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МІСІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

DiXi Group є “мозковим центром” (think tank), заснованим 2008 року в Києві.
Його метою є дослідження та консультації щодо інформаційної політики,
енергетики, безпеки та інвестицій.
Наша місія – бути двигуном якісних змін в енергетичній політиці, добиватися
нових стандартів і практик вироблення рішень в секторі, шляхом просування
продуктів аналізу політики, посилення ролі експертних спільнот і громадянського суспільства, створення відкритих платформ взаємодії та ведення професійних дискусій, поширення кращого досвіду, знань і навичок для проведення
успішних реформ.
DiXi Group працює в таких напрямках діяльності:
1.Просування системних реформ за європейським зразком (поліпшення
управління та регулювання енергетичною галуззю, трансформація засад роботи ринків відповідно до норм і практик ЄС).
2.Боротьба з корупцією, посилення прозорості та підзвітності компаній та
органів влади, що працюють в сфері енергетики. Залучення громадянського
суспільства до вироблення та контролю енергетичної політики.
3.Розбудова публічного діалогу в секторі енергетики, налагодження взаємодії різних груп зацікавлених сторін для вироблення цілісного підходу до
(стратегічного) розвитку галузі.
4.Сприяння інтеграції України в європейський та світовий енергетичний
простір, побудова спільного європейського енергетичного простору.
5.Організаційний розвиток DiXi Group, розбудова спроможності.
Наші види діяльності:
• Проведення досліджень, моніторинг і аналіз енергетичної політики
• Розробка і створення пропозицій та проектів рішень щодо енергетичної політики політики
• Адвокація розроблених рішень, у т.ч. проведення публічних громадських
кампаній
• Навчання і тренінги, створення ресурсно-навчального центру з енергетичної
політики
• Організація публічних заходів (круглих столів, конференцій, семінарів, пресконференцій)
• Мережування (створення коаліцій, партнерств)
• Консультування
• Інформування (ведення інформаційно-аналітичного профільного ресурсу)
Перелік заходів, (спів)організованих та проведених DiXi Group у 2014 році –
див. у додатку.
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ПРОСУВАННЯ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗРАЗКОМ

У березні 2014 року DiXi Group взяла участь у конференції Офісу зв’язку аналітичних центрів в Брюсселі за підтримки Європейського фонду з підтримки демократії «Українська революція – на шляху до трансформацій? Погляд українських
експертів», де обговорювались реформи у різних секторах, у тому числі енергетики, а також відбулась серія зустрічей з представниками Європейської Комісії,
Європейського парламенту, міжнародними експертами. У квітні президент DiXi
Group Олена Павленко була запрошена на засідання Віденського енергетичного
клубу, де було обговорено питання колективної енергетичної безпеки та участі в
ній України.
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Також, підтримавши ініціативу Секретаріату Енергетичного Співтовариства
щодо прийняття Україною нової версії закону про ринок газу, DiXi Group
спільно з Американською торговою палатою організувала у липні 2014 року
круглий стіл з обговорення проекту закону, який був розроблений і презентований Секретаріатом Енергоспівтовариства. Проаналізувавши позиції всіх
зацікавлених сторін, DiXi Group, за підтримки Фонду «Відродження», залучила юристів, щоб привести запропоновану Секретаріатом версію до українського законодавства. Розроблена версія була опублікована для
громадського обговорення у жовтні, а згодом долучена до роботи Робочої
групи при Міністерстві енергетики з доопрацювання проекту закону про
ринок газу. У грудні проект закону, затверджений Робочою групою, був опублікований на сайті Міністерства енергетики для публічного обговорення.
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У 2014 році, в рамках проекту за підтримки ЄС, DiXi Group спільно з партнерськими організаціями розпочала публікацію місячних і квартальних моніторингів виконання Україною зобов’язань перед Європейським
Енергетичним Співтовариством. Місячні моніторинги публікуються українською мовою, квартальні – українською та англійською мовами. Усі документи доступні на сайті «Української енергетики» за адресою
http://ua-energy.org/post/view/5.

