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Згідно з підписаним торік Меморандумом між урядом та 
виробниками енергії з відновлювальних джерел, останні мали 
отримати оплату 40% заборгованості або 8,96 млрд. грн у IV 
кварталі 2020 року. Решта 60% заборгованості має бути спла-
чена рівними частинами цьогоріч по 15% або 3,36 млрд. грн 
щоквартально. 29 квітня ДП “ГарПок” отримало 1 млрд. грн від 
“Укренерго” для погашення заборгованості за 2020 рік. Кошти 
стали фінальним перерахуванням у рамках виділеного “Укре-
нерго” кредиту та були в рівній пропорції розподілені між ви-
робниками з ВДЕ та ДП «НАЕК «Енергоатом» згідно з настано-
вою НКРЕКП. Актуальний рівень оплати електроенергії з ВДЕ 
за 2020 рік — 66%. Крім того, підприємство виконало доплату 
за поточний рік: «зелена» електроенергія січня, лютого та бе-
резня наразі оплачена на 93%. Здійснити 100-відсоткові роз-
рахунки станом на 2021 рік «Гарантований покупець» не зміг. 
Як констатувала Українська асоціація відновлюваної енергії, за 
підсумками І кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Мемо-
рандумом менш ніж на половину.»Фактичний рівень погашен-
ня заборгованості перед виробниками ВДЕ складає 37,6% від 
обіцяного», — підрахували в асоціації, додавши, що не всі ви-
робники «зеленої» енергетики отримали виплати: борги ряду 
з них «Гарпок» не визнає. Це й змусило одну зі сторін звер-
нувся до суду щодо стягнення заборгованості.

Вітчизняна Феміда стала на бік виробників «зеленої енер-
гії». Із кінця 2020 року були задоволені позови 20 підприємств — 
виробників “зеленої” електроенергії до ДП “ГарПок”.

У квітні 2021 року господарський суд м. Києва задовольнив 
ще низку позовів виробників “зеленої” електроенергії до дер-
жпідприємства “Гарантований покупець” (ДП “ГарПок”) про стяг-
нення заборгованості за “зеленим” тарифом, у т. ч. ТОВ “Аякс 
Дніпро” — на 47,3 млн. грн (справа № 910/15672/20); ТОВ “Дні-
проукренерго” — 25,7 млн. грн (справа № 910/1177/21); ТОВ 
“Евда Енерго” — 16,3 млн. грн (справа № 910/14750/20); ТОВ 
“Астерія Солар” — 14,4 млн. грн (справа № 910/11912/20).

Як повідомив Finbalance, раніше виробники “зеленої” елек-
троенергії відсудили в ДП “ГарПок” 600 млн. грн заборговано-
сті за “зеленим” тарифом. З урахуванням вказаних вище чоти-
рьох справ, на підставі судових рішень з ДП “ГарПок” загалом 
має бути стягнено 700 млн. грн боргу.

За даними Finbalance, проти України також подано перший 
позов у міжнародний арбітраж щодо “зеленого” тарифу. Пози-
вач — компанія Modus Energy International B. V. — вважає, що 
держава порушила договір до Енергетичної хартії та просить 
стягнути з України не менше 11,5 млн. євро.

(За матеріалами інтернет-сайту. 
Джерело: http://finbalance.com.ua/news).

ВИРОБНИКИ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
ВІДСУДИЛИ В ДП «ГАРПОК» 700 МЛН. ГРН

ІЗ ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

Для багатьох людей старшого покоління слово «Каліфор-
нія» ще зі шкільної лави асоціюється з терміном «нафтове 
Ельдорадо». Каліфорнія — сьомий за розмірами видобутку 
сирої нафти штат в США. У 2020 році на її території було ви-
добуто 145 млн. барелів нафти. Це відповідає приблизно 1,5 
доби поточного світового споживання нафти. Але в перші дні 
цьогорічного травня оприлюднено сенсаційну інформацію 
(Ярослава Денькович, Режим доступу: https://kosatka.media/
uk/category/neft/news/) про те, що губернатор Каліфорнії Гевін 
Ньюсом оголосив про намір штату відмовитися від видобут-
ку нафти в рамках Плану оцінки зміни клімату, націленого на 
скорочення викидів парникових газів і досягнення вуглецевої 
нейтральності штату й повністю заборонити видобуток нафти 

у штаті до 2045 року, повідомляє «Хайтек+».
При цьому видача нових дозволів на видобуток методом 

гідророзриву пласта буде припинена вже з січня 2024 року. На-
ступні 20 років видобуток зможуть вести тільки ті, хто встигне 
отримати ліцензію. Втім, з урахуванням прогнозів падіння цін 
на нафту, велика ймовірність, що видобуток нафти буде при-
пинений у багатьох штатах США набагато раніше з економіч-
них причин. В якості першого кроку губернатор наказав Депар-
таменту охорони природи Каліфорнії припинити видачу нових 
дозволів на гідророзрив пласта до січня 2024 року. Далі буде 
працювати поетапний план скорочення видобутку нафти аж 
до його повної зупинки через 21 рік.

ДО 2045 РОКУ КАЛІФОРНІЯ 
НАЗАВЖДИ ПРИПИНИТЬ ВИДОБУТОК НАФТИ, 
А ЦІНА НА НАФТУ ВПАДЕ ДО $10 ЗА БАРЕЛЬ

В УКРАЇНІ З’ЯВИВСЯ 
НОВИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Уряд підтримав пропозицію МОН України щодо утворення 
Державного біотехнологічного університету. Відповідне розпо-
рядження КМУ ухвалено 12 травня 2021 року.

Новий регіональний університет діятиме на Харківщині 
з метою задоволення потреб ринку праці у відповідних фа-
хівцях та покращення конкурентних можливостей здобуття 
якісної вищої освіти. До новоутвореного Державного біотех-
нологічного університету приєднуються: чотири добре відомі 
в країні вже існуючі учбові заклади: Харківський національний 

технічний університет сільського господарства імені Петра Ва-
силенка; Харківська державна зооветеринарна академія; Хар-
ківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучає-
ва; Харківський державний університет харчування та торгівлі.

Здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в за-
значених закладах освіти, продовжуватимуть навчання в но-
воутвореному університеті за обраними спеціальностями та 
джерелами фінансування. Фінансування університету буде 
здійснюватися в межах видатків, передбачених МОН.


