
 
 
 
  

 
Річний Звіт про прогрес 

 за 2019 рік 

Україна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 



                                                                                                              

                          

 
 
 
EITI Ukraine 
Bohdana Khmelnytskogo St. 4, Kyiv, Ukraine, e-mail: eiti@mev.gov.ua tel: +380 (044) 206 36 96  www.eiti.org.ua  

2 
 

Зміст 
Загальна оцінка роботи за рік ........................................................................................................................ 3 

Оцінка роботи у співставленні з цілями та роботами, що наведені в робочому плані ............................ 7 

Оцінка роботи у співставленні з вимогами ІПВГ ........................................................................................ 12 

Опис прогресу щодо відповідності іншим вимогам ІПВГ .......................................................................... 19 

Короткий опис зворотної реакції БГЗО на рекомендації процесу санкціонування (якщо може бути 

застосовано) .................................................................................................................................................. 23 

Загальні витрати на впровадження : ........................................................................................................... 27 

Інші додаткові коментарі ............................................................................................................................. 27 

Додаток 1. Перелік ІПВГ подій в Україні за 2019 рік .................................................................................. 28 

Додаток 2. Рекомендації до Звіту та процесу впровадження ІПВГ від Незалежного адміністратора та 

статус їх виконання ....................................................................................................................................... 42 

 

 

  

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/


                                                                                                              

                          

 
 
 
EITI Ukraine 
Bohdana Khmelnytskogo St. 4, Kyiv, Ukraine, e-mail: eiti@mev.gov.ua tel: +380 (044) 206 36 96  www.eiti.org.ua  

3 
 

Загальна оцінка роботи за рік 
 
Наведіть коротку довідку про роботу ІПВГ, проведену за минулий рік, відповідно до 
вимоги 7.4(а)(i).  
 
За 2019 рік відбулося 4 засідання БГЗО. Під час засідань було затверджено проект Звіту 
ІПВГ за 2017 рік, Робочий План на 2019 рік, Звіт про прогрес за 2018 рік, запит на 
Правління ІПВГ щодо адаптованого впровадження Стандарту ІПВГ на 2018 та 2019 
роки, запит на Правління ІПВГ щодо зміни строків публікації Звіту ІПВГ за 2017 рік, щодо 
зміни дати початку валідації України та проходження валідації за Стандартом ІПВГ 
2016 року, а також інші важливі питання, пов’язані з впровадженням ІПВГ в Україні. На 
засіданнях БГЗО було презентовано Звіт про непрямий внесок видобувних галузей в 
економіку України та онлайн платформу ІПВГ. За підтримки Уряду Німеччини через 
проект «Ефективне управління державними фінансами» члени БГЗО  пройшли тренінги 
з розробки системи моніторингу та оцінки і розробили основні принципи розробки 
відповідного документу. Перший проект моніторингу та оцінки був розроблений  
представниками Національного Секретаріату ЕІТІ та аналітичного центру ГО «Діксі 
Груп» за підтримки USAID, далі дане дослідження вдосконалювалось за підтримки Фонду 
«Відродження». У 2019 році члени БГЗО провело оцінку та моніторинг впровадження 
ІПВГ в Україні за 2018 та 2019 роки за підтримки наступних донорів - Уряду Німеччини 
через проект «Ефективне управління державними фінансами», Фонду «Відродження» 
та за підтримки USAID «Energy Sector Transparency». Дана система передбачає 
дворівневу оцінку прогресу впровадження ІПВГ та оцінку впливу ІПВГ на реформи в країні 
по чотирьох наступних категоріях: управління та адміністрування Секретаріату ІПВГ, 
створення діалогового майданчику для розвитку стратегічних ідей та пропозицій, 
розширення ІПВГ та напрацювання нових напрямів діяльності та посилення 
партнерства між органами місцевого самоврядування, компаніями та інститутами 
громадянського суспільства. Така система оцінки реалізації ІПВГ є першою серед країн, 
що впроваджують ІПВГ.  
 
Стандарт ІПВГ 2019 року, котрий був затверджений на Глобальній конференції ІПВГ в 
м. Париж у червні 2019 року, було перекладено українською мовою та розповсюджено 
друковані примірники. 
 
У лютому 2019 року в Києві відбулось 42-ге засідання Правління ІПВГ на якому були 
присутні близько 150 людей з країн, що імплементують та підтримують Ініціативу. 
Засідання Правління ІПВГ та супутні круглі столи відвідали Міністр енергетики – Ігор 
Насалик та колишній міністр Володимир Демчишин, а також тоді керівник офісу 
ефективного регулювання, майбутній прем’єр-міністр Олексій Гончарук.  
 
Протягом 2019 року за підтримки Світового Банку працював Національний 
Секретаріат ІПВГ у складі трьох осіб – Голови Секретаріату ІПВГ (зайнятість на повний 
робочий день), Менеджера по закупівлях (зайнятість на пів робочого дня) та 
Менеджера з комунікацій (зайнятість на пів робочого дня). 
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Окрема увага була приділена наступним напрямкам діяльності: 
 

• Кроки в напрямку переведення впровадження ІПВГ в електронний формат 
 
Відповідно до рішення Правління ІПВГ, протягом найближчих років країни мають перейти 
на електронне впровадження ІПВГ (mainstreaming). Наразі процес впровадження ІПВГ 
вимагає залучення значної кількості людських ресурсів та значних затрат часу, тому на 
порядку денному роботи БГЗО є автоматизація процесів впровадження ІПВГ в Україні 
шляхом створення електронної платформи подання звітності із верифікацією даних за 
допомогою електронно-цифрового підпису.  
 
Це дозволить: 

 знизити навантаження на підзвітні установи; 
 скоротити терміни подання та опрацювання даних в рамках подання звітності ІПВГ; 
 забезпечити розкриття та публікацію найбільш актуальних даних у видобувних 

галузях у форматі відкритих даних, а також вчасну публікацію звітів ІПВГ відповідно 
до вимог Стандарту ІПВГ; 

 зменшити кількість залученого до процесу впровадження ІПВГ персоналу; 
 скоротити витрати на підготовку звітів ІПВГ; 
 забезпечити сталість процесу впровадження ІПВГ в Україні; 
 в подальшому автоматизація процесів ІПВГ може сприяти уникненню дублювання 

подання звітності для суб’єктів господарювання, тобто дерегуляції галузі. 
 
Члени БГЗО та Національний секретаріат вивчали досвід інших країн, які запровадили або 
запроваджують подібні електронні системи. Мінекоенерго було виділено кошти в розмірі 
1 млн. на підтримку ІПВГ в рамках технічної допомоги від Єврокомісії. За підтримки 
проекту USAID «Прозора енергетика» ТОВ «Ернст енд Янг» провело дослідження щодо 
створення онлайн платформи для звітування за стандартом ІПВГ. Дослідження 
проводилось з серпня по грудень 2018 року.  У 2019 році за підтримки Уряду Німеччини 
через проект «Ефективне управління державними фінансами», що реалізується 
федеральною компанією GIZ GmbH було проведено ряд стратегічних сесій та робочих 
зустрічей щодо розробки базової версії онлайн платформи ІПВГ. З серпня 2019 по лютий 
2020 року працювала IT команда для розробки електронної платформи ІПВГ. Відбір IT 
команди відбувався експертною комісією, що складалась з представників Міністерства, 
Національного Секретаріату та членів БГЗО від громадськості (аналітичний центр DiXi 
Group). На разі йде процес передачі онлайн платформи ІПВГ Міністерству енергетики та 
захисту довкілля України. Очікується, що збір інформації для підготовки Звітів ІПВГ за 2018 
та 2019 роки вже буде відбуватись за допомогою цієї платформи. 
 
Варто зазначити, що розробка онлайн платформи ІПВГ включена в план дій із 
впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2018-2020 роках. 
   

• Вдосконалення нормативно-правової бази для впровадження ІПВГ в Україні 
 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/


                                                                                                              

                          

 
 
 
EITI Ukraine 
Bohdana Khmelnytskogo St. 4, Kyiv, Ukraine, e-mail: eiti@mev.gov.ua tel: +380 (044) 206 36 96  www.eiti.org.ua  

5 
 

У вересні 2018 року народні депутати України проголосували за прийняття Закону України 
«Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» №2545-VIII (далі – Закон про ІПВГ). 
Закон передбачає розкриття контрактів, бенефіціарних власників, по проектне звітування 
та запровадження відповідальність у формі штрафів за ненадання інформації. Закон 
посилається на  виконання вимог Стандарту ІПВГ. Протягом 2019 року розроблялись 
нормативно-правові підзаконні акти щодо форм звітування та штрафів за неподання звітів 
ІПВГ. Прийняття цих нормативно-правових актів очікується у 2020 році. 
З метою приведення у відповідність Закону про ІПВГ до Стандарту ІПВГ 2019 року, 
прийнятого у червні 2019 року на Глобальній конференції в м. Париж, та усунення деяких 
технічних питань у поточній редакції Закону про ІПВГ, було розроблено зміни до Закону 
України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» №2545-VIII. У квітні 2020 
року відбулось перше публічне обговорення змін до Закону про ІПВГ з представниками 
Верховної Ради, Мінекоенерго, Держгеонадра, видобувних компаній та громадськості. 
 

• Впровадження комунікаційної стратегії та продовження роботи в регіонах 
 

Завдяки підтримки Уряду Німеччини через проект «Ефективне управління державними 
фінансами», що реалізується федеральною компанією GIZ GmbH у 2019 році була 
проведено низку заходів на національному рівні.  Зокрема, тренінги для громадськості, 
круглі столи та публічні обговорення різних форматів. 
За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Уряду Німеччини у 2018-2019 роках 
було втілено проект стратегічної підтримки обраних пілотних громад видобувних регіонів 
у освоєнні рентних коштів, які надійшли в межах впровадження норм Закону України 
№1793 «Про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної 
плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового 
конденсату». За підтримки МФ «Відродження» та проекту USAID «Energy Sector 
Transparency» у 2019 році було проведено низку заходів в рамках проекту розбудови 
потенціалу Асоціації «ЕнергоТранспарентність» для реалізації процесу впровадження ІПВГ 
в Україні. У рамах співпраці українських та німецьких громадських організацій у рамках 
проекту MAP, було проведено низку спільних семінарів із визначення пріоритетів роботи 
у регіонах, а також підготовлені спільні публікації з обміну кращим досвідом.  
Громадські організації, що залучені в імплементацію ІПВГ в Україні, протягом 2019 року 
поширювали досвід України в інших країнах. Представниця БГЗО Олена Павленко взяла 
участь у стратегічній зустрічі громадськості Лівану щодо питань ІПВГ, активна комунікація 
здійснювалась із громадськими організаціями Албанії, Тунісу, країн Середньої Азії.  
Загалом за 2019 рік на регіональному та національному рівнях відбулось більше 51 заходів 
про прозорість галузі.  Детальна інформація про кожен захід наведена у Додатку 1 до 
цього Звіту. 
Протягом 2019 року було 213 згадувань ІПВГ в українських ЗМІ, також було 4106 
відвідувань веб-сайту ІПВГ.  
 
 

• Підготовка Звіту ІПВГ 2017 
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Під час підготовки  Звіту ІПВГ 2017 БГЗО взяла до уваги прогалини у розкритті інформації в 
Звітах ІПВГ за 2014-2015 та 2016 роки, які були виявлені під час першої валідації України. 
У жовтні 2019 року за підтримки МФ «Відродження» було проведено тренінг по 
оновленому Стандарту ІПВГ 2019 року та підготовці України до другої валідації. Тренінг 
проводила Регіональна директорка Міжнародного Секретаріату ІПВГ Оляна Валігура та 
технічний спеціаліст Крістофер Клаусен.  
Як і у минулі роки, в рамках підготовки Звіту ІПВГ за 2017 рік було проведено детальну 
техніко-економічну оцінку, яка дозволила БГЗО визначитися зі сферою охоплення звіту та 
списком підзвітних установ. Не дивлячись на те, що матеріальними з точки зору ІПВГ 
лишаються тільки нафтогазовий, вугільний та залізорудний сектори, БГЗО прийняла 
рішення розширити сферу охоплення звіту, включивши до його контекстної частини 
інформацію про сектор видобутку глин тугоплавких, вогнетривких та піску кварцового.  У  
Звіті ІПВГ 2017 року було значно доопрацьовано відповідність вимогам Стандарту, 
розкриття інформації щодо яких було оцінено Міжнародним секретаріатом ІПВГ в процесі 
валідації як недостатнє, зокрема інформація про квазіфіскальні платежі та дані щодо 
транзакцій державних підприємств, питання матеріальності, розкриття доходів від 
транспортування та ін. 
 
Під час підготовки Звіту члени БГЗО активно долучалися до надання коментарів до 
проміжних звітів та документів, що надавалися компанією незалежним адміністратором. 
Також важливою була участь членів БГЗО у процесі отримання даних від підзвітних 
установ, що допомогло підвищити відсоток отриманих даних та покращити охоплення з 
метою досягнення відповідності вимогам Стандарту. 
 
У грудні 2019 року члени БГЗО схвалили проект Звіту ІПВГ за 2017 рік. У березні 2020 року 
було схвалено Звіт ІПВГ 2017 року. 
 

