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Керівництво ДП «НАЕК «Енергоатом» від імені колективу підприємства оприлюднило
прес-реліз із викривленою інформацією щодо виробників електричної енергії з
відновлюваних джерел (виробники з ВДЕ). У зазначеному публічному документі
повернення частини старого боргу виробникам з ВДЕ називають «дерибан на користь
«зеленої» генерації».

Перш за все маємо зазначити щодо неприпустимості подібної риторики та її
застосування до будь-яких виробників електричної енергії, які здійснюють свою
діяльність на енергетичному ринку України у повній відповідності до чинного
законодавства України. Порядок та інструменти щодо погашення заборгованості перед
виробниками ВДЕ визначено низкою офіційних документів, зокрема тих, що були
затверджені (або підписані) Урядом.

Нагадаємо, що в 2020 році в період з березень по липень включно виплати за «зелену»
електричну енергію були на рівні 3-5%, що було значно менше ніж ринкова вартість цієї
електричної енергії на ринку на добу наперед. Меморандумом про взаєморозуміння
щодо урегулювання кризи в секторі ВДЕ, підписаним з боки держави Прем’єр Міністром
та Головою НКРЕКП, було визначено, що погашення заборгованості перед виробниками
з ВДЕ, має здійснюватися згідно чітко визначеного графіку протягом 2020-2021 років.
Меморандуму передували півроку важких перемовин, в результаті яких виробникам з
ВДЕ знизили «зелений» тариф в обмін на гарантії повернення накопичених боргів та
досягнення 100% рівня поточних розрахунків.

Задля виконання досягнутих домовленостей між Урядом України та виробниками з ВДЕ,
наприкінці грудня 2020 року було прийнято всі необхідні нормативно-правові акти, які
дозволили ПрАТ «НЕК «Укренерго» отримати кредити під державні гарантії для
погашення заборгованості перед виробниками зеленої генерації. Цільове призначення
кредитних коштів чітко визначається у пояснювальній записці до проєкту закону № 4119
від 26.10.2020 р., де зазначено, що закон приймається для врегулювання на
законодавчому рівні питання розрахунків по «зеленій» енергетиці.

Кабінетом Міністрів України 9 грудня 2020 року прийнято постанову № 1203 «Деякі
питання виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». При
цьому у пояснювальній записці Міністерством фінансів України зазначено, що запозичені
під державні гарантії кошти будуть спрямовані ПрАТ «НЕК «Укренерго» для погашення
заборгованості перед ДП «Гарантований покупець» та подальшого погашення
заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками з ВДЕ. У
пояснювальній записці до проєкту Постанови Кабінету Міністрів України, як і у
пояснювальній записці до проєкту закону № 4119, відсутні будь-які посилання на інші
напрями використання кредитних коштів, крім погашення заборгованості ПрАТ «НЕК



«Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець» та подальшого погашення
заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками з ВДЕ.

Закликаємо керівництво ДП НАЕК «Енергоатом» припинити будь-які маніпуляції навколо
«зеленої» генерації та відноситись з повагою до чинного законодавства України та інших
учасників ринку електричної енергії. Користуючись нагодою, висловлюємо свою щиру
повагу багатотисячному колективу ДП НАЕК «Енергоатом», який щодня сумлінно
виконує свою надважливу роботу та забезпечує стале функціонування енергетичної
системи України. Вважаємо, що ворожнеча між представниками атомної промисловості
та представниками ВДЕ галузі штучно роздмухується політиками, які зацікавлені у
дестабілізації енергетичного сектору та відведенні уваги громадськості від своєї
бездіяльності.

Окремо просимо органи державної влади виконувати свої зобов’язання згідно
укладеного Меморандуму та норм чинного законодавства.


