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Рада Європейського Союзу зазначила, що до 2050 року «відновлювані 
гази» — в основному водень (H2) і біометан — можуть становити до 70% 
загального споживання газу у ЄС. Після публікації Європейською Комісією 
«Водневої стратегії ЄС до 2050 року», особливого значення набуває питан-
ня розвитку транспортування та зберігання відновлюваних газів (водню,  
біометану та синтетичного метану), в якому ЄС розглядає Україну  
як перспективного та надійного партнера. Водневі національні стратегії  
та плани вже розроблені, або перебувають в стадії підготовки в Австрії, 
Бельгії, Німеччині, Латвії, Португалії, Іспанії, Франції, Румунії, Польщі,  
Італії, Нідерландах та Швеції. 

У 2020 році Агентство Європейського Союзу з питань співробітництва  
органів регулювання енергетики ACER підготувало звіт, де проаналізова-
но національні нормативні бази країн ЄС щодо можливості застосування  
водню в газових мережах і підходів до адаптації інфраструктури. У докумен-
ті міститься фактичний огляд нормативної бази в країнах ЄС, щодо мож-
ливості європейських ГТС до прийому водню в своїх мережах. Матеріали  
викладені в якості довідкової інформації, в підтримку майбутніх регулятор-
них дискусій про варіанти розвитку газової інфраструктури Євросоюзу.

Відповідно до результатів дослідження ACER, національні регулятори  
в більшості країн вважають за необхідне гармонізувати ліміти на змішуван-
ня водню в країнах ЄС. Проте, станом на 2020 рік, 65% держав-учасників 
опитування досі не дозволяють закачування, або не передбачають введен-
ня обсягів водню в газотранспортну мережу. У більшості країн-респонден-
тів (18 з 23, 78%) в регламентах щодо якості газу не згадуються обсяги водню 
взагалі. Німеччина повідомляє про найвищий граничний рівень концен-
трації водню при транспортуванні газу на рівні 10%, за нею йдуть Франція 
(6%), Іспанія (5%) і Австрія (4%). Ще чотири країни допускають більш по-
мірну концентрацію водню в своїх газотранспортних мережах: Литва (2%), 
Італія (1%), Латвія (0,1%), Ірландія (0,1%) і Нідерланди (0,02%). У Словаччині 
немає чітко визначеного обмеження: водень може бути присутнім в імпор-
тованому газі (максимум до 2%), але не дозволяється закачування безпо-
середньо в мережу. Більш ніж в 60% країн поточна межа концентрації вод-
ню дорівнює нулю (0%), а 23% країн (Австрія, Латвія, Словаччина, Іспанія  
і Швеція) повідомляють, що єдиний ліміт змішування водню застосовується 
до всіх газотранспортних мереж в їх домені. Тільки Німеччина і Польща 
вказують, що межа змішування не є однаковою для всієї національної  
газової інфраструктури.
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Ризики та обмеження
Що стосується основних причин встановлення певної межі концентрації 
водню, головними критеріями оптимальності є: 
■ вимоги до якості газу;
■ безпека експлуатації;
■ допуски обладнання кінцевого споживача.

Так, у Бельгії вся інфраструктура, операційна, правова та регуляторна база 
в даний час базується на доктрині «0% прийняття H2». У Данії було дове-
дено, що мережеві компоненти, як визначено власними дослідженнями 
оператора ГТС, витримують щонайменше 10% суміші водню. Основні об-
меження, виявлені у Франції, стосуються обмежень приладів на стороні 
споживання, пов’язаних з чутливістю конкретних промислових процесів 
до присутності водню,  обмежень заправних станцій транспортних засобів 
на природному газі (АГНКС, дозволено 2% H2), а також технічних допусків 
мережевих компонентів газових мереж. В Італії - це технічні 
характеристики авто на природному газі та турбін (деякі з них допускають 
концентрацію лише до 1% H2). Питання ризиків, пов’язаних з воднем, які 
стосуються безпечної експлуатації підземних сховищ газу, наводяться 
Італією та Латвією. Швеція називає проблеми безпеки, обладнання 
кінцевого споживача, компоненти мережі, промислові процеси та 
природний газ як вихідну сировину факторами, що обмежують 
концентрацію водню. Кілька операторів ГТС країн ЄС зазначили, що у 
2020 році ініціювали обговорення цієї теми  
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у співпраці з відповідними міністерствами та органами влади, намагаю-
чись знайти потенційні межі концентрації H2.

Європейський альянс з чистого водню класифікував виклики та ризики, 
пов’язані із розвитком водневої енергетики, серед яких важливими для 
функціонування Оператора ГТС України є такі: 

■ відсутність функціонуючого ринку водню, рівень попиту та пропозиції
недостатній для появи потреби в транспортних послугах в рамках існую-
чої бізнес-моделі Оператора ГТС України;

■ невизначеність щодо можливості операторів продовжувати свою діяль-
ність, пов’язану з воднем — нормативне визнання витрат на перебудо-
ву та адаптацію газової інфраструктури до водню не передбачене регу-
ляторними рамками ЄС. Незрозумілість для операторів газових мереж
щодо прав власності, режимів функціонування та фінансування водневої
інфраструктури в рамках існуючої нормативної бази;

■ відсутність відповідних стандартів перевірки готовності існуючих
трубопроводів до транспортування водню, що вимагає окремого
внутрішнього підходу, лабораторних випробувань та комунікації
з виробниками;

■ на відміну від магістральних газопроводів компресорні установки наба-
гато складніше адаптувати до роботи із воднем і, швидше за все, цей ком-
понент вимагатиме додаткових інвестицій;

■ на ринку існує дефіцит досвідчених постачальників інженерних послуг
та толерантного до водню обладнання з реальним досвідом роботи
та великим потенціалом масштабування виробництва. Відсутній меха-
нізм підготовки кадрів по напряму водневих технологій;

■ в Україні не передбачено інструментів фінансової підтримки розвитку
водневих проєктів та не забезпечено доступ до фінансування ЄС.

