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Шановний	пане	Прем'єр-міністр	Денис	Анатолійович,	
	
Ми,	група	міжнародних	інвесторів	у	відновлювані	джерела	енерегії,	сумарний	портфель	яких	
становить	більше	2	ГВт	потужностей,	що	вже	працюють	або	знаходяться	на	стадії	будівництва,	
з	повагою	надсилаюмо	цей	лист	від	імені	інвестиційної	спільноти,	яка	протягом	багатьох	років	
успішно	підтримує	економічне	зростання	України	завдяки	прямим	іноземним	інвестиціям.	
	
Сектор	відновлюваної	 енергетики,	 в	 який	міжнародні	 компанії,	 включаючи	нас,	 інвестували	
приблизно	2,5	млрд	 євро,	є	 однією	 з	 найбільших	 історій	 успіху	 залучення	прямих	 іноземних	
інвестицій	в	Україні.	Важливо,	що	ми	також	залучили	провідні	міжнародні	фінансові	установи	
та	банки	для	фінансування	цих	проектів,	зокрема	Європейський	банк	реконструкції	та	розвитку	
(EBRD),	 Корпорацію	 фінансування	 міжнародного	 розвитку	 США	 (DFC,	 раніше	 OPIC),	
французький	 Proparco,	 Датський	 урядовий	 інвестиційний	 фонд	 для	 країн,	 що	 розвиваються	
(IFU),	 Чорноморський	 банк	 торгівлі	 та	 розвитку,	 Finnfund	 з	 Фінляндії,	 Swedfund	 з	 Швеції,	
Нідерландська	Фінансова	Компанія	Розвитку	(FMO),	Північна	екологічна	фінансова	корпорація	
(NEFCO),	Норвезьке	агентство	гарантування	експортних	кредитів	(GIEK)	та	інші.	Залучення	менш	
витратних	 та	 довгострокових	 джерел	 фінансування	 проектів	 з	 відновлюваної	 енергетики	 від	
міжнародних	фінансових	установ	є	вирішальним	фактором	досягнення	нижчих	цін	на	майбутні	
проекти	в	енергетичному	секторі	України.		
	
На	жаль,	за	останні	кілька	місяців	уряд	України	зробив	ряд	оголошень	 і	вжив	конкретних	дій,	
які	можуть	поставити	під	 загрозу	наші	 інвестиції.	До	них	відносяться	можливі	ретроспективні	
зміни	 до	 регуляторної	 бази	 сектора	 відновлюваної	 енергетики.	 Крім	 того,	 виробники	 ВДЕ	
зазнають	 значних	 затримок	 із	 оплатою	 “зеленого”	 тарифу	 державним	 підприємством	
“Гарантований	покупець”,	за	останні	кілька	місяців	було	сплачено	лише	10%	від	усіх	рахунків	за	
“зеленим”	 тарифом.	 Ці	 питання	 викликають	 серйозне	 занепокоєння	 щодо	 привабливості	
України	як	місця	для	прямих	іноземних	інвестицій,	не	лише	в	галузі	відновлюваної	енергетики,	
але	і	в	усіх	галузях	економіки.					
	
Ми	розуміємо,	що	український	енергетичний	ринок	зараз	перебуває	у	кризову	стані,	і	ми	готові	
підтримати	 Вас	 у	 стабілізації	 фінансової	 ситуації	 шляхом	 добровільної	 реструктуризації	
“зеленого”	 тарифу,	 забезпечуючи	 тим	 самим	 поступовий	 та	 успішний	 перехід	 до	 системи	
аукціонів	 та	 зменшення	 нестабільного	 фінансового	 становища	 Державного	 підприємства	
“Гарантований	 покупець”.	 Ми	 сподіваємось	 на	 досягнення	 компромісу	 та	 підписання	



Неофіційний переклад з англійської мови Листа від міжнародних  
інвесторів у відновлювану енергетику від 21 травня 2020 року 

Меморандуму	 про	 взаєморозуміння,	 який	 би	 підтримував	 права	 інвесторів	 та	 передбачав	
кроки	для	досягнення	всебічної	реформи	ринку	електричної	енергії.	
	
