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Щодо дотримання принципів
прозорості,
рівності
та
пропорційності при погашенні
заборгованості, що утворилась
перед виробниками електричної
енергії з ВДЕ у 2020-2021 роках
Шановний Денисе Анатолійовичу!
Від імені Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), Української
вітроенергетичної асоціації (УВЕА) та Української асоціації відновлюваної енергетики
(УАВЕ), які разом об'єднують понад 80% ринку відновлюваної електроенергетики України
та представляють міжнародних й українських інвесторів, з глибокою повагою звертаємось
до Вас із наступним.
3 листопада 2021 року ПрАТ «НЕК «Укренерго» оголосило про розміщення 5-річних
«зелених» єврооблігацій на суму $825 млн (приблизно 21,6 млрд грн) під державні гарантії,
надані Кабінетом Міністрів України (далі - єврооблігації).
Згідно офіційної інформації, оприлюдненої ДП «Гарантований покупець», станом на 17
листопада 2021 року ДП «Гарантований покупець» здійснив платежі на адресу виробників
електричної енергії з ВДЕ на загальну суму 16,27 млрд грн і ще 3,04 млрд грн має у залишку.
У той же час у нас немає жодної інформації про строки, у які ДП «Гарантований покупець»
планує здійснити переказ залишкової суми у розмірі 3,04 млрд грн на користь виробників
електричної енергії з ВДЕ, а ПрАТ «НЕК» Укренерго» переведе залишок суми грошей,
отриманих від єврооблігацій на рахунок ДП «Гарантований покупець».
Хочемо відзначити, що 11 жовтня 2021 р. Кабінет Міністрів України прийняв рішення1 про
надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення повного виконання боргових
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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».

зобов’язань ПрАТ «НЕК «Укренерго» за запозиченням, сума якого не перевищує 22,8 млрд
грн. Окремо в цьому рішенні Уряд зобов’язав Міністерство енергетики разом з ПрАТ «НЕК
«Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» забезпечити спрямування коштів за
запозиченнями на погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про
купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, укладених ДП «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 Концепції екологічних облігацій та облігацій,
орієнтованих на сталий розвиток (Green and Sustainability-Linked Bond Framework) Емітента.
Серед фінансових установ, які інвестували в облігації ПрАТ «НЕК «Укренерго» є
міжнародні фінансові установи, такі як ЄБРР, які здійснили придбання облігацій,
спираючись на запевнення Уряду, що залучені кошти будуть спрямовані на вирішення
платіжної кризи в секторі відновлюваної енергетики шляхом погашення заборгованості ДП
«Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ2.
Таким чином, як інвестори в єврооблігації ПрАТ «НЕК «Укренерго», так і виробники
електричної енергії з ВДЕ, очікують від Уряду виконання поставленої мети випуску
єврооблігацій та спрямування всієї залученої суми у розмірі 21.6 млрд грн на
погашення боргів ДП «Гарантований покупець» за електроенергію, вироблену з ВДЕ,
що утворились за період 2020-2021 років. Міністерство енергетики України, ПрАТ «НЕК
«Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» мають забезпечити невідкладне спрямування
запозичених коштів на погашення заборгованості, що виникла за договорами купівліпродажу електроенергії за «зеленим» тарифом, укладеними між ДП «Гарантований
покупець» та виробниками електричної енергії з ВДЕ. При цьому ми очікуємо від ДП
«Гарантований покупець» дотримання принципів прозорості, рівності та
пропорційності під час розподілу коштів між виробниками електричної енергії з ВДЕ.
Заздалегідь дякуємо за розгляд нашого листа та залишаємось у Вашому розпорядженні для
надання будь-яких додаткових коментарів та пояснень.
З повагою,
Гуменюк А.С.
Директор ЄУЕА
Конеченков А. Є.
Голова Правління УВЕА
Віце-президент WWEA
Козакевич О. Ю.
Голова УАВЕ
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https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-backs-ukrenergos-eurobond-to-resolve-payment-crisis-in-ukrainesrenewables-sector.html
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Офіс Асоціації «Європейсько-українського енергетичного агентства»
Вул. Дорогожицька 3, UNIT City, B9, каб.5, Київ
Тел.: +38 095 607 78 57
Ел.адреса: oleksandra.gumeniuk@euea-energyagency.org
http://www.euea-energyagency.org
Офіс ГС «Українська вітроенергетична асоціація»
Адреса: вул. Лаврська, 20, оф.316, м. Київ, 01015
Телефон: +38 044 223 2996
email: uwea@i.ua
www.uwea.com.ua
Офіс Асоціації «Українська асоціація відновлюваної енергетики» (УАВЕ)
Адреса: вул. Мечникова, 3, офіс 810, м. Київ, 01601
Телефон: +38 044 379 12 95
email: info@uare.com.ua
www.uare.com.ua
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