Цільові показники майбутнього
За деякими винятками, неможливо наразі стверджувати, що існують кон-
кретні регуляторні стимули для розробки операторами ГТС проєктів зака-
чування водню у газотранспортну систему. Одночасно регулятори Бельгії, 
Чехії, Німеччини, Італії, Португалії, Словенії, Іспанії, Швеції та Нідерландів по-
відомляють, що планують збільшити ліміти прийняття водню в мережі при-
родного газу, інформують про існування або планування проєктів, спрямо-
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ваних на збільшення меж прийнятності водню у їх газотранспортній мережі.  
Незважаючи на те, що в даний час не існує конкретних цілей змішування 
водню для ГТС ЄС, в деяких державах (Австрія, Бельгія, Франція, Ірландія 
та Люксембург) проводяться постійні дослідження та обговорення можли-
вих підходів до реалізації таких стратегій. Деякі Оператори ГТС 
просувають конкретні цілі змішування водню. Наприклад, GRTGaz 
(Франція) повідомляє про цільову суміш 10% до 2030 року, в Австрії теж 
обговорюється цільовий обсяг на рівні 10%. Важливим кроком у цьому 
напрямку стала публікація Водневої стратегії ЄС та Стратегії інтеграції 
енергетичних систем, покликаних забезпечити планомірний підхід до 
декарбонізації енергетики та визначити роль водню в якості енергоносія 
у цьому процесі. 

Міжнародне співробітництво 
та юридичні аспекти
Важливим аспектом є гармонізація національних юрисдикцій щодо яко-
сті газу, або вмісту водню на загальноєвропейському рівні  — адже саме 
це дозволить поєднати локальні ініціативи у єдину систему постачання  
чистих енергоносіїв. Очевидно, що обидві сторони пунктів транскор- 
донного з’єднання повинні узгодити, на рівні регуляторних актів, ліміти  
вмісту водню перед тим, як фактичний газ із вмістом водню почне тран-
спортуватися. Як зазначається у звіті ACER, вже зараз Австрія, Данія,  
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Німеччина, Латвія, Литва, Іспанія та Нідерланди повідомляють, що для 
пунктів транскордонного взаємозв’язку застосовується спільний єдиний лі-
міт вмісту водню. Це означає, що газ з вмістом водню теоретично вже зараз 
може транспортуватися між Нідерландами — Німеччиною — Австрією та 
між Латвією та Литвою в обох напрямках, відповідно до обмежень на вміст 
водню, що застосовуються в їх газотранспортних системах.

Співпраця з метою встановлення спільних лімітів для водню, на думку опе-
раторів ГТС, повинна координуватися на рівні ЄС, а не на регіональному 
або двосторонньому рівні. Тільки в цьому випадку транскордонні потоки 
не зазнаватимуть обмежень через невідповідність граничних концентра-
цій водню в суміші. Відсутність єдиного підходу потенційно може нести  
загрози для надійності постачання та операційної ефективності.

Питання домішування водню є важливим, оскільки концентрація водню 
впливає на основні параметри газу (теплотворна здатність, індекс Воббе). 
Значущі концентрації водню у суміші з газом «де-факто» неможливі, оскіль-
ки це робить якість газу неприйнятною. Отже, виробник повинен спо-
чатку змішати водень з природним газом, щоб зробити якість отриманої  
суміші прийнятною. Статус питання такий, що більшість операторів ГТС 
ЄС ще не розпочали обговорення правил чи принципів розташування  
точок введення водню. У більшості пілотних проєктів Power2Gas виробничі 
електролізери не експлуатуються оператором ГТС, і не є активами опера-
тора. Більшість електролізерів, які вже експлуатуються, є лише пілотними  
демонстраційними установками, якими володіють нерегульовані комер- 
ційні організації, іноді у партнерстві з операторами ГТС.