У	 той	 же	 час	 ми	 хотіли	 би	 виділити	 деякі	 принципи	 та	 ключові	 параметри	 такої	
реструктуризації,	які	мають	критичне	значення	для	кожного	з	нас:	
	
1.	 Виплати	 виробникам	 ВДЕ:	 Держава	 повинна	 забезпечити	 погашення	 заборгованості,	 що	
накопичилася	 від	 початку	 року	 протягом	 погодженого	 періоду	 часу	 та	 своєчасну	 сплату	
майбутньої	 заборгованості.	 Цього	 слід	 досягти	 шляхом	 належного	 фінансування	 ДП	
“Гарантований	 покупець”	 за	 допомогою	 тарифу	 на	 передачу	 Оператора	 системи	 передачі	
(ОСП)	 або	 інших	 джерел,	 та	 погасити	 заборгованість	 перед	 виробниками	 ВДЕ	 не	 пізніше	 31	
грудня	 2020	 року.	 Будь-яка	 подальша	 затримка	 платежів	 потребує	 узгодження	 спеціальних	
умов.	
	
2.	Реструктуризація	“зеленого”	тарифу	для	електростанцій,	введених	в	експлуатацію	у	2017-
2019	роках:	
-				СЕС	(сонячні	електростанції):	із	пролонгацією	договору	про	придбання	електроенергії	(PPA)	
на	2	роки,	зниження	“зеленого”	тарифу	СЕС	із	встановленою	потужністю	понад	10	МВт		на	15%,		
СЕС	із	встановленою	потужністю	нижче	10	МВт	на	12,5%;	
-				ВЕС	(вітрові	електростанції):	із	пролонгацією	договору	про	придбання	електроенергії	(PPA)	
на	2	роки,	зниження	“зеленого”	тарифу	на	7,5%.	
	
3.	Реструктуризація	“зеленого”	тарифу	для	електростанцій,	введених	в	експлуатацію	у	2020-
2022	роках:	
Враховуючи,	 що	 ця	 група	 електростанцій	 вже	 зазнала	 впливу	 в	 2020	 році,	 а	 саме	 відбулось	
зниження	“зеленого”	тарифу	для	СЕС	на	25%	і	на	10%	для	ВЕС	згідно	чинного	законодавства:	
-						Варіант	1	-	відсутність	зниження	“зеленого”	тарифу;	відсутність	пролонгації	PPA;	відсутність	
стабілізаційного	 застереження;	 відсутність	 граничної	 вартості	 плати	 за	 небаланси;	 50%	
відповідальність	 за	 небаланси	 з	 2021	 року,	 100%	 з	 2022	 року;	 10%	 допустима	 похибка	
прогнозування	для	ВЕС	і	5%	-	для	СЕС;	
-	 	 	 	 	 Варіант	 2:	 зниження	 “зеленого”	 тарифу	 на	 2,5%	 від	 рівня,	 що	 встановлено	 у	 2020	 році;	
відсутність	 пролонгації	 PPA;	 поліпшений	 PPA	 із	 стабілізаційним	 застереженням;	 50%	
відповідальності	за	небаланси	з	2021	року,	100%	з	2022	року;		встановлення	граничної	вартості	
плати	 за	 небаланси	 у	 розмірі	 3,6	 Євро	 /	 МВт	 ·	 г	 (помножене	 на	 щомісячну	 генерацію	
електроенергії	в	МВт	·	год);	10%	допустима	похибка	прогнозування	для	ВЕС	і	5%	-	для	СЕС.	
	
4.	Будівництво	проектів,	що	отримають	“зелений”	тариф:	
-	 	 	 	 	 	Кінцева	дата	завершення	будівництва	СЕС	повинна	бути	у	липні	2020	року	з	потенційним	
продовженням	на	1	місяць	через	карантин;	
-	 	 	 	 	 Інвестори	у	 вітрову	енергетику	 завершуватимуть	активні	проекти	без	пролонгації	 PPA	до	
кінця	2022	р.	
	