• Участь у валідаційному процесі 
 
У 2017 році Україна вперше проходила процес валідації – перевірки на відповідність 
впровадження ІПВГ вимогам стандарту ІПВГ. У квітні 2018 року членам БГЗО було 
розіслано валідаційний звіт, підготований за результатами вищезазначеного процесу, до 
якого зі сторони БГЗО було надано низку зауважень та коментарів. Окремого листа було 
надіслано Правлінню ІПВГ з проханням врахувати звіт ІПВГ за 2016 рік у валідаційному 
процесі. 
 
Початок другої валідації України було заплановано на кінець грудня 2019 року, але 
узв’язку з відтермінуванням публікації Звіту ІПВГ за 2017 рік до червня 2020 року, БГЗО 
також подало запит на Правління ІПВГ щодо перенесення другої валідації та її 
проходження за Стандартом 2016 року. Запит щодо перенесення строків валідації було 
позитивно схвалено Правлінням ІПВГ. На разі, початок другої валідації України 
заплановано на 30 червня 2020 року. Перевірятись буде Звіт ІПВГ України за 2017 рік. 
Оцінюватись будуть 8 виправних дій, котрі були надані Правлінням ІПВГ під час першої 
валідації України, решта вимог буде перевірятись для отримання впевненості, що не 
відбулось погіршення. 
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Оцінка роботи у співставленні з цілями та роботами, що наведені в робочому плані 

 
Оцінка прогресу в досягненні цілей, наведених у робочому плані (Вимога 1.5), включаючи 
дію та результати встановлених цілей (Вимога 7.4(a)(iv)). 
 
Багатостороння група зацікавлених сторін може 

• Надати перелік задач та цілей, наведених у робочому плані, опис прогресу в їх 
досягненні.  

• Надати короткий опис робіт, наведених у робочому плані, із зазначенням того, 
чи були виконані ці роботи. Включити всі додаткові роботи, які не 
передбачалися в робочому плані,  але сприяли досягненню більш широких цілей.  

 
Протягом року були виконані наступні цілі та пункти робочого плану: 
 
Національний пріоритет: підвищення прозорості та відкриття даних у видобувних 
галузях. 
 
Ціль 1.1 Опубліковано Звіт ІПВГ України за 2017 рік 
 

• Технічне завдання для Незалежного адміністратора розроблено та узгоджене БГЗО 

(2018 рік); 

• Укладено угоду з Незалежним адміністратором (завершено у 2019 році); 

• Збирання Незалежним адміністратором відомостей від уряду та компаній 

(завершено у 2019 році); 

• Проведення звірки платежів, складання звіту (завершено у 2019 році); 

• БГЗО затверджує Звіт ІПВГ 2017 (завершено у 2020 році); 

Ціль 1.2. Інтеграція ІПВГ в Урядові системи 
 

• Закон України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» від 18.09.2018 
№2545 – VIII прийнято на засіданні Верховної Ради України. Впровадження ІПВГ 
закріплено на рівні закону, звітування в рамках ІПВГ є обов’язковим. 
Протягом 2019 року було розроблено підзаконні акти до ЗУ «Про забезпечення 
прозорості у видобувних галузях», але вони не буди прийняті Кабінетом Міністрів 
України. Прийняття підзаконних актів очікується у 2020 році. 

• У 2019 році було представлено аналітичний звіт з розробки автоматизованої 
системи збору даних Звіту ІПВГ, підготовлений за підтримки USAID, а також 
розроблено автоматизовану систему збору та обробки даних Звіту ІПВГ за 
підтримки GIZ. У 2020 році проходить передача платформи ІПВГ до Мінекоенерго. 
Збір даних для підготовки Звітів ІПВГ за 2018 та 2019 роки буде відбуватись 
електронно. 

• Розкриття інформації про бенефіціарних власників – протягом 2019 року 
відбувалась розробка механізму верифікації бенефіціарних власників. 
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Ціль 1.3.  Інші заходи впровадження ІПВГ в Україні 
 

• Опубліковано щорічний звіт про прогрес; 

• Розроблено робочий план на 2019 рік; 

• Підготовлено та фіналізовано проект моніторингу та оцінки імплементації ІПВГ, за 
підтримки USAID, GIZ та Фонду «Відродження»; 

• Підготовку Звіту ІПВГ за 2019 рік включено до загального фонду Державного 
бюджету України на 2020 рік. 

 
Ціль 1.4  Підсилення потенціалу залучених до ІПВГ сторін 
 

• Національний секретаріат ІПВГ продовжує функціонування та підтримку БГЗО; 

• Семінари, тренінги для залучених сторін (перелік наведено у додатку); 

• У лютому 2019 року проведено засідання Правління ІПВГ в Києві; 

• на Глобальній Конференції ІПВГ у м. Париж, у червні 2019 року, проведено круглий 
стіл від України за участю уряду, парламенту, компаній та громадянського 
суспільства; 

• у вересні було проведені спільні заходи між українськими та німецькими ГО 
залученими до імплементації ІПВГ; 

• у грудні 2019 року було прийнято делегацію Національного Секретаріату ІПВГ 
Албанії з метою обміну досвідом з впровадження ІПВГ та розкриття бенефіціарних 
власників; 

• реалізовано проект міжнародного співробітництва Грузія-Вірменія-Україна. 
 
Національний пріоритет: зміцнено партнерство між урядом, органами місцевого 
самоуправління, компаніями та місцевими громадами з метою зменшення напруги. 
 
Ціль 2.1. Інформаційна робота в регіонах  
 

• Продовжена активна робота в регіонах задля створення партнерства, 
ідентифіковано нові питання для співпраці (перелік наведено у додатку); 

 

• Реалізовано проект щодо стратегічної підтримки обраних пілотних громад 
видобувних регіонів у освоєнні рентних коштів в межах норм ЗУ №1793 «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за 
користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового 
конденсату». 

• Продовжується посилення спроможності громад через співпрацю з місцевими 
громадськими організаціями в рамках Асоціації «Енерготранспаретнтність»  
 

Ціль 2.2. Ефективне впровадження комунікаційної стратегії 
 

• Проведено низку інформаційно-освітніх заходів - семінари, лекції, тренінги, круглі 
столи, публічні обговорення для різних цільових аудиторій. Більш детальна 
інформація наведена у Додатку 1 «Перелік ІПВГ подій в Україні за 2019 рік»; 
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• Оновлено офіційний логотип ІПВГ в Україні; 

• Перекладено Стандарт ІПВГ 2019 року українською мовою та надруковано 
брошури; 

• Проведено тренінги щодо оновленого Стандарту ІПВГ 2019 року; 

• Опубліковано Звіт про Непрямий вплив видобувної галузі на економіку України; 

• Опубліковано брошуру «Підвищення прозорості в енергетичному секторі через 
впровадження ІПВГ: успішні історії України та Німеччини»; 

• Розпочато розробку системи Моніторингу та оцінки впровадження ІПВГ в Україні. 
 
Виконання зазначених вище пунктів дало змогу досягти окреслених в плані цілей: 
схвалено Проект Звіту ІПВГ за 2017 рік, створення онлайн платформи ІПВГ, відбулися 
позитивні зрушення у забезпеченні потенціалу Уряду та компаній України щодо 
впровадження ІПВГ та вжито заходів на шляху досягнення статусу країни, що відповідає 
вимогам ІПВГ. 
 
Суттєвого прогресу було досягнуто  у виконанні пунктів робочого плану, спрямованих на 
створення партнерства між урядом, місцевими органами державного управління, 
компаніями та місцевим населенням.  
 

Таблиця 1. Статус виконання цілей Робочого плану ІПВГ за 2019 рік 
 

Національний 
пріоритет 

Ціль Статус Коментар 

1.Підвищення 
прозорості та 
відкриття даних у 
видобувних галузях 

Ціль 1.1 Опубліковано  
Звіт ІПВГ за 2017 рік 
 

Виконано 
частково 

Протягом 2019 року було 
схвалено Проект Звіту ІПВГ за 
2017 рік. Україна подала запит 
на Правління ІПВГ щодо 
продовження термінів публікації 
Звіту ІПВГ за 2017 рік і отримала 
позитивну відповідь. Термін 
публікації Звіту продовжено до 
30.06.2020.  
 

Ціль 1.2. Інтеграція 
ІПВГ в Урядові 
системи 
 

Виконано 
частково 

Важливим кроком для сталої 
імплементації ІПВГ в Україні 
було прийняття Закону «Про 
забезпечення прозорості у 
видобувних галузях» у вересні 
2018 року. Закон робить 
звітування ІПВГ обов’язковим 
для компаній та органів влади. 
Підзаконні акти були розроблені 
протягом 2019 року, їх схвалення 
очікується у 2020 році.  
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Ціль 1.3.  Інші заходи 
впровадження ІПВГ в 
Україні 
 

Виконано Опубліковано щорічний Звіт про 
прогрес, Робочий план, 
фінансування Звіту ІПВГ за 2019 
рік включено до загального 
фонду Державного бюджету 
України на 2020 рік. 

Ціль 1.4  Підсилення 
потенціалу залучених 
до ІПВГ сторін 
 

Виконано Національний секретаріат ІПВГ 
продовжує функціонування та 
підтримку БГЗО; 
Семінари, тренінги для 
залучених сторін (перелік 
наведено у додатку); 
У лютому 2019 року проведено 
засідання Правління ІПВГ в 
Києві; 
на Глобальній Конференції ІПВГ 
у м. Париж у червні 2019 року 
проведено круглий стіл від 
України за участю уряду, 
парламенту, компаній та 
громадянського суспільства; 
досягнення України щодо 
питань бенефіціарного права, 
децентралізації та закону про 
ІПВГ було представлено на 
міжнародній виставці у м. 
Париж; 
у вересні 2019 року було 
проведено низку спільних 
заходів між українськими та 
німецькими громадськими 
організаціями, залученими в 
імплементацію ІПВГ 
у грудні 2019 року було 
прийнято делегацію 
Національного Секретаріату 
ІПВГ Албанії з метою обміну 
досвідом з впровадження ІПВГ 
та розкриття бенефіціарних 
власників; 
 
реалізовано проект 
міжнародного співробітництва 
Грузія-Вірменія-Україна. 
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2. Зміцнено 
партнерство між 
урядом, органами 
місцевого 
самоуправління, 
компаніями та 
місцевими 
громадами з метою 
зменшення 
напруги. 

Ціль 2.1. 
Інформаційна робота 
в регіонах  
 

Виконано Проводилась активна робота в 
регіонах. З переліком усіх 
заходів можна ознайомитись у 
Додатку 1. 

Ціль 2.2. Ефективне 
впровадження 
комунікаційної 
стратегії 
 

Виконано Проводилась активна робота в 
регіонах та в м. Києві . З 
переліком усіх заходів можна 
ознайомитись у Додатку 1. 
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Оцінка роботи у співставленні з вимогами ІПВГ 
 

Оцінка по кожній окремій вимозі прогресу в досягненні та  та/або підтримці відповідності 

кожній з цих вимог  ІПВГ (Вимога 7.4(a)(ii)). Це має включати будь які дії, що здійснюються 

для вирішення таких питань, як розподіл доходів (5), збирання доходів (4), соціально-

економічні витрати (6),  законодавча та інституційна база, включаючи укладання 

договорів та видачу ліцензій (2), а також Розвідка та видобування (3).   

 

БГЗО може провести оцінку відповідності вимогам, використовуючи таблицю, наведену 

нижче: 

 

Вимоги: Прогрес: 
Нагляд з боку 
багатосторонньої групи 
зацікавлених осіб (вимога 1) 

Протягом 2019 року БГЗО ухвалило наступні важливі 
документи – Звіт ІПВГ 2017 та усі його етапи підготовки, 
Робочий план 2019, Звіт про прогрес 2018, запити на 
Правління ІПВГ щодо адаптованої імплементації на 2018 та 
2019 роки, щодо продовження строків публікації Звіту ІПВГ 
2017 та строків валідації. Члени БГЗО взяли участь в 
обговоренні онлайн платформи ІПВГ та Звіту з моніторингу та 
оцінки впровадження ІПВГ в Україні. 

Згідно ЗУ «Про забезпечення прозорості у видобувних 
галузях» Національний Секретаріат ІПВГ та Міністерство 
енергетики, за фінансової підтримки Уряду Німеччини через 
проект «Ефективне управління державними фінансами», що 
реалізується федеральною компанією GIZ GmbH, розробляли 
оновлене положення про БГЗО. На разі Положення проходить 
погодження у Державній регуляторній службі, після цього 
воно буде заюстовано у  Міністерстві юстицій України. 

У діючому складі БГЗО – 30% жінок та 70% - чоловіків. 

Законодавча та 
інституційна база, 
включаючи укладання 
договорів та видачу ліцензій 
(вимога 2) 

Відповідно до статті 13 Конституції України надра та природні 

ресурси, які знаходяться в межах території України, природні 

ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 

економічної зони є об'єктами права власності Українського 

народу. Від імені Українського народу права власника 

здійснюють органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування в межах, визначених Конституцією. 

Законодавча та інституційна база видобувних галузей України 

описана у Розділі 6 Звіту ІПВГ за 2017 рік. 

В Україні наявне законодавство щодо обов’язкового 
розкриття даних про бенефіціарних власників 
підприємств незалежно від їх приналежності до певних 
галузей. Звіт ІПВГ України  розкриває інформацію про 
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бенефіціарних власників видобувних компаній у розділі 
6.6.3 та Додатку 6. Дані були надані відповідно 
відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Також 
шаблон звітності містив відповідний запит до підзвітних 
установ з проханням надати відповідну інформацію. 
 
