МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ
ПИТАНЬ
У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В
УКРАЇНІ

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
FOR THE RESOLUTION OF PROBLEMATIC
ISSUES
IN THE RENEWABLE ENERGY INDUSTRY OF
UKRAINE

Цей Меморандум про взаєморозуміння
щодо врегулювання проблемних питань у
сфері відновлюваної енергетики в Україні
(далі – Меморандум) укладений __ червня
2020 р. між:

This Memorandum of Understanding for the
Resolution of Problematic Issues in the
Renewable Energy Industry of Ukraine (the
“Memorandum”) executed on __ June 2020
between:

Кабінетом Міністрів України, Міністерством
енергетики та захисту довкілля України (або
його правонаступником), Національною
комісією,
що
здійснює
державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП), іншими
державними органами України (далі –
державні органи України) та асоціаціями, що
об’єднують інтереси інвесторів/виробників
електричної енергії з відновлюваних джерел
енергії, а також виробниками електричної
енергії з відновлюваних джерел енергії, які
приєдналися до цього Меморандуму (далі –
Виробники ВДЕ).

the Cabinet of Ministers of Ukraine, the
Ministry of Energy and Environmental
Protection of Ukraine (or its legal successor),
the Energy and Utilities Regulatory Commission
(the “NEURC”), other state authorities of
Ukraine (the “State Authorities of Ukraine”) and
associations amalgamating the interests of
investors/producers of electric power from
renewable energy sources as well as producers
of electric power from renewable energy
sources joining this Memorandum (the “RES
Producers”).

І. Передумови

І. Background

Беручи до уваги, що розвиток відновлюваної
енергетики є одним з пріоритетів державної
політики в електроенергетичному комплексі
та інструментом гарантування енергетичної
безпеки і незалежності України,

Whereas development of renewable power is
one of the state policy priorities in the electric
power sector and a tool for the guarantee of
energy security and independence of Ukraine,

беручи до уваги, що між Виробниками ВДЕ
та державними органами України виникли
суперечності стосовно можливих змін у
законодавчій
та
договірній
базах
функціонування існуючих та майбутніх
об’єктів Виробників ВДЕ та подальшого
розвитку сфери відновлюваної енергетики
України (далі – Суперечності),

Whereas disagreements have arisen between
the RES Producers and the State Authorities of
Ukraine concerning possible changes in the
legal and contractual framework of operation of
existing and future projects of RES Producers
and further development of renewable energy
industry in Ukraine (the “Disagreements”),

беручи до уваги, що до переговорів між
Виробниками ВДЕ та державними органами
України залучено Центр вирішення спорів
Секретаріату Енергетичного Співтовариства,

Whereas the Energy Community Secretariat’s
Dispute Resolution and Negotiation Centre was
involved in the negotiations between the RES
Producers and the State Authorities of Ukraine,

беручи до уваги, що Виробники ВДЕ та
державне
підприємство “Гарантований
покупець” (далі – Гарантований покупець)
уклали договори про купівлю-продаж
електричної енергії за “зеленим” тарифом
(далі – Договори),

Whereas the RES Producers and the
Guaranteed Buyer State Enterprise (the
“Guaranteed Buyer”) have executed power
purchase agreements at the feed-in tariff (the
“PPAs”),
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беручи до уваги, що згідно з Договорами та
статтею 65 Закону України “Про ринок
електричної енергії” Гарантований покупець
зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі
здійснювати оплату за електроенергію,
придбану у Виробників ВДЕ,

Whereas, under the PPAs and Article 65 of the
Law of Ukraine “On the Electricity Market”, the
Guaranteed Buyer is obliged to pay on time and
in full amount for electric power purchased
from the RES Producers,

беручи до уваги, що платіжні зобов’язання
Гарантованого покупця перед Виробниками
ВДЕ покриваються з доходів отриманих
Гарантованим покупцем від продажу в
ринок виробленої з альтернативних джерел
електричної енергії, з доходів, отриманих від
надання оператору системи передачі
послуги із забезпечення збільшення частки
виробництва
електричної
енергії
з
альтернативних
джерел
енергії,
яка
оплачується за рахунок тарифу на послугу з
передачі електричної енергії, а також з
прибутку,
отриманого
Гарантованим
покупцем у рамках виконання спеціальних
обов’язків
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії,

Whereas the Guaranteed Buyer’s payment
obligations to the RES Producers are covered by
the income the Guaranteed Buyer receives from
selling to the market the electric power
produced from renewable energy sources, by
the income received from provision to the
transmission system operator (the “TSO”) the
service of increasing the share of electricity
production from renewable energy sources
which is paid at the cost of the tariff for electric
power transmission as well as by the profit of
the Guaranteed Buyer received within
performance of special obligations concerning
safeguarding the general public interest in the
process of electricity market operation,

