
 

 

 

 

Вих.№5-04/2022 

від  25.04.2022 

 

Народному депутату України, 

Голові Комітету Верховної 

Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики 

Гетманцеву Д. О. 

 

Прем’єр-міністру України 

Шмигалю Д.А. 

 

Міністру фінансів України 

Марченку С.М. 
 

Щодо сплати ПДВ виробниками з ВДЕ  

Шановний Даниле Олександровичу! 

Шановний Денисе Анатолійовичу! 

Шановний Сергію Михайловичу! 

 

Провідні асоціації сектору відновлюваної енергетики України – 

Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ), Українська 

вітроенергетична асоціація (УВЕА) та Європейсько-українське енергетичне 

агентство (ЄУЕА), які об’єднують понад 80% ринку відновлюваної 

електроенергетики України (ВДЕ) та представляють міжнародних і 

українських інвесторів у екологічно чисті енергетичні проєкти – висловлюють 

Вам свою глибоку повагу та звертаються з таким. 

Згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі – 

Закон) та Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 № 307, НЕК «Укренерго» має право надавати команди на 

зменшення навантаження виробникам, які здійснюють продаж електричної 

енергії за «зеленим» тарифом або аукціонною ціною та є надавачами послуги 

із зменшення навантаження (далі – ППВДЕ). При цьому, НЕК «Укренерго» 

повинен компенсувати ППВДЕ невідпущені обсяги електроенергії шляхом 

оплати наданої ним послуги із зменшення навантаження в рамках договору 

про надання послуги із зменшення навантаження, який укладається відповідно 

до Закону та Правил ринку.   

Слід зазначити, що у березні 2022 року через обмеження навантаження за 

командами НЕК «Укренерго» обсяги невідпущеної виробниками з ВДЕ 

електричної енергії в середньому складають більше 50% від прогнозних 

обсягів виробництва. Наразі, «НЕК «Укренерго» підписав частину актів про  



 

 

надання послуги із зменшення навантаження, однак оплата наданих послуг 

ним не проводиться та невідомо, коли зможе провести розрахунки. В той же 

час, згідно з нормами Податкового кодексу України, у ППВДЕ податкові 

зобов’язання з ПДВ щодо постачання послуги зі зменшення навантаження 

виникають за «правилом першої події» – тобто, або на дату постачання такої 

послуги (підписання акту приймання-передачі послуги зі зменшення 

навантаження), або на дату її оплати, в залежності від того, яка з подій є 

першою.  

Прийняття Міністерством енергетики України Наказу від 28.03.2022 р. 

№ 140, відповідно до якого ДП «Гарантований покупець» здійснює 

розрахунки з виробниками, що експлуатують СЕС та ВЕС, у розмірах, що 

дорівнюють значенню 15 % та 16%, відповідно, від середньозваженого 

розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік, а також відсутність оплати від НЕК 

«Укренерго» за надані послуги зі зменшення навантаження призводять до 

значного недофінансування виробників ВДЕ,   а для деяких видів генерації – в 

декілька разів. ППВДЕ стикнулися з неможливістю повністю виконати свої 

зобов’язання  з оплати ПДВ до державного бюджету. Так, податкові 

зобов’язання з ПДВ щодо послуги зі зменшення навантаження виникають (та, 

відповідно, підлягають сплаті до бюджету) набагато раніше, ніж НЕК 

«Укренерго» розраховується з ППВДЕ, а часткової оплати від ДП 

«Гарантований покупець» за відпущену виробниками ВДЕ електричну 

енергію недостатньо для їх покриття. Це покладає додатковий тягар на 

ППВДЕ та, враховуючи наказ Міністерства енергетики України від 28 березня 

2022 року №140, спричиняє критичний брак коштів, який, в свою чергу, може 

мати наслідком повне зупинення їх діяльності, яка є критично важливою для 

забезпечення споживачів електричною енергією, зокрема, в умовах військової 

агресії та активних бойових дій. 

З огляду на викладене вище, з метою стабілізації роботи ринку 

електричної енергії в умовах  особливого  періоду просимо внести зміни до 

абзацу першого пункту 44 підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу 

України та викласти його в такій редакції: 

Чинна редакція Пропонована редакція (зміни 

виділені напівжирним) 

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість 

44. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, 44. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, 



 

платники податку, які здійснюють 

постачання, передачу, розподіл 

електричної та/або теплової енергії, 

надають послуги із забезпечення 

загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку 

електричної енергії відповідно до 

Закону України "Про ринок 

електричної енергії", постачання 

вугілля та/або продуктів його 

збагачення товарних позицій 2701, 

2702 та товарної підпозиції 2704 00 

згідно з УКТ ЗЕД, надають послуги з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, нараховують плату за 

абонентське обслуговування, 

визначають дату виникнення 

податкових зобов'язань та 

податкового кредиту за касовим 

методом. 

платники податку, які здійснюють 

постачання, передачу, розподіл 

електричної та/або теплової енергії, 

надають послуги із забезпечення 

загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку 

електричної енергії та послуги із 

зменшення навантаження 

виробником, який здійснює продаж 

електричної енергії за «зеленим» 

тарифом або аукціонною ціною,  

відповідно до Закону України «Про 

ринок електричної енергії», 

постачання вугілля та/або продуктів 

його збагачення товарних позицій 

2701, 2702 та товарної підпозиції 2704 

00 згідно з УКТ ЗЕД, надають 

послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, 

нараховують плату за абонентське 

обслуговування, визначають дату 

виникнення податкових зобов'язань 

та податкового кредиту за касовим 

методом. 

 

Залишаємось завжди відкриті для діалогу! Слава Україні! 

 

З повагою, 

 

Голова УАВЕ  Козакевич О.Ю.  

 

 

Голова Правління УВЕА  Конеченков А.Є. 

  

 

Директор ЄУЕА Гуменюк О.С. 

 

 



 

 

 

Контактні дані асоціацій:  

Асоціація «Українська асоціація відновлюваної енергетики» (УАВЕ)  

Адреса: 04070, м. Київ, вул. Волоська, 31 А, офіс 4 

тел. +38 050 322 69 62  

e-mail: info@uare.com.ua 

www.uare.com.ua 

 

Громадська спілка «Українська вітроенергетична асоціація» (УВЕА):  
Бізнес-центр  “Лаврський”: вул. Лаврська, 20, оф.316, м. Київ, 01601 Україна  

тел.: +38 050 223 29 96 

e-mail: info@uwea.com.ua, 

www.uwea.com.ua  

Асоціація «Європейсько-Українське енергетичне агентство» (ЄУЕА):  
04112, м.Київ, UNIT City, вул. Дорогожицька 3, В9, к.5  

тел.: +38 073 41 25 702 

e-mail: office@euea-energyagency.org 

www.euea-energyagency.org  

 


