанії отримують 
вигоди від рівних правил гри, а 
також більш сприятливого інвести-
ційного клімату. Громадянам ІПВГ 
дає механізми контролювати уряд 
і бізнес у питанні належного управ-
ління природними ресурсами. 

Українці прагнуть боротися з коруп-
ційними схемами та засиллям олі-
гархів в країні, в тому числі в енер-
гетиці, ІПВГ є для цього добрим 
інструментом. Втілення стандарту 
є важливою складовою реформи 
державних фінансів і дозволить от-
римати такі переваги:

      Видимий рух коштів до дер-
жавного та місцевого бюджетів

Звіт покаже, скільки грошей компанії 
платять до центрального та місцевих 
бюджетів. Буває, що компанії воло-
діють правом на розробку великих 
ділянок, але на практиці або нічого 
з ними не роблять, або видобува-
ють газ, але платять мізерні податки. 
Зараз цю практику побачити дуже 
складно, тоді як звіт її поширювати-
ме для широкого користування. 

      Підвищення ефективності 
управління галуззю

Реалізація ІПВГ дозволить побудува-
ти прозору систему управління при-
родними ресурсами. Звіт показува-
тиме як «чемпіонів» галузі, так і тих, 
хто займається нечесним бізнесом, 
а також кошти, які Україна отримує 
від податків і зборів в сфері видо-
бування вуглеводнів. Ця інформація 
може стати добрим інструментом в 
руках громадськості, щоб вимагати 
чітких змін у політиці уряду, підтри-
мувати той бізнес, який розвиває 
країну, та боротись із псевдо-бізнес-
менами.

Дані звітів ІПВГ зазвичай використо-
вувалися для:

•  аргументації змін до законодав-
ства та проведення фіскальної ре-
форми;

•  вдосконалення того, як адміні-
струються податки;

•  створення фінансових моделей 
для боротьби з коливанням цін;

•  контролю за виконанням контр-
актів;

•  інформування про інвестиційне 
середовище.

      Боротьба з корупцією

   Розширення звітності українських 
видобувних компаній дасть змогу 



10

уряду зрозуміти ситуацію в галузі 
та умови ведення бізнесу. Зокрема, 
це забезпечить достовірність та 
доступність даних про ринок, а 
саме про об’єми видобутку, над-
ходження податкових платежів у 
бюджет тощо. Крім того, завдяки 
розкриттю платежів, незалежно 
від того, мова йде про державні 
чи приватні компанії, буде мож-
ливим обмежити дуже поширену 
практику корупції у гірничодобув-
ному секторі: арбітраж цін, тобто 
отримання незаконної ренти при 
продажу продукції, на яку вста-
новлена регульована ціна, на 
умовах ринкових цін.

Для українських компаній (особливо 
тих, що належать офшорним юрис-
дикціям), цей режим означає біль-
шу відповідальність при розробці 
надр, контроль за виконанням ін-
вестиційних програм та бар’єр для 
«оптимізації» податків.

      Краща співпраця бізнесу  
та громади на місцях

ІПВГ заохочує розвиток саме соці-
ально орієнтованого бізнесу, його 
ефективну взаємодію з місцевим 
населенням. Це нова для України 
практика. Усі компанії будуть зо-
бов’язані оприлюднювати одна-
кову інформацію. Так громадам 
буде легше зрозуміти, який бізнес 
справді працює чесно і готовий 
допомагати місцевим жителям, а 

який усувається від вирішення про-
блем на місцях. 

        Отримання надійної та 
доступної інформації 

Громадяни, а особливо громади у 
місцях видобутку, виграють від того, 
що отримають достовірну інформа-
цію від влади і компаній про викори-
стання природних ресурсів, участь у 
соціальних проектах та виконання 
екологічних вимог, зайнятість, пла-
тежі до бюджетів місцевого рівня 
– обласних, районних, бюджетів 
громад. Реалізація ІПВГ дозволить 
мешканцям видобувних регіонів 
України розпоряджатися більшими 
ресурсами для покращення власно-
го добробуту.

