
Протокол  

засідання багатосторонньої групи  

з питання імплементації в Україні Ініціативи щодо забезпечення  

прозорості у видобувних галузях (БГ ІПВГ)  

 
Онлайн платформа webex                                       5 квітня 2021 року 

15.00-16.30       

 
Порядок денний: 

 

1. Вступне слово (Вікторія Гнатовська, в.о. Генерального директора Директорату з 

питань формування енерго- та ресурсоефективної політики) 

2. Затвердження Звіту ІПВГ за 2018 рік (Андрій Кітура, ТОВ «Ернст енд Янг 

Аудиторські почлуги») 

3. Затвердження запиту на Правління EITI щодо адаптованої імплементації Стандарту 

ІПВГ на 2020-2021 роки (Олеся Нехорошко, Голова Національного Секретаріату 

ІПВГ – 5хв.) 

4. Затвердження Робочого Плану ІПВГ на 2021 рік (Олеся Нехорошко, Голова 

Національного Секретаріату ІПВГ – 10 хв.) 

5. Затвердження Технічного завдання для підготовки Звіту ІПВГ 2020 року (Олеся 

Нехорошко, Голова Національного Секретаріату ІПВГ – 10 хв.) 

 

Присутні: члени багатосторонньої групи ІПВГ від громадськості – 4,  від 

центральних органів виконавчої влади – 4 , від  компаній – 2 . 

Список учасників засідання додається. 

 

1. Вступне слово 

Вікторія Гнатовська привітала усіх учасників засідання Багатосторонньої групи щодо 

імплементації Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні. від імені в.о. Міністра 

енергетики України  Юрія ВІТРЕНКА.  

Оскільки в.о. Міністра наразі у відрядженні, та враховуючи  невідкладність питань, які 

має розглянути Багатостороння група ІПВГ, засідання доручено провести заступниці голови  

Багатосторонньої групи, – президенту ГО «Діксі Груп»  Олені Павленко. 

Вікторія зазначила, що на засіданні будуть розглянуті важливі питання  стосовно 

виконання Закону України «Про забезпечення прозорості видобувних галузей» та 

імплементації Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні,  і зокрема  питання 

стосовно  схвалення Звіту ІПВГ за 2018 рік. Вікторія подякувала компанії ТОВ «Ернс енд 

Янг», за підготовку змістовного  і якісного  документу, що містить багато цікавої інформації  

для  всіх зацікавлених сторін. 

Окрім  схвалення Звіту ІПВГ сьогодні планується  затвердити Робочий План ІПВГ на 

2021 рік в якому визначені основні заходи щодо впровадження ІПВГ у 2021 році, зокрема 

підготовки звіту за 2020 рік,  запуску онлайн-платформи ІПВГ, проведення публічних 
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заходів, налагодження діалогу стосовно впровадження ІПВГ на регіональному рівні та інші 

заходи. 

Вікторія зазначила, що з початку 2021 року процес ІПВГ продовжується і  уже 

відбулися   важливі події , а саме: 

✓ проведені навчання  стосовно роботи  з онлайн-платформою ІПВГ для 

видобувних компаній; 

✓ відбулися онлайн-конференції  щодо розкриття інформації про екологічні 

платежі у національних звітах ІПВГ, а також стосовно презентації Звіту ІПВГ 

за 2019 рік  та  обговорення  питань прозорості та підзвітності видобувного 

сектору в умовах пандемії та енергетичного переходу; 

✓ у лютому 2021 року,  Міністерством було прийнято на баланс  «Електронну 

систему подання та аналізу звітності ІПВГ», яка створена в рамках 

міжнародної технічної допомоги Німецького товариства міжнародного 

співробітництва (GIZ), проекту «Ефективне управління державними 

фінансами ІІІ».  

Пропонується Багатосторонній групі, при розгляді Технічного  завдання,  обговорити 

питання щодо  можливості використання  онлайн-платформи в тестовому режимі, для 

підготовки Звіту ІПВГ за 2020 рік. 

Вікторія Гнатовська побажала усім членам БГ ІПВГ продуктивної роботи та 

передала слово для головування та модерації Олені Павленко. 

 

2. Затвердження Звіту ІПВГ за 2018 рік 

Представник Незалежного адміністратора компанії ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські 

послуги», Андрій Кітура, презентував  Звіт ІПВГ за 2018 рік.  

