
 

Програма семінару 

(попередня) 

«Вимоги щодо заповнення Звіту по правилам Ініціативи прозорості 

видобувних компаній в Україні» 

20 лютого 2015 року      Початок о 10.00 

Реєстрація: 09.30-10.00 

Модератор: Антощук Лариса, директор ГО «Палата податкових консультантів», партнер 

ЮФ «Tax Terra» 

 

І. Відкриття заходу 

 

Діденко Ігор, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Голова 

багатосторонньої групи заінтересованих осіб (БГЗО) з питання імплементації в 

Україні Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях  

 

Вітальне слово  
 

 

 

10.00-

10.10 

Лазаренко Руслан, GIZ, спеціаліст із питань державних фінансів Проекту 

«Підтримка реформи управління державними фінансами 

 

Підтримка Ініціативи прозорості видобувних компаній в рамках 

діяльності GIZ в Україні 

10.10-

10.20 

 

ІІ. Ініціатива прозорості видобувних компаній в Україні 

 

Микитко Лариса, завідувач сектору департаменту з питань виробництва 

традиційних та альтернативних видів палива Міненерговугілля  

Крикавський Олег, радник компанії «Шелл» в Україні із регуляторних питань 

Павленко Олена, Президент Громадської організації «ДІКСІ ГРУП»  

 

ІПВГ: Уряд, Компанії та Громадянське суспільство. Як це працює в Україні. 

 

Питання-відповіді 

 

10.20-

11.00 

Шумський Олександр, начальник управління ресурсних, рентних та 

неоподатковуваних операцій Департаменту оподаткування та контролю об’єктів і 

операцій Державної фіскальної служби України 

 

Податковий аспект впровадження EITI 

 

Питання-відповіді 

 

11.00-

11.30 



Лутц Нойман, радник з питань ІПВГ, ЛБН Стратеджіс (Німеччина) 

 

Особливості оформлення та здачі звітності EITI: закордонний досвід 

 

Питання-відповіді 

 

11.30- 

12-30 

Кава-брейк 12.30-

13.00 

 

ІІІ. Практикум щодо заповнення Звіту ІПВГ у 2015 році 

  

Антощук Лариса, директор ГО «Палата податкових консультантів», партнер ЮФ 

«Tax Terra», експерт з податкових питань, адвокат 

 

Вимоги щодо заповнення Звіту у 2015 році. Відповідальність та підтвердження 

достовірності наданих даних. Основні проблеми при складанні Звіту 

 

Питання-відповіді 

 

13.00-

14.00 

Шевцова Тетяна, директор аудиторської фірми "Капітал Плюс", Голова комітету з 

питань податкової політики Громадської Ради при ДФС України, експерт з 

податкових та аудиторських питань 

 

Особливості заповнення шаблону Звіту по вимогам Ініціативи прозорості 

видобувних галузей. Суттєвість даних. 

 

Питання-відповіді 

 

Практикум заповнення зразка Звіту 

 

14.00-

15.00 

Богданова Ольга, сертифікований бухгалтер-аудитор, керуючий партнер 

аудиторської компанії CERBERUS Tax And Audit Service LTD (група ОМР), Голова 

наглядової ради Палати податкових консультантів, заступник голови Комітету з 

питань податкового консультування ТПП України 

 

Підтвердження достовірності даних, поданих у Звіті ІПВГ 

 

Питання-відповіді 

 

15.00-

15.20 

Анкетування учасників 

 

15.20-

15.30 

 

Кава – брейк 

Неформальне спілкування 

 

15.30-

16.00 

 

Участь безкоштовна. Умови реєстрації – від однієї організації – не більше трьох 

учасників. Посилання на анкету для реєстрації: 

https://docs.google.com/forms/d/1B28Mdkt8RjsF1kHLtZqkMe4Vg1V7wR46Bng3BDEuZSo/vi

ewform?usp=send_form 

https://docs.google.com/forms/d/1B28Mdkt8RjsF1kHLtZqkMe4Vg1V7wR46Bng3BDEuZSo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1B28Mdkt8RjsF1kHLtZqkMe4Vg1V7wR46Bng3BDEuZSo/viewform?usp=send_form


Будь-які питання, що виникають до проведення заходу можна адресувати на емейл Палати 

податкових консультантів: office@ppk.org.ua або запитувати у Лариси Антощук - 

+38(044)361-36-88 

До уваги учасників: оформлення документів щодо відрядження буде проводитися за 

столиком реєстрації у період з 12.00 до 16.00 в день проведення заходу. Запитувати Ольгу 

Руденко.  

Детальніше про Ініціативу прозорості видобувних компаній можна знайти інформацію на 

сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та на сайтах www.ua-

energy.org, www.eiti.org.ua, www.eiti.org 
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