Окрім того, протягом року були здійснені кроки щодо 
верифікації бенефіціарних власників видобувних 
компаній. Зокрема, відповідне дослідження у 
нафтогазовому секторі було проведено Центром 
протидії корупції за підтримки Міжнародного Фонду 
«Відродження». 
Також варто зазначити, що кроки щодо покращення 
імплементації бенефіціарного права в Україні, а саме – 
удосконалення програмного забезпечення Реєстру з 
метою диверсифікації інформації про засновника та 
кінцевого бенефіціара (контролера) юридичної особи та 
вироблення механізму верифікації бенефіціарних 
власників, що містяться у реєстрі закріплено у Плані дій 
із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий 
уряд» у 2018 – 2020 роках. Очікуваними результатами 
здійснення заходу є передача достовірних відомостей з 
Реєстру до Глобального реєстру бенефіціарних 
власників; запровадження верифікації відомостей про 
кінцевих бенефіціарних власників та ін.  
Питання розкриття контрактів належить до ключових 
питань порядку денного ІПВГ на міжнародному рівні.  
Згідно вимог законів України «Про концесію» (ст. 17, 24), 
«Про оренду державного та комунального майна» (ст. 5, 
15, 16) вже сьогодні договори концесії, оренди в 
обов'язковому порядку підлягають оприлюдненню. 
Копія угоди (разом з програмою робіт та ліцензією)  
оприлюднюється на веб-сайті Держгеонадра. На разі 
закритими залишаються угоди про розподіл продукції та 
угоди про спільну діяльність. 
Отже, розуміючи його важливість, вимога розкривати 
контракти була включена до змін до Закону України   
«Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»,  
який широко обговорювався всіма зацікавленими 
сторонами. 

Розвідка та видобування 
(вимога 3) 

Роль держави у нафтогазовій галузі України є найвищою з усіх 

видобувних галузей. Держава в особі Кабінету Міністрів 

України володіє 100% акцій АТ «НАК «Нафтогаз України» та 

НАК «Надра України». 
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АТ «НАК «Нафтогаз України» - це вертикально-інтегрована 

компанія з повним циклом операцій з розвідки та розробки 

родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, 

транспортування та зберігання нафти і газу, постачання 

природного і скрапленого газу споживачам.  

Дочірні компанії АТ «НАК «Нафтогаз України» є найбільшими 

підприємствами у галузі видобування природного газу (АТ 

«Укргазвидобування») та нафти (ПАТ «Укрнафта»), а також 

природніми монополями, які здійснюють переміщення 

природного газу через митний кордон України 

трубопровідним транспортом у режимі транзиту (далі 

«транзит»), транспортування та зберігання природного газу 

(АТ «Укртрансгаз») і нафти (АТ «Укртранснафта»). 

Незважаючи на помірне збільшення обсягів видобування 

природного газу на 2,4% в 2017 році порівняно з попереднім 

роком, власних ресурсів не було достатньо для забезпечення 

внутрішніх потреб споживання в повній мірі. Відповідно, 

спостерігалось збільшення обсягів імпорту природного газу 

на 27,9% порівняно з 2016 роком. 

Обсяги видобування нафти у 2017 році скоротились на 6,4%, а 

газового конденсату – збільшились на 3,7%. При цьому імпорт 

нафти в 2017 році зріс майже вдвічі порівняно з 2016 році. 

Нехарактерним для України був експорт нафти у 2017 році, 

хоч і його обсяг був несуттєвим. 

В України рівень розробленості власних покладів природного 

газу та нафти залишається низьким. Таким чином, при 

збереженні поточного рівня видобування, власних запасів 

нафти вистачить на 72 роки, газового конденсату на 67 років, 

а природнього газу на 40 років, що свідчить про необхідність 

інвестицій в ці галузі та розробки нових родовищ. 

Обсяг транзиту природного газу територією України у 2017 

році зріс на 13,7% порівняно з 2016 року і становив 93,5 млрд 

куб. м, тоді як обсяг внутрішнього транспортування 

природного газу споживачам України зменшився на 7,1% і 

склав 27,4 млрд куб. м. Загальний дохід АТ «Укртрансгаз» від 

основної діяльності продовжив зростати у 2017 році і 

становив 51 181,4 млн грн, з них дохід за надання послуг з 

транзиту природного газу територією України - 22 122,2 млн 

грн, а за послуги з внутрішнього транспортування – 6 898,9 

млн грн. 

Обсяг внутрішнього транспортування нафти на НПЗ України у 
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2017 році становив 2,1 млн т, що у півтора рази більше, ніж у 

2016 році. Темп зростання обсягів транзиту нафти територією 

України був порівняно меншим - зростання на 0,72% до 13,9 

млн т у 2017 році. Згідно з даними АТ «Укртранснафта», у 2017 

році дохід компанії від транспортування нафти для 

споживачів України становив 165,3 млн грн, а від транзиту 

нафти – 3 573,5 млн грн. 

Детальніше інформація про галузях можна прочитати у 

Розділі 5 Звіту ІПВГ за 2017 рік. 

 

Збирання доходів (вимога 4) Згідно з даними ДПС, чотири видобувні галузі (видобування 

кам’яного вугілля, нафти, природного газу та руд заліза), а 

також транспортування нафти і природного газу відповідають 

за 97,34% надходжень податкових та інших платежів на 

користь держави від видобувних галузей в 2017 році. У зв’язку 

з економічною важливістю галузей видобування руд титану та 

руд марганцю, а також плани уряду щодо приватизації 

ключових титанових підприємств України, члени БГЗО 

прийняли рішення (Протокол засідання БГЗО від 22 листопада 

2019 року) включити їх в сферу охоплення звіркою у Звіті ІПВГ 

за 2017 р., незважаючи на те, що надходження від цих галузей 

на користь держави є відносно незначними. 

Враховуючи важливість висвітлення даних про 
транспортування газу та нафти в Україні, та на основі 
проведеної техніко-економічної оцінки, яка довела 
суттєвість надходжень до бюджету від зазначеної 
діяльності, БГЗО узгодила необхідність включення 
інформації про транспортування до сфери охоплення 
Звіту. У контекстній частині Звіту наведено дані про 
маршрути, обсяги  транспортування і тарифи на 
транспортування, а також компанії, що його здійснювали 
та їх доходи. Окрім того, у Розділі 5.2.5 Звіту наведено 
детальну інформацію про кошти, сплачені за 
транспортування нафти і газу. 
Детально про платежі компаній та доходи уряду можна 
прочитати у Розділі 7 Звіту ІПВГ 2017. 

Розподіл доходів (вимога 5) На всіх стадіях бюджетного процесу здійснювався аудит та 

оцінка ефективності управління бюджетними коштами, а 

також контроль за дотриманням бюджетного законодавства. 

Контроль за надходженням коштів до Державного бюджету 

України та їх використанням здійснювала Рахункова палата, 

що публікувала відповідні звіти на своєму веб-сайті. За 
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допомогою Єдиного веб-порталу використання публічних 

коштів також можливо відстежувати витрати державного 

бюджету в режимі реального часу (можливий пошук за 

розпорядниками бюджетних коштів, за конкретними 

транзакціями, регіонами тощо). 

Державний фінансовий контроль, спрямований на перевірку 
дотримання бюджетного законодавства, зокрема аудит щодо 
законного та ефективного використання державних чи 
комунальних коштів і майна та виконання бюджетних 
програм, здійснює Державна аудиторська служба України 

 
Інформація щодо розподілу податкових надходжень між 
бюджетами різних рівнів наведена в розділі 6.5. 

 

Соціально-економічні 
витрати (вимога 6) 

У Звіті ІПВГ за 2017 рік за результатами анкетування 
видобувних компаній було зібрано інформацію про їх 
платежі на соціальні та благодійні цілі, а саме: 

• Соціальні витрати в грошовій та натуральній 
формі, які вимагаються від компаній згідно з 
законодавством України, угодами про розподіл 
продукції, угодами про користування надрами, 
інвестиційними зобов'язаннями, концесійними 
договорами, договорами купівлі-продажу 
державного майна чи будь-якими іншими 
зобов'язаннями перед державою, центральним 
та місцевими органами влади, обов’язковість 
яких встановлена нормативно-правовими актами 
чи договорами, пов’язаними з видобувною 
діяльністю; 

• Будь-які витрати на соціальні цілі, які здійснені 
компаніями добровільно; 

• Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно 
наданих компаніями державним підприємствам, 
установам та організаціям, органам державної 
влади та місцевого самоврядування або іншим 
реципієнтам; 

• Благодійні внески та пожертви (у розумінні 
Закону України «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації), надані компаніями 
державним підприємствам, установам та 
організаціям, органам державної влади та 
місцевого самоврядування або іншим 
реципієнтам; 

• квазіфіскальні операції. 
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Крім цього, витрати на соціальні та благодійні цілі були 
проаналізовані за такими напрямками їх призначення 
як:  

• охорона здоров’я; 

• освіта та наука; 

• охорона природного середовища; 

• підтримка місцевих громад та інше. 
 
Деталізація вказаних платежів компаній, а також 
інформація про найбільших платників соціальних витрат 
у розрізі компаній подана у зазначеному вище розділі 
5.10.3. Звіту. 
 
Додатково, у розділі 6.6.7. звіту надано інформацію про 
взаємодію між видобувними компаніями і місцевими 
громадами. 

Результати та вплив 
(вимога 7) 

Команда UAEITI приділяє значну увагу поінформованості 
громадськості з метою розуміння того що означають 
цифри у Звіті ІПВГ, а також заохочує публічні дебати на 
тему ефективного використання доходів від видобутку 
природніх ресурсів. Зі списком публічних заходів у м. 
Києві та видобувних регіонах можна ознайомитись у 
Додатку 1. 
За підтримки Уряду Німеччини через проект «Ефективне 
управління державними фінансами» члени БГЗО  
пройшли тренінги з розробки системи моніторингу та 
оцінки і розробили основні принципи розробки 
відповідного документу. Перший проект моніторингу та 
оцінки був розроблений  представниками 
Національного Секретаріату ЕІТІ та аналітичного центру 
ГО «Діксі Груп» за підтримки USAID, далі дане 
дослідження вдосконалювалось за підтримки Фонду 
«Відродження». У 2019 році члени БГЗО провело оцінку 
та моніторинг впровадження ІПВГ в Україні за 2018 та 
2019 роки за підтримки наступних донорів - Уряду 
Німеччини через проект «Ефективне управління 
державними фінансами», Фонду «Відродження» та за 
підтримки USAID «Energy Sector Transparency». Дана 
система передбачає дворівневу оцінку прогресу 
впровадження ІПВГ та оцінку впливу ІПВГ на реформи в 
країні по чотирьох наступних категоріях: управління та 
адміністрування Секретаріату ІПВГ, створення 
діалогового майданчику для розвитку стратегічних ідей 
та пропозицій, розширення ІПВГ та напрацювання нових 
напрямів діяльності та посилення партнерства між 
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органами місцевого самоврядування, компаніями, 
інститутами громадянського суспільства та ЦОВВами. 

  

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/


                                                                                                              

                          

 
 
 
EITI Ukraine 
Bohdana Khmelnytskogo St. 4, Kyiv, Ukraine, e-mail: eiti@mev.gov.ua tel: +380 (044) 206 36 96  www.eiti.org.ua  

19 
 

Опис прогресу щодо відповідності іншим вимогам ІПВГ 
 

Вимога 
Стандарту ІПВГ 

Розділ Звіту 

2.1 Опис нормативного та фіскального регулювання  видобувних галузей, а також основні 
напрямки реформування представлені в Розділі 6 Звіту, а саме: 

• Огляд законодавства, що регулює питання видобування корисних копалин, у тому 
числі нормативні акти у сфері оподаткування видобувних галузей – Розділ 6.1  

• Функції та повноваження органів державної влади – Розділ 6.2, Додаток 5 

• Реформування регуляторного та фіскального режиму видобувної галузі у 2017 році – 
Розділ 6.3 

• Регулювання державної участі у видобувних галузях – Розділ 6.4 

• Фіскальний режим, у тому числі інформація про податкові надходження до бюджетів 

різних рівнів (податкова децентралізація) – Розділ 6.5 

• Регуляторний режим – Розділ 6.6, у тому числі: 

o Огляд спеціальних дозволів на користування надрами – Розділ 6.6.2 

• Огляд договорів у видобувних галузях та інших договорів, пов’язаних із 
видобуванням корисних копалин – Розділи 6.6.4 та 6.6.5 

2.2 У Розділі 6.6.2 описана процедура надання спеціальних дозволів на користування надрами 
(в тому числі щодо видів користування надрами, на які надаються дозволи, процедур та 
порядку одержання дозволів, критеріїв, за якими надаються дозволи тощо). 

Інформація щодо аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, які 
відбулися в 2017 році, та переможців цих аукціонів наведена у Додатку 8. 

Інформація щодо чинних та запланованих реформ з питань надання спеціальних дозволів 
наведена в Розділі 6.3. 

2.3 Інформація про реєстр спеціальних дозволів на користування надрами та відомостей, 
доступних у такому реєстрі, наведена у Розділі 6.6.1. 