Газові турбіни та водень
Одним з ключових вузлів ГТС є компресорні станції. Використання водню 
як палива для газової турбіни призведе до значного зменшення викидів 
вуглекислого газу (СО2) відносно експлуатації на природному газі або ін-
ших вуглеводневих паливах. Для досягнення мети із залучення водню,  
як палива для газотурбінних установок, у січні 2019 року члени промисло-
вої асоціації EUTurbines взяли на себе зобов’язання розробити газові турбі-
ни, здатні працювати на 100% водню до 2030 року. Це свідчить про перехід 
газотурбінної галузі до декарбонізації та підтримки роботи газових турбін 
повністю при нульових викидах вуглецю. Виробник ГТУ Бейкер Хьюз та 
Оператор ГТС Італії Snam оголосили в 2020 році, що успішно завершили 
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випробування першої у світі «гібридної» водневої турбіни NovaLT12, 
розробленої для використання в ГТС на КС Істрана в Італії. Тест відкриває 
шлях  до впровадження водню, змішаного з природним газом, в поточній  
інфраструктурі ГТС Італії Snam. До 2030 року Siemens має намір  
отримати газові турбіни з можливістю роботи на 100% водневому паливі  
з технологією камер згоряння Dry Low Emission і вже реалізує пілотний  
проєкт HYFLEXPOWER щодо адаптації діючої газової турбіни SGT-400  
для роботи на суміші високих концентрацій чи чистому водні. Проєкт реа-
лізується за підтримки Horizon 2020 на електростанції комбінованого циклу 
компанії Engie у Франції. Mitsubishi Power у 2018 році завершило роботи 
над проєктом газової турбіни, призначеної для роботи на суміші природ-
ного газу з воднем в пропорції 70% до 30%. Розробка повністю водневої 
турбіни прогнозується до 2025 року. General Electric зробив заяву, що має 
технології камер згоряння, які здатні працювати на широкому діапазоні 
концентрацій водню — о ~100% (за обсягом), що дозволяє розглядати про-
єкти модернізації та реконструкції існуючих газотурбінних компресорних 
станцій для роботи з сумішшю водню.

В цілому, незважаючи на складність завдання щодо адаптації газових  
турбін до роботи на суміші природного газу та водню, є підстави вважа-
ти, що до 2030 року ринок буде насичений продуктами, спроможними  
ефективно працювати на суміші з різними концентраціями водню  
аж до 100%.
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Успішний приклад
Найбільш відомий успішний приклад системного підходу до трансформа-
ції та переходу до чистої енергетики є в оператора ГТС Італії Snam. Проєкт 
Snamtec реалізується в рамках стратегічного плану до 2022 року і перед-
бачає 850 мільйонів євро інвестицій в енергетичний перехід, водень та ін-
новації. Додатково варто відзначити лідерство керівника компанії Марко 
Альвера — CEO оператора ГТС Італії Snam та його книгу «Покоління H —  
як водень дозволить вирішити проблеми клімату».

Італія першою в ЄС розпочала проєкт транспортування в газотранспорт-
ній системі суміші з вмістом 10% водню. У квітні 2019 року Snam офіційно 
розпочав експеримент із впровадження 5% суміші водню та природного 
газу в італійську газотранспортну мережу. Перший подібний експеримент 
в Європі відбувся в Контурсі-Терме, в провінції Салерно, на півдні Італії,  
з постачання H2NG (суміш водню та газу) двом промисловим компаніям — 
заводам з виробництва пасти та напоїв у цьому районі. У грудні 2019 част-
ку водню збільшили до 10%. Тестування постачання H2NG успішно трива-
ло близько місяця. Застосовуючи частку 5% водню до загального обсягу 
газу, що транспортується щорічно Snam, в мережу щороку можна вводити 
3,5 мільярди кубічних метрів водню, що еквівалентно річному споживан-
ню 1,5 мільйона домогосподарств в енергетичному еквіваленті. Це дало б 
можливість зменшити викиди вуглекислого газу на 2,5 мільйона тонн що-
річно, що дорівнює загальним викидам всіх автомобілів у місті розміром  
з Рим, або половині автомобілів у регіоні розміром з Кампанію.

Воднева магістраль
Галузева ініціатива European Hydrogen Backbone (ЕНВ) включає 23 європей-
ські газові інфраструктурні компанії. Група учасників EHB презентує бачен-
ня створення інфраструктури водневих трубопроводів протяжністю 39,7 
тис. км у 21 країні: 69% запропонованої водневої мережі складається з адап-
тованих існуючих газотранспортних мереж, а 31% — нова інфраструктура,  
необхідна для підключення нових виробників. За твердженням учасників 
EHB, вже до 2035 року природний газ і водень зможуть конкурувати за одну 
і ту ж трубопровідну інфраструктуру. Але очікуваний результат у значній 
мірі буде залежати від політичної підтримки розширення масштабів вико-
ристання водню і загального розвитку ринків водню та природного газу.
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З урахуванням великого потенціалу України для виробництва вод-
ню, українська газотранспортна інфраструктура буде задіяна для 
експорту екологічно чистого палива до ЄС, — про це заявили представ-
ники European Hydrogen Backbone (EHB) на вебінарі у квітні 2021 року.  
В межах розбудови інфраструктури для сприяння декарбонізації, група EHB  
пропонує перебудувати під водень низку трубопроводів, які з’єднують ринки  
Євросоюзу з країнами-експортерами газу.

Під час згаданого заходу, оператори ГТС  Польщі та Угорщини заявили 
про наміри адаптувати вже існуючу газотранспортну інфраструктуру цих 
країн для інтеграції майбутніх українських виробників водню з країнами 
Центральної та Східної Європи. Аналогічну готовність підтвердили опера-
тори ГТС Словаччини та Чехії.

Оператор ГТС України
Оператор ГТС України — природна монополія, яка забезпечує транспорту-
вання природного газу споживачам України та його транзит до країн Євро-
пейського Союзу. До складу газотранспортної системи України входять:

■ 6 міжкордонних точок з’єднання з операторами шести суміжних країн,
з якими було підписано угоди про взаємодію;

■ 65 активних промислових майданчиків в усіх регіонах України;
■ понад 33 тис. км трубопроводів, 57 компресорних станцій, 33 газовимі-

рювальних станції і 1389 газорозподільних станцій.
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Оператор ГТС України є активним учасником процесу підготовки першої 
редакції національної водневої стратегії України; відповідно до власної 
компетенції фахівці компанії беруть участь у засіданнях робочих груп, 
двосторонніх зустрічах та поширюють консолідовану інформацію щодо 
підходів до адаптації газопроводів до транспортування суміші природного 
газу з воднем. 

