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Шановний Денисе Анатолійовичу!

Від імені Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), ГС «Українська
вітроенергетична асоціація» (УВЕА), Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ), ГС
«Асоціація сонячної енергетики України» (АСЕУ), які разом об'єднують понад 90% ринку
відновлюваної енергетики України та представляють міжнародних та українських інвесторів,
висловлюємо Вам свою глибоку повагу та звертаємось до Вас з наступним.

3 листопада 2021 року ПрАТ «НЕК «Укренерго» здійснила випуск п’ятирічних зелених
єврооблігацій сталого розвитку [Green and Sustainability-linked bonds] на суму 825 мільйонів
доларів США з дохідністю 6,875%. під державні гарантії, надані Кабінетом Міністрів України
(далі - єврооблігації).

Від імені наших компаній-членів, ми вітаємо ПрАТ «НЕК «Укренерго» та Уряд України з
дебютним та найбільшим випуском «зелених» єврооблігацій емітентом з України та висловлюємо
щиру вдячність керівництву та командам ПрАТ «НЕК «Укренерго», Кабінету Міністрів України,
Міністерства енергетики, Міністерства фінансів, Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) за великий обсяг
підготовчої роботи, який був успішно виконаний для організації випуску єврооблігацій.

Значний інтерес іноземних інвесторів до придбання єврооблігацій є свідченням не тільки
інтересу до сталого фінансування проектів, пов’язаних з «зеленою» трансформацією, але також
демонстрацією того, що послідовні стратегічні кроки уряду України щодо виконання своїх
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обов’язків та щодо впровадження та підтримки подальших і конче необхідних реформ на ринку
електричної енергії, завжди знайдуть фінансову підтримку з боку міжнародних інвесторів. Цей
успіх безумовно буде впливати і на подальші дії України щодо залучення іноземного капіталу як в
енергетичний сектор, так і в економіку в цілому.

Випуск єврооблігацій з метою погашення боргів за електроенергію, вироблену з
відновлюваних джерел енергії (далі - ВДЕ), є значним кроком до вирішення дисбалансів на
українському ринку електроенергетики, здійсненим державою з метою виконання Меморандуму
про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в
Україні від 10 червня 2020 року (далі – Меморандум).

Згідно з умовами Меморандуму державні органи, зокрема, зобов’язувались:

- забезпечити погашення заборгованості, що утворилася у ДП «Гарантований покупець»
перед виробниками ВДЕ станом на 1 серпня 2020 року, в термін до 31.12.2021 року;

- починаючи з 1 серпня 2020 року забезпечити повну та своєчасну поточну оплату ДП
«Гарантований покупець» виробникам ВДЕ за продану ними електричну енергію.

11 жовтня 2021 р. Кабінет Міністрів України прийняв рішення1 про надання у 2021 році
державної гарантії для забезпечення повного виконання боргових зобов’язань ПрАТ «НЕК
«Укренерго» за запозиченням, сума якого не перевищує 22,8 млрд гривень. Окремо в цьому
рішенні Уряд зобов’язав Міністерство енергетики разом з ПрАТ «НЕК «Укренерго» та державним
підприємством «Гарантований покупець» забезпечити спрямування коштів за запозиченнями на
погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної
енергії за «зеленим» тарифом, укладених державним підприємством «Гарантований покупець» з
виробниками електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф.

При цьому розділом «Використання Коштів Запозичення» («Use of Proceeds») проспекту
емісії єврооблігацій визначено, що «Сума, що дорівнює сумі коштів отриманих від випуску
Облігацій, буде використана для фінансування або рефінансування, повністю або частково,
Визначених Зелених Проектів, які описані в Green and Sustainability-Linked Bond Framework
Емітента. В основному, ця сума буде використана Емітентом для погашення заборгованості перед
ДП «Гарантований покупець» та будь-які кошти, що залишилися після погашення боргу перед ДП
«Гарантований покупець», будуть використані для фінансування або рефінансування інших
Визначених Зелених Проектів».

Серед фінансових установ, які інвестували в облігації ПрАТ «НЕК «Укренерго» є
міжнародні фінансові установи, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку (далі –
ЄБРР), які здійснили придбання облігацій, спираючись на запевнення Уряду, що залучені кошти
будуть спрямовані на фінансування ВДЕ, зокрема на вирішення платіжної кризи в секторі
відновлюваної енергетики2.

Таким чином, як інвестори в єврооблігації ПрАТ «НЕК «Укренерго», так і виробники ВДЕ,
очікують від Уряду та Регулятора виконання поставленої мети випуску єврооблігацій та
відповідно повного погашення боргів за електроенергію, вироблену з ВДЕ, що утворились за
період 2020-2021 років.

Враховуючи вищенаведене та з метою збереження інвестиційної привабливості України,
недопущення масштабних позовів проти нашої держави в міжнародних арбітражах переконанні,
що Міністерство енергетики України, НКРЕКП спільно з НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1049 «Про надання у 2021 році державної
гарантії за зобов’язаннями приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія
«Укренерго».
2 https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-backs-ukrenergos-eurobond-to-resolve-payment-crisis-in-ukraines-
renewables-sector.html
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покупець» мають забезпечити невідкладне спрямування запозичених коштів на погашення
заборгованості, що виникла за договорами купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом,
укладеними між ДП «Гарантований покупець» та виробниками з ВДЕ.

Впевнені що від того, як оперативно та коректно будуть виконані мета та зобов'язання
перед інвесторами щодо використання запозичених коштів з боку всіх залучених сторін:
Міністерства, НКРЕКП, НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець», залежить довіра до
України як надійного партнера в цілому.

Заздалегідь дякуємо за розгляд нашого листа та залишаємось у Вашому розпорядженні для
надання будь-яких додаткових коментарів та пояснень.
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