      Зростання економіки

Нещодавнє дослідження на основі 
даних з 81 країни довело, що у про-
цесі набуття країною статусу канди-
дата ІПВГ приплив прямих іноземних 
інвестицій у ВВП у відповідних краї-
нах зріс в середньому на 2%. Вико-
нання вимог стандарту ІПВГ збільшує 
цей показник на 5,3%. Це вражає, 
беручи до уваги, що це складає 50% 
середньої частки ПІІ у цій 81 країні.

      Залучення провідних 
компаній світу

Прозорість та підзвітність компаній 
відіграє важливу роль і на світовій 
арені, оскільки формує репутацію 



11

країни та інвестиційний клімат. 
Зокрема, ІПВГ підтримують світо-
ві енергетичні гіганти, такі як Eni, 
ExxonMobil, Shell, Statoil, Total та 
інші. З їх допомогою, ця практика 
набуває статусу «знаку якості». Ро-
зуміючи рамкові умови для бізнесу, 
інвестори матимуть менші ризики 
для операційної діяльності, а тому 
більш охоче розглядатимуть Україну 
як місце для розширення бізнесу.

        Європейська інтеграція

Прагнення українського суспіль-
ства приєднатися до європейських 
стандартів передбачає приведення 
до цих стандартів законодавства, 
фінансової звітності, прозорості 
ведення бізнесу та активної участі 
громадськості у суспільно-політич-
них процесах. Не є виключенням й 
імплементація Угоди про асоціацію 
з ЄС. На основі Директиви 2013/34/
EU видобувні компанії повинні на-
давати річну фінансову звітність, яка 

має складатися як мінімум з балан-
су, звіту про прибутки та збитки, та 
приміток до фінансової звітності.

На виконання цієї Директиви у 
жовтні 2017 року прийнято зміни 
до Закону «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Укра-
їні», які запроваджують понят-
тя «звіту про платежі на користь 
держави» – детального викладу 
інформації про податки, збори та 
інші платежі видобувних підпри-
ємств, належні до сплати на ко-
ристь держави. Це один з кроків 
до виконання вимог стандарту 
ІПВГ та «вбудовування» у систе-
му фінансової звітності. Побудова 
такої системи, для якої слід при-
йняти ще й законопроект №6229, 
допоможе України запровадити 
також директиви 2004/109/ЕС та 
2013/50/EU, які стосуються прозо-
рості компаній-емітентів фондо-
вих бірж.



Успішні приклади  
«вбудовування» ІПВГ

У Казахстані форми звітності ІПВГ включені в існуючу 
онлайн-платформу звітності, створену урядом (http://egsu.
energo.gov.kz/webapp/pages/home.jsf). Після проведення що-
річного незалежного аудиту в першому кварталі року, компа-
нії-надрокористувачі завантажують у систему звітні дані (у ма-
шиночитному форматі) разом з аудиторськими висновками. 
Ця система дозволила Казахстану стати лідером у своєчаснос-
ті публікації даних в рамках ІПВГ.

У Монголії також запущена система, де в електронному фор-
маті звітують 922 компанії. Спеціальний портал (http://e-
reporting.eitimongolia.mn/) включає інформацію про ліцензій-
ні ділянки, їх геолокацію, дані про видобуток, фінансові показ-
ники. Починаючи з 2009 року, всі компанії звітують про еколо-
гічні платежі, які надходять на спеціальні рахунки уряду та ре-
гіонів. Це дає потужний поштовх для громадських обговорень 
щодо впливу видобувних проектів на довкілля.