Основними документами, на основі яких Оператор ГТС України здійснює 
свою діяльність, є Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 
року №329-VIII та Кодекс газотранспортної системи. Присутність водню  
в складі транспортованого газу даними нормативними документами не пе-
редбачена, і на даний момент внесення змін, що зробили б можливим за-
лучення водню в газотранспортну систему, не розглядається. Відповідно, 
можливість транспортування суміші водню з природним газом ГТС Украї-
ни не передбачена і нормативними документами нижчого рівня, такими 
як НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації магістральних га-
зопроводів», НДТОВ 01-001:2019 «Технічна експлуатація газотранспортної 
системи» та іншими. Такий стан справ потребує зусиль загальнодержавно-
го рівня в напрямку адаптації нормативного поля України до загальноєв-
ропейських стратегічних цілей.

 Нове регуляторне середовище ЄС — Зелена угода ЄС, Стратегія ЄС з вод-
ню та Стратегія інтеграції енергетичних систем ЄС - створює нові вимоги 
до стратегічного планування розвитку газової інфраструктури з акцентом  
на готовність транспортувати відновлювані гази. 

ЄС розглядає Україну як перспективного виробника та експортера зелено-
го водню. Враховуються дві основні переваги України: сприятливі умови 
для будівництва великомасштабних вітрових і сонячних електростанцій, 
які генеруватимуть енергію для виробництва зеленого водню, та наяв-
ність потужної розгалуженої системи трубопроводів природного газу, яку 
в майбутньому можна буде модернізувати для транспортування водню  
до Європи. Відповідно, для реалізації потенціалу України як регіонального 
лідера відновлюваної енергетики в майбутньому, необхідно вирішити два 
основних завдання: масштабування виробництва відновлюваної електро-
енергії та перепрофілювання, адаптація всієї, або ж частини існуючої ГТС 
для транспортування суміші водню з природним газом та, в перспективі, 
чистого водню. Останнє завдання є предметом стратегічного планування 
та сучасних ініціатив Оператора ГТС України.
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Оператор ГТС України враховує у власній стратегії особливий фокус  
на декарбонізацію інфраструктури газотранспортної системи та економіки 
України в цілому. В плануванні свого розвитку компанія приділяє додаткову 
увагу технологічним, регуляторним та економічним аспектам впроваджен-
ня сучасних рішень для забезпечення чистого розвитку у відповідності  
до Зеленого курсу ЄС.

Впродовж 2020 року Оператор ГТС України став частиною European Clean 
Hydrogen Alliance, галузевих асоціацій ЄС — GERG, Marcogaz, GIE щоб руха-
тись в фарватері європейських колег-операторів ГТС, координувати стра-
тегії розвитку, готувати вітчизняну нормативну і технологічну базу для 
переходу до транспортування відновлюваних газів, реалізовувати пілотні 
проєкти декарбонізації вітчизняної ГТС, сприяти скороченню впливу на до-
вкілля енергетичного сектору України. Стратегічне планування з фокусом 
на міжнародне співробітництво та декарбонізацію сприятиме збереженню 
за ГТС України ролі надійного партнера ЄС в майбутньому та дозволить 
збалансувати ризики скорочення транзиту викопних палив із Російської 
Федерації до ЄС. 

Оператор ГТС України активно реалізує співпрацю з операторами ГТС ЄС: 
Італії  — компанією Snam S.p.A., Польщі  — GazSystem, Чехії  — компанією 
NET4GAS, Великобританії — National Grid, Німеччини — Open Grid Europe 
щодо обміну досвідом в адаптації власної інфраструктури до транспорту-
вання відновлюваних газів та використання її потенціалу в майбутньому.
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В Компанії створена крос-функціональна команда професіоналів, яка ви-
вчає водневі технології, сучасні знання, бере участь у стратегічному плану-
ванні розвитку ГТС в аспектах декарбонізації та реалізує ініціативні проєкти 
в сфері використання водню в ГТС.

Завдання на сучасному етапі
Оператор ГТС України має стратегічне бачення щодо необхідних кроків 
для використання в ГТС України водню, усвідомлює необхідність стар-
ту їх реалізації вже сьогодні. Залучення водню в ГТС потребуватиме сут-
тєвих інвестицій, накопичення знань та досвіду, і триватиме не один рік.  
На даному, початковому, етапі зусилля Оператора ГТС України зосереджені  
на наступних завданнях:
■ дослідження потенціалу ринку водню України та ЄС;
■ залучення кращих практик адаптації інфраструктури ГТС країн ЄС

до транспортування суміші водню з природним газом;
■ дослідження готовності української газотранспортної інфраструктури

до участі у транспортуванні суміші водню з природним газом;
■ співробітництво з виробниками обладнання щодо толерантності до водню;
■ гармонізація підходів до регулювання допустимого вмісту водню в при-

родному газі з країнами-сусідами  — Польщею, Угорщиною, Словаччи-
ною, Румунією, Молдовою;

■ налагодження співпраці з операторами газорозподільчих систем та Опе-
ратором газосховищ України;

■ реалізація пілотних проєктів з метою залучення технологій, знань
та інвестицій у напрямку майбутнього розвитку ГТС;

■ започаткування партнерства з виробниками та споживачами водню з ме-
тою створення перших індустріальних кластерів в Україні та за її межами.