ураховуючи те, що стрімке зростання
встановленої
потужності
об’єктів
відновлюваної енергетики за останній рік,
призвело до значного збільшення обсягів
виплат виробникам за “зеленим” тарифом,

Considering the rapid growth of installed
capacity of renewable power projects for the
recent year has led to significant increase in the
amounts of payments to producers at feed-in
tariff (the “FiT”),

беручи до уваги, що на Гарантованого
покупця також покладаються спеціальні
обов’язки
щодо
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії,
зокрема щодо доступності електричної
енергії для побутових споживачів,

Whereas the special obligations are also
imposed on the Guaranteed Buyer for
safeguarding the general public interest in the
process of the operation of the electricity
market, in particular, concerning affordability of
electricity for domestic consumers,

беручи до уваги, що питання дефіциту
кошторису Гарантованого покупця повинні
вирішуватися державними органи України
ефективно та справедливо по відношенню
до Виробників ВДЕ, а Виробники ВДЕ готові
до компромісу з державними органами
України щодо вирішення фінансових
проблем Гарантованого покупця,

Whereas the issues of the deficit of the
Guaranteed Buyer's cost estimate shall be
resolved by the State Authorities of Ukraine in
an effective and fair way in relation to RES
Producers, and RES Producers are ready to
reach a compromise with the State Authorities
of Ukraine to solve the financial issues of the
Guaranteed Buyer,

беручи до уваги, що Виробники ВДЕ та
державні органи України погоджуються, що
цей
Меморандум
також
повинен
підтримувати якнайшвидше та надійніше
запровадження
процесу
проведення
аукціонів з розподілу квоти підтримки
відновлюваних джерел енергії,

Whereas the RES Producers and the State
Authorities of Ukraine agree that this
Memorandum shall also support the promptest
and more reliable implementation of the
process of auctions for allocation of the RES
support quota,

нагадуючи, що на сьогодні Виробниками ВДЕ Recalling that RES Producers currently create
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створюються небаланси, які відображаються imbalances, which are
як витрати Гарантованого покупця,
Guaranteed Buyer’s costs,

shown

as

the

погоджуючися з тим, що оператор системи Agreeing that the TSO shall possess a sufficient
передачі повинен мати достатній набір set of tools and means to ensure operational
інструментів та засобів для забезпечення safety of the National Grid of Ukraine,
операційної
безпеки
об’єднаної
енергетичної системи (далі – ОЕС) України,
нагадуючи, що договори, укладені між
Виробниками
ВДЕ
та
Гарантованим
покупцем, є обов’язковими і повинні
змінюватися лише за згодою сторін,

Recalling that the PPAs executed between the
RES Producers and the Guaranteed Buyer are
binding and shall be amended only by consent
of the parties,

погоджуючися з необхідністю подальшого
розвитку сфери відновлюваної енергетики в
Україні на конкурентних засадах у рамках
аукціонної моделі підтримки,

Agreeing on the necessity of further
development of renewable energy industry in
Ukraine on a competitive basis within the
framework of the auction model of support,

погоджуючися, що цей Меморандум Agreeing that this Memorandum creates and
створює та закріплює умови для мирного secures the terms and conditions for amicable
врегулювання Суперечностей,
settlement of the Disagreements,
Виробники ВДЕ та державні органи України
за посередництвом Центру вирішення спорів
Секретаріату Енергетичного Співтовариства
укладають цей Меморандум, який визначає
компромісні пропозиції і підстави для
врегулювання Суперечностей.

The RES Producers and the State Authorities of
Ukraine, through the mediation of the Energy
Community Secretariat’s Dispute Resolution
and Negotiation Centre, are executing this
Memorandum, which sets out compromise
positions and grounds for resolution of the
Disagreements.

Виробники ВДЕ та державні органи України
висловлюють подяку за підтримку у
досягненні домовленостей Секретаріату
Енергетичного Співтовариства, Європейській
Комісії, Міжнародному валютному фонду,
Європейському банку реконструкції та
розвитку, послам Бельгії, Канади, Франції,
Німеччини, Норвегії, Південної Кореї, Швеції,
Великобританії в Україні та іншим залученим
сторонам.

The RES Producers and the State Authorities of
Ukraine express their gratitude for the support
in achieving the agreements to the Energy
Community
Secretariat,
the
European
Commission, the International Monetary Fund,
the European Bank for Reconstruction and
Development, the Ambassadors of Belgium,
Canada, France, Germany, Norway, South
Korea, Sweden, the United Kingdom in Ukraine
and other involved parties.