Великобританія стала першою країною, що запровадила від-
критий реєстр бенефіціарів, тобто справжніх власників ви-
добувних компаній. Реєстр включає інформацію про харак-
тер залучення таких власників, їх повне ім›я, дату народжен-
ня, громадянство, місце та адресу постійного проживання  
(https://beta.companieshouse.gov.uk/).

http://egsu.energo.gov.kz/webapp/pages/home.jsf
http://egsu.energo.gov.kz/webapp/pages/home.jsf
http://e-reporting.eitimongolia.mn/
http://e-reporting.eitimongolia.mn/
https://beta.companieshouse.gov.uk/
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Німеччина повністю опублікувала свій перший звіт ІПВГ на 
порталі інтерактивних даних (http://www.rohstofftransparenz.
de/). Він надає контекстну інформацію про видобуток ресур-
сів, правові засади, доходи, навколишнє середовище, промис-
лові субсидії. Інтерфейс був розроблений для підвищення ін-
тересу серед широкого загалу, і зміст може безпосередньо по-
ширюватися в соціальних мережах. Вся інформація доступна 
для завантаження у форматі відкритих даних. Портал побудо-
ваний за кодом, наданим ІПВГ у США, вихідний код доступ-
ний на Github для вільного використання та адаптації до будь-
якої мови.

Індонезія створила статистичний розділ на своєму веб-сайті 
ІПВГ, який містить інтерактивні графіки щодо видобутку та до-
ходів, а також портал даних (http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/
main). Останній діє за принципом «єдиного вікна», надаючи 
доступ до відповідних даних про платежі, аналізу видобув-
ної галузі, економічних та соціальних наслідків – причому не 
лише на основі звітів ІПВГ, а й інших джерел.

http://www.rohstofftransparenz.de/
http://www.rohstofftransparenz.de/
http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/main
http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/main


Без залучення організацій грома-
дянського суспільства реалізація 
ІПВГ є неможливою. Принципи Іні-
ціативи стверджують, що «управ-
ління багатством природних ре-
сурсів на благо громадян країни 
належить до сфери діяльності суве-
ренних урядів, яка повинна здійс-
нюватися в інтересах їх національ-
ного розвитку».

Вимоги нового стандарту ІПВГ, за-
твердженого у 2016 році, чітко це 
регламентують. Вимога 1.3 стандар-
ту, а також спеціальний протокол го-
ворить про повне, активне та ефек-
тивне залучення громадянського су-
спільства до процесу ІПВГ. Громад-
ські організації – це головні актори в 
процесі ІПВГ, оскільки спільно з уря-
дом та компаніями співпрацюють 
в рамках багатосторонньої групи 
зацікавлених осіб. Загалом питання 
участі можна звести до наступних 
вимог:

      Загальний режим роботи 
громадських організацій

Уряд має забезпечити сприятливе 
середовище для участі громадян-
ського суспільства «з огляду на від-
повідне законодавство, норми та 
адміністративні правила», а також 
практику впровадження ІПВГ. На 
базовому рівні демократії повинні 

бути дотримані основоположні пра-
ва представників громадянського 
суспільства, що фактично залучені 
до ІПВГ, причому не лише членів 
БГЗО.

      Зобов’язання уряду 
працювати з громадськими 
організаціями

Уряд повинен на ранній стадії усу-
нути перешкоди у залученні гро-
мадських організацій до процесу 
впровадження Ініціативи. Зокрема, 
предметом розгляду можуть бути 
юридичні або нормативні обме-
ження можливості для громадських 
організацій вільно і активно брати 
участь у процесі ІПВГ.

      Залучення національних 
багатосторонніх груп 
зацікавлених сторін

Громадські організації повинні мати 
можливості самостійно призначати 
своїх представників у БГЗО. Забез-
печення їх робочої та політичної не-
залежності від уряду, компаній або 
інших сторін є гарантією дотриман-
ня інтересів громадськості.

      Вільне обговорення

Державні органи мають утримува-
тися від дій, які «можуть звузити або 
обмежити публічні дебати стосовно 
запровадження ІПВГ». Зацікавле-

Участь громади – обов’язкова
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ні особи з числа громадян повинні 
мати змогу вільно висловлюватися 
щодо питань прозорості та управ-
ління природними ресурсами, бра-
ти участь у розробці, впровадженні, 
моніторингу та оцінці процесу ІПВГ, 
мати право спілкуватися та співпра-
цювати між собою – за стандартом 
ІПВГ «без будь-яких обмежень, при-
мусу або репресій».