2.4 Інформація про договори у видобувних галузях та вимоги щодо їх оприлюднення, в тому 
числі відомості про укладені договори та конкурсів на укладення нових договорів (де 
застосовно), інформація щодо оподаткування діяльності за такими угодами наведена в 
Розділах 6.6.4 та 6.6.5. 

Інформація щодо реформ з питань оприлюднення договорів у видобувних галузях наведена 
в Розділі 6.3. 

2.5 Інформація про державну політику розкриття інформації щодо кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів) компаній видобувних галузей, а також відомості про таких осіб, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі, викладені в Розділі 6.6.3.  

Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) підзвітних організацій 
відповідно до Єдиного державного реєстру наведена в Додатку 6. 

2.6 • Пояснення ролі державних підприємств в видобувних галузях (вимога 2.6 а) І.) –  
Розділи 5.1.1, 5.2.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1, 5.7.1, 5.8.1, 5.9.1 

• Правила, що регулюють взаємовідносини між державними підприємствами і 
державою (вимога 2.6 а) І.) – Розділ 6.4 

• Практика взаємовідносини між державними підприємствами і державою (вимога 
2.6 а) І.): 

− інформація про нерозподілений прибуток, реінвестиції і зовнішнє 
фінансування -  Розділи 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 6.4.1.2 

− інформація про дивіденди - Розділ 6.4.3, Розділ 7.5.1, Додаток 10 (розділ 
18.9) 
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• Участь держави і державних підприємств у статутному капіталі видобувних 
компаній (вимога 2.6 а) ІІ.): 

− частка держави в статутному капіталі видобувних підприємств –  Розділи 
5.1.1, 5.2.1, 5.4.1 

− обсяг відповідальності держави за зобов’язання видобувних компаній –  
Розділи 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 6.4.1.3 

− кредити і державні гарантії за позиками – Розділи 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 6.4.4.3 

• Фінансова звітність та висновки незалежного аудитора видобувних компаній 
державного сектору економіки (вимога 2.6 b)) – Додаток 12 

 
Інформація щодо участі держави у видобувних галузях міститься в Розділі 6.4 Звіту, а саме: 

• Визначення «підприємств, що перебувають у власності держави» (SOE) , 
фінансування їх діяльності та відповідальність держави за покриття витрат таких 
підприємств - Розділ 6.4.1 

• Державна політика у сфері управління суб’єктами господарювання державного 
сектора економіки, в тому числі чинні та заплановані реформи у сфері державного 
управління – Розділ 6.4.2 

• Огляд видів платежів підприємств із державною участю на користь держави – Розділ 
6.4.3 

• Огляд видів платежів держави на користь підприємств із державною участю (в тому 
числі заходи державної підтримки та державної допомоги) – Розділ 6.4.4 

• Функції підприємств із державною участю та платежі на користь підприємств з 
державною участю – Розділ 6.4.5. 

Характеристика відповідальності держави за покриття витрат підприємств, що перебувають 
у власності держави (SOE), викладена в наступних розділах Звіту: 

• 6.4.1.3 (щодо відповідальності за зобов’язаннями підприємств, що перебувають у 
власності держави) 

• 6.4.4 (щодо деяких заходів державної підтримки) 

• 6.6.4 та 6.6.5 (щодо ролі та відповідальності держави в рамках УРП та ДСД 
відповідно) 

• Відомості щодо аудиту та розкриття фінансової звітності підприємств, які 
перебувають у власності держави (SOE), викладені в Розділі 4.3. 

3.1 Інформація щодо суттєвих розвідувальних робіт наведена в кожному розділі, присвяченому 
окремій галузі, а саме: 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.3, 5.6.3, 5.7.3, 5.8.3. 

3.2 • Інформація щодо запасів корисних копалин наведена в Розділі 5, а саме: 5.1.2, 
5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, 5.7.2, 5.8.2, 5.9.2. 

• Інформація щодо обсягів видобування (в натуральних одиницях) корисних копалин 
наведена в Розділі 5, а саме: 5.1.4, 5.2.4, 5.3.4, 5.4.4, 5.5.4, 5.6.4, 5.7.4, 5.8.4, 5.9.4. 

• Інформація щодо вартості видобутих корисних копалин наведена в Розділі 5.10.1.1   

3.3 Інформація щодо експорту та імпорту наведена в Розділі 5, а саме: 5.1.5, 5.2.6, 5.3.5, 5.4.5, 
5.5.5, 5.6.5, 5.7.5, 5.8.5, 5.8.5.  
В офіційній статистистиці відсутня дезагрегована інформація про експорт та імпорт корисних 
копалин, які охоплювались Звітом ІПВГ 2017 в розрізі областей України.  

4.1 Інформація щодо податків та інших доходів держави від видобувних галузей представлена в 
Розділі 7, а також в Додатках 10, 11. 

4.2 В Україні механізми передачі частини видобутої продукції на користь держави не 
використовуються. Це було закріплено в рішенні БГЗО від 22.11.2019 року. При цьому, в 
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анкетах для видобувних копаній були включені відповідні запитання і за результатами 
анкетування не було виявлено фактів передачі частки прибутків видобувних компаній на 
користь держави. 

4.3 В Україні механізми бартерних та інфраструктурних угод з державою не використовуються. 
Це було закріплено в рішенні БГЗО від 22.11.2019 року. При цьому, в анкетах для 
видобувних копаній були включені відповідні запитання і за результатами анкетування не 
було виявлено фактів бартерних угод між видобувними компаніями і державою. 

4.4 Інформація щодо транспортування нафти та газу, в т.ч. транзитної діяльності, наведена в 
Розділі 5.2.5. 

Доходи від транспортування розкрито в Розділі 5.2.5 частково через відсутність повної і 
дезагрегованої інформації від компаній. 

Дані про маршрути (вимога 4.4 І.) не можуть бути розкриті через технічні особливості 
функціонування газо- та нафтотранспортної системи в Україні. 

4.5 • Інформація про трансфертні платежів (дотації, субсидії, субвенції) від держави 
видобувним компаніям державного сектору економіки – Розділи 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 
6.4.4 

• Інформація про дивіденди видобувних компаній державного сектору економіки на 
користь держави – Розділ 7.5.1, Додаток 10 (розділ 18.9) 

• Взаємовідносини між державою і державними підприємствами в рамках угод про 
спільну діяльність, концесійних договорів, угод про розподіл продукції – Розділи 
5.1.1, 5.2.1, 5.4.1 

• Платежі від видобувних компаній на користь державних підприємств були 
визначені несуттєвими та не підлягали розкриттю у Звіті ІПВГ за 2017 рік згідно з 
рішенням БГЗО від 6.09.2016 року 

Огляд видів платежів підприємств із державною участю на користь держави – Розділ 6.4.3 

4.6 Згідно результатів техніко-економічної оцінки та рішень БГЗО в сферу охоплення звіту 
увійшло два субнаціональні платежі, інформація щодо яких наведена у відповідних 
розділах, а саме: 

• податок на прибуток – Розділ 7.4.2, Додаток 10 (розділ 18.2) 

• податок на доходи фізичних осіб – Розділ 7.4.1, а також Додаток 10 (розділ 18.1); 

• плата за землю – Розділ 7.4.7, а також Додаток 10 (розділ 18.7); 

• екологічний податок – Розділ 7.4.8, а також Додаток 10 (розділ 18.8); 

• рентна плата за видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 
Розідл 7.4.3, Додаток 10 (розділ 18.3). 

Інформація щодо розподілу податкових надходжень між бюджетами різних рівнів у розрізі 
конкретного податку / збору наведена в Розділі 6.5. 

4.7 В Звіті представлено дезагреговану інформацію щодо доходів держави від видобувних 
галузей за видами платежів та конкретними компаніями (Додатки 10, 11).  

4.9 Інформація щодо процедур аудиту фінансової звітності за міжнародними стандартами 
наведена в Додатку 12. 

Згідно з рішенням БГЗО від 22.11.2019 року, повнота і достовірність даних підтверджується: 

− З боку видобувних компаній (приватних та державних) – підписами вищих 
посадових осіб цих компаній, які гарантують коректність надання даних, та/або 
висновками зовнішнього аудитора щодо наданих даних (у випадку наявності 
вказаного висновку), по кожній компанії. 

− Від державних органів – підписами вищих посадових осіб відповідного органу. 
Детальніше в Розділі 4.3. 

5.1 Інформація щодо розподілу податкових надходжень між бюджетами різних рівнів наведена 
в Розділі 6.5, Розділі 7 та Додатку 9. 
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5.2 Інформація щодо розподілу податкових надходжень між бюджетами різних рівнів наведена 
в Розділі 6.5, Розділі 7 та Додатку 9. 

5.3. Опис бюджетного процесу в Україні, а також огляд вимог щодо аудиту та оцінки 
ефективності управління бюджетними коштами міститься в Розділі 6.7. 

6.1 Інформація про витрати компаній на соціальні потреби та види квазіфіскальних витрат 
державних підприємств міститься в Розділах 6.6.6 та 6.6.7. 

Інформація щодо фактичних витрат видобувних компаній на соціальні та екологічні цілі 
наведена в Розділі 5.10.3. 

6.2 Інформація про витрати компаній на соціальні потреби та види квазіфіскальних витрат 
державних підприємств міститься в Розділах 6.6.6 та 6.6.7. 

Інформація щодо квазіфіскальних операцій видобувних компаній наведена в Розділі 5.11.1.  

6.3 Інформація щодо внеску видобувних галузей в економіку країни наведена в Розділі 5.10. 
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Короткий опис зворотної реакції БГЗО на рекомендації процесу 

санкціонування (якщо може бути застосовано) 
 

 
Відповідно до Вимоги 7.2 (а) (iii), надати короткий опис реакції БГЗО  та прогресу, 
досягнутого нею у виконанні рекомендацій зі звірки та санкціонуванню відповідно до 
Вимоги  7.1. БГЗО пропонується перерахувати всі рекомендації і відповідні заходи, які 
були здійснені  для їх виконання. БГЗО може відобразити те, як було змінено робочій 
план для виконання рекомендацій.  
 
У 2017 році Україна вперше проходила процес валідації. На засіданні Правління, котре 
відбулось 28-29 червня 2018 року у м. Берлін, було оголошено, що за результатами 
валідації Україна досягла значного прогресу у впровадженні ІПВГ. 
Нижче наведено кроки для вдосконалення процесу, рекомендовані  Міжнародним 
секретаріатом. Завдяки можливості заздалегідь ознайомитися з переліком таких кроків, 
БГЗО мало змогу врахувати більшість з них у новому Звіті ІПВГ за 2016 рік, потім 
рекомендації санкціонування були допрацьовані у Звіті ІПВГ за 2017 рік. Відповідні дані 
наведено нижче. 
 

1. Інформація щодо вимоги 2.6 Стандарту ІПВГ щодо участі держави, яка була 
недостатньо висвітлена у попередніх звітах, надана у наступних розділах Звіту 
ІПВГ за 2017 рік: 

 Пояснення ролі державних підприємств в видобувних галузях (вимога 2.6 а) І.) –  
Розділи 5.1.1, 5.2.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1, 5.7.1, 5.8.1, 5.9.1 

 Правила, що регулюють взаємовідносини між державними підприємствами і 
державою (вимога 2.6 а) І.) – Розділ 6.4 

 Практика взаємовідносини між державними підприємствами і державою (вимога 2.6 
а) І.): інформація про нерозподілений прибуток, реінвестиції і зовнішнє фінансування -  
Розділи 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 6.4.1.2; інформація про дивіденди - Розділ 6.4.3, Розділ 7.5.1, 
Додаток 10 (розділ 18.9) 

 Участь держави і державних підприємств у статутному капіталі видобувних компаній 
(вимога 2.6 а) ІІ.):частка держави в статутному капіталі видобувних підприємств –  
Розділи 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1;обсяг відповідальності держави за зобов’язання видобувних 
компаній –  Розділи 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 6.4.1.3; кредити і державні гарантії за позиками 
– Розділи 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 6.4.4.3 

 Фінансова звітність та висновки незалежного аудитора видобувних компаній 
державного сектору економіки (вимога 2.6 b)) – Додаток 12 

 Інформація щодо участі держави у видобувних галузях міститься в Розділі 6.4 Звіту, а 
саме: Визначення «підприємств, що перебувають у власності держави» (SOE) , 
фінансування їх діяльності та відповідальність держави за покриття витрат таких 
підприємств - Розділ 6.4.1 

 Державна політика у сфері управління суб’єктами господарювання державного сектора 
економіки, в тому числі чинні та заплановані реформи у сфері державного управління 
– Розділ 6.4.2 

 Огляд видів платежів підприємств із державною участю на користь держави – Розділ 
6.4.3 

 Огляд видів платежів держави на користь підприємств із державною участю (в тому 
числі заходи державної підтримки та державної допомоги) – Розділ 6.4.4 
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 Функції підприємств із державною участю та платежі на користь підприємств з 
державною участю – Розділ 6.4.5. 

 Характеристика відповідальності держави за покриття витрат підприємств, що 
перебувають у власності держави (SOE), викладена в наступних розділах Звіту: 6.4.1.3 
(щодо відповідальності за зобов’язаннями підприємств, що перебувають у власності 
держави); 6.4.4 (щодо деяких заходів державної підтримки); 6.6.4 та 6.6.5 (щодо ролі 
та відповідальності держави в рамках УРП та ДСД відповідно) 

 Відомості щодо аудиту та розкриття фінансової звітності підприємств, які перебувають 
у власності держави (SOE), викладені в Розділі 4.3. 