Рівень реалізації кожного з наведених завдань є різним, але практичні  
кроки зроблено по кожному з них, зокрема варто відзначити наступне.

Вивчення потенціалу виробництва 
та транспортування водню
Оператор ГТС України приєднався до проєкту, започаткованому Європей-
ським Банком Реконструкції та Розвитку (далі: ЄБРР), щодо оцінки еконо-
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мічного потенціалу низьковуглецевого водню в країнах регіону, серед 
яких значну роль відведено Україні. Даним проєктом передбачається про-
ведення оцінки потенційного попиту, обсягів виробництва, потенціалу 
транспортування та розподілу водню, оцінки нормативно-правової бази, 
яка потребує змін, а також визначення найбільш перспективних кластерів  
для реалізації пілотних проєктів.

В розділі проєкту, присвяченому транспортуванню водню, передбачаєть-
ся оцінка чотирьох найбільш перспективних підходів з використанням 
трубопровідного, залізничного, річкового та автомобільного транспор-
ту. Оскільки в рамках даного проєкту трубопровідний транспорт розгля-
дається як один з перспективних, між ЄБРР та ТОВ «Оператор ГТС Украї-
ни» було підписано доповнення до «Меморандуму про взаєморозуміння  
від 02.04.2020 щодо скорочення витоків метану в ланцюгах газопостачан-
ня України» стосовно співпраці та підтримки діяльності один одного щодо 
питань залучення водню та водневої енергетики. 

В рамках реалізації проєкту, виходячи з фактичного географічного розташу-
вання магістральних газопроводів, планується опрацювання оптимальних 
маршрутів транспортування водню газотранспортною системою України. 
Визначення транспортних маршрутів буде проводитися на основі потен-
ційних місць розташування виробників та споживачів водню, можливості 
утворення водневих кластерів та експортних перспектив. Проєктом перед-
бачено загальний огляд підходів щодо використання ГТС для транспорту-
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вання водню. Більш детальна оцінка готовності ГТС України, запланована  
в рамках проєкту технічної допомоги Європейської Комісії, буде реалізо-
вуватися, в тому числі, з урахуванням визначених проєктом ЕБРР перспек-
тивних ланцюгів постачання.

Вивчення готовності ГТС  
до транспортування водню
Для визначення ступеня готовності української газотранспортної інфра-
структури до транспортування суміші водню з природним газом, спеціаліс-
тами Оператора ГТС України розроблено технічне завдання на проведення 
відповідної оцінки, визначено перспективні маршрути транспортування. 
При цьому враховано наявність вільних потужностей, технічний стан ма-
гістральних газопроводів, характеристики компресорних станцій, можли-
вість виокремлення маршруту від решти ГТС та забезпечення альтернатив-
них джерел постачання природного газу споживачам України. Найбільш 
перспективним, на даний момент, вбачається використання для транспор-
тування суміші водню з природним газом магістрального газопроводу 
«Прогрес», на всій його протяжності в межах України. Для поєднання пів-
денних регіонів країни, що мають найвищий потенціал з точки зору роз-
витку водневої енергетики, з промисловими центрами і згаданим МГ «Про-
грес» можливе використання МГ «Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса-2» 
та МГ «Єлець-Кременчук-Кривий Ріг». Напрацьовано також інші варіанти 
транспортних маршрутів, оцінку яких варто провести для розуміння май-
бутньої схеми транспортування водню в межах України і на експорт. Робо-
та проводиться у складі великого проєкту оцінки ГТС України та підготовки 
плану її адаптації до перспективних вимог ЄС щодо вмісту водню. Досяг-
нуто домовленості щодо фінансування проєкту в рамках програми техніч-
ної допомоги Європейської Комісії. Триває оформлення технічного 
завдан-ня відповідно до процедур ЄС, очікується погодження включення 
проєкту  до програми технічної допомоги ЄС для України та проведення 
тендерної процедури в 2022 році. 

Паралельно процесу залучення зовнішньої експертизи по лінії Європей-
ської Комісії, планується залучення українського наукового потенціалу до 
створення методичних та технічних засад оцінки придатності елементів 
ГТС до роботи в середовищі водню. На даний час розроблено концепцію 
та стартовий варіант Технічних вимог на розробку методики оцінки впливу 
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суміші водню з природним газом на конструктивні елементи газопрово-
дів. Передбачається проведення комплексу досліджень для встановлення 
закономірностей зміни основних фізико-механічних властивостей мета-
лів, по номенклатурі найбільш поширених для виготовлення елементів 
газопроводів, в середовищі суміші водню з природним газом, виконання 
оцінки впливу концентрації водню в суміші на залишковий ресурс еле-
ментів газопроводів. Ідея полягає в розробці методів «прискореного ста-
ріння» сталі в середовищі водню, що дозволить в лабораторних умовах, 
на зразках матеріалів відтворити процес деградації міцнісних характерис-
тик реальних елементів газопроводів і, за результатами таких досліджень, 
спрогнозувати ресурс магістрального газопроводу при транспортуванні 
суміші водню з природним газом. Подібні дослідження вимагають глибо-
кого теоретичного обґрунтування та експериментального підтвердження, 
тривалого періоду розробки та відповідного фінансування. На даний час 
необхідні методики в Україні відсутні, як і плани щодо державного фінан-
сування їх розробки. Оператор ГТС має намір, з залученням провідних на-
уково-дослідних державних установ, виступити ініціатором та замовником 
проведення зазначеної розробки, і, як наслідок, досягти нових компетен-
цій в цьому напрямку. Результати досліджень стануть методологічними 
підвалинами для планомірної та науково обгрунтованої роботи з оцінки 
придатності окремих ділянок ГТС до транспортування водню, визначення 
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технічно обґрунтованих рівнів водню в суміші, встановлення безпечних 
параметрів роботи ГТС.