У березні 2014 року з ініціативи DiXi Group та партнерських організацій
була створена коаліція експертів та аналітичних центрів «Енергетичні реформи». Коаліція об’єднала зусилля експертної спільноти для просування
реформ в енергетичному секторі в рамках зобов’язань України перед Енергетичним Співтовариством. Коаліція налічує біля 20 експертів, і є відкритою для приєднання нових членів. Діє сайт коаліції http://enref.org/, де
публікуються матеріали та продукти всіх членів «Енергетичних реформ».
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Коаліція ініціювала внесення змін до Плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства,
звернувшись з відповідним листом до Міністерства енергетики. 17 вересня Кабінет Міністрів опублікував Розпорядження № 864-р, яким затвердив зміни до
згаданого Плану.
Також коаліція звернулась з пропозицією створити Багатосторонню Робочу
групу при уряді з імплементації зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством, яка б об’єднала відповідальні міністерства та відомства, представників
бізнесу та громадськості. Ідею коаліції підтримав Секретаріат Енергетичного
Співтовариства. У вересні 2014 року згаданим Розпорядженням № 864-р було
дано доручення Міністерству енергетики створити Багатосторонню групу. Наказом № 766 від 28.10.2014 Міністерства енергетики було затверджено склад
Багатосторонньої групи, куди увійшли представники уряду, бізнесу, громадськості і Секретаріату Енергоспівтовариства. До складу групи увійшли і представники DiXi Group. Тепер коаліція працює нам тим, щоб забезпечити роботу такої
групи.
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У вересні коаліція «Енергетичні реформи» спільно з Міністерством енергетики організували конференцію «Імплементація європейських директив з
енергетики в українське законодавство», де представила результати моніторингу виконання Україною зобов’язань в рамках членства в Енергетичному
Співтоваристві протягом 2014 року, новим урядом. Конференція зібрала
більше 70 учасників. Також члени DiXi Group презентувати результати моніторингу коаліції під час Комітетських слухань з питань Енергетичного Співтовариства у парламенті.
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У листопаді 2014 року п’ять представників коаліції “Енергетичні реформи», у
тому числі два представники DiXi Group, презентували англомовну версію
моніторингу в Секретаріаті Енергоспівтовариства (Відень) та на конференції
«Україна та європейська енергетична безпека: від співпраці до інтеграції», за
підтримки Офісу зв’язку аналітичних центрів в Брюсселі, Фонду «Відродження» та Фонду Конрада Аденауера в Брюсселі.
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Члени коаліції «Енергетичні реформи» розробляють власні версії проектів законів на виконання зобов’язань України перед Енергетичним Співтовариством, зокрема в сфері навколишнього середовища та енергоефективності.
Також члени коаліції беруть участь у Робочих групах з розробки нормативноправових актів при міністерствах та відомствах, зокрема у групі з розробки
закону про ринок газу, з внесення змін до закону про ринок електроенергії, з
розробки Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, групах при Держенергоефективності та НКРЕКП.
У 2014 році члени DiXi Group увійшли в координаційні органи низки міжнародних ініціатив. Антон Антоненко, виконавчий директор DiXi Group, очолив
Робочу групу 3 Національної платформи Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства. Олена Павленко, президент DiXi Group, увійшла в
склад Наглядової Ради глобальної коаліції PWYP як представнк від Євразії, а
також стала координатором Робочої групи 12 Української частини Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Роман Ніцович, керівник програм DiXi Group увійшов у склад експертів для розробки Індексу європейської
інтеграції країн Східного партнерства, розробка якого підтримується Фондом
«Відродження».
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БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
І ПОСИЛЕННЯ ПРОЗОРОСТІ

DiXi Group продовжує бути активним членом Багатосторонньої групи зацікавлених осіб EITI та просувати виконання Україною зобов’язань в рамках ЕІТІ. У
лютому DiXi Group, у рамках проекту, підтриманого National Resource Governance Institute, опублікувала брошуру «ЕІТІ та громадськість: участь як запорука
успіху». Брошура була поширена серед учасників круглих столів з Ініціативи
прозорості, що пройшли у Львові та Донецьку. Також у лютому DiXi Group взяла
участь у семінарі щодо вимог нового стандарту ЕІТІ, який у Києві проводив Qклуб за підтримки Фонду «Відродження». Під час семінару DiXi Group презентувала новий сайт Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні, який
став національним сайтом ЕІТІ в Україні.