ІІ. Характер цього Меморандуму

ІІ. Nature of this Memorandum

З метою уникнення будь-яких сумнівів цей For avoidance of any doubt, this Memorandum
Меморандум не може становити, не може does not constitute, cannot be considered and
вважатися та не може бути розтлумачений cannot be construed as:
як:
поправка до будь-якого Договору чи будь- an amendment to any PPA or any other legal
якого іншого правового документа;
document;
відмова від будь-якого права чи вимоги, які
будь-хто з підписантів цього Меморандуму
має або може мати проти інших сторін, що
підписали цей Меморандум, у тому числі від
права звернення до суду чи арбітражу для
захисту своїх прав та інтересів.

a waiver of any right or claim which any of the
signatories of this Memorandum has or may
have against other parties that have signed this
Memorandum, including of the right to apply to
the court or initiate arbitral proceedings to
protect own rights and interests.
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ІІІ. Взаємні домовленості

ІІІ. Mutual agreements

Цей Меморандум не породжує додаткових
зобов’язань для будь-якої із сторін. Разом з
тим Виробники ВДЕ та державні органи
України укладають цей Меморандум
розуміючи, що запорукою врегулювання
Суперечностей є виконання таких дій:

The Memorandum does not generate any
additional obligations for any of the parties. At
the same time, the RES Producers and the State
Authorities of Ukraine are executing this
Memorandum with the understanding that
fulfillment of the following actions serves as a
foundation for resolution of the Disagreements:

Із сторони державних органів України

From the side of the State Authorities of Ukraine

1. Державні органи України запропонують та
підтримають зміни до Законів України “Про
альтернативні джерела енергії”, “Про ринок
електричної енергії” та інших законів, які
будуть спрямовані на запровадження
механізму
реструктуризації
“зелених”
тарифів, а також виконання інших положень
цього Меморандуму (далі – Закон про
домовленості), та докладуть максимум
зусиль для їх прийняття до 1 серпня 2020
року.

1. The State Authorities of Ukraine will propose
and support amendments to the Laws of
Ukraine “On Alternative Energy Sources”, “On
the Electricity Market” and other laws aimed at
implementation of the mechanism for
restructuring of the FiTs as well as fulfillment of
other provisions of this Memorandum (the “Law
on the Agreements”) and will use every effort
for their adoption by 1 August 2020.

2. Державні органи України гарантують, що
до прав і обов'язків сторін, визначених
Договорами,
буде
застосовуватися
законодавство України, чинне на дату
набрання
чинності
Законом
про
домовленості
(з урахуванням інших
змін, внесених для виконання цього
Меморандуму). Закон про домовленості
передбачатиме відповідні зміни до Закону
України
“Про
режим
іноземного
інвестування” та Закону України “Про
альтернативні
джерела
енергії”
для
законодавчого врегулювання зазначених
вище питань. Таким чином, Виробники ВДЕ
матимуть право подати позов стосовно змін
у законодавстві, що виникли після набрання
чинності Закону про домовленості (крім
інших змін, внесених до актів законодавства
для виконання цього Меморандуму), які
негативно впливають на економічний стан
сторін за такими Договорами.

2. The State Authorities of Ukraine guarantee
that the laws of Ukraine effective on the date of
entry into force of the Law on the Agreements
(as amended to give effect to this
Memorandum) will apply to the rights and
obligations of the Parties under the PPAs. The
Law on the Agreements shall stipulate the
relevant amendments to the Law of Ukraine
“On the Foreign Investment Mode” and the Law
of Ukraine “On Alternative Energy Sources” for
the legislative regulation of the foregoing.
Therefore, RES Producers will have a change in
law claim for changes to the laws effected after
the effective date of the Law on the
Agreements (except for other amendments
introduced to the legislative instruments to
perform this Memorandum) which adversely
affect the economic balance of the parties
under such PPAs.

3. Державні органи України забезпечать
повну та своєчасну поточну оплату
Гарантованим покупцем Виробникам ВДЕ за
відпущену ними електричну енергію з
місяця, наступного за місяцем, в якому Закон
про домовленості набуде чинності.

3. The State Authorities of Ukraine shall ensure
full and timely current payment by the
Guaranteed Buyer to the RES Producers for the
electricity delivered by them, starting from the
month following the month in which the Law on
the Agreements comes into force.

