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ПІДПИСАНТИ

Прем’єр-міністр України
Т.в.о. Міністр енергетики та захисту довкілля України
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг
Європейсько-українське енергетичне агентство
Українська вітроенергетична асоціація

Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики        
 та житлово-комунальних послуг
Українська асоціація відновлюваної енергетики

 
Не підписали:

 
Передбачена можливість приєднання окремими виробниками ВДЕ та
їх асоціаціями



"суперечності стосовно можливих змін у законодавчій та договірній базах
функціонування існуючих та майбутніх об’єктів Виробників ВДЕ та подальшого
розвитку сфери відновлюваної енергетики України"
 
"стрімке зростання встановленої потужності об’єктів відновлюваної
енергетики за останній рік, призвело до значного збільшення обсягів виплат
виробникам за “зеленим” тарифом"
 
"на Гарантованого покупця також покладаються спеціальні обов’язки щодо
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
електричної енергії, зокрема щодо доступності електричної енергії для
побутових споживачів"
 

ДЕЯКІ "ПЕРЕДУМОВИ" (1)

"питання дефіциту кошторису Гарантованого покупця повинні вирішуватися
державними органи України ефективно та справедливо по відношенню до

 



"питання дефіциту кошторису Гарантованого покупця повинні вирішуватися
державними органи України ефективно та справедливо по відношенню до
Виробників ВДЕ, а Виробники ВДЕ готові до компромісу з державними
органами України щодо вирішення фінансових проблем Гарантованого
покупця"
 
"на сьогодні Виробниками ВДЕ створюються небаланси, які відображаються як
витрати Гарантованого покупця"
 

ДЕЯКІ "ПЕРЕДУМОВИ" (2)



ДОМОВЛЕНОСТІ 
ЗІ СТОРОНИ
ВИРОБНИКІВ ВДЕ
(1)

Зменшення розмірів "зелених"
тарифів без пролонгації строку дії
PPA на:

15% - для СЕС, встановленою потужністю     1
МВт та більше, що введені в експлуатацію з 1
липня 2015 року до 31 грудня 2019 року
включно;
10% - для СЕС, встановленою потужністю до 1
МВт, що введені в експлуатацію з 1 липня 2015
року до 31 грудня 2019 року включно;
2,5% - для СЕС, встановленою потужністю до 1
МВт, введених в експлуатацію з 1 січня 2020
року;

1.

 
для СЕС:
 



ДОМОВЛЕНОСТІ 
ЗІ СТОРОНИ
ВИРОБНИКІВ ВДЕ
(2)

 7,5% - для ВЕС, що уведені в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31
грудня 2019 року включно і які складаються з вітроустановок
одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше;
   2,5% - для ВЕС, введених в експлуатацію з 1 січня 2020 року;

які введені в експлуатацію до 1 липня 2015 року встановлюється
граничний (максимальний) “зелений” тариф на рівні тарифу,
встановленого для електроенергії, виробленої з енергії сонячного
випромінювання наземними об’єктами електроенергетики,
встановлена потужність яких перевищує 10 МВт і які введені в
експлуатацію до 31 березня 2013 р. включно, зменшений на 15
відсотків. Якщо “зелені” тарифи для об’єктів електроенергетики з
урахуванням вищезазначених умов реструктуризації перевищують
граничний “зелений” тариф, “зелені” тарифи для таких об’єктів
знижуються до рівня граничного “зеленого” тарифу.

для ВЕС:
  

 
для всіх ВДЕ:
 



ДОМОВЛЕНОСТІ 
ЗІ СТОРОНИ
ВИРОБНИКІВ ВДЕ
(2)

ДОМОВЛЕНОСТІ 
ЗІ СТОРОНИ

ВИРОБНИКІВ ВДЕ
(3)

2. Фінансова відповідальність виробників ВДЕ за небаланси
(похибки прогнозування виробництва електроенергії) у розмірі
50% з 1 січня 2021 року та 100% з 1 січня 2022 року, при цьому до 31
грудня 2029 р. фінансова відповідальність для таких Виробників
ВДЕ наступатиме лише у разі перевищення відповідних похибок
прогнозування понад 5% – для СЕС та понад 10% – для ВЕС.
 
3. Обмеження строків введення в експлуатацію за "зеленим"
тарифом нових об'єктів СЕС до 31 липня 2020 року.
 
4. Усі інші СЕС, що будуватимуться після 31 липня 2020 року,
зможуть отримати "зелений" тариф за результатами участі в
аукціонах.
 
5. Для аукціонних проектів факт введення в експлуатацію
повинен підтверджуватися актом приєднання електроустановки
до електричних мереж.



ДОМОВЛЕНОСТІ ЗІ
СТОРОНИ ДЕРЖАВИ
(1)

Погашення заборгованості ДП "Гаран-
тований Покупець" перед виробниками
ВДЕ за відпущену ними електроенергію. 

Компенсація виробникам ВДЕ за
невироблену та невідпущену електро-
енергію внаслідок виконання команд ОСП.

Проведення оцінки впливу рес-
труктуризації "зеленого" тарифу на
платоспроможність виробників ВДЕ в
рамках залучених ними кредитів.

 

 

 



ДОМОВЛЕНОСТІ ЗІ
СТОРОНИ ДЕРЖАВИ
(2)

У разі виявлення негативних наслідків
зменшення тарифів на обслуговування
виробниками ВДЕ банківських кредитів
буде прийнято відповідні нормативно-
правові акти, спрямовані на їх усунення.

Визначення річних квот підтримки протягом
2 місяців з дня набрання чинності
Меморандумом.

Вдосконалення законодавства щодо
організації аукціонів з розподілу квот
підтримки та забезпечення проведення
аукціонів з розподілу квот підтримки до
кінця 2020 року.

 

 

 



не може бути розтлумачений як: 
       - поправка до будь-якого Договору чи будь-якого іншого правового документа
       - відмова від будь-якого права чи вимоги, які будь-хто з підписантів цього Меморандуму
має   або може мати проти інших сторін, що підписали цей Меморандум, у тому числі від
права звернення до суду чи арбітражу для захисту своїх прав та інтересів
 
не породжує додаткових зобов’язань для будь-якої із сторін
 
не розповсюджується на енергетичні кооперативи та приватні господарства, генеруючі
установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та для
яких на дату підписання цього Меморандуму встановлено “зелений” тариф 
 
політичний, декларативний та позиційний документ
 

ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ
МЕМОРАНДУМУ



Андрій
Оленюк
партнер EVERLEGAL

Рильський провулок, 4 

Софійська площа, Київ
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ТЕЛЕФОН

olenyuk@everlegal.ua
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