 
2. Відповідно до вимоги 4.1b, БГЗО має забезпечити, що суттєвість платежів від 
установ, які не звітують в рамках ІПВГ, та природа невідповідностей чітко досліджені та 
підкріплюють загальну оцінку Незалежного Адміністратора щодо повноти звірки. Така 
оцінка наведена у розділі 7.2.1 Повнота звірки Звіту ІПВГ 2017. 
3. Дані щодо вимоги 4.4., яка передбачає забезпечення дезагрегації доходів від 
транспортування за трубопроводом/маршрутом та компаніями, наведена у розділі 
5.2.5. 
4. Відповідно до вимоги 4.5, БГЗО повинна забезпечити, щоб процедура звітування 
комплексно охоплювала функції державних підприємств, включаючи істотні платежі на 
користь державних підприємств від нафто-, газо- та гірничодобувних компаній, а також 
перекази коштів між державними підприємствами та іншими урядовими органами. Ця 
інформація надана БГЗО у Розділах 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 6.4.4 Звіту ІПВГ 2107. 
5. Інформацію відповідно до вимоги 4.9 було розкрито наступним чином: 
Інформація щодо процедур аудиту фінансової звітності за міжнародними стандартами 
наведена в Додатку 12. 

Згідно з рішенням БГЗО від 22.11.2019 року, повнота і достовірність даних 
підтверджується: 

− З боку видобувних компаній (приватних та державних) – підписами вищих 
посадових осіб цих компаній, які гарантують коректність надання даних, та/або 
висновками зовнішнього аудитора щодо наданих даних (у випадку наявності 
вказаного висновку), по кожній компанії. 

− Від державних органів – підписами вищих посадових осіб відповідного органу. 
Детальніше в Розділі 4.3.  

6.  Інформацію щодо квазі-фіскальних операцій державних підприємств, як 
передбачено вимогою 6.2 наведено у Розділах 5.11.1, 6.6.6 та 6.6.7. 
7. Відповідно до вимоги 6.3, БГЗО має з’ясувати доступність відкритих даних щодо 
оцінки діяльності неформального сектору економіки, включаючи, але не обмежуючись 
лише цим, старательську та дрібномасштабну розробку корисних копалин. Відповідна 
інформація наведена у Розділі 5.10 Звіту ІПВГ 2017. 
8.  Відповідно до вимоги 3.2 країни, що впроваджують ІПВГ зобов’язані своєчасно 
розкривати інформацію про видобування, в тому числі обсяги видобування та вартість 
за видами товарів. Дана інформація наведена у наступних розділах Звіту ІПВГ 2017: 

• Інформація щодо запасів корисних копалин наведена в Розділі 5, а саме: 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2, 5.7.2, 5.8.2, 5.9.2. 

• Інформація щодо обсягів видобування (в натуральних одиницях) корисних копалин наведена в 
Розділі 5, а саме: 5.1.4, 5.2.4, 5.3.4, 5.4.4, 5.5.4, 5.6.4, 5.7.4, 5.8.4, 5.9.4. 

• Інформація щодо вартості видобутих корисних копалин наведена в Розділі 5.10.1.1   
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Слід також зазначити, що БГЗО були обговорені рекомендації щодо впровадження ІПВГ, 
надані незалежним адміністратором, а також проаналізовано та зафіксовано прогрес у їх 
виконанні. Зазначена інформація наведена у Додатку 2 до цього документу. 
 

 
Сильні та слабкі сторони, виявлені в процесі впровадження ІПВГ: 
 
Надати загальний рахунок зусиль щодо зміцнення впровадження ІПВГ, включаючи будь-
які дії з покращення деталей та охоплення звітності ІПВГ та покращення взаємодії із 
зацікавленими сторонами (Вимога 7.4 (а) (v)). 
 
БГЗО може включити наступну інформацію щодо 

• Підвищення охоплення звітності ІПВГ та яким чином воно відображає цілі, зазначені 
у робочому плані; 

• Забезпечення того, щоб Звіти ІПВГ сприяли дебатам та покращували розуміння 
громадськістю процесу ІПВГ; 

• Покращення поінформованості та підтримки посилення потенціалу зацікавлених 
сторін;  

• Опис слабких сторін, виявлених в процесі ІПВГ та дій щодо їх усунення. 
 

Звіт ІПВГ 2017 року охоплює наступні сектори - видобування кам’яного вугілля, нафти, 
природного газу, руд заліза титану та марганцю транспортування нафти і природного газу, 
контекстна частина також містить опис секторів видобування глин вогнетривких, 
тугоплавких, піску кварцового та каміння будівельного. 
Окрім цього включена більш детальна інформація у регіональному вимірі, що дало змогу 
актуалізувати дані та розкрити їх щодо всіх секторів, які є суттєвими для економіки України.  
 
Слід відзначити наступні позитивні риси впровадження ІПВГ: 
 

• Наявність підтримки з боку уряду – кошти з Державного бюджету на підготовку 
Звіту ІПВГ за 2019 рік; 

• Створення онлайн платформи ІПВГ для звітування компаній та державних органів; 

• Наявність двох представників України у Міжнародному Правлінні ІПВГ; 

• Високий рівень роз'яснювальної роботи та поширення інформації — масштабна 
робота в регіонах України; 

• Активна та помітна участь і підтримка громадянського суспільства; 

• Наявність відкритого реєстру бенефіціарних власників та відповідного 
законодавства, що передбачає розкриття даних про них; 

• Наявність сталого діалогу з міжнародними донорами.  
  

Слабкими сторонами у процесі впровадження ІПВГ у 2019 році виявилися наступні: 
 

• Значна забюрократизованість процесу; 
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• Зміна Уряду та нестабільність у період призначення нових відповідальних осіб від 
Мінекоенерго. 

 
БГЗО бачить наступні шляхи вирішення зазначених слабких сторін: 
 

• Прийняття підзаконних актів до Закону України «Про забезпечення прозорості у 
видобувних галузях»; 

• Прийняття змін до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних 
галузях»; 

• Створення БГЗО відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у 
видобувних галузях»; 

• Впровадження ІПВГ в електронному форматі – активне використання онлайн 
платформи для звітування та розкриття даних в рамках ІПВГ. 
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Загальні витрати на впровадження : 

 
БГЗО може включити інформацію про витрати, пов’язані з впровадженням ІПВГ. Це 
може включати порівняння загальних витрат з витратами згідно робочого плану та 
розбивку за позиціями сторін, що фінансують та статей бюджету. Дані по 
чисельності персоналу Національного секретаріату. 
 
Світовий банк надав Україні грант на впровадження ІПВГ у розмірі 780 000 доларів США на 
період 2016-2019 роки. Крім підготовки Звітів ІПВГ, грант також покриває підготовку Звіту 
про непрямий вплив видобувної галузі на економіку України та Звіт про законодавчі та 
регуляторні основи видобувної галузі, зарплату персоналу Національного секретаріату 
ІПВГ у розмірі 4х осіб, операційні витрати та незалежний фінансовий аудит отриманих 
коштів від Світового банку. Звіт ІПВГ за 2017 рік фінансувався з позики Світового Банку 
третього компоненту другого проекту Передачі електроенергії. Очікується, що Звіт ІПВГ за 
2018 рік теж буде фінансуватись з цієї позики.  
 
Окрім зазначених вище коштів підтримка впровадження ІПВГ здійснювалася 
міжнародним фондом «Відродження», Німецьким співтовариством міжнародного 
співробітництва (GIZ)  та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Ці кошти були 
спрямовані на проведення заходів на регіональному та центральному рівнях, публікацій, 
розробку нормативно-правової бази, зміцнення спроможності БГЗО.  

Інші додаткові коментарі  

 
1. Чи обговорювався цей звіт за рамками БГЗО? 

 
У відповідності до вимоги 7.2 (b) всі сторони повинні мати змогу брати участь у 
підготовці річного звіту про діяльність та аналізі впровадження ІПВГ. Групи 
громадянського суспільства та промисловості, залучені до ІПВГ, не обмежуючись тими, 
хто входить до складу БГЗО, повинні мати змогу висловитися щодо процесу, їх погляди 
мають бути відображені у річному звіті про діяльність. 
 
Щорічний Звіт про прогрес було заздалегідь розіслано на БГЗО, щоб її члени мали змогу 
провести консультації та надати коментарі від своїх груп.  
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Додаток 1. Перелік ІПВГ подій в Україні за 2019 рік 
Всього за 2019 рік проведено 51 ІПВГ-подій по всій країні.  

Розбивка по областях:  

1. Київ - 9 подій  

2. Міжнародні – 4 події 

3. Сумська область - 3 події 

4. Харківська область - 16 подій 

5. Полтавська область  - 12 подій 

6. Волинська область - 1 подія 

7. Закарпатська область - 1 подія 

8. Львівська область - 3 події 

9. Дніпропетровська область - 1 подія 

10. Житомирська область - 1 подія 

 

№ Дата Подія Деталі події 

Заходи регіонального рівня  

1 9 січня с. Комиші, Сумська обл.  

Семінар «Майстерня місцевого 
розвитку»  

Учасники: школярі та студенти місцевих 
навчальних закладів 

Організатор -  ГО «НОВА Енергія» 

Профінансовано Уряду Німеччини через проект 
«Ефективне управління державними фінансами», 
що реалізується федеральною компанією GIZ GmbH 

Більше деталей за посиланням 

2 17 січня Малинівська селищна рада, 
Харківська область 

Семінар «Соціальний капітал 
Малинівської ОТГ» 

 

Учасники: представники Малинівської селищної 
ради 

Організатор - ГО «НОВА Енергія» 

Профінансовано Уряду Німеччини через проект 
«Ефективне управління державними фінансами», 
що реалізується федеральною компанією GIZ GmbH 

Більше деталей за посиланням 

3 22 січня Чкаловська ОТГ, Харківська 
область 

Семінар «Формування образу та 
картування потенціалу Чкаловської 
ОТГ" 

Учасники: представники Чкалівської ОТГ 

Організатор - ГО «НОВА Енергія» 

Профінансовано Уряду Німеччини через проект 
«Ефективне управління державними фінансами», 
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що реалізується федеральною компанією GIZ GmbH 

Більше деталей за посиланням 

4 23 січня Коломацька ОТГ,  Харківська 
область 

Семінар на тему «Аналіз 
середовища та факторів розвитку 
видобувної галузі на території 
Коломацької ОТГ» 

Учасники: місцеві жителі та представники місцевих 
органів самоврядування 

Організатор - ГО «НОВА Енергія» 

Захід проведено в межах проекту «Прозоре 
управління та контроль за коштами, отриманими 
від видобутку вуглеводнів на місцевому рівні», 
який реалізується за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження». 

Більше деталей за посиланням  

5 25 січня село Тернова, Харківської області  

Семінар “Методи залучення 
громадськості до прийняття рішень 
у видобувних громадах” 

Учасники: місцеві жителі та представники місцевих 
органів самоврядування 

Організатор: ГО «НОВА Енергія» 

Захід проведено  в рамках проекту «Ініціатива 
прозорості видобувних галузей в Україні: 
регіональний вимір». Проект реалізується за 
фінансової підтримки Уряду Німеччини через 
проект «Ефективне управління державними 
фінансами», що реалізується федеральною 
компанією GIZ. 

Більше деталей за посиланням  

6 12 лютого с. Ковалівка, Полтавська область 

Публічне обговорення на тему 
«Розробка стратегічного бачення 
розвитку громади. План соціально-
економічного розвитку 
територіальної громади». 

Учасники: місцеві жителі та представники місцевих 
органів самоврядування 

Організатор: ГО «НОВА Енергія» 

Захід проведено в межах проекту «Прозоре 
управління та контроль за коштами, отриманими 
від видобутку вуглеводнів на місцевому рівні», 
який реалізується за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження». 

Більше деталей за посиланням  

7 12 лютого с. Ковалівка, Полтавська область 

Семінар «Вибір пріоритетів для 
використання коштів від рентних 
платежів. Написання та 
менеджмент проектів». 

Учасники: місцеві жителі та представники місцевих 
органів самоврядування 

Організатор - ГО «НОВА Енергія» 

Захід проведено в межах проекту «Прозоре 
управління та контроль за коштами, отриманими 
від видобутку вуглеводнів на місцевому рівні», 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
http://nova-energiya.org/chkalovske-22-01-19/
http://www.irf.ua/
http://nova-energiya.org/kolomak-23-post-reliz/
http://nova-energiya.org/ternova-25-01-2019-anons/
http://www.irf.ua/
http://nova-energiya.org/12-02-2019-kovalivka-reliz/
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який реалізується за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження». 

Більше деталей за посиланням 

8 13 лютого Полтава 

Круглий стіл «Підвищення 
соціально-економічного розвитку 
громад у партнерстві з 
нафтогазовими компаніями. Чи всі 
можливості використані?» 

Учасники: громадські активісти, експерти галузі, 
жителі видобувних регіонів, представники 
облради, райрад та видобувних компаній 
журналісти. 

Організатор - ГО «НОВА Енергія» 

Захід проведено в межах проекту «Прозоре 
управління та контроль за коштами, отриманими 
від видобутку вуглеводнів на місцевому рівні», 
який реалізується за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження». 