4. Державні органи України забезпечать 4. By 31 December 2021, the State Authorities
погашення наявної заборгованості за of Ukraine will ensure repayment of
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електричну енергію, що виникла у
Гарантованого покупця перед Виробниками
ВДЕ починаючи з 1 січня 2020 р. у строк до 31
грудня 2021 року. Сплата заборгованості
відбуватиметься за таким графіком:

Guaranteed Buyer’s existing indebtedness for
electricity to the RES Producers which has
accrued since 1 January 2020. Debt will be
repaid according to the following schedule:

40 відсотків у 4 кварталі 2020 року;

40 percent in the 4th quarter of 2020;

по 15 відсотків щокварталу впродовж 2021
року.

15 percent on a quarterly basis during 2021.

Державні органи України розглянуть питання
можливості надання державних гарантій для
сприяння
залученню
кредитів
від
національних та міжнародних фінансових
установ, а також використання інших
фінансових інструментів для найшвидшого
погашення наявної заборгованості перед
Виробниками ВДЕ.

The State Authorities of Ukraine will consider
the issue of possibility of providing state
guarantees to facilitate raising loans from
national and international financial institutions
as well as utilization of other financial
instruments in order to repay existing
indebtedness to the RES Producers as soon as
possible.

5. НКРЕКП та інші державні органи України
разом з ПрАТ “НЕК “Укренерго” забезпечать
розроблення та прийняття нормативноправових актів, необхідних для визначення
порядку компенсації за невироблену та
невідпущену Виробниками ВДЕ електричну
енергію в результаті виконання команд
оператора системи передачі електричної
енергії відповідно до вимог та положень
Закону України “Про ринок електричної
енергії” у чинній на дату підписання цього
Меморандуму редакції в строк не пізніше
одного місяця після набрання чинності
Законом про домовленості.

5. Within a month after the effective date of the
Law on the Agreements, the NEURC and other
State Authorities of Ukraine with NPC
Ukrenergo PrJSC will ensure drafting and
adoption of the statutory instruments necessary
to determine the procedure for compensation
for electricity not produced and not delivered
by the RES Producers as a result of fulfilling the
TSO’s commands in accordance with the
requirements and provisions of the Law of
Ukraine “On the Electricity Market” as amended
on the date of signing of this Memorandum.

6. Державні органи України запропонують
зміни до Законів України “Про ринок
електричної енергії”, “Про альтернативні
джерела енергії”, інших нормативноправових актів, які дадуть змогу Виробникам
ВДЕ виходити з балансуючої групи
Гарантованого покупця та вільно продавати
електричну енергію на ринку, стати
стороною, відповідальною за баланс,
утворювати балансуючі групи або обирати
відповідальну за баланс сторону, яка
надаватиме прогнозні графіки виробництва
електроенергії безпосередньо ПрАТ “НЕК
“Укренерго”, не втрачаючи при цьому права
на отримання компенсації від Гарантованого
покупця, розрахованої згідно з відповідною
методикою
у
вигляді
різниці
між
встановленим “зеленим” тарифом або
аукціонною ціною та ринковою ціною, але не
нижчою, ніж ціна на ринку на “добу
наперед”.

6. The State Authorities of Ukraine will propose
the amendments to the Laws of Ukraine “On
the Electricity Market”, “On Alternative Energy
Sources”, other statutory instruments enabling
the RES Producers to quit the Guaranteed
Buyer’s balancing group and to freely sell
electricity in the market, to become the party
responsible for the balance, to establish
balancing groups or choose the party
responsible for balancing which will provide the
forecast schedules of electricity production
directly to NPC Ukrenergo PrJSC, without losing
the right to receive the compensation from the
Guaranteed Buyer calculated according to the
relevant methodology as the balance between
the established FiT or the auction price and the
market price, but not lower than the price in
the day-ahead market.
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7. НКРЕКП разом з іншими державними
органами України переглянуть тариф
ПрАТ “НЕК “Укренерго” на послугу з передачі
електричної енергії та розглянуть питання
використання інших фінансових надходжень
з метою забезпечення Гарантованим
покупцем своєчасного виконання поточних
фінансових зобов’язань перед Виробниками
ВДЕ в строк не пізніше одного місяця після
набрання
чинності
Законом
про
домовленості.

7. Within a month after the effective date of the
Law on the Agreements, the NEURC with other
State Authorities of Ukraine will revise the tariff
of NPC Ukrenergo PrJSC for the service of
electricity transmission and consider the issue
of utilization of other financial receipts in order
for the Guaranteed Buyer to ensure timely
fulfillment of current financial obligations to the
RES Producers.

