
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вих. №1- 04.01.2021 
Від 04.01.2021 р. 

Прем’єр-міністру України 
Шмигалю Д. А. 

              
Голові НКРЕКП 
Тарасюку В. В. 

 
Копія: 

 Керівнику Офісу Президента України 
Єрмаку А. Б. 

т.в.о. Міністра енергетики України 
Вітренку Ю. Ю. 

 
 

Шановний Денисе Анатолійовичу, 
Шановний Валерію Володимировичу,  

 
Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) та Громадська спілка 

“Українська вітроенергетична асоціація” (УВЕА), які об’єднують понад 70 компаній, 
що здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел 
енергії в Україні, висловлюють Вам свою повагу та звертаються до Вас з наступним. 

 
 Від початку значних затримок платежів з боку ДП “Гарантований покупець”, 

наші асоціації конструктивно співпрацювали з національними органами державної 
влади. Кульмінацією цієї співпраці стало підписання 10 червня 2020 року 
Меморандуму про Взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань  
у сфері відновлюваної енергетики в Україні між Кабінетом Міністрів України, НКРЕКП, 
ЄУЕА та УВЕА й подальше прийняття Верховною Радою України Закону України 
№810-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов 
підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” від 21 
липня 2020 року. 

 
Сьогодні, коли з моменту набрання чинності Законом України №810-ІХ 

пройшло вже 5 місяців, наші компанії-члени, які є найбільшими інвесторами у сектор 
відновлюваної енергетики України та вкладними у державний й місцевий бюджети, 
досі не спостерігають прогресивного виконання Урядом України та НКРЕКП 
державних зобов’язань, взятих на себе згідно з підписаним Меморандумом про 
Взаєморозуміння, хоча вже з 1 серпня 2020 року виробники з ВДЕ здійснюють свою 
діяльність в рамках знижених НКРЕКП “зелених” тарифів.  

 
Підписуючи Меморандум про Взаєморозуміння, Уряд України взяв перед 

інвесторами в ВДЕ чіткі зобов'язання  у двох ключових сферах: 
(1) відновити у повному обсязі платежі ДП “Гарантований покупець” виробникам 
електричної енергії з відновлюваних джерел енергії вже в наступному місяці 
після прийняття Закону України № 810-IX. 



(2) забезпечити погашення “старого” боргу ДП “Гарантований покупець” перед 
виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, який, станом 
на 1 серпня 2020 року склав 22,4 млрд грн, відповідно до наступного графіку:  
40% у 4 кварталі 2020 року та рівномірне погашення 60% протягом кожного з 
чотирьох кварталів 2021 року. 
 
Поточні платежі за електроенергію виробникам електричної енергії з 

відновлюваних джерел енергії, згідно із Законом України № 810-IX, мали бути 
здійснені в повному обсязі шляхом поєднання 20% співфінансування платежів ДП 
“Гарантований покупець” виробникам електричної енергії з відновлюваних джерел 
енергії з Державного бюджету України та компенсації залишкової суми з тарифу ОСП 
на передачу електроенергії. Як відомо, Державний бюджет України на 2021 рік не 
передбачає жодного співфінансування платежів ДП “Гарантований покупець” 
виробникам електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. Крім того, тариф 
ОСП на передачу електроенергії не передбачав у 2020 році повної компенсації для 
виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії й аналогічну ситуацію 
ми спостерігатимемо у 2021 році. 

 
Як результат, рівень виплат  ДП “Гарантований покупець” виробникам 

електричної енергії з відновлюваних джерел енергії склав 31% за листопад та 11.5% 
за грудень 2020 року. Це фактично означає, що борг ДП «Гарантований покупець» 
збільшився на 3-4 млрд грн за період з серпня по грудень 2020 року. Більш того, з 
тарифом ОСП на передачу електроенергії, затвердженим НКРЕКП на рівні 294 грн за 
МВт•год, ми передбачаємо, що дефіцит поточних платежів виробникам електричної 
енергії з відновлюваних джерел енергії перевищить 14 млрд грн у 2021 році. 