Як учасник групи з аналізу перешкод у законодавстві для імплементації ЕІТІ, DiXi
Group, у рамках проекту за підтримки National Resource Governance Institute, організувала проведення такого дослідження. Його результати були представлені
Світланою Голіковою, керівником компанії «Трансенергоконсалтинг» у квітні на
засіданні БГЗО. DiXi Group брала участь у всіх засіданнях Багатосторонньої групи
протягом 2014 року, які пройшли у квітні, липні та грудні. У червні DiXi Group долучилась до написання річного звіту БГЗО з імплементації ЕІТІ. Звіт було надіслано Міністерством енергетики і розміщено на національному сайті ЕІТІ (розділ
«Офіційно).
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У травні DiXi Group, спільно з Міністерством енергетики, взяла участь у
переговорах з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ
щодо можливої співпраці в сфері імплементації ЕІТІ. Результатом переговорів став семінар з напрацювання нового Робочого плану, який пройшов
у вересні, та доопрацювання Комунікаційної стратегії ЕІТІ, що пройшов у
листопаді за підтримки GIZ. У грудні Багатостороння група зацікавлених
осіб (БГЗО) схвалила нову версію Робочого плану, а також попередньо затвердила Комунікаційну стратегію. Також очікується, що у 2015 році пройдуть додаткові семінари з запуску Комунікаційної стратегії.
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У травні-червні DiXi Group звернулась до Міністерства екології, яке напрацьовувало проект нового Кодексу про надра, з проханням включити в законопроект пункт про ЕІТІ. DiXi Group взяла участь у низці засідань Робочої групи
при Міністерстві екології, де, спільно з іншими членами БГЗО, отримали згоду
від відповідальних представників міністерства включити ЕІТІ до проекту Кодексу про надра. На жаль, до кінця 2014 року проект Кодексу так і не пройшов
затвердження в рамках уряду і не був переданий на обговорення до парламенту.
У вересні DiXi Group, разом з іншими членами Асоціації «Енерготранспаретність», взяла участь у зустрічі регіональних коаліцій регіону Євразія, де було
представлено стан виконання ЕІТІ в Україні, обговорено досвід імплементації
інших країн регіону. У жовтні, за ініціативи одного з членів Асоціації, Q-клубу,
відбулась конференція в Києві «Стан і перспективи імплементації в Україні Ініціативи прозорості видобувних галузей». У конференції взяли участь не лише
енергетичні компанії, громадські організації та представники органів влади,
але і члени Секретаріату ЕІТІ, представники Світового банку. DiXi Group взяла
участь у конференції, представивши власне бачення щодо наступних кроків,
необхідних для запровадження ЕІТІ в Україні.
Протягом року представники DiXi Group брали участь і в інших заходах, презентуючи ЕІТІ в Україні та необхідність посилення прозорості видобувного сектору. Зокрема, у березні президент DiXi Group Олена Павленко взяла участь у
конференції Wilton Park (Великобританія) «Beyond extractive sector transparency: driving prosperity and stability through good governance», де обговорювались механізми та кращі практики урядування для посилення прозорості
енергетичного сектору; у грудні – у круглому столі Американської торгової палата, де було презентовано «Білу книгу» реформ в енергетиці. Ініціатива прозорості видобувних галузей була серед пріоритетів, які підтримали як компанії,
так і громадськість та уряд.
Також, за підтримки Фонду «Відродження», восени 2014 року стартував проект
«Розробка системи моніторингу ключових показників для виявлення корупції
в сфері видобутку енергетичних ресурсів». Згідно з проектом, DiXi Group провів
моніторинг інформаційного простору та опитування експертів та чиновників,
визначаючи найбільш поширені схеми для корупції у видобувній галузі. Завданням на 2015 рік є визначити систему моніторингу, яка б дозволяла виявляти та попереджати такі схеми, і запропонувати зміни до законодавства,
щоб знизити можливість зловживань у видобутку.
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РОЗБУДОВА ПУБЛІЧНОГО ДІАЛОГУ