8. Державні органи України переглянуть
цінові
обмеження,
які
діють
для
Гарантованого покупця на ринку “на добу
наперед” для цінових заявок на продаж
електричної енергії, що виробляється з
відновлюваних
джерел
енергії,
та
забезпечать створення рівних умов для
реалізації електричної енергії, виробленої з
відновлюваних джерел енергії та закупленої
Гарантованим покупцем за двосторонніми
договорами, в строк не пізніше одного
місяця після набрання чинності Законом про
домовленості.

8. Within a month after the effective date of the
Law on the Agreements, the State Authorities of
Ukraine will revise the price limits applicable for
the Guaranteed Buyer in the day-ahead market
for price bids for selling of electricity produced
from renewable energy sources and will ensure
creation of equal conditions for the sale of
electricity produced from renewable energy
sources and purchased by the Guaranteed
Buyer under bilateral contracts.

9. Державні органи України запропонують та
підтримають зміни до Закону України “Про
ринок електричної енергії” в частині надання
права Гарантованому покупцю на здійснення
продажу електричної енергії, виробленої з
альтернативних джерел енергії, на аукціонах
за двосторонніми договорами та врахування
згідно з відповідною методикою різниці, що
виникає між ціною її продажу (але не
нижчою, ніж ціна на ринку на “добу
наперед”) та “зеленим” тарифом або
аукціонною ціною, у вартості послуги із
забезпечення
збільшення
частки
виробництва
електричної
енергії
з
альтернативних джерел енергії.

9. The State Authorities of Ukraine will propose
and endorse the amendments to the Law of
Ukraine “On the Electricity Market” in terms of
granting to the Guaranteed Buyer the right to
sell the electricity produced from renewable
energy sources at auctions under the bilateral
contracts and taking into account, according to
the relevant methodology, the balance between
the selling price (but not lower than the price in
the day-ahead market) and the FiT or the
auction price in the cost of the service of
increasing the share of electricity production
from renewable energy sources.

10. Державні органи України разом з
державними банками і Національним
банком України проведуть оцінку впливу
прийнятих
Виробниками
ВДЕ
умов
реструктуризації “зеленого” тарифу на
платоспроможність Виробників ВДЕ у рамках
кредитних програм, за якими залучені
грошові кошти на реалізацію об’єктів
Виробників ВДЕ, та у разі потреби
забезпечать
перегляд
відповідних
нормативно-правових актів Національного
банку України з метою усунення негативних
наслідків через прийняття рішень щодо

10. The State Authorities of Ukraine, jointly with
the state banks and the National Bank of
Ukraine will assess the impact of the FiT
restructuring conditions accepted by the RES
Producers on the solvency of the RES Producers
within the credit facilities under which
monetary funds are raised for development of
the RES Producers’ projects and, if necessary,
will ensure revision of the relevant statutory
instruments of the National Bank of Ukraine in
order to eliminate negative consequences due
to adoption of decisions about such
restructuring.
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здійснення такої реструктуризації.
11. Міністерство енергетики та захисту
довкілля
(або
його
правонаступник)
перевірятиме та у разі наявності визначених
Порядком формування прогнозного балансу
електричної енергії об’єднаної енергетичної
системи України на розрахунковий рік
відхилень оновлюватиме свій щорічний
прогнозний баланс електроенергії для
наступного обґрунтованого коригування
НКРЕКП тарифу на послугу з передачі
електричної енергії оператора системи
передачі для врахування в його складі
вартості послуги із забезпечення збільшення
частки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії.

11. The Ministry of Energy and Environmental
Protection (or its legal successor) will check and,
in the event of any deviations specified
according to the Procedure for the formation of
the forecast balance of electricity of the
National Grid of Ukraine for the estimated year,
will update its annual forecast balance of
electricity for the further substantiated
adjustment by the NEURC of the tariff of TSO’s
electricity transmission service in order to
include to it the cost of the service of increasing
the share of electricity production from
renewable energy sources.

12. Державні органи України сприятимуть
інтеграції об’єктів відновлюваної енергетики
в ОЕС України шляхом проведення конкурсів
щодо будівництва генеруючої потужності та
здійснення заходів з управління попитом, а
також шляхом прийняття нормативноправових актів щодо впровадження, роботи
та у разі потреби стимулювання систем
балансування і накопичення енергії.

12. The State Authorities of Ukraine will
promote integration of renewable energy
facilities to the National Grid of Ukraine through
tenders for construction of generating capacity
and by taking demand management measures,
as well as by adopting statutory instruments on
implementation, operation and, if necessary,
provision of incentives for systems of energy
balancing and energy storage.

13. Державні органи України визначать та
затвердять річні квоти підтримки протягом
двох місяців з дня набрання чинності
Законом про домовленості, а також
забезпечать
проведення
аукціонів
з
розподілу квоти підтримки до кінця 2020
року.

