
 

 

 

Прем’єр-міністру України 

Шмигалю Денису Анатолійовичу 

  

Першому віце-прем'єр-міністру 

України  

Міністру економіки України 

Свириденко Юлії Анатоліївні 

 

 

14 грудня 2022 року 

 

Щодо бронювання військовозобов’язаних, 

які працюють на підприємствах з 

виробництва електроенергії з 

відновлюваних джерел енергії 

 

 

Шановний Денисе Анатолійовичу! 

Шановно Юліє Анатолієвно! 

 

Українська асоціація відновлюваної енергетики, Українська 

вітроенергетична асоціація, Європейсько-українське енергетичне 

агентство,  Асоціація сонячної енергетики України,  які об’єднують переважну 

більшість підприємств ринку відновлюваної енергетики України, висловлюють 

Вам свою глибоку повагу та звертаються з питання бронювання 

військозобов’язаних, які працюють на підприємствах 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.  

 

За оцінками Міністерства енергетики України через збройну агресію 

російської федерації 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 критично необхідними для 

забезпечення їх функціонування: моніторингу технічного стану обладнання, 

проведення ремонтних робіт, диспетчеризації об’єктів, 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.  

 

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 різних секторів економіки, 

приватної та державної форми власності. В той же час, підприємства з 

виробництва електроенергії є об’єктами критичної інфраструктури, зокрема 

станції ВДЕ, які відіграють важливу роль для стабільної роботи енергосистеми 

країни при проходженні осінньо-зимового періоду 2022-2023 в умовах постійної 

загрози знищення електроенергетичних об’єктів.  

 

04 листопада 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон України 

«Про внесення змін до Закону України  «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», яким було оновлено правила бронювання працівників. Згідно 

ухвалених змін до закону бронюванню підлягають військовозобов’язані, які 

працюють, зокрема, на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично 

важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності 

населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється 

визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для 

функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в 

особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Ухвалені зміни 

потребують зміни підзаконних актів, зокрема, відповідних рішень Уряду.  

 

В опублікованому на офіційному сайті Міністерства економіки України 

пресрелізі (https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2e611f39-0474-

4185-99dd-e0263e864240&title=OnovleniPravila), зазначається, що “при 

формуванні критеріїв, за якими будуть визначатися критично важливі для 

функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення 

підприємства, Уряд враховуватиме, зокрема, й пропозиції та бачення суб’єктів 

економічної діяльності.” 

 

З огляду на викладене вище, звертаємось до Вас із проханням 

включити до критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, 

установ і організацій, які є критично важливими для функціонування 

економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, 

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва 

електричної енергії, зокрема з відновлюваних джерел енергії. 

 

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2e611f39-0474-4185-99dd-e0263e864240&title=OnovleniPravila
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2e611f39-0474-4185-99dd-e0263e864240&title=OnovleniPravila


Крім зазначеного критерію, ураховуючи важливість своєчасного 

забезпечення комплектації Збройних сил України, особливо що стосується 

військово-обліковими спеціальностями, які є дефіцитними для українського 

війська, пропонуємо встановити додатковий критерій при бронюванні на 

таких підприємствах військовозобов’язаних працівників - на рівні 

принаймні 80% від працюючих на підприємстві працівників. 

 

З повагою, 

 

Голова 

Української асоціації відновлюваної енергетики    О. Козакевич 

 

 

Голова правління  

Української вітроенергетичної асоціації     А. Конеченков 

 

 

Директорка 

Європейсько-українського енергетичного агентства   К. Полякова 

 

 

Голова правління  

Асоціації сонячної енергетики України      В. Соколовський 

 

 

Контактні дані асоціацій:  

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 «Українська асоціація відновлюваної енергетики» (УАВЕ)  
Адреса: 04070, м. Київ, вул. Волоська, 31а, офіс 4 

Тел. +380 67 364 46 67 

e-mail: info@uare.com.ua 

www.uare.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 

Тел. +380 98 680 07 80 

e-mail: office@aseu.org.ua 

www.aseu.org.ua  

mailto:office@aseu.org.ua

