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Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА), Українська вітроенергетична
асоціація (УВЕА), Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) звертаються до Вас з
глибокою шаною та подякою усім органам державної влади за їх стійкість та злагодженість, яку
вони проявляють у роботі для забезпечення безперебійного функціонування всіх систем
життєзабезпечення держави, і енергетичного сектору, зокрема, у цей важкий та вкрай
відповідальний час.

Енергозабезпечення в Україні належить до життєво важливого сектору критичної
інфраструктури, порушення якого призводить до негативних наслідків для населення,
підприємств усіх секторів економіки та для національної безпеки України в цілому.

Усвідомлюючи, що стійкість та надійність енергосистеми наразі залежить від роботи
атомних та теплових станцій, ми з розумінням ставимося до заходів, які спрямовані на фінансову
стабільність операторів таких станцій.

На жаль відновлювана енергетика України також опинилась в зоні високого ризику
часткового або, подекуди, повного руйнування. Вартість капітальних інвестицій у відновлювану
енергетику України загалом оцінюється у понад 12 млрд доларів США. Отже, в зоні активних
бойових дій перебувають ВДЕ активи вартістю у понад 5,6 млрд доларів США, а в регіонах,
сусідніх до областей, де ведуться активні бойові – понад 3,6 млрд доларів США. Більшість
капітальних інвестицій здійснено шляхом залучення банківського фінансування, за якими у
підприємств ВДЕ існують зобов’язання, що підлягають виконанню.

Незважаючи на надскладну ситуацію, що склалась у поточному часі в країні,
підприємства сфери ВДЕ продовжують виконувати свої зобов’язання по сплаті всіх належних
податків та обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, сплачують заробітну
плату працівникам, фінансово підтримують Збройні сили України, забезпечують місцеві сили
Територіальної Оборони. Акціонери та працівники ВДЕ підприємств беруть активну участь у
волонтерських ініціативах в усіх регіонах України.

Однак, 28.03.2022 Міністерство енергетики України схвалило Наказ №140, яким
зобов’язало ДП «Гарантований покупець» на період дії воєнного стану в Україні спрямовувати
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кошти, що наявні на поточному рахунку та надходять від продажу електричної енергії,
виробленої з альтернативних джерел енергії, на розрахунки з виробниками з альтернативних
джерел енергії, зокрема, на рівні 15% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021
рік, – для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії сонячного
випромінювання та 16% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік, – для
виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії вітру.

Залишок коштів, отриманий від продажу від продажу електричної енергії, виробленої з
альтернативних джерел, якщо такий буде, ДП «Гарантований покупець» має розподілити між ДП
«НАЕК «Енергоатом» та НЕК «Укренерго» у такій пропорції:

- ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» – 60 відсотків на погашення заборгованості за
електричну енергію у 2020 та 2021 роках до покриття врегульованої та не погашеної
заборгованості у сумі 3 325 954 549,46 гривень;

- НЕК «УКРЕНЕРГО» – 40 відсотків на погашення заборгованості за електричну
енергію, придбану на балансуючому ринку у січні - лютому 2021 року, до покриття не погашеної
заборгованості у сумі 1 441 434 724,65 гривень.

При цьому, виробники з ВДЕ, зокрема ті, що здійснюють виробництво електричної
енергії з енергії сонячного випромінювання та з енергії вітру, об’єкти яких не були пошкоджені
залишалися в роботі, протягом березня 2022 зазнали обмежень потужності з боку НЕК
«Укренерго» до 50% від загального місячного відпуску, що також вплинуло на фінансовий стан
таких об’єктів. Тобто виробники не відпустили до 50% планового обсягу електричної енергії за які
не отримають навіть 15-16% оплати відповідно до Наказу №140 від 28.03.2022.

Слід відзначити, що лише приблизно 30% від встановленої потужності ВДЕ продовжує
виробляти та відпускати електроенергію. Інші потужності або зазнають обмежень з боку ОСП,
або не мають можливості виробляти електроенергію через пошкодження енергетичної
інфраструктури. Проте всі виробники з ВДЕ, незважаючи на те чи працює об'єкт, продовжують
нести операційні витрати на їх утримання. У зв'язку з цим виникає гострий дефіцит коштів на
операційні витрати.

Ми сподіваємось, що виробники з ВДЕ й надалі будуть мати можливість виконувати
усі податкові та фінансові зобов’язання згідно вимог законодавства та забезпечувати допомогу
на рівні країни та територіальних громад.

Але все це буде можливим за умови, якщо ДП «Гарантований покупець» буде
забезпечено оплату за придбану у виробників електричну енергію на прийнятному рівні.

Просимо Вас внести зміни в Наказ Міністерства енергетики України від 28.03.2022
№140, якими скасувати підпункт 1.1.6 пункту 1.1 Наказу №140 (в частині спрямування коштів на
ДП «НАЕК «Енергоатом» та НЕК «Укренерго») та зобов’язати ДП «Гарантований покупець»
спрямувати всі кошті, що наявні на поточному рахунку та надходять від продажу електричної
енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, на розрахунки з виробниками з
альтернативних джерел енергії.

Ми дуже сподіваємось на Ваше розуміння важливості утримання поточного
потенціалу відновлюваної енергетики України для майбутнього та збереження довіри між
державою та приватними інвесторами. Після завершення бойових дій нас очікує тривалий
процес відбудови житлового фонду, об’єктів соціального призначення, транспортної та
енергетичної інфраструктури, промисловості тощо, що вимагатиме значних фінансових ресурсів.
На наше переконання, відбудова має стати новим шансом для розбудови енергоефективної,
«зеленої» України, в процесі якої існуючі інвестори в ВДЕ сектор України будуть грати важливу
роль каталізатору залучення необхідного фінансування.

Залишаємось завжди відкриті для діалогу.

З повагою,

Гуменюк О.С., Директор ЄУЕА
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Конеченков А.Є., Голова Правління УВЕА

Козакевич О.Ю., Голова УАВЕ

Контактні дані асоціацій��

Офіс Асоціації «Європейсько-українського енергетичного агентства»
Вул. Дорогожицька 3, UNIT City, B9, каб.5
Тел.: +38 073 41 25 702
Ел.адреса: oleksandra.gumeniuk@euea-energyagency.org
http://www.euea-energyagency.org

Офіс ГС «Українська вітроенергетична асоціація»
Адреса: вул. Лаврська, 20, м. Київ, оф.316, 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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