Відбулося обговорення цієї теми в українському науковому середови-
щі та планується фіналізувати Технічні вимоги на розробку методики  
оцінки впливу суміші водню з природним газом на конструктивні елементи  
газопроводів до кінця 2021 року, а в 2022 році розпочати процес закупівлі  
послуг з її розробки, у відповідності до діючого законодавства.

Залучення експертного потенціалу
З метою залучення інтелектуального капіталу найкращих галузевих нау-
ковців до процесу підготовки ГТС України для транспортування водню, 
разом із Української водневою Радою було створено «Водневу експертну 
секцію» при ТОВ «Оператор ГТС України», до складу якої увійшли провідні 
наукові співробітники та галузеві експерти від різних установ України  —  
Інституту ім. Є.Патона, Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова, Держав-
ної служби з питань праці, Міністерства енергетики та вугільної промисло-
вості України, Івано-Франківського національного технічного університету  
нафти і газу, Інституту газу, Національного авіаційного університету.
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Комунікація з виробниками обладнання
Усвідомлюючи високу актуальність питань модернізації вітчизняного  
машинобудування, продукція якого використовується при експлуатації ГТС 
України, необхідність гармонізації нормативної бази, підготовки кадрів, ко-
ординації планів розвитку зацікавлених сторін, Оператор ГТС України за-
початкував діалог з виробниками основного обладнання для компресор-
них станцій — газотурбінних установок — Зоря, НПО ім Фрунзе, Siemens, 
Mitsubishi щодо синхронізації технічних стратегій, в яких толерантність  
обладнання до водню стане однією з базових технічних вимог. 

Співпраця з операторами суміжних ГТС
Спираючись на базовий сценарій розвитку водневої інфраструктури в Укра-
їні, який передбачає експортно-орієнтоване виробництво зеленого вод-
ню, Оператор ГТС України ставить перед собою першочергове завдання:  
узгодження можливості, маршрутів та умов передачі виробленого в Украї-
ні водню до ГТС суміжних держав. На виконання цього завдання ведеться 
комунікація з усіма операторами суміжних ГТС. На даний час найбільший 
прогрес досягнуто в співпраці з операторами ГТС Словаччини (EUSTREAM), 
Німеччини (Open Grid Europe GmbH) та Чехії (NET4GAS). Зазначені опера-
три, разом з ТОВ «Оператор ГТС України», мають намір спільними зусил-
лями досліджувати та розробляти гармонізовані підходи до діяльності, 
спрямованої на адаптацію інфраструктури та оцінку майбутніх необхідних 
інвестицій для проєкту транспортування водню. Робоча назва проєкту — 
The Central European Hydrogen Corridor (скорочено — HyCentral).

Проєкт HyCentral базується на припущенні, що південна Німеччина буде 
одним з регіонів з найбільшим попитом на водень в Європі. При цьому, 
власне виробництво в межах регіону не зможе задовольнити зростаючий 
попит, і Україна, як перспективний потужний виробник водню з відновлю-
ваних джерел енергії, стане постачальником необхідних обсягів водню. 
Створення надійного та економічно ефективного трубопровідного кори-
дору від виробників водню в Україні до споживачів в Німеччині є кінце-
вою метою проекту HyCentral. Реалізація проєкту HyCentral також дозво-
лить транспортувати водень до виробничих об’єктів і зон попиту в Чеській  
Республіці та Словаччині. Проєкт ставить за мету досягнути потужності 
транспортування водню до 5 ГВт*год (15 млрд. м3) на рік до 2030 року.
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В рамках проєкту HyCentral сторони планують дослідити можливість 
створення чистої водневої мережі для транспортування водню з України  
в Німеччину на основі перепрофільованої існуючої газової інфраструктури,  
в поєднанні з цільовими інвестиціями в нові спеціальні водневі трубопро-
води та компресорні станції. Це відкрило б перспективу транспортування 
водню на великі відстані за доступною ціною.

На даний момент завершено підготовчу фазу проєкту — підписано «Мемо-
рандум про взаєморозуміння» між ТОВ «Оператор ГТС України», NET4GAS, 
s.r.o, Open Grid Europe GmbH та Eustream, a.s. 

Зберігання водню
Найбільш вагомим аргументом на користь водневої енергетики є можли-
вість використання водню, виробленого з відновлюваних джерел енер-
гії, для довготермінового балансування енергосистеми. Функція водню 
при цьому полягає в накопиченні енергії з нестабільних джерел енергії —  
сонця та вітру — в хімічній формі. На практиці це означає, що в періоди мак-
симальної сонячної інсоляції чи потужного вітру, надлишкова електрична 
енергія, не затребувана в даний момент, направляється на електролізери  
і перетворюється на хімічну енергію Н2. За такої схеми виникає необхідність 
в добовому та сезонному зберіганні великих об`ємів водню в газоподібному 
стані. За сучасних технологій найбільші обсяги зберігання можуть забезпе-
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чити підземні сховища на основі соляних печер, виснажених газових родо-
вищ чи водних пластів — і Україна має величезний потенціал в цій сфері.