13. The State Authorities of Ukraine will
determine and approve the annual support
quotas within two months after the effective
date of the Law on the Agreements and will
ensure conduction of auctions for allocation of
the support quota by the end of 2020.

14. Державні органи України запропонують
та підтримають зміни до Закону України
“Про альтернативні джерела енергії” щодо
вдосконалення процедури організації і
проведення аукціонів з розподілу квоти
підтримки.

14. The State Authorities of Ukraine will
propose and support amendments to the Law
of Ukraine “On Alternative Energy Sources”
concerning improvement of the procedure for
arranging and conducting auctions for
allocation of the support quota.

Із сторони Виробників ВДЕ

From the side of the RES Producers

15. Виробники ВДЕ приймають такі умови
реструктуризації “зелених” тарифів:

15. The RES Producers accept the following
conditions of FiT restructuring:

зменшення розмірів “зелених” тарифів без reduction of FiTs without prolongation of term
пролонгації строку дії Договорів:
of the PPAs:
для
об’єктів
електроенергетики,
що
виробляють електричну енергію з енергії
сонячного випромінювання (далі – СЕС),
встановленою потужністю 1 МВт та більше,
що уведені в експлуатацію з 1 липня 2015 р.
до 31 грудня 2019 р. включно – на 15

for electric power facilities producing electricity
from solar energy (the “SPPs”) with installed
capacity equal to or exceeding 1 MW
commissioned from 1 July 2015 to 31 December
2019 inclusive – by 15 percent;
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відсотків;
для СЕС, встановленою потужністю до 1 МВт, for SPPs with installed capacity up to 1 MW
що уведені в експлуатацію з 1 липня 2015 р. commissioned from 1 July 2015 to 31 December
до 31 грудня 2019 р. включно – на 2019 inclusive – by 10 percent;
10 відсотків;
для
об’єктів
електроенергетики,
що
виробляють електричну енергію з енергії
вітру (далі – ВЕС), що уведені в експлуатацію
з 1 липня 2015 р. до 31 грудня 2019 р.
включно і які складаються з вітроустановок
одиничною встановленою потужністю від
2000 кВт та більше – на 7,5 відсотків;

for electric power facilities producing electricity
from wind energy (the “WPPs”) commissioned
from 1 July 2015 to 31 December 2019 inclusive
and consisting of wind turbines with a unit
installed capacity equal to or exceeding 2,000
kW – by 7.5 percent;

для СЕС та ВЕС, уведених в експлуатацію з 1
січня 2020 р. – на
2,5 відсотків.

for SPPs and WPPs commissioned from
1 January 2020 – by 2.5 percent.

Для всіх об’єктів енергетики, які виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії та введені в експлуатацію до
1 липня
2015 р. встановлюється
граничний (максимальний) “зелений” тариф
на рівні тарифу, встановленого для
електроенергії,
виробленої
з
енергії
сонячного випромінювання наземними
об’єктами електроенергетики, встановлена
потужність яких перевищує 10 МВт і які
введені в експлуатацію до 31 березня 2013 р.
включно, зменшений на 15 відсотків. Якщо
“зелені”
тарифи
для
об’єктів
електроенергетики
з
урахуванням
вищезазначених
умов
реструктуризації
перевищують граничний “зелений” тариф,
“зелені” тарифи для таких об’єктів
знижуються до рівня граничного “зеленого”
тарифу.

For all the power facilities producing electricity
from renewable energy sources and
commissioned by 1 July 2015, a cap (maximum
level) of FiT is set at the level of the tariff
approved for electricity produced from solar
radiation energy at ground-based facilities with
the installed capacity exceeding 10 MW
commissioned by 31 March 2013 (inclusively),
reduced by 15 percent. If the FiTs for the
electric power facilities (taking into account the
above restructuring) exceed the FiT cap, FiTs for
such facilities shall be reduced to the FiT cap.

Зазначені у даному пункті розміри “зелених”
тарифів будуть передбачені Законом про
домовленості
та
наберуть
чинності
одночасно із цим Законом.

The FiTs specified in this clause will be
stipulated by the Law on the Agreements and
will come into force simultaneously with this
Law.

16. Виробники ВДЕ, що входять до
балансуючої групи Гарантованого покупця,
несуть фінансову відповідальність за усі
похибки
прогнозування
виробництва
електричної енергії власними об’єктами у
розмірі 50 відсотків з 1 січня 2021 р. та 100
відсотків з 1 січня 2022 року. Разом з тим, до
31 грудня 2029 р. фінансова відповідальність
для таких Виробників ВДЕ наступатиме лише
у разі перевищення відповідних похибок
прогнозування понад 5 відсотків – для СЕС та
понад 10 відсотків – для ВЕС.