Більше деталей за посиланням 

9 14 лютого Мачухівська ОТГ, Полтавська 
область 

Круглий стіл «Співпраця громад та 
видобувних компаній для стійкого 
розвитку територій» 

 

Учасники: місцеві жителі та представники місцевих 
органів самоврядування 

Організатор - ГО «НОВА Енергія» 

Захід проведено в межах проекту «Прозоре 
управління та контроль за коштами, отриманими 
від видобутку вуглеводнів на місцевому рівні», 
який реалізується за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження». 

Більше деталей за посиланням 

10 19 лютого Полтава 

Діловий тематичний сніданок на 
тему «Розвиток відносин із 
заінтересованими сторонами в 
контексті забезпечення прозорості 
у видобувних галузях» 

Учасники: представники компанії 
Укргазвидобування, ГО “Нова енергія” та ГО 
“Полтавська суспільна служба” та інші громадські 
активісти 

Захід проведено в межах проекту «Прозоре 
управління та контроль за коштами, отриманими 
від видобутку вуглеводнів на місцевому рівні», 
який реалізується за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження». 

Більше деталей за посиланням 

11 19 лютого с. Ковалівка, Полтавська обл. 

Семінар на тему «Аналіз 
середовища та факторів розвитку 
Ковалівської сільської ради» 

Учасники: місцеві жителі та представники місцевих 
органів самоврядування 

Організатор - ГО «НОВА Енергія» 

Захід проведено в межах проекту «Прозоре 
управління та контроль за коштами, отриманими 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
http://www.irf.ua/
http://nova-energiya.org/12-02-seminar-reliz/
http://www.irf.ua/
http://nova-energiya.org/13-02-krygluy-stil-reliz/
http://www.irf.ua/
http://nova-energiya.org/14-02-krygluy-stil-reliz/
http://www.irf.ua/
http://nova-energiya.org/19-02-2019/
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від видобутку вуглеводнів на місцевому рівні», 
який реалізується за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження». 

Більше деталей за посиланням 

12 25 лютого с. Наталине, Харківська область 

Публічне обговорення на тему 
«Розробка стратегічного бачення 
розвитку Наталинської громади» 

 

Учасники: місцеві жителі та представники місцевих 
органів самоврядування 

Організатор - ГО «НОВА Енергія» 

Захід проведено в межах проекту «Прозоре 
управління та контроль за коштами, отриманими 
від видобутку вуглеводнів на місцевому рівні», 
який реалізується за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження». 

Більше деталей за посиланням 

13 19 березня Харків 

Круглий стіл «Децентралізація 
ренти - 2019: планування та 
ефективне використання» 

Учасники: представники місцевих громад, 
видобувних компаній, представники ОДА та 
облради.  

Організатор - ГО «НОВА Енергія» 

Захід проведено в межах проекту «Прозоре 
управління та контроль за коштами, отриманими 
від видобутку вуглеводнів на місцевому рівні», 
який реалізується за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження».. 

Більше деталей за посиланням 

14 4 вересня с. Бабаї Харківської області 

Семінар "Бази даних, реєстри та 
джерела інформації у видобувній 
галузі" 

Учасники: представники місцевого 
самоврядування та громади 

Захід організований ГО «НОВА Енергія» в рамках 
проекту «UAEITI для ефективного управління на 
місцевому рівні», що фінансується федеральною 
компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, за підтримки Уряду 
Німеччини. 

Більше деталей за посиланням 

15 16 вересня с. Коробочкине, Харківської області  

Семінар "Проекти розвитку 
місцевих громад" 

Учасники: депутати облради, місцеве 
самоврядування та жителі села 

Захід організований ГО «НОВА Енергія» в рамках 
проекту «UAEITI для ефективного управління на 
місцевому рівні», що фінансується федеральною 
компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, за підтримки Уряду 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
http://www.irf.ua/
http://nova-energiya.org/19-02-2019-kovalivka-post-reliz/
http://www.irf.ua/
http://nova-energiya.org/natalyne-25-02-post-reliz/
http://www.irf.ua/
http://nova-energiya.org/krygluy-stil-19-03-2019/
http://nova-energiya.org/vydobuvayemo-pravdu-pro-hazovydobutok-u-selyshchi-babayi/
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Німеччини. 

Більше деталей за посиланням 

16 

 

30 вересня Полтавська область 

Виїзний семінар в Полтавській 
області по екологічним та 
соціально-економічним аспектам 
роботи приватних компаній 

 

 

 

 

Учасники: громадські активісти Харківщини  

Захід організований ГО «НОВА Енергія» в рамках 
проекту «UAEITI для ефективного управління на 
місцевому рівні», що фінансується федеральною 
компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, за підтримки Уряду 
Німеччини. 

Більше деталей за посиланням 

17 30 вересня Мачухи, Полтавська область 

Семінар “Соціально-економічні 
аспекти розробки надр за 
спеціальними дозволами” 

Учасники: жителі села та представники місцевого 
самоврядування  

Захід організований ГО «НОВА Енергія» в рамках 
проекту «UAEITI для ефективного управління на 
місцевому рівні», що фінансується федеральною 
компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, за підтримки Уряду 
Німеччини. 

Більше деталей за посиланням 

18 30 вересня с. Ковалівка, Полтавська область 

Семінар “Екологічні аспекти 
видобутку вуглеводнів” 

Учасники: жителі села та представники місцевого 
самоврядування  

Захід організований ГО «НОВА Енергія» в рамках 
проекту «UAEITI для ефективного управління на 
місцевому рівні», що фінансується федеральною 
компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, за підтримки Уряду 
Німеччини. 

Більше деталей за посиланням 

19 10 жовтня Чкалівська ОТГ, Харківська область  

Семінар «Оцінка впливу на 
довкілля та екологічні аспекти 
сучасної енергетики — все що має 
знати кожен» 

Учасники: місцеві жителі та представники органів 
місцевого самоврядування 

Організатор -  ГО Нова енергія 

Захід проведено за підтримки уряду Німеччини в 
рамках проекту «Підтримка впровадження 
глобальної Ініціативи прозорості видобувних 
галузей у Вірменії, Грузії, Україні», який 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
http://nova-energiya.org/chkalovs%ca%b9ka-oth-vpevneno-krokuye-do-innovatsiynykh-proektiv-2/
http://eiti.org.ua/2019/10/kharkivs-ki-aktyvisty-vyvchaly-iak-pratsiuie-detsentralizatsiia-renty-na-poltavshchyni/
http://nova-energiya.org/vydobuvna-haluz%ca%b9-potuzhnyy-dvyhun-dlya-sotsial%ca%b9no-ekonomichnoho-rozvytku-hromady-dosvid-machukhiv/
http://nova-energiya.org/vydobuvna-haluz%ca%b9-ta-ekolohiya-yak-zberehty-balans-z%ca%bayasovuvaly-u-kovalivtsi-poltavs%ca%b9koyi-oblasti/
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імплементується GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

20 11 жовтня Старовірівська ОТГ Харківської 
області   

Тренінг «Використання відкритих 
баз даних у видобувній галузі та 
прозорості фінансових потоків» 

Учасники: місцеві жителі та представники органів 
місцевого самоврядування 

Організатор -  ГО Нова енергія 

Захід проведено за підтримки уряду Німеччини в 
рамках проекту «Підтримка впровадження 
глобальної Ініціативи прозорості видобувних 
галузей у Вірменії, Грузії, Україні», який 
імплементується GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

21 16 жовтня с. Комиші Сумської області  

 

Тренінг «Порядок 

видачі/подовження ліцензії та 

оцінка впливу на довкілля-все що 

має знати кожен» 

 

Учасники: громадськість та представники органів 
місцевого самоврядування 

Організатор -  ГО Нова енергія 

Захід проведено за підтримки уряду Німеччини в 
рамках проекту «Підтримка впровадження 
глобальної Ініціативи прозорості видобувних 
галузей у Вірменії, Грузії, Україні», який 
імплементується GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

22 17 жовтня Харків  

Тренінг «Шляхи посилення впливу 
громадян на місцеву політику» 

Учасники: представники органів місцевого 
самоврядування і громадськість 

Організатор: ГО Нова енергія 

Захід проводиться в рамках проекту «Посилення 
спроможностей коаліції лідерів неприбуткового 
сектору з числа ВПО Запорізької та Харківської 
областей задля забезпечення прав ВПО у сфері 
охорони», який профінансований як переможець 
Конкурсу малих грантів проекту «Посилення 
спроможності коаліцій внутрішньо переміщених 
осіб» БФ «Право на захист» за фінансової 
підтримки NationalEndowmentforDemocracy (NED). 

Більше деталей за посиланням 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
http://nova-energiya.org/otsinka-vplyvu-na-dovkillya-ta-ekolohichni-aspekty-suchasnoyi-enerhetyky/
http://nova-energiya.org/vykorystannya-koshtiv-top-hromadoyu-ukrayiny/
http://nova-energiya.org/poryadok-vydachi-podovzhennya-litsenziyi-ta-otsinka-vplyvu-na-dovkillya-vse-shcho-maye-znaty-kozhen/
http://nova-energiya.org/shlyakhy-posylennya-vplyvu/
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23 18-19 жовтня Харків 

 
Тренінг “Моніторинг та аналіз звіту 
з Оцінки впливу на довкілля” 

Учасники: громадські активісти, представники 
місцевого самоврядування 

Організатор: ГО “Нова Енергія” 

Проект реалізується за підтримки уряду Німеччини 
в рамках проекту «Підтримка впровадження 
глобальної Ініціативи прозорості видобувних 
галузей у Вірменії, Грузії, Україні», який 
імплементується GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

24 20 жовтня Харків 

Круглий стіл «Газовидобуток та 

сталий розвиток громад: виклики 

та перспективи» 

Учасники: представники «газовидобувних» громад, 
експерти енергетики й екології, фахівці 
газовидобувної галузі Харківщини, обласні 
депутати 

Організатор: ГО Нова енергія 

Захід профінансовано урядом Німеччини в рамках 
проекту «Підтримка впровадження глобальної 
Ініціативи прозорості видобувних галузей у 
Вірменії, Грузії, Україні», який імплементується GIZ. 

Більше деталей  за посиланням 

25 22 жовтня Полтава 

Круглий стіл «Газовидобуток та 

сталий розвиток громад: виклики 

та перспективи» 

Учасники: представники «газовидобувних» громад, 
експерти енергетики й екології, фахівці 
газовидобувної галузі Полтавщини, обласні та 
народні депутати 

Організатор: ГО “Нова Енергія” 

Захід профінансовано урядом Німеччини в рамках 
проекту «Підтримка впровадження глобальної 
Ініціативи прозорості видобувних галузей у 
Вірменії, Грузії, Україні», який імплементується GIZ. 

Більше деталей за посиланням 1 та посиланням 2 

26 25 жовтня  Луцьк 

Семінар «Імплементація ІПВГ на 
місцевому рівні: наявні 
інструменти й очікувані вигоди» 

 

 

 

Учасники: Експерти, громадські активісти та 
представники місцевого самоврядування 

Організатор - Dixi Group 

Захід проведено в межах проекту «MAP – 
Ініціатива Прозорості Видобувних Галузей (ІПВГ)», 
який виконує DiXi Group за підтримки Open 
Knowledge Foundation Deutschland. 

Більше деталей за посиланням 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
http://nova-energiya.org/protsedura-otsinky-vplyvu-na-dovkillya-tonkoshchi-ta-pidvodni-kameni/
http://nova-energiya.org/kruglyy-stol-gazodobycha-i-ustoychivoye-razvitiye-obshchin/
https://poltava.to/project/5700/?fbclid=IwAR3qpAO9qNJ9sjaJEre8vdM98P95NPGxoShZME3P_fM5ggHbiVQerFucqU8
https://oilandgas.dtek.com/media-center/press/prozrachnost-v-gazodobyche-predstaviteli-obschestvennykh-organizatsiy-posetili-proizvodstvennye-obekty-dtek-neftegaz/
http://dixigroup.org/news/dixi-group-poshiryuye-dosvid-ipvg-u-regioni1/
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27 7 листопада Ужгород 

Семінар «Імплементація ІПВГ на 
місцевому рівні: наявні 
інструменти й очікувані вигоди» 

Учасники: Експерти, громадські активісти та 
представники місцевого самоврядування 

Організатор - Dixi Group 

Захід проведено в межах проекту «MAP – 
Ініціатива Прозорості Видобувних Галузей (ІПВГ)», 
який виконує DiXi Group за підтримки Open 
Knowledge Foundation Deutschland. 

