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ВАСИЛЬ ДОРОНІН



ФАКТИ ПРО ВОДЕНЬ 
в Україні з 2018 

• Три робочі групи ВР з 2018 роки (Ми приймаємо участь) 

• Едина країна не з членів ЕС яка має повнопровного 
національного представника у Водень Европа

• Три редакції водневої «дорожньої карти» (остання в 2021 
році)

• Три робочі групи у міністерсвті енергетики

• Одна робоча группа при КМУ

• «Легенда» що водень це Зелений тариф №2. 

• «Легенда сировинно - експортної складової України»

• «Зелено Вугільний» парадокс «зеленого» тарифу України



Можливості для водню та АЕ

Балансування ОЕС, 
витіснення вугілля, шляхом 

заміщення воднем з АЕС. 
Демарш.

Якщо водню труба то це АЕС. 
Скільки потрібно водню, при 

умові тиску в 40 атм? 
Можливості закачування та 

викачиування воднем 
(балансування ОЕС)?

Підвищення КПД АЕС.

Зменшення викидів СО2 
балансуючи ОЕС воднем з 

АЕС виробництва.

Озеленення сприйняття 
атомної генерації - Low 

carbon

Гарантувати походження 
водню 



Можливості для водню та АЕ

Зміна сприйняття що АЕС 
не гнучка при балансуванні 

риноку

Нова енергетична модель 
«АЕС + Газ + ВДЕ». 

Підвищення енергетичної 
безпеки та гаратнування 

(експеременту) роботи ОЕС 
в режимі «острова», на 
вимогу Європейского 

Союзу. 

Секторальна інтеграція 
водню та розвиток 

національного 
індустріального 

виробництва

Гарантувати виконання 
забов’язань в рамках 
«Зеленого курсу» та 

зеленого переходу України 

Впровадження технопарків 
та H2 ES на базі АЕС



5 грн + за квт. год, при середній ціні купівлі для населення від 0,15 - 0,30 грн. Квт.год. 



Зазначимо, ціна енергії з ВДЕ, наприклад, в Португалії на аукціонах коливається в межах 0,05 -
0,01 євро. Це формує новий український парадокс, ціна мережі  (при 50% Low Carbon) 
значно дешевша ніж ВДЕ. 



Зелено Вугільний парадокс та перспектива 
для АЕС H2



Зелено Вугільний парадокс 



Green & 
Balance 

• Чому існує думка, що LOW 
Carbon - це лише «зелена» 
енергетика?  

• Чи справді «зелена» енергетика 
в Україні  «зелена»?

• Краще балансувати ВДЕ чи 
знімати навантаження з АЕС у 
період піку ВДЕ, та 
використовувати АЕС  під час 
спаду генерації ВДЕ?  

• Чи можливе балансування без 
вугільної генерації?





CANADA HYDROGEN STRATEGY



CANADA, USA, UK CertifHy підходу 



UK Hydrogen Strategy



Європейський вектор 
та гармонізація 

ЄС чекає від України 
водневої стратегії



Враховуючи 
другий слайд 

Канадська державна воднева стратегія: більше 30 разів 
згадка про атомну генерацію у контексті енергетичної 
незалежності та екологічного переходу + водень.

Англійська державна воднева стратегія: 11 разів згадка 
про атомну генерації, як основного постачальника 
водню.

GOOGLE більше 220 000 000 публікацій (ENG) на тему 
«Водень та атомна енергетика». 

СКІЛЬКИ ЗГАДУВАНЬ про АЕС  В УСІХ УКРАЇНСЬКИХ  
ДЕРЖАВНИХ СТРАТЕГІЯХ, ПРОГРАМАХ та ДОРОЖНІХ 
КАРТАХ ?



Відповідь - 1

Куди ми прямуємо? 



Давайте творити нашу європейську 
стратегію України разом!

UKRAINIAN HYDROGEN & 
ENERGY STORAGE ASSOCIATION