      Оцінка потреб

Розвиток потенціалу громадських 
організацій необхідний для забез-
печення їх активної участі. Необхід-

но звернути належну увагу на по-
долання технічних і фінансових об-
межень, включаючи забезпечення 
їх доступу до навчання та ресурсів, 
необхідним для участі в ІПВГ.

      Захист представників 
громадських організацій

Повідомлення про потенційний або 
реальний тиск на представників 
громадських організацій у країнах, 
де впроваджується ІПВГ, повинні 
насамперед розглядатися на відпо-
відній БГЗО. Водночас, Міжнародне 
правління ІПВГ може долучатися до 
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розслідування конкретних випадків 
і розгляду порушень.

Громадські організації беруть участь 
в ІПВГ безпосередньо, контролюючи 
імплементацію стандартів Ініціативи 
в своїх країнах, а також через глобаль-
ну коаліцію «Публікуй, що платиш» 
(Publish What You Pay). На міжнарод-
ному рівні також залучені такі орга-
нізації як Transparency International, 
Natural Resource Governance Institute, 
Open Society Institute, Global Witness, 
Oxfam та інші.

Як правило, зацікавлені НУО фор-
мують коаліцію, яка пізніше деле-

гує своїх представників до націо-
нальної БГЗО. В Україні, 3 липня 
2009 року з цією метою була ство-
рена Асоціація «ЕнергоТранспа-
рентність». Мета Асоціації – спри-
яти більш сталому економічному 
та соціальному розвитку шляхом 
підвищення рівня прозорості у сфе-
рі видобутку та транспортування 
природних ресурсів.

Зараз Асоціація об’єднує понад 10 
громадських організацій. Згідно з 
Принципами діяльності Асоціації, 
керівним органом є збори членів, 
які скликаються не рідше раз на 6 
місяців, в інший час діяльність ор-

Представники громадського сектору на конференції «ЕІТІ в Україні: як 
ефективно управляти ресурсами» (Київ, 21-22 лютого 2017 року)
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ганізовують обрані координатор 
Асоціації та його заступник, які оби-
раються на один рік. Збори розгля-
дають звіт координатора про реалі-
зацію цілей Асоціації, визначають 
пріоритети роботи на наступний 
період, а також щодва роки ви-
значають представників Асоціації 
для делегування до БГЗО на основі 
прозорих критеріїв: досвіду робо-
ти в галузі, знань про особливості 
впровадження ІПВГ та організацій-
ної спроможності.

Зараз Асоціація представляє не 
лише аналітичні центри з Києва, а 
також громадські організації, що 
здійснюють контроль за видобут-
ком на місцях (Львів, Івано-Фран-
ківськ, Сєвєродонецьк, Харків, Пол-
тава, Суми, Чернігів та ін.). Для при-
єднання до Асоціації необхідно по-
дати заяву та супровідні документи, 
більше інформації можна дізнатися 
у координаторів (контакти у кінці 
цієї брошури).

Починаючи з 2009 року, організа-
ції-члени Асоціації організували 
низку конференцій та круглих сто-
лів, підготували серію інформацій-
но-аналітичних матеріалів та здій-
снювали діяльність із просування 
та популяризації ІПВГ. Зокрема, з 
метою інформування усіх зацікав-
лених сторін було започатковано 
повноцінний портал ЕІТІ в Україні 
(eiti.org.ua). Традиційно щороку 
проводиться велика всеукраїнська 

конференція з питань прозорості та 
підзвітності у нафтогазовому та гір-
ничодобувному секторі.

Асоціація активно співпрацює 
з Міжнародним секретаріатом 
ІПВГ, Natural Resource Governance 
Institute та іншими міжнародни-
ми організаціями, а в 2016 році 
підтвердила членство у світовій 
мережі Publish What You Pay. Це 
дозволяє ділитися власними до-
сягненнями досвідом та отриму-
вати знання про передові практи-
ки громадської діяльності в інших 
країнах. Члени Асоціації регулярно 
беруть участь у тренінгах Євра-
зійського інформаційного хабу ви-
добувних галузей (Eurasia Extractive 
Industries Knowledge Hub), інших 
міжнародних зустрічах. Підтримку 
надають Міжнародний фонд «Від-
родження», Deutsche Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, Світовий банк, Natural 
Resource Governance Institute та 
інші донори.

