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Війна в Україні спонукає Європу

відмовитися від кривавого

кремлівського палива.

Усі в ЄС вже зрозуміли, що Європа більше

не може залежати від російської

енергетики. Тому країни ЄС мають

прискорити водневу трансформацію та 

активно залучати Україну до цього

процесу. Бо український водень може

стати запорукою енергетичної

стабільності, енергетичної незалежності та 

економічного розвитку Європи.



Позиція швидкого переходу на чисту енергетику

була твердо закріплена в пропозиції Європейської

комісії REPowerEU - плані поступового

припинення залежності Європи від викопного

палива з Росії до 2030 року та підвищення

стійкості енергетичної системи в усьому ЄС. 

Серед інших заходів REPowerEU пропонує

амбіційну ціль - досягти додаткових

15 млн тонн (Мт) відновлюваного водню на 

додаток до 5,6 млн тонн, передбачених у рамках 

Fit for 55, що виходить за межі цілей Водневої

стратегії ЄС.

Досягнення цих цілей вимагатиме швидкого прискорення розвитку

інтегрованої газової та водневої інфраструктури, сховищ водню та 

портової інфраструктури.



Російське вторгнення в Україну спричинило зростання ціни на природний газ в 6 разів: з 20

євро/МВт-год до приблизно 120 євро/МВт-год у період з березня 2021 р. по березень 2022 р.

При ціні на природний газ 100 євро/МВт-год, витрати на виробництво сірого водню становлять

близько 6 євро/кг, тоді як витрати на виробництво зеленого водню становлять від 4 до 7 євро/кг.

Це вказує на те, що відновлювані гази можуть бути конкурентоспроможними у

короткостроковій перспективі, зменшуючи витрати на енергію для споживачів і компаній.

Однак для досягнення нижньої межі діапазону витрат на відновлювані гази необхідно створити

відповідну політику.

Витрати на виробництво водню
Сірий водень

Зелений водень нижня/верхня межа

Ціна на природний газ
Джерело: 2022 Action plan for implementing REPowerEU



Водень — один з найважливіших векторів відродження України

Україна повністю здатна 

забезпечити себе екологічно 

чистою, відновлювальною 

енергією. Експорт водню до 

Європи відкриває перспективу 

інвестицій в українську ГТС та 

газосховища з їхнім подальшим 

використанням для 

транспортування новітнього 

енергоресурсу. Крім того, він 

забезпечить Україну постійним 

джерелом доходу завдяки 

платам за транзит, виробництво 

та зберігання “зеленого” водню.



Проєкт компанії H2U передбачає побудову кількох 

потужних підприємств із виробництва водню. Ключові 

з них буде розташовано в Одеській та Львівській 

областях. Експорт відбуватиметься на початковому 

етапі річковим транспортом по Дунаю та в 

подальшому — трубопроводами української ГТС.
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Спільна ініціатива "Центральноєвропейський 

водневий коридор" спрямована на створення 

водневої "магістралі" у Центральній Європі для 

транспортування водню з перспективних районів 

постачання водню в Україні через Словаччину і 

Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС.

Україна має значний потенціал виробництва

відновлювальної енергії, розвинену

інфраструктуру для транспортування водню

та водневі проєкти



Європа готова підтримувати розвиток водневої економіки в Україні

6 квітня на зустрічі з міністром 

закордонних справ України Дмитром 

Кулебою виконавчий віцепрезидент

Єврокомісії Франс Тіммерманс

запевнив, що Україна та ЄС “побудують 

спільне суверенне та стійке майбутнє 

за допомогою водню та біогазу”.

Про підтримку України також було зазначено на форумі у Брюсселі, який організувала асоціація 

Hydrogen Europe. Зокрема, для України будуть доступними моделі фінансування водневих 

проєктів, а інвестиції в українську водневу інфраструктуру стануть пріоритетними. Також для 

інвестування в українські водневі проєкти будуть залучені компанії, що зараз покидають росію.
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