А. Кітура зазначив, що в контекстній частині Звіту ІПВГ 2018 року розкрито наступні 

галузі – нафта, газ, вугілля, руди заліза, титану і марганцю, глини вогнетривкі та тугоплавкі, 

пісок кварцовий та каміння будівельне (щебінь), а також транспортування нафти і 

природного газу. По кожній корисній копалині наведена інформація про роль та характер 

відповідальності держави, запаси корисних копалин в розрізі геологічних та 

адміністративних регіонів, обсяги видобування та ін.  

Незалежний адміністратор зазначив, що Звіт ІПВГ 2018 року, у порівнянні з 

попередніми звітами, має наступні особливості: 

✓ додалась інформація про екологічні аспекти видобувної діяльності; 

✓ попроектна дезагрегація (частково); 

✓ розкрито інформацію про квазіфіскальні витрати; 
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✓ суттєво деталізовано інформацію про участь держави. 

А. Кітура відзначив, що відсоток звірки становить 99,1%, що є надзвичайно високим 

показником у порівнянні з попередніми роками і, навіть, у порівнянні з іншими країнами, 

що готують такі звіти. 48 компаній надіслали відповіді на анкети: 22 (із 25) компаній – 

нафта і природний газ (в т. ч. транспортування), 13 (із 14) компаній – кам’яне вугілля, 13 (із 

13) компаній – руди заліза.  

Незалежний адміністратор зазначив,  що наступні розділи можуть бути цікавими та 

корисними для користувачів Звіту ІПВГ 2018: 

✓ Внесок видобувних галузей в економіку (випуск, ВВП, зайнятість, капітальні 

інвестиції, експорт); 

✓  Квазіфіскальні операції у газовидобувній галузі; 

✓  Бюджетні програми у видобувних галузях; 

✓ Трансфертні платежі (дотації) підприємствам державного сектору економіки; 

✓  Кредитні гарантії для державних підприємств; 

✓  Залучення зовнішнього фінансування видобувними підприємствами; 

✓  Нерозподілений прибуток видобувних підприємств; 

✓  Фінансова звітність видобувних компаній у відкритому доступі; 

✓  Кінцеві бенефіціарні власники видобувних компаній; 

✓  Аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами; 

✓  Інформація про виконання показників окремих міжбюджетних трансфертів 

(житлові субсидії для населення); 

✓  Перелік вугільних шахт, що знаходяться на тимчасово непідконтрольній 

території 

Андрій Кітура виніс на обговорення членів БГ ІПВГ питання зі сплатою дивідендів 

НАК «Нафтогаз» державі у 2018 році. За даними компанії  НАК «Нафтогаз» було сплачено 

29 497 614 000 грн дивідендів державі. За даними держорганів  було отримано 28 597 

621 391,71 грн дивідендів від НАК «Нафтогаз». Різниця між цифрами становить 899 

992 608,29 грн. Отримати пояснення цього розходження не вдалось ні від компанії, ні від 

державних органів. Незалежному адміністратору вдалось встановити, що у 2018 році було 

створено код 2101100 «Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, 

вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є державна власність» і за весь рік на цей код 

надійшла сума - 899 992 608.29 грн, що співпадає з різницею, зазначеною вище. 

Віталій Филенко, представник ГО «Нова енергія», звернув увагу на некоректну, на 

його думку, підміну в Звіті понять «Вартість видобутку» та «Середня вартість реалізації». 
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Відповідно, на його думку, зміст відповідних підпунктів не відповідає їхній назві. Данні про 

вартість видобутку газового конденсату в Звіті взагалі відсутні. 

Олександр Шумський, представник Державної податкової служби України, підтримав 

недопустимість такої заміни понять з точки зору національного законодавства. 

Олена Павленко, президент ГО «Діксі груп», на правах головуючої, запропонувала 

доручити Олесі Нехорошко, голові Національного секретаріату ІПВГ, звернутися до 

Міжнародного секретаріату ІПВГ за додатковими роз’ясненнями з цього питання, аби 

уникнути непорозумінь в майбутньому. Таку пропозицію було підтримано членами БГ 

ІПВГ.  

• На голосування БГ ІПВГ було винесено питання щодо схвалення Звіту ІПВГ за 2018 

рік 

Члени БГ ІПВГ проголосували «за» одноголосно. 

3. Затвердження запиту на Правління EITI щодо адаптованої імплементації 

Стандарту ІПВГ на 2020-2021 роки 

 Олеся Нехорошко, голова Національного Секретаріату ІПВГ, презентувала запит на 

Правління EITI щодо адаптованої імплементації Стандарту ІПВГ на 2020 та 2021 роки. Суть 

запиту полягає в тому, що Правління EITI має дозволити Україні не включати у Звіт ІПВГ 

дані підприємств, що працюють на території анексованого Криму та у зоні ООС. В тож же 

час, БГ  ІПВГ може включати, будь які доступні дані від видобувних підприємств, котрі 

працюють на цих територіях. 