Діяльність Асоціації наразі зосере-
джена не лише на роботі з громада-
ми у видобувних регіонах. Зокрема, 
ми проводимо серію круглих столів 
та обговорень про управління місце-
вими бюджетами та побудову діалогу 
з видобувними компаніями для пред-
ставників громад та активістів, нав-
чання про ІПВГ та її вигоди, а також 
низку адвокаційних проектів на поси-
лення вимог для звітності компаній.

http://eiti.org.ua/
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Чинні члени Асоціації, які беруть 
участь у роботі Багатосторонньої 
групи зацікавлених осіб (станом на 
кінець 2017 року): 

•  Олексій Орловський, Міжнарод-
ний фонд «Відродження»;

•  Владислав Дейнеко, Аналітичний 
центр регіонального співробітни-
цтва;

•  Олена Павленко, аналітичний 
центр DiXi Group;

•  Денис Казанський, Громадська 

організація «Центр дослідження 
проблем Східної України»;

•  Андрій Чубик, Центр глобалістики 
«Стратегія ХХІ»;

•  Віталій Филенко, Громадська орга-
нізація «Нова енергія»;

•  Ганна Кіященко, Громадська орга-
нізація «Полтавська філія Суспіль-
ної служби України»;

•  Максим Карпаш, Громадська орга-
нізація «Бюро розвитку інновацій 
та технологій».



Стандартом ІПВГ встановлено сім 
вимог до звітності в нафтогазовій 
та гірничодобувній галузях на всіх 
етапах ланцюжка створення варто-
сті – від видобутку ресурсів і до пе-
ретворення їх у суспільне благо.

Сфера дії останнього з українських 
звітів ІПВГ – чотири основні види 
корисних копалин (кам’яне вугілля, 
нафта, природний газ та руди залі-
за), а також транспортування на-
фти і газу, які покривають приблиз-
но 95% податкових надходжень від 
видобувних галузей в 2014-2015 рр. 
Додатково до звіту були включені 
руди титану та марганцю як сфери, 
привабливі для інвестування.

До сфери охоплення звіту були вклю-
чені 20 органів виконавчої влади, 96 
державних та бюджетних підпри-
ємства, інститутів та інших організа-
цій, а також 670 компаній видобув-
ної галузі. Разом з тим, звірці підля-
гали лише 9 основних видів плате-
жів від 97 великих видобувних ком-
паній, або 95,5% надходжень держа-
ви в 2015 році.

Попри те, що загалом лише 51 із 
цих 97 великих компаній нада-
ли відповіді на запит, звітом ІПВГ 
звірено 82,8% надходжень у 2015 
році, що цілком достатньо. Більш 
того, для 107 компаній наведена ін-
формація про кінцевих бенефіціар-
них власників.

Звіт ІПВГ поділяється на дві части-
ни: контекстну та власне звірку да-
них про платежі.

Контекстна інформація дає загаль-
не бачення того, як працює видо-
бувна галузь України. У ній містять-
ся відомості про:

•  інформацію, яку надали або не на-
дали конкретні компанії та дер-
жавні органи;

•  державну політику розкриття ін-
формації про кінцевих бенефіціар-
них власників компаній видобув-
них галузей;

•  кінцевих бенефіціарних власників 
відповідно до Єдиного державно-
го реєстру;

•  фіскальний режим видобувної га-
лузі (по кожному виду платежу 
подано інформацію про розподіл 
між бюджетами різних рівнів);

•  законодавство, яким регулюєть-
ся питання видобування корисних 
копалин;

•  функції та повноваження органів 
державної влади, задіяних у робо-
ті видобувних галузей;

•  загальні обсяги видобування ко-
рис них копалин на території 
України;

•  транспортування нафти та газу те-
риторією України;