16. The RES Producers - members of the
balancing group of the Guaranteed Buyer shall
bear financial liability for all errors in
forecasting the electricity production at their
facilities at the rate of 50 percent starting from
1 January 2021 and 100 percent starting from
1 January 2022. In addition, by 31 December
2029, financial liability will accrue for such RES
Producers only in case that the relevant errors
in forecasting exceed 5 percent for the SPPs and
10 percent for the WPPs.

17. Виробники ВДЕ приймають умови 17. The RES Producers accept the terms of cutобмеження строків введення нових об’єктів off date for commissioning of new SPP facilities
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СЕС за “зеленим” тарифом до 31 липня 2020
року.

at the FiT – 31 July 2020.

18. Факт завершення будівництва об’єктів
відновлюваної енергетики Виробників ВДЕ,
які перемогли на аукціонах з розподілу квоти
підтримки,
додатково
підтверджується
актом щодо надання послуг з приєднання до
електричних мереж оператора системи
передачі або системи розподілу.

18. Actual construction completion of
renewable energy facilities of the RES Producers
- successful bidders of auctions for allocation of
the support quota shall be additionally
confirmed with the work performance
certificate on connection to the grids of the
transmission system or the distribution system
operator.

Загальні домовленості

General agreements

19. ПрАТ “НЕК “Укренерго” та Гарантованим
покупцем разом з Виробниками ВДЕ
проаналізують
та
узгодять
план
удосконалення технології прогнозування
погодних
умов
та
прогнозування
виробництва
електричної
енергії
відновлюваними
джерелами
енергії.
Міністерство енергетики та захисту довкілля
(або його правонаступник) вивчить питання
щодо можливості фінансування цього
проекту
міжнародними
фінансовими
установами.

19. NPC Ukrenergo PrJSC and the Guaranteed
Buyer with the RES Producers will analyze and
coordinate the plan for improvement of the
technique for weather forecasting and for
forecasting of electricity production from
renewable energy sources. The Ministry of
Energy and Environmental Protection (or its
legal successor) will study the possibility of
financing this project by international financial
institutions.

20. Виробники ВДЕ, державні органи
України,
ПрАТ “НЕК “Укренерго”
та
Гарантований покупець докладуть максимум
зусиль для ефективного та оперативного
виконання домовленостей, передбачених
цим Меморандумом, у найкоротші строки.

20. The RES Producers, State Authorities of
Ukraine, NPC Ukrenergo PrJSC, and the
Guaranteed Buyer will use every effort for
efficient and prompt fulfillment of the
agreements specified in this Memorandum
within the shortest possible time.

21.
Секретаріат
Енергетичного
Співтовариства
надаватиме
допомогу
державним органам України та Виробникам
ВДЕ у впровадженні домовленостей,
викладених у цьому Меморандумі. У
випадку будь-яких спорів у зв’язку з або в
контексті
впровадження
цього
Меморандуму Сторони можуть передати
спір для мирного вирішення шляхом медіації
за підтримки Центру вирішення спорів та
переговорів Секретаріату Енергетичного
Співтовариства. Початок медіації згідно з
цим пунктом не позбавляє права будь-якого
Виробника ВДЕ на звернення до суду чи
арбітражу для захисту своїх прав та інтересів.

21. The Energy Community Secretariat will
assist the State Authorities of Ukraine and RES
Producers in implementing the agreements set
out in this Memorandum. In the event of any
dispute in connection with or within
implementation of this Memorandum, the
Parties are entitled for amicable settlement of
the dispute through mediation with the support
of the Energy Community Secretariat’s Dispute
Resolution and Negotiation Centre. Start of
mediation in accordance with this provision
shall not deprive any RES Producer of the right
to apply to the court or initiate arbitral
proceedings to protect own rights and interests.

22. Після виконання Сторонами усіх
зобов’язань,
передбачених
цим
Меморандумом, державні органи України
зобов’язуються в межах компетенції вживати
усіх
необхідних
заходів
з
метою
недопущення
прийняття
відповідними

22. After the Parties fulfil all obligations
provided for in this Memorandum, the State
Authorities of Ukraine undertake within their
competence to take all necessary measures to
prevent the adoption by the relevant state
bodies of Ukraine of laws and other statutory
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органами державної влади України законів
та інших нормативно-правових актів з
погіршення
умов
провадження
господарської діяльності Виробниками ВДЕ,
зокрема шляхом запровадження додаткових
податків, зборів, штрафів, зменшення
“зеленого” тарифу, тощо.

instruments worsening conditions of economic
activities of RES Producers, in particular,
through introduction of additional taxes, fees,
fines, FiT reduction, etc.

