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[Щодо погашення «старого» боргу за 

2020 рік перед виробниками електроенергії з 
відновлюваних джерел] 

Президенту України 
Зеленському В.О. 
 
Копія: 
 
Прем’єр-міністру України 
Шмигалю Д.А. 
 
Голові НКРЕКП 
Тарасюку В.В. 
 
т.в.о. Міністра енергетики України 
Вітренку Ю.Ю. 
 
Міністру фінансів України 
Марченку С.М. 
 
Директору ДП «Гарантований покупець» 
Петриковцю К.Я. 
 
Голові правління, ПрАТ «НЕК «Укренерго» 
Кудрицькому В.Д. 
 
Голові Центру вирішення спорів та переговорів 
Секретаріату Енергетичного Співтовариства 
Пану Дірку Бушле 
 
Послу ЄС, голові Представництва ЄС в Україні 
Пану Матті Маасікас  
 
Регіональному директору Світового банку у 
справах країн Східної Європи (Білорусь, Молдова 
та Україна) 
Доктору Арупу Банерджі 
 
Керуючому директору Європейського банку 
реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи 
та Кавказу 
Пану Маттео Патроне 
 
Регіональному керівнику Білорусь, Молдова та 
Україна Міжнародної фінансової корпорації 
Пану Джейсону Пеллмару 

          
Шановний Володимир Олександровичу! 

 
Від імені трьох галузевих асоціацій сектору відновлюваної енергетики України, Європейсько-

українського енергетичного агентства (ЄУЕА), Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), 
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Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ), які разом об'єднують понад 90% ринку 

відновлюваної енергетики України, серед учасників якого міжнародні та національні українські 

інвестори, що інвестували у сектор відновлюваної енергетики в Україні для будівництва 

електростанцій з відновлюваних джерел енергії, використовуючи сонце, вітер та біомасу та інші 

джерела енергії, ми висловлюємо щиру повагу та звертаємось до Вас із таким.  

 

10 червня 2020 року між двома галузевими асоціаціями, Кабінетом Міністрів України та 

НКРЕКП було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних 

питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні (Меморандум). Саме цим документом 

закріплено положення про сплату накопиченої заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед 

виробниками електроенергії з ВДЕ наступним чином: 

 

4-й квартал 2020 року: 40% (приблизно 9 млрд. грн.) 

1-й квартал 2021 року: 15% (приблизно 3.35 млрд. грн.) 

2-й квартал 2021 року: 15% (приблизно 3.35 млрд. грн.) 

3-й квартал 2021 року: 15% (приблизно 3.35 млрд. грн.) 

4-й квартал 2021 року: 15% (приблизно 3.35 млрд. грн.) 

 

 

 НЕК «Укренерго» у грудні 2020 року залучило кредити для погашення боргів перед ДП 

«Гарантований покупець» у розмірі 5 млрд грн від «Ощадбанку», 4 млрд грн – від «Укрексімбанку» 

та 1.25 млрд грн – від «Укргазбанку». 16 січня НКРЕКП видала настанову розділити отримані кошти 

наступним чином – 50% передати виробникам електричної енергії з ВДЕ та 50% - НАЕК 

«Енергоатом».  

 Згідно повідомлень на офіційному сайті ДП «Гарантований покупець» перші два транші були 

сплачені 04 лютого 2021 року (0.9 млрд. грн. виробникам електроенергії з ВДЕ та 0.9 млрд. грн. – 

НАЕК «Енергоатом») та 12 лютого 2021 року (2.23 млрд. грн. виробникам електроенергії з ВДЕ та 

2.23 млрд грн – НАЕК «Енергоатом»).  Отже на сьогодні виробники електроенергії отримали 14% 

замість 40%, передбачених Меморандумом. Нагадаємо, що до 31 березня 2021 року (день 

завершення першого кварталу) мають бути виплачені наступні 15% заборгованості минулого року, 

проте нам не відомо про джерело та графік сплати цього траншу. 

 

Ми вже неодноразово звертались із закликом про необхідність виконання положень 

Меморандуму та норм чинного законодавства в частині налагодження платіжної дисципліни, а 

також забезпечення виплат наявної заборгованості, проте всі наші листи та звернення залишаються 

без уваги. Прийнята Регулятором настанова щодо розподілення кредитних коштів, отриманих для 

оплати заборгованості перед Виробниками ВДЕ, на користь іншої генерації, ще більше ставить під 

сумнів забезпечення виконання зобов’язань держави перед інвесторами у “зелену” енергетику. 

 

Президент України є гарантом додержання Конституції України та реалізації стратегічного 

курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Невиконання 

умов Меморандуму, що був підписаний в результаті медіації, що проводилась Секретаріатом 
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Енергетичного Співтовариства, ставить під сумнів здатність країни забезпечити впровадження 

“Зеленої Угоди” (Green Deal) та відповідати європейському курсу із розвитку “зеленої енергетики”, 

як однієї із пріоритетних галузей для забезпечення національної безпеки та сталості (sustainability) 

національної економіки. 

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, 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 угодами про 

захист інвестицій та Енергетичною Хартією. 

З повагою просимо Вас у повному обсязі забезпечити виконання положень Меморандуму 

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, 
 
Директор 
Європейсько-українського енергетичного агентства                Гуменюк О. С. 
 
 
 
Голова Правління 
Української вітроенергетичної асоціації     Конеченков А. Є.  
    
 
 
Голова 
Української асоціації відновлюваної енергетики      Козакевич О. Ю.  
 
 

Контактні дані асоціацій: 

 

Офіс асоціації “Європейсько-Українське енергетичне агентство” (ЄУЕА): 
 
Вул. Володимирська, буд. 61-б, 6-й поверх, м. Київ, 01033 Україна 
Тел.: +38 095 607 78 57  
e-mail: office@euea-energyagency.org  
www.euea-energyagency.org  
 

Офіс Громадської спілки “Українська вітроенергетична асоціація” (УВЕА): 

Бізнес-центр Spaces Maidan Plaza:  

mailto:office@euea-energyagency.org
http://www.euea-energyagency.org/
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Майдан Незалежності, буд. 2, м. Київ, 01012 Україна 
Тел.: +38 044 2232996 
e-mail: info@uwea.com.ua,  
www.uwea.com.ua 
 
 
Асоціація "Українська асоціація відновлюваної енергетики" (УАВЕ) 

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 810 
Тел. +380443791295 
e-mail: info@uare.com.ua 
www.uare.com.ua  
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