Що можна дізнатися зі звітів ІПВГ
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•  роль видобувних галузей в еконо-
міці країни (частка у ВВП);

•  частку участі держави в галузі (що 
контролює держава, що – біз-
нес);

•  діяльність державних підприємств 
(чи працює ефективно, з користю 
для людей);

•  кількість спеціальних дозволів 
на користування надрами, пере-
лік результатів аукціонів з їх про-
дажу;

•  бюджетну підтримку видобувних 
галузей (наприклад, вугільної та 
залізорудної);

•  договори у видобувних галузях, 
зокрема істотні умови УРП та до-
говорів концесії (які зобов’язання 
взяв інвестор, які – держава).

Окрім того, у звіті міститься пере-
лік найбільших видобувних підпри-
ємств та обсяги видобутих ними 
природних ресурсів, по кожній ви-
добувній галузі наведено структуру 
запасів по категоріях та групах, по 
регіонах, визначено найбільші ро-
довища та басейни.

Звірка містить звірені Незалежним 
адміністратором дані, отримані від 

видобувних компаній та державних 
органів щодо сплати податків або 
інших платежів. Для звірки обрано 
як основні податки, так і неподатко-
ві види платежів (дивіденди, плата 
за надання адмінпослуг, державне 
мито, соціальні внески, цільові фон-
ди, штрафи, інші платежі).

Для зручності результати звірки 
даних подано в різному вигляді:

•  узагальнені результати звірки;

•  в розрізі видів доходів;

•  дезагреговані результати звірки (по 
кожній компанії та виду доходів);

•  детальна інформація про компанії, 
які не надали інформацію для Звіту.

•  детальна інформація про плате-
жі компаній, які не підлягали звір-
ці (через те, що вони були несут-
тєвими);

•  інформація про витрати видо-
бувних компаній на соціальні 
цілі (за вимогами законодавства, 
добровільні витрати і благодійні 
внески);

•  оцінка регіонального розподілу 
надходжень від видобувної га-
лузі.
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Зразок звірки сумарних податкових надходжень та розподіл інвестицій  
в основний капітал (з другого звіту ІПВГ України, дані за 2015 рік)

 Звіт ІПВГ України за 2014–2015 рр. 

 

стор. 94 з 561 

  
Малюнок 5.10-6: Інвестиції в основний капітал в окремі видобувні галузі в 2014–2015 рр.118 

В Україні поширеною практикою серед видобувних компаній є реєстрація юридичних осіб у 
столиці, незалежно від того, в якому регіоні ведеться безпосередня виробнича діяльність. Через 
це м. Київ є лідером серед усіх регіонів України за показником інвестицій в основний капітал у 
видобувні галузі. Серед інших регіонів можна виділити Дніпропетровську область, де знаходяться 
основні залізорудні підприємства України, та Полтавську область (завдяки нафтогазовим та 
залізорудним компаніям). До переліку лідерів не входить Харківська область, попри те, що на її 
території знаходяться основні газоносні родовища України. 

  
Малюнок 5.10-7: Інвестиції в основний капітал у видобувних галузях України за регіонами в 

2014–2015 рр.119 
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Маючи під рукою такий масив да-
них, громадськість може зосере-
джувати свою діяльність на при-
кладних питаннях пошуку додат-
кової та/або деталізованої інфор-
мації – про зв’язки між видобувни-
ми компаніями, зв’язки серед влас-
ників, уповноважених та інших пу-
блічних осіб, а також порівнювати 
дані українського звіту ІПВГ та дані 
звітності компаній з іноземним ка-
піталом у країнах їх реєстрації (або 
обігу акцій) по платежах на користь 
бюджетів різних рівнів в Україні. 
Не в останню чергу, ця інформа-
ція необхідна для налагодження 
ефективного діалогу як з компані-
ями, так і з місцевою владою щодо 
управління локальними бюджет-
ними ресурсами.