Олексій Орловський, член Правління EITI, зазначив, що буде звертатись до своїх 

колег з Правління, щоб у майбутньому у подібних запитах від України та інших країн 

робити більш загальне формулювання, наприклад, «до визнання міжнародною спільнотою 

закінчення ООС на території Луганської та Донецької областей». 

 

• На голосування БГ ІПВГ було винесено питання щодо схвалення запиту на Правління 

EITI щодо адаптованої імплементації Стандарту ІПВГ на 2020-2021 роки 

Члени БГ ІПВГ проголосували «за» одноголосно. 

 

4. Затвердження Робочого Плану ІПВГ на 2021 рік 

Олеся Нехорошко, Голова Національного Секретаріату ІПВГ, презентувала Робочий 

План ІПВГ на 2021 рік та звернула увагу членів БГ ІПВГ на Звіт ІПВГ за 2020 рік, котрий 

включено у цей документ, зокрема на те, що даний Звіт треба опублікувати до кінця 2021 

року у зв’язку з тим, що Звіт фінансується з загального фонду Державного бюджету 

України і кошти Незалежному адміністратору мають бути оплачені до 31 грудня 2021 року. 

Також варто звернути увагу, що мінімальний життєздатний продукт (MVP) онлайн 
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платформи ІПВГ було передано Міністерству енергетики України, а до робочого плану 

включено вдосконалення цієї платформи. Також варто врахувати лист громадської сторони 

БГЗО щодо включення в Робочий план на 2021 рік публікацію підписаних контрактів, у 

тому числі підписаних Угод про розподіл продукції.  

 

• На голосування БГ ІПВГ було винесено питання щодо схвалення робочого Плану 

ІПВГ на 2021 рік. 

Члени БГ ІПВГ проголосували «за» одноголосно. 

 

5. Затвердження Технічного завдання для підготовки Звіту ІПВГ 2020 року 

Олеся Нехорошко, голова Національного Секретаріату ІПВГ, презентувала технічне 

завдання на Звіт ІПВГ 2020 року. Технічне завдання було підготовлено на основі шаблону 

від Міжнародного Секретаріату EITI, котрий узгоджується зі Стандартом ІПВГ 2019 року.  

Віталій Филенко порекомендував додати руди урану до етапу техніко-економічної 

оцінки Звіту ІПВГ і  також порекомендував узгодити усі визначення в технічному завданні 

із Законом України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях». 

 

• На голосування БГ ІПВГ було винесено питання щодо схвалення Технічного завдання 

для підготовки Звіту ІПВГ 2020 року 

Члени БГ ІПВГ проголосували «за» одноголосно. 

 

РІШЕННЯ 

1. Члени БГ ІПВГ схвалили звіт  ІПВГ за 2018 рік. 

2. Члени БГ ІПВГ схвалили запит на Правління EITI щодо адаптованої 

імплементації Стандарту ІПВГ 2019 року. 

3. Члени БГ ІПВГ схвалили робочий план ІПВГ на 2021 рік. 

4. Члени БГ ІПВГ схвалили Технічне завдання на підготовку Звіту ІПВГ 2020 

року. 

 

 

Заступник голови 

Багатосторонньої групи ІПВГ   

 

               

Олена ПАВЛЕНКО 
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Список   

учасників засідання Багатосторонньої групи  ІПВГ 

                                                     5 квітня 2021 року  

 

Міненерго     онлайн-платформа Webex 15.00-16.30   

  

1 Вікторія ГНАТОВСЬКА 

 

– в.о. генерального  директора Директорату 

з питань формування енерго- та 

ресурсоефективної політики Міненерго 

2 Лариса МИКИТКО 

 

– державний експерт Директорату з питань 

формування енерго- та 

ресурсоефективної політики Міненерго 

3 Олеся НЕХОРОШКО 

 

– голова Національного Секретаріату ІПВГ 

в Україні 

4 Сергій КАСЯНЧУК 

 

– Державної служба геології та надр 

України, член БГ ІПВГ (замість Романа 

Сарамаги) 

5 Олександр ШУМСЬКИЙ 

 

– начальник управління а Департаменту 

податкового адміністрування Державної 

податкової служби України, член БГ 

ІПВГ 

6 Роман ІЛЬТЬО 

 

– виконавчий Віце-Президент з 

соціального та екологічного розвитку 

ПАТ «Укрнафта», член БГ ІПВГ 

7 Петро МАКСИМЧУК 

 

