
 
 

Дата: 22.10.2019 
Вих.№:     5/2019 
    Кому: 

Голові Комітету Верховної Ради України  
з питань енергетики та ЖКП  

Герусу А.М. 
 

Народним Депутатам України,  
Членам Комітету з питань енергетики та ЖКП  

 
Міністру Мінекоенерго України 

Оржелю О.А.  
 

 
Шановні колеги! 

 
Учасники платформи Global 100RЕ Україна, яка є найбільшим громадським 

об’єднанням асоціацій, компаній, експертів разом з громадянським суспільством 
поєднаних спільною метою та ідеями переходу України на 100% відновлюваних джерел 
енергії, глибоко стурбовані фактом схвалення Комітетом Верховної Ради України з 
питань енергетики та житлово-комунальних послуг проекту Закону № 2236-2, який 
вносить зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії».  

Проект Закону № 2236-2 містить певні положення, які суперечать діючому 
законодавству України, порушать права суб’єктів господарювання, які виробляють 
електричну енергію з використанням відновлюваних джерел енергії на об’єктах 
електроенергетики зі встановленою потужністю більше 150 МВт. 

Такі дії йдуть в розріз з заявами Уряду та Президента щодо готовності захищати 
інвестиції в Україні. Наміри про зростання економіки на 40% можуть так і залишитися 
намірами при такому відношенні до іноземних інвесторів та правил роботи на ринку 
України. Постає логічне питання, як діяти в такій ситуації інвесторам, які вірили в Україну 
та вже вклали свій капітал – єдиний вихід, який Ви для них залишаєте – це тривалі судові 
процеси, які провокуватимуть подальше зростання вартості міжнародного капіталу для 
України, що знову негативно відобразиться на зростанні економіки України.  

Ми вражені відсутністю діалогу та спроб знайти реальне взаємоприйнятне рішення. 
Органами влади не наведені кількісні обґрунтування та розрахунки, які підтверджують 
позицію комітету, натомість запропонований Проект Закону який реально загрожує і 
розвитку відновлюваної енергетики і країни в цілому.  

Розвиток відновлюваної енергетики є всесвітньо визнаним засобом боротьби проти 
глобальних викликів у сфері екології та енергетики. Скорочення емісій парникових газів, 
припинення субсидування брудної енергетичної промисловості, перехід на відновлювані 
джерела енергії , - ключові заходи подолання кліматичної кризи, в якій наразі знаходиться 
планета. Саме про це йшла мова на Кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку у вересні 2019 
року. 

Це також єдиний шлях до здобуття Україною енергетичної незалежності. Наша 
держава імпортує з-за кордону вугілля, газ, паливо для атомних електростанцій, тому 



розвиток зеленої генерації, що не потребує імпорту енергоносіїв, - це укріплення 
енергетичної безпеки держави без завдання шкоди для екології.  

Звертаючись до членів міністерства та українського парламенту, ми просимо при 
прийнятті будь яких змін до законодавства у галузі ВДЕ враховувати принципи 
європейського законодавства та Енергетичної Хартії, міжнародних договорів та угод, 
ратифікованих Верховною Радою України, які містять зобов’язання вживати заходів щодо 
поліпшення інвестиційного клімату та дотримання прав інвесторів, а також щодо 
збільшення частки ВДЕ в енергетичному балансі країни.  

Будь-які ретроспективні зміни до законодавства, що погіршують умови розвитку 
відновлюваної енергетики та обмежують права інвесторів,  неприпустимі. Недалекоглядні 
рішення можуть призвести до припинення існуючих інвестиційних проектів у сфері зеленої 
енергетики, репутаційних втрат та формування негативного іміджу України для існуючих 
та потенційних інвесторів, зірвати процес переходу на зелені аукціони та повністю 
зупинити розвиток сектору. 

Крім того, просимо залучити представників Global 100RЕ Україна для 
доопрацювання положень проекту Закону № 2236-2 та подальшої роботи над 
вдосконаленням законодавства у сфері підтримки ВДЕ. 
 

 
З повагою, 

 
Руслана Лижичко  
Амбасадор чистої енергії в світі, 
Член правління Global 100% RE Україна 

 

 
Олександр Домбровський  
Голова Правління Global 100% RE Україна 

 

 
Андрій Конеченков  
Голова Правління  
Української вітроенергетичної асоціації, 
Член правління Global 100% RE Україна 

 
Георгій Гелетуха 
Голова Правління  
Біоенергетичної асоціації України, 
Член правління Global 100% RE Україна 
 
Олександр Рєпкін 
Президент Української Водневої Ради, 
Член правління Global 100% RE Україна 
 
Артем Семенишин 
Виконавчий директор Асоціації Сонячної Енергетики України 
Член правління Global 100% RE Україна 
 
Олексій Корчміт 
Голова Правління Української Асоціації  
Енергосервісних компанії 
Член правління Global 100% RE Україна 
 



Людмила Циганок  
Президент Професійної Асоціації Екологів України 
Голова наглядової Ради Global 100% RE Україна 
 
Іван Лефторов  
Голова Правління Центру Розвитку Бессарабії 
Член наглядової Ради Global 100% RE Україна 