Експлуатацію мережі підземних сховищ газу (ПСГ) сумарною ємністю 
31 млрд. м3, другої за обсягами в Європі, здійснює АТ «Укртрансгаз».  
Усвідомлюючи важливість залучення підземних сховищ в процес водневої  
трансформації ГТС, Оператор ГТС України ініціював переговорний процес з 
АТ «Уктрансгаз», метою якого є вироблення спільних підходів, узгодження 
технічних параметрів та часових рамок процесу залучення водню. Вбача-
ється, що синхронізація в часі готовності ГТС та ПСГ до прийняття водню 
принесе вигоду обом сторонам — АТ «Укртрансгаз» зможе надавати послу-
ги з підземного зберігання водню, Оператор ГТС транспортуватиме його 
до/з ПСГ. На даний час підписано «Меморандум про взаєморозуміння»  
та угоду про нерозголошення. 

Наміри щодо пілотного проєкту
Однією з перепон на шляху залучення водню в ГТС України є відсутність 
прикладів, хоча б демонстраційних, успішного використання водневих 
технологій на практиці. В даному питанні Україна сильно відстає від ЄС, 
де створені та діють десятки пілотних проєктів з виробництва, зберіган-
ня, транспортування та використання водню. Корисність таких проєктів  
безсумнівна — вони дають унікальну можливість відпрацювати нові техно-
логії, розробити необхідні заходи безпеки, провести навчання персоналу, 
а також подолати острах широкої громадськості перед новим і незнайо-
мим — водневою енергетикою. В Україні подібні проєкти відсутні — і тому 
Оператор ГТС України ставить завдання щодо створення на одному зі своїх 
проммайданчиків пілотного проєкту водневих технологій.

Метою проєкту є демонстрація працездатності технологій виробництва 
саме «зеленого» водню, відповідно планується реалізація технології Power-
to-Gas — спосіб збереження енергії, отриманої з відновлюваних джерел.  
Суть методу в тому, що надлишок електроенергії в години з малим її спожи-
ванням, використовують для розщеплення води на водень (Н2) і кисень (О2)  
за допомогою процесу електролізу. Водень, в свою чергу, використову-
ється для синтезу метану. Вуглекислий газ (CO2), необхідний для синтезу  
метану (СН4), передбачається виділяти з викидних газів газоспоживаючого 
обладнання. 
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Аналіз відкритих джерел показав, що такі проєкти наразі реалізують-
ся в ЄС великою кількістю Операторів ГТС з метою вивчення технологій,  
залучення знань та адаптації власних компетенцій до майбутніх вимог.  
До 2025 року оператори газових мереж ЄС планують до 17 проєктів устано-
вок Power-2-gas як частину зусиль, спрямованих на скорочення викидів СО2  
та підтримання своїх мереж у процесі відходу ЄС від природного газу. 

Проєктом, що пропонує ТОВ «Оператор ГТС України», передбачається  
будівництво експериментальної установки для виробництва тестових об-
сягів синтетичного метану та водню на проммайданчику у м. Дніпро. Для 
живлення електролізера планується використання електричної енергії, от-
риманої від турбодетандерної установки, встановленої на 
газорозподільній станції «ГРС-7 Дніпро», та перспективної сонячної 
фотоелектричної станції. Вуглекислий газ, необхідний для синтезу метану, 
буде уловлюватися з викидних газів існуючої котельні. Вироблений 
синтетичний метан та водень у науково-дослідних цілях 
використовуватиметься в контурі існуючої інфраструктури промислового 
майданчика, а також для проведення випробувань впливу водню у різних 
концентраціях на зразки матеріалів об’єктів ГТС. Наразі триває процес 
пошуку грантових коштів для початку реалізації проєкту.
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Слід визнати, що подальший розвиток цієї технології викликає питання 
щодо її регуляторного режиму. Представники Оператора ГТС України вже 
беруть участь у консультаціях, які наразі відбуваються в галузевих асоціаці-
ях ЄС, щодо оновлення енергетичного законодавства, а саме регулювання 
відновлюваних газів, таких як водень і синтетичний метан. Велика увага 
приділяється саме проєктам Power-2-gas. Передбачається, що в ЄС Опера-
тори ГТС зможуть бути партнерами та сприяти розвитку таких проєктів.

Стратегічні завдання
Стратегічне планування в напрямку залучення водню в транспортний  
баланс Оператором ГТС України розглядається як трирівневий процес  
на період до 2035+ року.

Вихідними умовами початку процесу є прийняття національної водневої 
стратегії України, узгодження підходів до трансформації з інституціями 
Європейського Союзу, вироблення спільного бачення технічних аспектів 
транскордонного транспортування з операторами суміжних ГТС.