У 2014 році тривав проект за підтримки Посольства Великої Британії Україні,
покликаний покращити регулювання в сфері видобутку нетрадиційного газу.
У рамках проекту, DiXi Group провела опитування видобувних компаній, що
працюють в Україні, щодо основних перешкод у видобувній діяльності, та інструментів їх усунення. За результатами опитування було опубліковано аналітичну брошуру, презентовану на семінарі «Регулювання видобутку
нетрадиційного газу в Україні» у квітні. Участь у семінарі взяли представники
органів влади, зокрема Міністерства енергетики, Міністерства екології, Держгеонадр, Міністерства економіки, обласних державних адміністрацій. Серед
спікерів – топ-менеджери компанії «Шелл», експерти з України, представники
Регулятора штату Пенсільванії (США), Департаменту енергетики та зміни клімату уряду Великої Британії.
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У рамках проекту, в грудні DiXi Group було організовано ще один семінар, який
стосувався покращення дозвільної системі для діяльності в сфері видобутку
газу, зокрема нетрадиційного. Захід, який прошов в приміщенні Американської
торгової палати, був присвячений обміну досвідом між різними країнами в організації дозвільної системи для видобувної діяльності. Так, серед гостей заходу
були представники Регулятора Альберти (Канада), транслювався виступ представника Департаменту енергетики та зміни клімату уряду Великої Британії.
Враховуючи виступи та презентації, DiXi Group підготувала другий аналітичний
документ, який має бути опублікований у 2015 році.
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DiXi Group, разом з польськими партнерами, зокрема доктором Анджеєм Сікорою з Інституту енергетичних досліджень, опублікувала аналітичний матеріал про регулювання нетрадиційного газу в Польщі – аналіз політичної
ситуації, розробку законодавства, оцінку ліцензійної політики. Матеріал опубліковано
на
сайті
Київського
інституту
нетрадиційного
газу
www.newgas.org.ua
Також, в рамках проекту, підтриманого Посольством США в Україні, DiXi
Group ініціювала проведення окремої панелі під час конференції Адама Сміта,
що проходила в червні в Києві. Виступаючими на панелі «Дорожня карта
енергетичної безпеки України» стали Посол США в Україні Джефрі Пайетт, голова відділу «Енергетика» Представництва ЄС в Україні Вальтер Треттон,
представник Регіонального хабу Державного Департаменту США Рафі Баліан,
представники державних і приватних видобувних компаній, банкіри.
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Також, у рамках згаданого проекту, відбулось нагородження переможців конкурсу на кращу стратегію енергетичної безпеки України, який проводився наприкінці 2013 року. Фіналісти конкурсу отримали подарунки від головних
спонсорів проекту, а головний переможець – аспірант Андріан Прокіп зі
Львова – продовжив співпрацю з DiXi Group, і взяв участь від імені організації
у конференції з безпеки, що відбулась восени у Болгарії.
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У липні DiXi Group взяла участь круглому столі Американської торгової палати щодо покращення земельного законодавства для видобувної діяльності.
За результатами обговорення в рамках Міністерства енергетики було створено Робочу групу з напрацювання необхідного проекту закону, в якій брала
участь і DiXi Group. На жаль, до кінця 2014 року відповідних змін до законодавства так і не було внесено.
У 2014 році DiXi Group отримала грант в рамках конкурсу Інституту газу з нетрадиційних джерел, який адмініструє Британська Рада в Україні. Згідно з
проектом, DiXi Group опублікує дослідження щодо соціально-економічних наслідків можливого видобутку нетрадиційного газу на Харківщині. Партнерами проекту стала громадська організація «Нова енергія» з Харкова та
дослідник Університету Огайо Ірина Лендел. Очікується, що дослідження буде
презентоване у 2015 році.
У грудні 2014 року DiXi Groupза підтримки Фонду «Відродження» організувала дебати «Чи варто видобувати сланцевий газ у кризових умовах?», де
мали змогу висловити свою позицію як представники громадських організацій, що не підтримують видобуток сланцевого газу, так і органи влади ІваноФранківщини, науковці, які вважають видобуток сланцевого газу доцільним
за певних умов. Модератором дебатів став відомий телеведучий Андрій Куликов.
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Протягом 2014 року також наповнювався сайт, присвячений видобутку нетрадиційного газу в Україні - платформа Київського інституту нетрадиційного
газу (http://newgas.org.ua/).
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Сайт «Українська енергетика» залишається провідним інформаційним ресурсом в енергетичній сфері. У 2014 році коло читачів сайту сягло більш ніж 1000
унікальних відвідувачів на день, щоденна розсилка видання складає більше 650
адресатів в україномовній версії, понад 350 адресатів у англомовній версії.

«Українська енергетика» продовжила публікацію унікальних перекладів світових новин в сфері енергетики, покращуючи інформування української аудиторії, зокрема чиновників, журналістів, експертів. Сайт залишається
інформаційним партнером основних публічних заходів, що проходять в
Україні сфері енергетичної безпеки, енергоефективності, відновлювальних джерел тощо.

24

Минулого року сайт розпочав публікацію деяких журналістських розслідувань.
Зокрема, одне з розслідувань, яке стосувалось проведення аукціону з видачі
дозволів на користування надрами, разом із публікаціями інших видань, які
доказували продовження непрозорого процесу видачі дозволів, призвели до
зміни керівництва Держгеонадр. «Українська енергетика» також робила журналістські розслідування щодо питань торгівлі електроенергією, призначень
заступників міністрів в сфері євроінтеграції тощо.
З 2014 року деякі публікації – тижневі аналітичні звіти – стали платними на
сайті «Української енергетики». Разом із тим, готовність споживачів, як україномовних, так і англомовних, за аналітичні продукти , є найкращою оцінкою
їх належної якості. У 2015 році DiXi Group планує розробити нову лінійку продуктів, які б були цікаві для українських та іноземних споживачів.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