	5.	Відповідальність	за	небаланс:		
-						Похибки	прогнозування	для	ВЕС	на	10%		і	на	5%	для	СЕС	повинні	залишатись	незмінними	
протягом	всього	періоду	(зверніть	увагу,	що	похибка,	рівна	нулю,	не	спостерігається	в	жодній	
європейській	країні	і	вважатиметься	прихованим	зниженням	тарифів);	
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-	 	 	 	 	 	 Якщо	 уряд	 хоче	 прискорити	 відповідальність	 за	 небаланси	 виробників	 ВДЕ,	 щомісячні	
витрати	 на	 балансування	 потрібно	 обмежити	 в	 розмірі	 3,6	 Євро	 /	 МВт	 ·	 г,	 помножені	 на	
кількість	щомісячної	виробленої	електроенергії.	
	
6.	Обмеження	генерації:	не	повинно	бути	безоплатного	обмеження	генерації	електроенергії	з	
ВДЕ.	
	
7.	Стабілізаційне	застереження:	
-	 	 	 	 	 Держава	 повинна	 гарантувати,	 що	 оновлений	 PPA	 буде	 регулюватися	 законами	 та	
правилами,	 що	 діють	 на	 дату	 набуття	 чинності	 первісними	 PPA,	 і	 що	 подальших	 змін	 до	
системи	 підтримки	 “зеленого”	 тарифу,	 податків,	 регуляторної	 бази	 (включаючи	 PPA)	 не	 буде	
або	будь-яких	інших	подібних	змін,	які	негативно	впливатимуть	на	доходи,	витрати,	вартість	та	
IRR	об'єктів	ВДЕ,	ніж	це	було	б	узгоджено	в	поточній	реструктуризації	“зеленого”	тарифу.	Такі	
положення	повинні	бути	невід'ємною	частиною	законодавства,	а	також	повинні	відображатися	
в	PPA.	
	
Зверніть	увагу,	що	ми	проводимо	офіційний	процес	медіації	з	урядом	з	жовтня	минулого	року,	
який	очолює	Секретаріат	енергетичного	співтовариства.	В	ході	цього	процесу	ми	вже	зробили	
численні	 пропозиції	 з	 компромісами	щодо	 реструктуризації	 механізму	 підтримки	 “зеленого”	
тарифу	 та	покращення	фінансової	 стабільності	 енергетичної	 системи	України.	Незважаючи	на	
те,	 що	 наші	 зусилля	 та	 наміри	 були	 максимально	 конструктивними,	 будь-які	 відхилення	 від	
вищезгаданих	«червоних	ліній»,	на	жаль,	призведуть	до	дефолтів	деяків	проектів	та	учасників,	
що	їх	фінансують,	і	в	цьому	випадку	ми	зобов’язані	вчинити	дії	для	захисту	наших	інвестицій	в	
юридичному	 порядку	 та	 згідно	 міжнародних	 договорів,	 стороною	 яких	 є	 Україна.	 В	 такому	
випадку	 нашим	 акціонерам	 та	 кредиторам	 буде	 надзвичайно	 складно	 розглядати	 будь-яку	
подальшу	підтримку	інвестицій	в	Україні.	
	
Ми	цінуємо	увагу,	 яку	Ви	вже	присвятили	цим	питанням,	 і	 з	повагою	просимо	про	подальшу	
зустріч	 з	 Вами,	 щоб	 доопрацювати	 взаємоприйнятні	 умови	 угоди	 з	 Урядом,	 яка	 була	 б	
прийнятною	для	Верховної	ради	України.	У	цьому	плані	ми	найбільше	прагнемо	конструктивно	
зробити	свій	внесок	у	вирішення	поточної	енергетичної	кризи	в	Україні	та	сприяти	подальшому	
залученню	інвестицій	в	енергетичний	сектор	України.			
	
З	повагою,	
	
[підписи]	
	
Emsolt	(Туреччина)	
	
Green	Genius	(Нідерланди/Литва)	
	
GS	Engineering	&	Construction	Corp	(Південна	Корея)	
	
Guris	(Туреччина)	
	
LongWing	Energy	(США)	
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NBT	(Норвегія)	
	
Norsk	Solar	(Норвегія)	
	
Notus	(Німеччина)	
	
Scatec	Solar	(Норвегія)	
	
TIU	Canada	(Канада)	
	
Total	Eren	(Франція)	
	
Ukraine	Power	Resources	(США)	
	
United	Green	(Велика	Британія)		
	
Vindkraft	(Швеція)	
	
VR	Capital	(США)	
	