 
“Старий” борг ДП “Гарантований покупець” перед виробниками електричної 

енергії з відновлюваних джерел енергії, за Законом України № 810-IX, мав бути 
погашений шляхом випуску державних облігацій. Як відомо, Державний бюджет 
України на 2021 рік не передбачає впровадження такого механізму. На підставі заяв, 
зроблених Вами раніше, ми зрозуміли, що існує альтернативний механізм 
забезпечення своєчасного погашення “старого” боргу за допомогою такого механізму: 
КМУ затверджує державні гарантії щодо позик, залучених ОСП; ОСП передає ці 
кошти ДП “Гарантований покупець”; ДП “Гарантований покупець”  здійснює платежі 
виробникам електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. 

 
Враховуючи затверджені КМУ у грудні 2020 року  державні гарантії на суму 

11,3 млрд грн з метою залучення ОСП кредитів від трьох державних банків, ми 
помилково припустили, що держава планує виконати свої зобов’язання та вчасно 
погасити 40% “старого” боргу, тобто 9 млрд грн, вже до кінця 2020 року. 

Ще однією неприємністю для нас стала спроба НКРЕКП затвердити 31 
грудня 2020 року Постанови (що стосуються згаданих кредитів ОСП) із внесенням 
пункту 3, що чітко забороняє ДП “Гарантований покупець” використовувати 
кошти, залучені ОСП та передані ДП “Гарантований покупець”, для погашення 
“старого” боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел 
енергії. 

 
Як ми розуміємо, НКРЕКП знову розгляне цей пункт 6 січня 2021 року. 

Схвалення НКРЕКП такого чи подібного формулювання усуне єдине наразі доступне 
джерело для погашення “старого” боргу ДП “Гарантований покупець” перед 
виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії і стане 
підтвердженням повної неспроможності КМУ та НКРЕКП  виконати умови та 
зобов’язання згідно Меморандуму про Взаєморозуміння. 

 



У такому випадку, наші компанії-члени розглядатимуть можливість 
офіційного звернення до Центру вирішення спорів та ведення переговорів 
Секретаріату Енергетичного Співтовариства відповідно до пункту 21 
Меморандуму про Взаєморозуміння для відновлення медіації у зв’язку з очевидним 
порушенням державою положень Меморандуму про Взаєморозуміння. 

 
Крім того, якщо платіжна дисципліна ДП “Гарантований покупець” не буде 

відновлена  шляхом забезпечення надійних джерел фінансування, це призведе до 
низки негативних наслідків, яких ми прагнули уникнути під час переговорів про 
Меморандум про Взаєморозуміння, включно з невиконанням зобов’язань 
виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії за банківськими 
позиками, ініціюванням положень про страхування політичного ризику в рамках 
фінансування МФО та ймовірним ініціюванням арбітражних проваджень проти 
України за двосторонніми інвестиційними договорами та Енергетичною Хартією. 

 
З повагою просимо Вас у повному обсязі забезпечити виконання положень 

Меморандуму про Взаєморозуміння та Закону України № 810-IX  без будь-яких 
подальших затримок. Ми та члени наших асоціацій залишаємось у Вашому 
розпорядженні і запевняємо, що нашою основною метою є успіх енергетичного 
сектору відновлюваної енергетики в Україні. 
 
З повагою, 
 
 
Конеченков Андрій 
Голова правління УВЕА 
Віце-президент WWEA 

 
 
 
 
Гуменюк Олександра 
Директор ЄУЕА 
 
Контактні дані асоціацій: 
Офіс асоціації “Європейсько-українське енергетичне агентство” (ЄУЕА): 
вул. Володимирська 61-б, 6-й поверх, м. Київ, 01033 Україна 
Тел.: +38 095 607 78 57  
email: office@euea-energyagency.org   
www.euea-energyagency.org  
 
Офіс Громадської спілки “Українська вітроенергетична асоціація” (УВЕА): 
Бізнес-центр Spaces Maidan Plaza:  
Майдан Незалежності, 2, Київ, 01012, Україна 
Тел.: +38 044 2232996 
email: info@uwea.com.ua 
www.uwea.com.ua 
 