У 2014 році DiXi Group стала учасником проекту за підтримки Міжнародного
Фонду «Відродження», Think Tank Fund та SIDA на організаційний розвиток
організації. У рамках проекту організації потрібно було пройти низку тренінгів з аналітичної роботи, стратегічного планування, управління організацією,
гендерної політики тощо; провести стратегічні сесії та розробити стратегічний план, розробити політики організації. З липня по листопад працівники
DiXi Group брали участь у всіх навчальних семінарах та тренінгах.
У вересні-листопаді 2014 року DiXi Group провела стратегічне планування діяльності. До стратегічних сесій були залучені представники DiXi Group (члени
та Правління), зовнішні консультанти (зокрема, в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів, що здійснюється SIDA та Міжнародним фондом
"Відродження"), представники донорів та партнерів. Розроблено Стратегічний
план, що пропонує цілісне бачення місії, стратегічних цілей та напрямків діяльності DiXi Group.
На підтримку стратегічного плану DiXi Group розробила та затвердила Комунікаційну стратегію, а також низку внутрішніх політик і процедур щодо управління проектною діяльністю, управління персоналом, контролю якості
аналітичної продукції, антикорупційних дій та уникнення конфлікту інтересів,
вирішення конфліктів, проведення закупівель, фінансово-господарських операцій, посадових обов’язків.
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СТРУКТУРА «ДІКСІ ГРУП»
У рамках проекту інституційного розвитку, DiXi Group докорінно змінила модель врядування, сьогодні вона виглядає виглядає наступним чином:
До органів прийняття рішень DiXi Group належать:
- Загальні Збори;
- Правління;
- Наглядова Рада;
- Президент;
- Віце-президент.
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Загальні Збори є головним органом, який приймає рішення, призначає членів
Правління та Наглядової Ради, а також обирає Президента, який підзвітний
Правлінню.
До компетенції Правління належить затвердження та внесення змін до стратегічного плану, річного бюджету і річного операційного плану, заслуховування звіту Президента щодо реалізації річного бюджету і річного
операційного плану, затвердження та внесення змін до структури, штатного
розкладу та посадових обов’язків, делегування представників DiXi Group до
консультативних та дорадчих груп, інших органів представництва, прийняття
рішень щодо питань власності у межах, визначених Статутом та рішеннями
Загальних Зборів, скликання Загальних Зборів, затвердження публічних звітів
про дільність та ін.
У грудні 2014 року DiXi Group організували Загальні збори організації, за результатами яких було визначене нове Правління DiXi Group. Членами Правління стали Андрій Дуда, кандидат наук державного управління; Ірина
Солоненко, історик і політолог, докторант European University Viadrina, Німеччина; Богдан Соколовський, колишній Уповноважений Президента України з
міжнародних питань енергетичної безпеки
Також, у 2015 році DiXi Group планує продовжити роботу над інституційним
розвитком – зокрема, формувати Наглядову Раду організації, розробити спеціалізований сайт DiXi Group та організувати серію навчань в сфері аналітики
енергетичного сектору.
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2014 РІК DIXI GROUP У ЦИФРАХ
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Основні заходи, (спів)організовані
DiXi Group у 2014 році
- Семінар "Регулювання видобутку нетрадиційного газу в Україні", 15 квітня,
Україна, м.Київ
- Презентація третього щорічного моніторингу виконання Україною зобов’язань в рамках членства в Енергетичному Співтоваристві, 19 травня, Австрія, м.Відень
- Експертна дискусія "Enhancing European Energy Security through EU Ukraine Cooperation", 20 травня, Бельгія, м.Брюссель
- Круглий стіл "Ринок газу України та Третій енергопакет: яка готовність до
змін", 9 липня, Україна, м.Київ
- Круглий стіл "Упорядкування земельних відносин для потреб нафтогазової
промисловості", 23 липня, Україна, м.Київ
- Круглий стіл "Імплементація європейських директив з енергетики в українське законодавство", 23 вересня, Україна, м.Київ
- Конференція "Стан і перспективи імплементації ЕІТІ в Україні", 23 жовтня,
Україна, м.Київ
- Презентація незалежного громадського моніторингу виконання Україною
зобов’язань в рамках членства в Енергетичному Співтоваристві, 24 листопада, Австрія, м.Відень
- Експертна дискусія "Ukraine and the European Energy Security: from Cooperation to Integration", 25 листопада, Бельгія, м.Брюссель
- Семінар "Регулювання видобутку нетрадиційного газу: ефективна дозвільна система", 4 грудня, Україна, м.Київ
- Дебати "Чи розвивати видобуток сланцевого газу в кризових умовах?", 15
грудня, Україна, м.Київ
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