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Звернення Американсько-Української Ділової Ради 

щодо останніх перемовин стосовно «зеленого тарифу» 

в енергетичному секторі України 
22 травня 2020 р. – м. Вашинґтон, США 

 

Американсько-Українська Ділова Рада (U.S.-Ukraine Business Council/USUBC) слідкувала 

за дискусією між українською владою та міжнародними та внутрішніми інвесторами 

стосовно потенційного ретроактивного перегляду так званих «зелених тарифів», тобто 

тарифів, за якими продається електроенергія, вироблена з відновлюваних джерел енергії 

(ВДЕ). В процесі просування України як місця для ведення бізнесу USUBC активно 

просувала, разом з владою України, кроки України із зацікавлення іноземних інвесторів 

для розбудови сектора відновлюваної енергетики. 

  

Минулого року ми висловили наше занепокоєння, коли кілька законопроектів та проектів 

поправок до законодавства були зареєстровані у Верховній Раді Комітетом з питань 

енергетики та комунальних послуг, які пропонували зворотні в часі зміни, напр. 

скасування гарантій повного викупу за ціною «зеленого тарифу» електроенергії, 

вироблену великими виробниками енергії з ВДЕ. Це протирічило європейському вектору 

реформ в Україні та спричинили би порушення існуючих довгострокових угод про 

купівлю-продаж електричної енергії. 

 

USUBC висловила свою думку, при якій вона лишається і зараз, що будь-яка зворотня в 

часі зміна у законодавстві країни, яка має результатом погіршення умов ведення бізнесу 

для інвесторів, порушує права цих інвесторів за численними міжнародними угодами та є 

суцільно руйнівною для сприйняття інвестиційної привабливості країни інвесторами. 

 

Американсько-Українська Ділова Рада позитивно оцінює новини про те, що після довгих 

перемовин між спільнотою інвесторів у ВДЕ та владою України, зараз готується 

попередній текст Меморандума порозуміння (МП). Ми сподіваємося, що МП буде 

відбивати вищезгадані принципи та буде підписаний обома сторонами якнайшвидше, 

щоби критичні проблеми, які накопичилися в енергетичній галузі з минулого жовтня, 

могли бути вирішені. Ми також сподіваємося, що і влада України, і інвестори готові 

зробити певні поступки для того, аби відновити довіру та операційну ефективність на 

ринку енергетики. 

 

Ми сподіваємося, що фінансова спроможність ДП «Гарантований покупець» буде дуже 

швидко відновлена, та заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ, яка 

натепер сягає приблизно 9 млрд. гривень, буде повністю погашена. Якщо потрібно, для 

цього можуть бути використані кредити державних банків або міжнародних фінансових 

інституцій, також можливо варто здійснити перегляд тарифу «Укренерго» на передачу 

електроенергії, який є фактично єдиним джерелом компенсації «зеленого» тарифу. Ми 

також сподіваємося, що влада України зможе переглянути політику щодо справедливого, 

базованого на ринкових умовах та прозорого встановлення ціни електроенергії для 

промислових споживачів та населення та змінити модель субсидування покладення 

спеціальних обов'язків. 
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USUBC також хоче підкреслити, що, незважаючи на факт, що законом вже вимагається 

викуп державою всієї електроенергії, виробленої з ВДЕ, незалежно від того, чи її було 

спожито, виробники електроенергії з ВДЕ час від часу були вимушені зупинити генерацію 

через накази держави з листопада 2019 р. та не отримали компенсацію за неї через 

відсутність відповідного механізму. Ця ситуація також підриває міжнародний імідж 

України як країни зі стабільним інвестиційним кліматом. Зрозуміло, що балансування 

електричної генерації є важливою частиною загальної енергетичної політики будь-якої 

країни, але неузгоджені накази про обмеження генерації не мають бути використані з 

такою метою, особливо якщо нема адекватної компенсації втрат бізнесу. 

 

Ми певні, що механізм компенсації ВДЕ-виробників за вироблену ними електроенергію, 

включно з розрахунками та процедурою, має бути нарешті встановлений та 

кодифікований особливим документом Національного регулятора. Цей документ мав би 

включати в себе ідеї, які були обговорені під час консультацій між владою України та 

діловою та експертною спільнотою, та базуватися на положеннях закону, що вимагає 

обов’язковий викуп електроенергії або адекватної компенсації ВДЕ-виробникам. 

 

Американсько-Українська Ділова Рада сподівається на швидке закінчення перемовин між 

владою України та діловою спільнотою у галузі відновлюваної енергетики, в результаті 

чого буде підписано Меморандум про порозуміння, який буде вигідний для всіх сторін та 

який візьме до уваги теперішні виклики в секторі енергетики та довгострокову потребу 

України у залученні додаткових інвестицій в енергетику та посиленні енергетичної 

незалежності. 

 

З подальшими питаннями звертатися до: Michael Datsenko, директор з питань інформації 

та роботи з членами організації USUBC, mdatsenko@usubc.org.  
 

 

Американсько-Українська Ділова Рада (U.S.-Ukraine Business Council (USUBC)), 

www.USUBC.org, була заснована у жовтні 1995 р. у м. Вашинґтон, Федеральний округ 

Колумбія, США, для просування торгівельних та інвестиційних інтересів американських 

компаній у важливому розвиваючомуся ринку, яким є Україна, просування торгівельних 

та інвестиційних інтересів українських компаній у США, просуваня заходів, які 

покращують бізнес-клімат для двосторонніх торгівлі та інвестицій та просування кріпких 

дружніх двосторонніх відносин. 
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