– заступник голови Секретаріату НТР з 

питань надрокористування АТ «НАК 

«Нафтогаз України», член БГ ІПВГ 

8 Інна КУЗНЄЦОВА 

 

 головний спеціаліст Департаменту з 

питань надрокористування та 

відновлення довкілля Міндовкілля, член 

БГ ІПВГ 

9 Олена ПАВЛЕНКО  

 

 

– президент ГО «ДІКСІ ГРУП», член БГ 

ІПВГ 

10 Олексій ОРЛОВСЬКИЙ 

 

– директор Програми «Демократична 

практика» Міжнародного Фонду 

«Відродження», член БГ ІПВГ 

11 Ольга ХАУЛЯК  

 

– Голова ГО «Агенція розвитку та 

співробітництва», член БГ ІПВГ 

12 Віталій ФИЛЕНКО 

 

– голова Ради ГО «Нова енергія», член БГ 

ІПВГ 

13 Світлан МІЗІНА – Радник  проекту Німецького товариства 

міжнародного співробітництва (GIZ), 

спостерігач 
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14 Ольга ПОЛУНІНА 

 

– ГО «ДІКСІ ГРУП» 

15 Андрій КІТУРА 

 

– ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські 

послуги» 

16 Ірина КАЛИТА 

 

– ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські 

послуги» 

17 Ірина ПРИЛІПКО 

 

– ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські 

послуги» 

18    

 

 



 

 
 

 

Вих. № 16/2021 

Від 19 лютого 2021 р. 

 

 

 

В.о. Міністра енергетики України 

Вітренку Ю. Ю. 

 

 

Шановний Юрію Юрійовичу! 
 

Від імені аналітичного центру DiXi Group дозвольте висловити свою повагу та 

звернутись із наступним. 

Як відомо, 31 грудня 2020 року було укладено 7 угод про розподіл продукції (УРП) 

на Софіївській, Угнівській, Балаклійській, Іванівській, Зінківській, Бузівській і 

Берестянській вуглеводневих ділянках, а 14 січня 2021 року – ще одну УРП на Варвинській 

ділянці. Також, є низка угод, укладених у попередні роки, наприклад, на Юзівській площі. 

Відповідно до статей 5 та 11 Закону України «Про забезпечення прозорості у 

видобувних галузях»  (далі – Закон), Міністерство енергетики має розкрити істотні умови 

видобувних угод (разом із відповідними витягами з таких угод), які видобувні компанії 

повинні надіслати Міненерго у місячний термін з дати укладання відповідної угоди (п.4 

статті 12).  

До істотних умов згідно Закону, зокрема, відносяться: 

 назва угоди, номер, дата укладення, найменування сторін; 

 дата набрання чинності, строк її дії; 

 предмет угоди; 

 права та обов’язки сторін щодо користування надрами, інші права на природні 

ресурси; 

 гарантії щодо стабільності норм законодавства (за наявності); 

 умови щодо особливостей справляння платежів; 

 операційні зобов’язання, зокрема програми робіт; 

 зобов’язання щодо природоохоронних заходів;  

 вимоги щодо безпеки та охорони праці; 

 соціальні зобов’язання, включаючи участь у розвитку місцевої інфраструктури та 

положення про використання робіт, товарів і послуг, які виконуються, 

постачаються або надаються суб’єктами господарювання тощо. 

Також, до інформації, що підлягає розкриттю відповідно до цього Закону, є бонуси, 

сплачені видобувною компанією на користь уряду, – як такі, що відносяться до визначення 

терміну «платежі» за статтею 1 Закону. 

Оскільки 14.02.2021 пройшов місячний термін з дати укладання останньої УРП, DiXi 

Group звертається до Міністерства енергетики з проханням виконати вимоги Закону 

«Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» та опублікувати істотні умови 

всіх укладених УРП. Також, хотіли б підкреслити, що інформація про виплачені державі 

бонуси за укладеними УРП має бути включена у звіти ІПВГ за 2020 та 2021 роки відповідно.  

 

З повагою, 

Президент ГО «Діксі Груп» 

 

     

 

О.М. Павленко 

 

Громадська 
організація  
«ДІКСІ ГРУП» 
01021 м. Київ 
Вул. Інститутська 18А,  

Офіс 3 

ЄДРПОУ 36159679 
Р/р 26004257852200 
Публічне акціонерне  
тов-во «Укрсиббанк» в 

м.Києві, МФО 351005 

+38 044 253 66 94 
author@dixigroup.org 
olepav@dixigroup.org 
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