ІПВГ є цінною основою для нала-
годження якщо не співпраці, то 
принаймні діалогу між видобувни-
ми компаніями, органами влади та 
місцевими громадами щодо кон-
кретних проблем, які створюють-
ся від видобування вуглеводнів та 
інших корисних копалин. Для при-
кладу, с. Сенча Полтавської області 
тривалий час потерпало від наслід-
ків безгосподарності. Більше сотні 
свердловин на території громади, 

які оперуються державною компані-
єю «Укргазвидобування» (ГПУ «Пол-
тавагазвидобування») та деякими 
приватними компаніями, створи-
ли серйозне промислове наванта-
ження. Наслідками цього стали за-
бруднення поверхневих вод, пога-
ний стан доріг, шламові сховища, 
зростання захворюваності.

Як виявилося в ході круглих сто-
лів у рамках процесу ІПВГ, місце-
ва влада затримала на районному 
рівні кошти, виділені «Укргазвидо-
буванням» на вирішення проблем 
громади. Зрештою, у червні 2016 
року досягнуто домовленості між 
місцевою владою і ГПУ «Полтава-
газвидобування» щодо будівниц-
тва водогону для забезпечення 
громади якісною питною водою, 
а також виділення коштів на вирі-
шення екологічних проблем. Зо-
крема, триває діалог щодо утилі-
зації шламових відходів під контр-
олем громадськості.

Власне, ІПВГ дозволяє громадам 
активувати функції контролю, 
оскільки влада та відповідні контро-
люючі органи не завжди можуть за-
фіксувати всі порушення екологіч-
них і технологічних норм недобро-
совісними видобувними компанія-

ІПВГ та вигоди для громад
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ми, не кажучи вже про притягнен-
ня порушників до відповідальності.

Тим більше цінним є дані звітів ІПВГ, 
якщо взяти до уваги джерела напов-
нення місцевих бюджетів. Багато 
країн з високим ресурсним потенці-
алом мають розвинені методи роз-
поділу місцевих податкових над-
ходжень, які передбачають зни-
ження втручання уряду в розпоря-
дження місцевими бюджетами і на-
дання органам місцевого самовря-
дування можливостей використо-
вувати рентну плату та інші надхо-
дження в найбільш ефективний спо-
сіб – для задоволення потреб їх міс-
цевих громад.

Саме дані звіту ІПВГ дають розумін-
ня, як співвідносяться трансфер-
ти на користь місцевих бюджетів із 
платежами, здійсненими компанія-
ми, що ведуть діяльність у цих ре-
гіонах. Простіше кажучи, звіт ІПВГ 
допомагає зрозуміти, чи справед-
ливим є розподіл коштів, сплаче-
них тією чи іншою компанією до 
державного бюджету, на користь 
бюджету області, району або гро-
мади, на території яких ці компа-
нії працюють. Так, в останньому 
звіті ІПВГ Незалежний адміністра-
тор провів свою власну оцінку ре-

гіонального розподілу податкових 
надходжень. Відповідно до цього, 
близько 77% доходів, отриманих 
від добувної промисловості в 2014-
2015 роках, були розподілені се-
ред регіонів України. Наприклад, у 
Полтавську область у 2014 році на-
дійшло понад 8,65 млрд гривень, в 
той час як цей показник збільшив-
ся до 20 млрд грн в 2015 році. Схо-
жі цифри у Харківської області: 6,64 
млрд грн у 2014 році та 19,29 млрд 
грн у 2015 році. Крім того, велика 
кількість коштів надійшла у Дніпро-
петровську область: у 2014 році – 
11 млрд грн, тоді як у 2015 році - 15 
млрд грн.

Звітність за стандартом ІПВГ доз-
воляє оцінити майбутні надхо-
дження та спланувати бюджету-
вання на місцевому рівні. Станом 
на зараз, бюджети органів міс-
цевого самоврядування отриму-
ють декілька податкових платежів 
із видобувної галузі, зокрема 10% 
податку на прибуток підприємств, 
25% рентної плати за користуван-
ня надрами з видобування інших 
корисних копалин, 100% подат-
ку на землю, 55% екологічного по-
датку, 50% збору за використання 
води, а також і податок на доходи 
фізичних осіб, який розподіляєть-
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ся між різними рівнями регіональ-
них бюджетів (до 60%) і Держав-
ним бюджетом. 

