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Щодо бронювання військовозобов’язаних, які 

працюють на підприємствах з виробництва 

електроенергії з відновалюваних джерел  

 

 

 

 

Шановно Юліє Анатолієвно! 

 

 

Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ), Українська 

вітроенергетична асоціація (УВЕА), Європейсько-українське енергетичне агентство 

(ЄУЕА), Асоціація сонячної енергетики України (АСЕУ), які об’єднують понад 90% ринку 

відновлюваної електроенергетики України, висловлюють Вам свою глибоку повагу та 

звертаються з питання бронювання військозобов’язаних, які працюють на підприємтвах з 

виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).   

 

Відновлювана енергетика  – галузь, яка активно розвивається в Україні упродовж 

останніх 10 років. За даними НКРЕКП станом на початок 2022 року в Україні працювало 

понад 1000 підприємств з виробництва електроенергії з різних відновлюваних джерел 

енергії, а саме: вітрові, сонячні, малі, міні та мікро- гідроелектростанції, електростанції на 

біогазі та біомасі. У 2021 році підприємствами ВДЕ (без урахування об’єктів 

гідроенергетики великої потужності) було вироблено 8% від всієї електроенергії в країні. 

Переважна більшість цих підприємств - малий та середній приватний бізнес, який інвестував 

у оновлення енергосистеми України. 

 

За оцінками Міністерства енергетики близько 30% всієї потужності відновлюваної 

енергетики опинилось в окупації або частково зруйновано, решта – продовжує працювати 

та постачати електроенергію в енергосистему України для забезпечення потреб населення 

та економіки країни. Важливо зазначити, що відновлювана енергетика працює на 

енергонезалежність країни: вона позбавлена паливної складової, менш вразлива в разі атак 

на об’єкти енергетичної інфраструктури через її розподіленість та меншу потужність та не 

несе загроз здоров’ю громадян та шкоди довкіллю в разі аварій. В зонах активних бойових 

дій при пошкодженні ліній електропередач, об’єкти ВДЕ можуть частково забезпечувати 

постачання електроенергії в окремі громади за рахунок близького розташування.  

 

Відновлювана енергетика – високотехнологічна галузь, яка не потребує залучення 

великої кількості персоналу для забезпечення життєдіяльності. Проте, більшість 

 



 

працівників електростанцій ВДЕ  є критичними для їх функціонування: моніторингу 

технічного стану обладнання, проведення ремонтних робіт, диспетчеризації, тощо.   

 

Після введення воєнного стану в Україні багато висококваліфікованих працівників 

станцій ВДЕ добровільно пішли в лави ЗСУ або були мобілізовані. Саме тому сьогодні 

станції ВДЕ стикаються з нестачею персоналу для їх  експлуатації та обслуговування.  

 

Протягом березня-квітня 2022 року Міністерство енергетики України та 

Міністерство оборони України погоджувало списки військовозобов’язаних працівників 

підприємств ВДЕ для їх бронювання у порядку, визначеному Постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 березня 2022 року № 194 «Деякі питання бронювання 

військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного часу» (далі – «Порядок 

№194»), а Міністерство економіки України приймало рішення та надавало відстрочку від 

призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час строком на 6 (шість) 

місяців.  

 

Наразі у підприємств ВДЕ виникає необхідність продовжити строки бронювання  

працівників, які забезпечують роботу станцій, та/або погодити списки 

військовозобов’язаних працівників підприємств ВДЕ для їх бронювання вперше. Проте, 

коли вони звертаються з цього питання до Міністерства енергетики України і подають 

документи у відповідності до порядку бронювання, розміщеному на офіційному сайті 

Міністерства енергетики України: https://mev.gov.ua/sites/default/files/2022-

09/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D1%80%

D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-220916-

1132.docx, то отримують відмови у зв’язку з відсутністю у підприємств ВДЕ мобілізаційних 

завдань.  

 

Так, статтею 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

(далі - Закон) встановлено, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють 

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та 

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання 

(замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених 

органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень). 