23. Виробники ВДЕ та державні органи 23. The RES Producers and the State Authorities
України нестимуть власні витрати, пов’язані з of Ukraine will bear their own costs related to
виконанням цього Меморандуму.
performance of this Memorandum.
24. У разі якщо в прийнятому Верховною
Радою України Законі про домовленості
будуть міститися положення, що суперечать
положенням, погодженим Сторонами у
цьому Меморандумі, цей Меморандум
втрачає чинність, а зазначені у ньому
домовленості вважаються такими, що не
були досягнутими.

24. Shall the Law on the Agreements adopted
by the Verkhovna Rada of Ukraine contain
provisions contradicting the provisions agreed
by the Parties in this Memorandum, this
Memorandum shall cease to be valid and the
agreements specified in it shall be deemed not
to have been reached.

25. Цей Меморандум є публічним та
відкритим для приєднання будь-яких
виробників
електричної
енергії
з
відновлюваних джерел енергії та/або
асоціацій, які їх об’єднують, шляхом
направлення листа про приєднання до
Меморандуму на адресу Міністерства
енергетики та захисту довкілля України (або
його правонаступника).

25. This Memorandum is public and available
for accession by any producers of electric power
from renewable energy sources and/or
associations of such producers through sending
an instrument of accession to the
Memorandum to the Ministry of Energy and
Environmental Protection of Ukraine (or its legal
successor).

26. Умови цього Меморандуму не
розповсюджуються
на
споживачів
електричної енергії, у тому числі енергетичні
кооперативи та приватні господарства,
генеруючі установки яких виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії та для яких на дату
підписання
цього
Меморандуму
встановлено “зелений” тариф.

26. Terms and conditions of this Memorandum
shall not apply to electricity consumers,
including energy cooperatives and private
households with facilities generating electricity
from RES and with FiT set as of the signing date
of this Memorandum.

Цей Меморандум складений українською та
англійською мовами у трьох (3) примірниках,
кожен з яких вважається оригіналом.
Виробники ВДЕ, державні органи України та
Секретаріат Енергетичного Співтовариства
отримають по одному з примірників. У разі
виникнення
суперечностей
чи
неоднозначності
тлумачення
між
українською мовою цього Меморандуму та
англійським перекладом українська версія
має перевагу.

This Memorandum is executed in the Ukrainian
and English languages in three (3) counterparts,
each being considered the original. The RES
Producers, the State Authorities of Ukraine and
the Energy Community Secretariat will receive
one of the counterparts each. In the event of
any discrepancy or ambiguity in the
interpretation between the Ukrainian version of
this Memorandum and the English translation,
the Ukrainian version shall prevail.

Цей Меморандум набирає чинності з дня
його підписання державними органами
України та Виробниками ВДЕ, а для
виробників
електричної
енергії
з

This Memorandum shall come into force on the
day of its signing by the State Authorities of
Ukraine and the RES Producers; for the
producers of electric power from renewable
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відновлюваних джерел енергії та/або
асоціацій, які їх об’єднують, що приймуть
рішення приєднатися до Меморандуму після
його підписання Сторонами – з моменту їх
приєднання.

energy sources and/or their associations
deciding to join the Memorandum after its
signing by the Parties, it shall come into force
since their accession.

Прем’єр-міністр України / Prime Minister of Ukraine

________________________

Міністр енергетики та захисту довкілля України /
Minister of Energy and Environmental Protection of
Ukraine

________________________

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг / Head of the
National Energy and Utilities Regulatory Commission
of Ukraine

________________________

Голова Комітету Верховної Ради України з питань
енергетики та житлово-комунальних послуг / Head
of the Verkhovna Rada Committee for Energy Industry
and Housing and Utility Services

________________________

Голова Центру вирішення спорів Секретаріату
Енергетичного Співтовариства / Head of the Energy
Community Secretariat’s Dispute Resolution and
Negotiation Centre

________________________

Виробники ВДЕ / RES Producers:
Європейсько-українське енергетичне агентство /
European-Ukrainian Energy Agency

________________________

Українська вітроенергетична асоціація / Ukrainian
Wind Energy Association

________________________

Українська асоціація відновлюваної енергетики /
Ukrainian Association of Renewable Energy

________________________

___________________________________

________________________

___________________________________

________________________

___________________________________

________________________

___________________________________

________________________