Більше деталей за посиланням 

28 8-9 листопада Львів  

Тренінг "Моніторинг та аналіз звіту 
з Оцінки впливу на довкілля» 

Учасники: представники громади та місцевого 
самоврядування 

Організатор: ГО “Нова Енергія” 

Профінансовано урядом Німеччини в рамках 
проекту «Підтримка впровадження глобальної 
Ініціативи прозорості видобувних галузей у 
Вірменії, Грузії, Україні», який імплементується GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

29 11 листопада Львів 

Тренінг «Моніторинг 
децентралізації рентних платежів 
через наявні системи роботи з 
відкритими бюджетними даними» 

Учасники: Експерти, громадські активісти та 
представники місцевого самоврядування 

Захід організовано «Агенцією місцевого 
економічного розвитку Яворівщини» в рамках 
проекту «UAEITI для ефективного управління на 
місцевому рівні», що реалізується за підтримки 
уряду Німеччини в рамках проекту «Підтримка 
впровадження глобальної Ініціативи прозорості 
видобувних галузей у Вірменії, Грузії, Україні» та 
фінансується федеральною компанією GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

30 12 листопада Дніпро 

Семінар «Імплементація ІПВГ на 
місцевому рівні: наявні 
інструменти й очікувані вигоди» 

Учасники: Експерти, громадські активісти та 
представники місцевого самоврядування 

Організатор - Dixi group 

Захід проведено в межах проекту «MAP – 
Ініціатива Прозорості Видобувних Галузей (ІПВГ)», 
який виконує DiXi Group за підтримки Open 
Knowledge Foundation Deutschland. 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
http://dixigroup.org/news/dixi-group-poshiryuye-dosvid-ipvg-u-regioni1/
http://nova-energiya.org/monitorynh-ta-analiz-zvitu-z-otsinky-vplyvu-na-dovkillya/
http://nova-energiya.org/yak-cherez-vidkryti-bazy-danykh-znayty-vse-pro-vydobuvni-kompaniyi-ta-yikh-rentni-platezhi-diznavalysya-pid-chas-treninhu/
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Більше деталей за посиланням 

31 20 листопада Старовірівська ОТГ, Харківська 
область 

Семінар “Проекти місцевого 
розвитку” 

 

 

 

Учасники: громада та самоврядування 

Організатор: ГО “Нова Енергія” 

Проект реалізується за підтримки уряду Німеччини 
в рамках проекту «Підтримка впровадження 
глобальної Ініціативи прозорості видобувних 
галузей у Вірменії, Грузії, Україні», який 
імплементується GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

32 21 листопада Комишанська ОТГ Сумської області  

Семінар “Проекти місцевого 
розвитку” 

Учасники: представники громади та місцевого 
самоврядування 

Організатор: ГО “Нова Енергія” 

Проект реалізується за підтримки уряду Німеччини 
в рамках проекту «Підтримка впровадження 
глобальної Ініціативи прозорості видобувних 
галузей у Вірменії, Грузії, Україні», який 
імплементується GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

33 27 листопада Житомир 

Семінар «Імплементація ІПВГ на 
місцевому рівні: наявні 
інструменти й очікувані вигоди» 

Учасники: Експерти, громадські активісти та 
представники місцевого самоврядування 

Організатор - Dixi Group 

Захід проведено в межах проекту «MAP – 
Ініціатива Прозорості Видобувних Галузей (ІПВГ)», 
який виконує DiXi Group за підтримки Open 
Knowledge Foundation Deutschland. 

Більше деталей за посиланням 

34 4 грудня Яворів, Львівська область 

Тренінг “Використання відкритих 
баз даних у видобувній галузі та 
фінансовій прозорості”. 

Учасники: Експерти, громадські активісти та 
представники місцевого самоврядування 

Захід організовано «Агенцією місцевого 
економічного розвитку Яворівщини» в рамках 
проекту «UAEITI для ефективного управління на 
місцевому рівні», що реалізується за підтримки 
уряду Німеччини в рамках проекту «Підтримка 
впровадження глобальної Ініціативи прозорості 
видобувних галузей у Вірменії, Грузії, Україні» та 
фінансується федеральною компанією GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
http://dixigroup.org/news/dixi-group-poshiryuye-dosvid-ipvg-u-regioni1/
http://nova-energiya.org/rezul%ca%b9taty-navchal%ca%b9noho-seminaru-proekty-mistsevoho-rozvytku-u-starovirivs%ca%b9kiy-oth/
http://nova-energiya.org/proekty-mistsevoho-rozvytku-v-komyshans%ca%b9kiy-oth-vid-ideyi-do-realizatsiyi/
http://dixigroup.org/news/dixi-group-poshiryuye-dosvid-ipvg-u-regioni1/
http://nova-energiya.org/yak-zabezpechyty-finansovu-prozorist%ca%b9-u-vydobuvnykh-hromadakh-diznavalysya-pid-chas-treninhu-u-yavorovi/
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35 4 грудня Чкаловська ОТГ, Харківська 
область 

Тренінг «Моніторинг надходження 
ренти та можливості її 
використання для розвитку 
громади». 

Учасники: представники громади та місцевого 
самоврядування 

Організатор: ГО “Нова Енергія” 

Проект реалізується за підтримки уряду Німеччини 
в рамках проекту «Підтримка впровадження 
глобальної Ініціативи прозорості видобувних 
галузей у Вірменії, Грузії, Україні», який 
імплементується GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

36 5 грудня Харків  

Тренінг «Моніторинг 
децентралізації рентних платежів 
через наявні системи роботи з 
відкритими бюджетними даними» 

Учасники: представники з Харківського, 
Нововодолазького, Чугуївського та інших районів 
області, громадські активісти, органи влади та 
місцевого самоврядування, компанії, депутати, 
викладачі вищих навчальних закладів та ЗМІ. 

Організатор: ГО “Нова Енергія” 

Захід проведено в рамках проекту «UAEITI для 
ефективного управління на місцевому рівні», що 
реалізується за підтримки уряду Німеччини в 
рамках проекту «Підтримка впровадження 
глобальної Ініціативи прозорості видобувних 
галузей у Вірменії, Грузії, Україні» та фінансується 
федеральною компанією GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

37 18 грудня Опішнянська ОТГ, Полтавська 
область 

Тренінг «Порядок 
видачі/подовження ліцензії та 
оцінки впливу на довкілля – все, 
що має знати кожен» 

Учасники: представники громади та місцевого 
самоврядування 

Організатор: ГО “Нова Енергія” 

Проект реалізується за підтримки уряду Німеччини 
в рамках проекту «Підтримка впровадження 
глобальної Ініціативи прозорості видобувних 
галузей у Вірменії, Грузії, Україні», який 
імплементується GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

38 20 грудня Мачухівська ОТГ, Полтавська 
область 

Семінар «Моніторинг 
надходження ренти та можливості 
її використання для розвитку 
громади» 

Учасники: представники громади та місцевого 
самоврядування 

Організатор: ГО “Нова Енергія” 

Проект реалізується за підтримки уряду Німеччини 
в рамках проекту «Підтримка впровадження 
глобальної Ініціативи прозорості видобувних 
галузей у Вірменії, Грузії, Україні», який 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
http://nova-energiya.org/mozhlyvosti-vykorystannya-renty-dlya-pokrashchennya-zhyttya-v-chkalovs%ca%b9koyi-oth/
http://nova-energiya.org/systema-roboty-vydobuvnykh-hromad-z-vidkrytymy-byudzhetnymy-danymy/
http://nova-energiya.org/poryadok-vydachipodovzhennya-litsenziyi-ta-otsinky-vplyvu-na-dovkillya-v-opishnyans%ca%b9kiy-oth/
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імплементується GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

Заходи в м. Київ 

1 2 квітня Київ 

Стратегічна сесія для розвитку 
порталу ІПВГ 

Учасники: члени БГЗО, представники 
Міненерговугілля, ДФС, Національного секретаріату 
ІПВГ, GIZ, галузеві експерти та представники 
громадських організацій. 

Організатори: Національний 

Секретаріат ІПВГ та український офіс GIZ. 

Захід проведено за підтримки уряду Німеччини в 
рамках проекту «Підтримка впровадження 
глобальної Ініціативи прозорості видобувних 
галузей у Вірменії, Грузії, Україні», який 
імплементується GIZ. 

Більше деталей за посиланням 

2 10 червня Київ 

Нарада з обговорення актуальних 
питань щодо ІПВГ 

Учасники: члени БГЗО, представники 
Міненерговугілля, Національного секретаріату ІПВГ 

Організатори: Національний 

Секретаріат ІПВГ 

Більше деталей за посиланням 

3 29-30 жовтня  Київ 

Семінар присвячений підготовці 
України до проходження другої 
валідації впровадження ІПВГ  

Учасники: члени Багатосторонньої групи з 
імплементації ІПВГ, представники Міжнародного 
фонду “Відродження” та GIZ 

Семінар організований Національним 
Секретаріатом ІПВГ в Україні за підтримки Фонду 
«Відродження». 

Більше деталей за посиланням 

4 червень 2019 Київ 

Онлайн засідання БГЗО 

Учасники: члени Багатосторонньої групи з 
імплементації ІПВГ 

Електронне схвалення кандидатури Незалежного 
Адміністратора, котрого обрав Тендерний комітет 
Міненерговугілля 

5 липень 2019 Київ Учасники: члени Багатосторонньої групи з 
імплементації ІПВГ 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
http://nova-energiya.org/mozhlyvosti-vykorystannya-renty-dlya-rozvytku-machukhivs%ca%b9koyi-oth/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2194211797307483&set=pcb.2194218720640124&type=3&theater
http://nova-energiya.org/meeting-results-in-kyiv/
http://eiti.org.ua/2019/11/ukraina-hotuiet-sia-do-druhoi-validatsii-vprovadzhennia-ipvh/
http://eiti.org.ua/2019/11/ukraina-hotuiet-sia-do-druhoi-validatsii-vprovadzhennia-ipvh/
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Онлайн засідання БГЗО Електронне схвалення запиту на Правління ІПВГ 
щодо адаптованого впровадження Стандарту ІПВГ 
на 2018-2019 роки 

6 22 листопада Київ 

Засідання БГЗО  

Учасники: члени БГЗО, представники 
Мінекоенерго, Національного секретаріату ІПВГ та 
компанії незалежного адміністратора EY Ukraine 

Організатор: Національний секретаріат ІПВГ 

Більше деталей за посиланням 

 10-11 грудня Київ 

Тренінг із стратегічного планування 
для розбудови інституційної 
спроможності членів Асоціації 
«ЕнергоТранспарентність» 

Учасники: Експерти, громадські активісти та 
представники місцевого самоврядування 

Організатор - Dixi Group 

Захід проведено в межах проекту «MAP – 
Ініціатива Прозорості Видобувних Галузей (ІПВГ)», 
який виконує DiXi Group за підтримки Open 
Knowledge Foundation Deutschland та за підтримки 
МФ «Відродження» 

Більше деталей 
https://www.facebook.com/EnergyTransparency
/posts/580543716056608  

 11 грудня Київ 

Тренінг «Оформлення та 
планування адвокаційної кампанії 
на прикладі створення 
регіональних БГЗО» для розбудови 
інституційної спроможності членів 
Асоціації 
«ЕнергоТранспарентність» 

Учасники: Експерти, громадські активісти та 
представники місцевого самоврядування 

Організатор - Dixi Group 

Захід проведено в межах проекту «MAP – 
Ініціатива Прозорості Видобувних Галузей (ІПВГ)», 
який виконує DiXi Group за підтримки Open 
Knowledge Foundation Deutschland та за підтримки 
МФ «Відродження» 

Більше деталей 
https://www.facebook.com/EnergyTransparency
/posts/580543716056608 

7 20 грудня Київ 

Засідання БГЗО  

Учасники: члени БГЗО, представники 
Мінекоенерго, Національного секретаріату ІПВГ та 
компанії незалежного адміністратора EY Ukraine 

Організатор: Національний секретаріат ІПВГ 

Більше деталей за посиланням 

Заходи міжнародного рівня 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
http://eiti.org.ua/2019/12/rezul-taty-pershoho-zasidannia-bhzo-v-2019-rotsi/
https://www.facebook.com/EnergyTransparency/posts/580543716056608
https://www.facebook.com/EnergyTransparency/posts/580543716056608
https://www.facebook.com/EnergyTransparency/posts/580543716056608
https://www.facebook.com/EnergyTransparency/posts/580543716056608
https://www.facebook.com/UAEITI/posts/1202635843279206
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1 26-28 лютого Київ, 

42 Засідання міжнародного 
Правління ІПВГ (серія подій) 

Учасники: члени Правління ІПВГ, 

міжнародні партнери, представники 

громадських організацій, компаній та 

уряду від України 

Організатори: Dixi Group, Національний 

Секретаріат ІПВГ, Міжнародний 

Секретаріат ІПВГ, МФ «Відродження» 

Профінансовано: МФ «Відродження», 

Уряду Німеччини через проект «Ефективне 

управління державними фінансами», 

що реалізується федеральною 

компанією GIZ GmbH, Міжнародний 

Секретаріат ІПВГ, USAID 

Більше деталей  за посиланням 

більше деталей за посиланням 

більше деталей  за посиланням 

більше деталей за посиланням 

2 15-17 червня Париж 

Круглий стіл від України на тему 
«Історії успіху у видобувному 
секторі» на Глобальній 
конференції ІПВГ, 18-19 червня 
2019 

Учасники: міжнародні партнери, представники 

громадських організацій, компаній та 

уряду від України 

Організатори: Dixi Group, Національний 

Секретаріат ІПВГ, МФ «Відродження» 

Профінансовано: МФ «Відродження», 

Урядом Німеччини через проект «Ефективне 

управління державними фінансами», 

що реалізується федеральною 

компанією GIZ GmbH, USAID 

Більше деталей за посилянням 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
http://eiti.org.ua/2019/03/nasalyk-prozorist-maie-staty-osnovoiu-zatsikavlenosti-investoriv-enerhetychnym-sektorom-nashoi-krainy/
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245344702&cat_id=35109
http://www.geo.gov.ua/zabezpechennya-prozorosti-u-vidobuvnix-galuzyax-ukra%D1%97ni/
http://www.irf.ua/allevents/news/pravlinnya_ipvg_vdruge_zibralosya_v_kievi/
http://eiti.org.ua/2019/06/delehatsiia-minenerhovuhillia-vziala-uchast-u-hlobal-ni-konferentsii-ipvh-2019-u-paryzhi/
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3 19-20 вересня Київ 

Міжнародний семінар 
"Впровадження ІПВГ на 
регіональному рівні".  