Із 1 січня 2018 року набувають чин-
ності правила, за якими 5% рент-
ної плати за користування надра-
ми на видобуток нафти і газу буде 
перерахована на користь місце-
вих бюджетів. Відповідно до них, 
рентна плата буде розподілена у 
наступному співвідношенні: 1% – 
до сільських, селищних та міських 
бюджетів, 2% – до обласних бю-
джетів та 2% – до відповідних ра-
йонних бюджетів. Виняток станов-
лять бюджети міст обласного зна-
чення, а також бюджети об›єдна-
них громад, куди буде надходити 
3% цього податку.

Звіти ІПВГ стануть додатковим 
джерелом інформації, щоб про-
слідкувати як місцеві громади 
будуть розпоряджатися фінан-
совими ресурсами, яким чином 
забезпечать кращий економічний 
розвиток видобувних регіонів, як 
задовільнять такі потреби як по-
кращення інфраструктури і ком-
пенсація впливу на навколишнє 
середовище. У випадку, якщо Вер-

ховна Рада прийме законопроект 
№ 6229 «Про забезпечення про-
зорості у видобувних галузях», в 
Україні буде створено обов’язко-
ву систему звірки суми платежів, 
сплачених компаніями, та суми, 
що у підсумку надійшли до міс-
цевих бюджетів. Це також ство-
рить можливості контролю над ор-
ганами місцевого самоврядуван-
ня щодо належного оперування 
цими коштами для виконання їх 
зобов’язань. Причому інформація 
буде розкриватися у розрізі окре-
мих проектів (по кожному родови-
щу або групі родовищ), що дозво-
лить чітко визначати отримувачів 
платежів включно до конкретного 
локального бюджету.

Громадські організації разом із 
представниками бізнесу можуть 
сприяти розвитку обізнаності гро-
мад щодо їх можливості вплива-
ти на процес прийняття рішень 
в їхньому регіоні. Таким чином, міс-
цеві органи влади можуть не лише 
вимагати більше податкових надхо-
джень для їхніх бюджетів, але бути 
підзвітними своїм громадам щодо 
використання цих фінансових ре-
сурсів.
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Нарешті, вирішального значен-
ня набуває залучення інозем-
них компаній з кращим досві-
дом дотримання стандартів ді-
яльності. Окрім додаткових над-
ходжень до бюджетів усіх рівнів, 
це також принесе більш ефектив-
ні практики соціального діалогу з 
місцевими громадами, управлін-
ня впливом на навколишнє сере-

довище та інших питань. Для цьо-
го потрібно відповідне законо-
давство та регулювання, зокрема 
створення більш прозорих та кон-
курентних процедур видачі спеці-
альних дозволів, а також удоско-
налення системи адміністрування 
податків. ІПВГ – це процес, що до-
помагає усім зацікавленим сторо-
нам досягати таких рішень.

Представники команди ІПВГ в Україні відвідали кар’єр з видобутку бурого 
вугілля компанії LEAG в рамках робочого візиту української делегації ІПВГ 
до Німеччини (м. Котбус, Німеччина, 29 квітня 2017 року)



Корисні посилання і контакти

Офіційний сайт ІПВГ (eiti.org)

Офіційний сайт ІПВГ в Україні (eiti.org.ua)

Сторінка у Facebook (https://www.facebook.com/UAEITI/)

Національний секретаріат ІПВГ в Україні 
вул. Б. Хмельницького 401601 Київ
тел.: (044) 206 38 96
e-mail: eiti@mev.gov.ua, pr.eiti.ua@gmail.com 

Асоціація «ЕнергоТранспарентність»
координатор Віталій Филенко (fylenko@gmail.com)
заступник координатора Максим Карпаш (mkarpash@hotmail.com)

Міжнародна коаліція Publish What You Pay (www.publishwhatyoupay.org)

Інститут управління природними ресурсами (NRGI)  
(https://resourcegovernance.org/)


