
 

 

 

 

 

 

 

Вих.№ 01-29.07.2019 
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[Щодо неповних платежів виробникам 
електроенергії з відновлюваних джерел, які 
працюють за системою «зелених» тарифів] 

Кому: 
 
Володимиру Олександровичу Зеленському 
Президенту України 
 
Копія 
 
Володимиру Борисовичу Гройсману  
Прем'єр-міністру України 
 
Оксані Олександрівні Кривенко 
Голові НКРЕКП  
 
Олександру Олександровичу Данилюку 
Секретарю РНБО України 
 
Давиду Георгійовичу Арахамія 
Секретарю Національної інвестиційної ради 
 
 
Від: 
 
Матса Лундіна 
Голови Ради 
Європейсько-українського енергетичного 
агентства 

 
 

Шановний Володимире Олександровичу, 
 

Від імені Асоціації "Європейсько-українське енергетичне агентство" (ЄУЕА), що об'єднує 
інвесторів з Австрії, Бельгії, Великобританії, Іспанії, Норвегії, США Туреччини, України, 
Швейцарії, та інших країн, які реалізують проекти вартістю понад 1,5 мільярда євро, будуючи в 
Україні електростанції сукупною потужністю більше 1 ГВт , що використовують  енергію сонця, 
вітру та біомаси / біогазу, ми висловлюємо щиру повагу та звертаємось до Вас із наступним.  

АТ «Нікопольський завод феросплавів» подав заяву до Окружного адміністративного суду м. 
Києва про забезпечення позову в адміністративній справі за позовом Акціонерного товариства 
«Нікопольський завод феросплавів» до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, третьої особи - Державне підприємство «Національна 



енергетична компанія «Укренерго» про визнання протиправними та скасування постанов 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП) від 07.06.2019 №954 та №955 про встановлення тарифу ДП «НЕК «Укренерго» 
на послуги з передачі електричної енергії та тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління на ІІ півріччя 2019 року. 

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 червня 2019 року було 
задоволено заяву АТ «Нікопольський завод феросплавів» та призупинено дію постанов НКРЕКП 
від 07.06.2019 №954 та №955. 

У зв’язку із зупиненням дії вищевказаних постанов ДП «НЕК «Укренерго» не в змозі 
виконувати всі функції, які покладені на нього в результаті запровадження нової моделі ринку 
електроенергії, зокрема забезпечувати сплату Гарантованому покупцю компенсацію між «зеленим» 
тарифом та ціною продажу електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), на 
ринку «на добу наперед», що в свою чергу матиме негативний вплив на розрахунки з виробниками 
електроенергії за «зеленим» тарифом. 

Такий стан речей дестабілізує ситуацію в частині розрахунків в новій моделі ринку 
електричної енергії, що була запроваджена з 01 липня 2019 року, оскільки  призводить до 
порушення прав діючих виробників електричної енергії з альтернативних джерел, котрим Україна 
на рівні закону надала гарантії викупу та оплати за «зеленим» тарифом всього обсягу виробленої 
електричної енергії. Невчасне реагування на ситуацію, що склалась, призведе до кризи в 
енергетичному секторі. 

Станом на сьогодні, завершується впровадження угод про фінансування з українськими 
та міжнародними кредитними установами, включаючи Європейський банк реконструкції та 
розвитку (EBRD) та Корпорацію закордонних приватних інвестицій уряду США (OPIC), для 
будівництва електростанцій, що працюють на ВДЕ, встановленою потужністю більше ніж 500 
МВт та вартістю в кілька сотень мільйонів Євро. Реальним є ризик, що без швидких та 
переконливих сигналів з боку Адміністрації Президента, нового Уряду та нового Парламенту 
такі кредитні установи припинять фінансування - тим самим загрожуючи не лише 
довгостроковому розвитку всього енергетичного сектору в Україні, а й конкретним проектам, 
які вже реалізуються. 

Описана ситуація разом з порушенням платіжних зобов’язань державним підприємством 
«Енергоринок» за червень 2019 (<40% сплачено виробникам електроенергії, що працюють на ВДЕ), 
суттєво ускладнює здатність багатьох виробників «зеленої» енергії виконати свої зобов’язання 
перед українськими та міжнародними кредитними установами. Особливо це позначиться на 
державних банках, які мають портфель інвестицій у проекти відновлюваних джерел енергії (тільки 
АБ «Укргазбанк» надав позики обсягом понад 350 млн. Євро на будівництво електростанцій, що 
працюють на ВДЕ). Це суттєво погіршить довіру до України з самого початку роботи нового ринку 
електроенергії.  

Будь-які перешкоди, пов’язані з виплатою кредитів через невиконання державою своїх 
зобов'язань надішлють дуже негативний сигнал для інвестиційного клімату і поставлять під 
загрозу інвестиції, необхідні для реалізації енергетичної стратегії України до 2035 року, 
синхронізації з ENTSO-E та зміцнення взаємозв'язків з європейською енергетичною 
системою, розвитку ринку балансуючих та допоміжних послуг, а також створять загрозу 
виконання реформ, передбачених 3-м Енергетичним Пакетом ЄС, який є частиною 
зобов'язань Угоди про Асоціацію. 

Ми особливо стурбовані тим, що позов однієї юридичної особи може заблокувати нормальну 
роботу всього ринку електроенергії та розпочати «ланцюговий вплив» на більше ніж 400 учасників 
ринку, інвесторів, кредитних установ, будівельних компаній, постачальників обладнання, а також 
тисячі робітників, працевлаштованих у секторі відновлюваної енергії України. 

Враховуючи вищезазначене люб’язно просимо Вас взяти зазначену ситуацію під 
особистий контроль та налагодити ефективний діалог між Урядом, Регулятором (НКРЕКП) 
та Парламентом для вирішення ситуації, що склалася, та (за необхідності) розробки й 
запровадження альтернативних механізмів, які забезпечуватимуть повний розрахунок 



державних підприємств «Енергоринок» та «Гарантований покупець» з виробниками 
електроенергії з ВДЕ, що працюють за схемою "зеленого" тарифу. 

 
ЄУЕА та його Правління з повагою закликає до зустрічі з Вами та Вашими представниками. 

Ми пропонуємо нашу підтримку та експертні консультації з метою пошуку оптимального рішення 
та забезпечення вирішення описаної вище проблеми в інтересах України та інвесторів. 
 
З повагою, 
 

 
Матс Лундін 
 
Голова Ради 
Європейського Українського Енергетичного Агентства (ЄУЕА) 
 
Контакти офісу ЄУЕА: 
 
Олександра Гуменюк, директор 
Вул. Володимирська 61-б, 2й поверх, Київ, 01033 
Моб.тел.: +38 095 607 78 57  
Ел.скриньке:oleksandra.gumeniuk@euea-energyagency.org  
Сайт: http://www.euea-energyagency.org 
 
Копія листа відправлена до:  
 
Делегації ЄС в Україні 
ЄБРР 
Світового Банку 
Секретаріату Енергетичного Співтовариства 
IFC 
Ukraine Invest 
 
 

 