Учасники: члени Асоціації 
“ЕнергоТранспарентність”, держслужбовці та 
представники видобувного сектору. 

Захід організований DiXi Group спільно з 
партнерами з OLD Germany та Green Budget 
Germany в рамках проекту MAP - EITI. 

Більше деталей за посиланням 

4 29-30 
листопада 

м. Тбілісі, Грузія 

Конференція «Ефективне 
державне управління» 

Учасники: міжнародні партнери, представники 

громадських організацій, компаній та 

урядів 

Організатори: GIZ GmbH 

Профінансовано: 

Урядом Німеччини через проект «Співробітництво 
Грузія-Вірменія-Україна», що реалізується 
федеральною компанією GIZ GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eiti@mev.gov.ua
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Додаток 2. Рекомендації до Звіту та процесу впровадження ІПВГ від 

Незалежного адміністратора та статус їх виконання 

Рекомендація Коментарі Коментар БГЗО 

Вдосконалення 
нормативного 
забезпечення ІПВГ: 

► Внесення змін в 
підзаконні акти 
(Постанови КМУ), які 
деталізуватимуть 
процедуру збору 
інформації для Звіту 
ІПВГ та 
визначатимуть 
відповідальних осіб 
державних органів 
та підзвітних 
організацій 

Прийнято новий Закон України «Про 
забезпечення прозорості у видобувних 
галузях» № 2545-VIII від 18 вересня 2018 
року, що є значним вдосконаленням 
нормативного забезпечення ІПВГ. В законі 
враховано розширений обсяг Звіту ІПВГ, 
деталізовано процедуру збору інформації, 
визначені відповідальні суб’єкти розкриття 
інформації та врегульовані інші деталі 
процесу підготовки Звіту, починаючи зі 
звітного 2018 року; 

Однак, ціла низка підзаконних актів для 
врегулювання окремих процедур, 
визначених вказаним законом, ще не 
затверджена (наприклад, форми звітів, 
порядок проведення конкурсу щодо 
обрання Незалежного Адміністратора, 
порядок розгляду справ про порушення 
законодавства про забезпечення прозорості 
у видобувних галузях тощо); 

Деякі формулювання нового закону, в тому 
числі в разі співставлення з іншими 
законодавчими нормами (наприклад, 
Кодексу про надра), можуть створювати 
правову невизначеність та/або ускладнити 
процес збирання інформації. Ми не 
виключаємо, що інші прогалини можуть 
бути виявлені в ході застосування закону на 
практиці. 

На разі Постанова Кабінету 

Міністрів України щодо 

затвердження форм 

звітування знаходиться на 

розгляді в Державній 

регуляторній службі, далі 

Постанову має затвердити – 

Мінюст і останній крок – 

схвалення Кабінетом 

Міністрів Україні. Очікується, 

що Постанову буде прийнято 

у липні 2020.  

Спрощення доступу до 
інформації щодо 
ключових аспектів ІПВГ 
(публікація): 

► Технічна інформація 
щодо запасів 
корисних копалин, 

Значна частина з інформація щодо запасів 
корисних копалин досі має статус 
конфіденційної, «для службового 
користування», або існують інші обмеження, 
які не дозволяють розкрити її в Звіті ІПВГ. 

Буде обговорено на БГЗО 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/
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особливо руд 
титану; 

 

Впровадження 
ефективної системи 
планування та 
управління процесом 
підготовки наступних 
звітів ІПВГ, а саме: 

► Пошук та виділення 
фінансових та 
людських ресурсів 
для підготовки звіту 
ІПВГ не пізніше 
закінчення І 
кварталу поточного 
року 

► Затвердження сфери 
охоплення та 
технічного завдання 
для підготовки 
майбутнього звіту 
ІПВГ не пізніше 
закінчення І 
кварталу поточного 
року 

► Проведення тендеру 
та вибір 
Незалежного 
адміністратора не 
пізніше закінчення ІІ 
кварталу поточного 
року 

Початок підготовки Звіту ІПВГ за 2017 рік та 
його публікація відбулись зі значним 
запізненням, що створює труднощі для 
реалізації ініціативи в довготривалій 
перспективі. 

Закон України «Про забезпечення 
прозорості у видобувних галузях» не 
врегульовує питання строків пошуку 
ресурсів для підготовки Звіту ІПВГ та відбору 
Незалежного Адміністратора. Порядок 
проведення конкурсу щодо обрання 
Незалежного адміністратора, який 
відповідно до цього закону має бути 
затверджений Мінекоенерго та міг би 
зафіксувати рекомендовані строки на 
законодавчому рівні, наразі відсутній. 

Оптимальним варіантом могло б бути 
закріплення чітких кінцевих термінів для 
завершення кожного етапу підготовки Звіту 
(визначення сфери охоплення, 
затвердження технічного завдання, 
укладення договору з Незалежним 
адміністратором тощо). На процес 
підготовки звіту ІПВГ потрібно відводити не 
менш, ніж пять місяців 

Під час підготовки Звіту ІПВГ 
за 2017 рік змінилось чотири 
Міністри та два уряди, така 
часта зміна 
високопосадовців значно 
сповільнює будь-які процеси 
в Міністерстві енергетики, в 
тому числі і реалізацію ІПВГ. 

По цій же причині відбулись 
затримки із закупівлею 
Незалежного адміністратора 
на підготовку Звітів ІПВГ за 
2018 та 2019 роки. 

На жаль, такі рішення 
знаходяться поза 
компетенцією БГЗО. 

Для прискорення процесу 
підготовки Звіту ІПВГ 2018 на 
Тендерний комітет 
Міністерства енергетики 
буде винесена пропозиція 
щодо підписання додаткової 
угоди з ТОВ «Ернст енд Янг» 
на підготовку Звіту ІПВГ за 
2018 рік. 

Налагодження 
ефективної системи для 
оперативного отримання 
інформації від ДПС, 
уточнення окремих цифр 
та з’ясування 
розбіжностей 

 

Закон України «Про  забезпечення 
прозорості у видобувних галузях»  
зобов’язує ДПС розкрити звіт про отримані 
платежі, проте строки такого розкриття чітко 
не визначені. 

Незалежний Адміністратор може звернутись 
до ДПС із запитом про надання повної 

БГЗО пропонує підписати 
Меморандум між 
Міністерством енергетики та 
ДПС щодо отримання даних 
та співпраці в рамках ІПВГ. 

mailto:eiti@mev.gov.ua
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інформації щодо платежів, але можливість 
уточнення інформації та/або одержання 
пояснень щодо розбіжностей законом не 
передбачена. 

Впровадження єдиної 
методології оцінки 
запасів корисних 
копалин, яка буде 
гармонізована з 
найкращими світовими 
практиками, наприклад 
на базі міжнародного 
шаблону звітності по 
результатах 
геологорозвідувальних 
робіт, мінеральних 
ресурсів та запасів 
(CRIRSCO Template). Це в 
свою чергу сприятиме 
підвищенню прозорості 
даних про поточний стан 
запасів, дасть змогу 
достовірно оцінювати 
дані про мінерально-
сировинні активи 
підприємств видобувних 
галузей при публічному 
розміщенні акцій, 
отриманні банківських 
гарантій і кредитуванні 
та, в кінці кінців, 
підвищенню 
інвестиційної 
привабливості 
видобувних галузей в 
Україні. 

З точки зору інвестиційної привабливості 
ключовими факторами успішності проектів 
розвідки та розробки родовищ корисних 
копалин є високий ресурсний потенціал і 
низькі інвестиційні ризики. Одним з 
основних ризиків для інвесторів є ризик 
непідтвердження результатів 
геологорозвідувальних робіт, ресурсів і 
запасів, представлених надрокористувачами 
в публічних звітах. 

З метою зниження даного інвестиційного 
ризику в світі широко застосовуються 
міжнародні стандарти публічного звітування 
про результати геологорозвідувальних, 
мінеральних ресурсах і мінеральних запасах, 
сумісні з Шаблоном CRIRSCO. Шаблон 
CRIRSCO спирається на кращі стандарти 
звітності країн і регіонів, такі як Кодекс JORC 
(Австралія), Кодекс SAMREC (Південна 
Африка), Стандарти звітності PERC (Європа), 
Керівництво CIM (Канада), Керівництво SME 
(США), Кодекс сертифікації (Чилі). Ці 
стандарти публічної звітності визнані і 
приймаються на всіх світових ринках 
капіталу. 

За оцінками ДКЗ1 класифікація запасів, що 
нині діє в Україні є співставною з 
класифікацією CRIRSCO та РКООН-2009, але є 
менш деталізованою. Зокрема, деякі 
детальні класи позабалансових запасів в 
українській класифікації підпадають під 
більш велику категорію «Мінеральні 
ресурси». 

Впровадження універсальної системи 
оцінки запасів корисних копалин та 
публічної звітності по них в Україні, що були 
б сумісні з міжнародними стандартами, 

Щодо єдиної методології 
оцінки запасів корисних 
копалин БГЗО пропонує 
організувати зустріч 
представників Держгеонадра 
та Національного 
секретаріату ІПВГ. 
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суттєво допоможе у підвищенні 
інвестиційній привабливості видобувних 
галузей України.  

Затвердити підзаконні 
акти, зокрема в частині 
шаблонів збору даних 
для попроектного 
звітування в рамках 
Стандарту ІПВГ 

Рішенням Міжнародного Секретаріату 
розпочато процес поступового переходу усіх 
країн в рамках Стандарту ІПВГ на розкриття 
в річних звітах інформації, дезагрегованої по 
окремим проектам.  

Див. п. 1 

Розглянути можливість 
впровадження 
відповідних нормативних 
змін до бюджетної 
системи України для 
того, щоб рух платежі від 
видобувних компаній 
можна було 
відслідковувати (як на 
шляху до державного 
бюджету країни, так і на 
етапі перерозподілу за 
допомогою 
міжбюджетних 
трансфертів у місцеві 
бюджети).  

 

Мета – зробити доступною для широкого 
загалу інформацію про частку в сумарних 
доходах місцевих бюджетів (в т.ч. за рахунок 
трансфертів), яку складають платежі від 
видобувних компаній, що реально 
працюють в цьому регіоні. 

Можливість відслідковування надходжень 
до місцевих бюджетів, які реально надійшли 
від видобувних компаній, що працюють в 
регіоні, допоможе підвищити прозорість та 
ефективність використання коштів 
регіонами.  

Дане питання потребує 
додаткової консультації з 
представниками 
Міністерства фінансів 
України, відповідальних за 
бюджетний процес. 

Продовжити роботу 
щодо впровадження 
інформаційної системи, 
яка б дозволили 
компаніям та державним 
органам надавати 
інформацію щодо ІПВГ в 
електронному вигляді. 

Наявність подібної системи не тільки 
дозволить спростити процес збору на 
аналізу інформації, але й може стати 
основою для формування порталу з 
відкритими даними про діяльність в сфері 
видобування корисних копалин України.  

спеціалізована  

 

За підтримки Уряду 
Німеччини через проект 
«Ефективне управління 
державними фінансами», що 
реалізується федеральною 
компанією GIZ GmbH,  
створено онлайн портал 
ІПВГ, що дозволить 
компаніям та державним 
органам звітуватись 
електронно. На разі, йде 
процес передачі онлайн 
платформи ІПВГ до 
Мінекоенерго. Очікується, 
що звітування за 2018 та 
2019 роки буде відбуватись 
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електронно. 

Уніфікувати та спростити 
доступ до інформації про 
обсяги видобування 
корисних копалин 

Інформація про обсяги видобування 
корисних копалин акумулюється декількома 
державними органами – Держстатом, 
Держгеонадра, Мінекоенерго і ДФС. Проте, 
у вільному доступі знаходиться лише 
частина наявної у держави інформації. Як 
правило, публічно доступна інформація є 
дуже узагальненою (сумарні обсяги 
видобування в країні за календарний рік). 
Крім того, між інформацією від різних 
органів можуть існувати суттєві розбіжності. 

Необхідно уніфікувати методологію та 
підходи для визначення обсягів 
видобування та забезпечити вільний доступ 
до детальної інформації про обсяги 
видобування в Україні, зокрема за 
регіонами. 

Буде обговорено на БГЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eiti@mev.gov.ua
http://www.eiti.org.ua/

	Загальна оцінка роботи за рік
	Оцінка роботи у співставленні з цілями та роботами, що наведені в робочому плані
	Оцінка роботи у співставленні з вимогами ІПВГ
	Опис прогресу щодо відповідності іншим вимогам ІПВГ
	Короткий опис зворотної реакції БГЗО на рекомендації процесу санкціонування (якщо може бути застосовано)
	Загальні витрати на впровадження :
	Інші додаткові коментарі
	Додаток 1. Перелік ІПВГ подій в Україні за 2019 рік
	Додаток 2. Рекомендації до Звіту та процесу впровадження ІПВГ від Незалежного адміністратора та статус їх виконання