Етап 1. Наукові та прикладні дослідження
Часовий горизонт — 2022-2025 роки

Завдання:
■ оцінка ступеня технічної, економічної та нормативної готовності ГТС

до транспортування водню;
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■ створення пілотного кластера водневих технологій на базі існуючого
проммайданчика ТОВ «Оператор ГТС України»;

■ напрацювання компетенцій по роботі з водневими технологіями на базі
кластеру;

■ лабораторне тестування матеріалів, елементів та обладнання ГТС
на предмет сумісності з воднем;

■ розробка плану інвестицій у трансформацію ГТС для транспортування
водню.

Етап 2. Пілотні проєкти
Часовий горизонт — 2025-2030 роки

Завдання:
■ впровадження технічної політики щодо толератного до водню обладнан-

ня для потерб ГТС;
■ консолідація потреб виробників водню з відновлюваних джерел енергії

в транспортних послугах — обсягів та маршрутів;
■ залучення набутих на попередньому етапі компетенцій для визначення,

оцінки та перепрофілювання ділянок ГТС під транспортування водню;
■ підключення виробників до мережі та початок експериментів із

транспортування водню перепрофільованими газовими мережами;

■ робота в рамках проєкту HyCentral щодо виділення та впровадження
окремої газової інфрастурктури, призначеної для транспортування
чистого водню до Німеччини через ГТС Словаччини та Чехії.

Етап 3. Масштабування та розвиток
Часовий горизонт — 2030-2035+ роки

Завдання:
■ розширення водневої складової ГТС для транспортування водню вну-

трішнім споживачам (в першу чергу, підприємствам хімічної та металур-
гійної промисловості);

■ цільові інвестиції в об’єкти інфраструктури транспортування чистого
водню — компресорні станції та трубопроводи;

■ сприяння розвитку інфраструктури водневих заправних станцій на АГНКС
для декарбонізації автотранспорту;

■ інтеграція адаптованих ділянок ГТС та новозбудованих об’єктів до загаль-
ноєвропейської водневої інфраструктури;
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■ промислове транспортування водню споживачам України та Євросоюзу;

■ постійне зростання частки водню в транспортній роботі Оператора ГТС
України.

Висновки:
■ готовність газотранспортних мереж до транспортування суміші водню

з природним газом сильно відрізняється в різних країнах ЄС. Галузь
наразі на дуже ранній стадії становлення — на етапі пілотних проєктів
та досліджень.

■ технічні ліміти вмісту водню для транспортування суміші з природним
газом в ЄС будуть визначені після оцінки стану усіх мереж ГТС. Кожен
газопровід в мережі може мати різну межу, залежно від матеріалів та віку
газопроводу.

■ незалежно від фактичного вибору межі концентрації водню, буде 
необхідна адаптація газової інфраструктури, щоб забезпечити сумісність 
з воднем. Вимірювальне обладнання вимагає модернізації або заміни 
хроматографів, а газові турбіни, компресорні станції, баки для СПГ та 
деякі типи сховищ можуть приймати лише низьку концентрацію водню 
(<5%), і також можуть потребувати модернізації.

■ змішування, швидше за все, буде тимчасовим, або перехідним рішен-
ням, враховуючи існування технічного та економічного обмеження кон-
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центрації водню за обсягом, з яким може впоратись традиційна інфра-
структура газу. Після того, як технології виробництва і транспортування 
чистого водню отримають ступінь необхідної зрілості, саме на це має 
бути спрямовано основний потік інвестицій та ресурсів. 

■ водень не може розглядатися як альтернатива природному газу на гори-
зонті планування потужностей використання інфратсруткри ГТС до 2030
року як для України, так і для ЄС в цілому.

■ стратегічне планування розвитку газових та електричних мереж на осно-
ві Стратегії інтеграції енергетичних систем ЄС має здійснюватися з ураху-
ванням розвитку відновлюваних джерел енергії та переходу до викори-
стання водню в якості чистого енергоносія;

■ адаптація існуючої газової інфраструктури для транспортування віднов-
люваних газів вимагає зміни нормативної бази щодо функції Оператора
ГТС в аспектах розширення повноважень та компетенцій на модерніза-
цію існуючих, а також будівництво, експлуатацію і розвиток нових мереж,
призначених для транспортування водню.

■ реалізація Зеленого курсу ЄС з фокусом на чисті енергоносії, а саме бі-
ометан та водень, сприятиме децентралізації виробничих потужностей 
та підвищуватиме енергетичну безпеку ЄС завдяки відсутності монополії 
єдиного постачальника.

■ важливо реалізувати єдиний спільний підхід до галузевої термінології,
який дозволить забезпечити уніфікацію дефініцій, термінів та абревіатур.

■ важливо гармонізувати підходи з країнами-сусідами (Польщею, Угорщи-
ною, Словаччиною, Румунією, Молдовою) щодо регулювання допустимо-
го вмісту водню при транспортуванні в суміші з природним газом магі-
стральними газопроводами.

■ процес переходу України на водневу енергетику перебуває на початко-
вій стадії і відстає від ЄС в технічному, законодавчому та організаційному
вимірі. Для прискорення необхідні зусилля на загальнодержавному рівні.

■ процес залучення водню в ГТС України буде тривалим в часі, складним
технічно і затратним фінансово. Оператор ГТС України розуміє виклики і
починає вживати необхідних кроків вже сьогодні.

■ для досягнення поставленої мети — залучення водню в українську ГТС —
Оператор ГТС України залучає сьогодні і залучатиме в майбутньому на-
явний в Україні науковий потенціал. Ми відкриті до співпраці, вітаємо та
підтримуємо всі ініціативи в сфері водневих технологій.
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