  

Відповідно до абзацу восьмого статті 1 Закону мобілізаційні завдання (замовлення) 

є окремими вимогами мобілізаційного плану щодо номенклатури, обсягів виробництва 

необхідної продукції, утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань, а 

також затверджені в установленому порядку першочергові заходи мобілізаційної 

підготовки. Відповідно до статті 15 Закону центральні органи виконавчої влади у 

відповідних сферах розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми 

мобілізаційної підготовки, встановлюють мобілізаційні завдання (замовлення) з 

підприємствами, установами, організаціями. При цьому, доводитись мобілізаційні завдання 

(замовлення) можуть не тільки підприємствам, установам і організаціям, що належать до 

сфери їх управління, а також тим, що залучаються ними до виконання мобілізаційних 

завдань (замовлень). 

 

В електроенергетичному комплексі повноваження з мобілізаційної  підготовки 

покладені на Міністерство енергетики України згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 червня 2020 р. № 507, якою затверджено Положення про міністерство.  

 

https://mev.gov.ua/sites/default/files/2022-09/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-220916-1132.docx
https://mev.gov.ua/sites/default/files/2022-09/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-220916-1132.docx
https://mev.gov.ua/sites/default/files/2022-09/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-220916-1132.docx
https://mev.gov.ua/sites/default/files/2022-09/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-220916-1132.docx


 

 

Підприємства з виробництва електроенергії, незалежно від їх виду та форми 

власності, виробляють та постачають всю електроенергію в Об’єднану енергосистему 

України, з якої вона надходить всім споживачам на території України – як населенню, так і 

підприємствам приватної та державної форми власності. Відповідно до чинного 

законодавства  (стаття 71 Закону України «Про ринок електричної енергії») підприємства з 

виробництва електроенергії з ВДЕ не можуть укладати прямі договори на постачання 

електроенергії суб’єктам господарювання або населенню, зокрема підрозділам Збройних 

Сил України. В той же час, підприємства з виробництва електроенергії  є об’єктами 

критичної інфраструктури, зокрема станції ВДЕ, які відіграватимуть важливу роль для 

стабільної роботи енергосистеми країни при проходженні осінньо-зимового періоду 2022-

2023 та в умовах постійної загрози знищення об’єктів генерації електроенергії.  

 

З огляду на викладене вище, а також ураховуючи, що відповідно до статті 4, статті 

13 Закону Міністерство економіки України виконує функції з координації планування, 

методологічного, методичного забезпечення мобілізаційної підготовки в органах виконавчої 

влади, інших державних органах, звертаємося до Вас, пані Юліє Анатоліївно, з проханням  

сприяти включенню Міністерством енергетики України електростанцій ВДЕ до 

мобілізаційних планів з подальшим встановленням мобілізаційних завдань (замовлень) 

зазначеним підприємствам. Як альтернативний варіант, у разі необхідності, просимо 

ініціювати внесення відповідних змін до законодавства про мобілізаційну підготовку, які 

дозволять бронювати військовозобов’язаних працівників, які забезпечують злагоджену та 

безперебійну роботу станцій ВДЕ в енергосистемі України без мобілізаційних завдань. 

 

 

 

Голова УАВЕ                                                                                      О. Козакевич  
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Контактні дані асоціацій:  

 

Асоціація «Українська асоціація відновлюваної енергетики» (УАВЕ)  

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

Тел. +380673644667 

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 2232996 

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

www.uwea.com.ua  

 

Асоціація «Європейсько-Українське енергетичне агентство» (ЄУЕА):  

Адреса: вул. Дорогожицька 3, UNIT City, корпус В9, каб. 5, м. Київ, Україна, 04112  

Тел.: +38 095 607 78 57 

e-mail: office@euea-energyagency.org 

www.euea-energyagency.org 

 

Громадська спілка «Асоціація сонячної енергетики України» (АСЕУ):  

Адреса: м. Кив, вул. Олександра Пирогівського, 19/4 

380986800780 

office@aseu.org.ua 

www.aseu.org.ua 
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