МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про створення Робочої групи
з розроблення проекту
Стратегії розвитку водневої
енергетики в Україні на період до 2030року

Відповідно до пункту 14 Положення про Міністерство енергетики України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 507;
на виконання пункту 397 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік;
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021
№ 276-р; наказу Міненерго від 12.05.2021 № 89 «Про План роботи Міністерства
енергетики України з виконання завдань, визначених Планом пріоритетних дій
Уряду на 2021 рік»; протокольного доручення Прем’єр-міністра України
Д. Шмигаля від 18.06.2021 № 30391/0/1-21; з метою розроблення та
впровадження Стратегії розвитку водневої енергетики України на період
до 2030 року,
н а к а з у ю:
1. Створити Робочу групу з розроблення проєкту Стратегії розвитку
водневої енергетики в Україні на період до 2030 року та затвердити її Склад,
що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
ПІДКОМОРНУ Юлію.

Міністр

Герман ГАЛУЩЕНКО

ив
Міністерство енергетики України
№159 від 27.07.2021
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
України
№

Склад
Робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку водневої
енергетики в Україні на період до 2030 року
ПІДКОМОРНА
Юлія Анатоліївна

заступник Міністра енергетики України,
голова Робочої групи;

ГНАТОВСЬКА
Вікторія Олександрівна

керівник експертної групи з питань
енергоефективності ПЕК Директорату з питань
формування енерго- та ресурсоефективної
політики Міністерства енергетики України,
заступник голови Робочої групи;
заступник Г олови Держенергоефективності,
секретар Робочої групи.

ШАФАРЕНКО
Юрій Анатолійович
Члени Робочої групи:
ТЕЛЕНИК
Сергій Сергійович

заступник Міністра економіки України;

ШАХМАТЕНКО
Роман Сергійович

заступник Міністра захисту довкілля та
природних ресурсів України;

СЕНІК
Дмитро Юрійович

заступник Міністра закордонних справ
України з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації;
член Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг;
т.в.о. Голови Держенергоефективності;

БАБІЙ
Ольга Андріївна
ГУРА
Костянтин Юрійович
БРЕХТ
Олексій Олександрович

в.о. члена правління НЕК «Укренерго»
(за згодою);

ОРЛОВСЬКИЙ
Євген Володимирович

генеральний директор ДП «Вуглесинтезгаз
України» (група Нафтогаз) (за згодою);
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РЯБЧИН
Олексій Михайлович
СТАНЧАК
Павел Юзеф
КАДЕНСЬКИЙ
Микола Ярославович
КУДРЯ
Степан Олександрович
МОРОЗ
Анастасія Віталіївна
РЄПКІН
Олександр Олександрович
ДЗЬОБА
Тарас Ігорович

ВОЛОДІН
Вячеслав Валерійович

РОССІКОВ
Євген Юрійович

КАМЕЛЬЧУК
Юрій Олександрович

РЯБИКІН
Олег Анатолійович
СУХЕЦЬКИЙ
Богдан Леонідович
ВИНОГРАДОВ
Микола Анатолійович

радник голови правління НАК «Нафтогаз
України» з питань розвитку низьковуглецевих
бізнесів (група Нафтогаз) (за згодою);
заступник генерального директора
ТОВ «Оператор ГТС України» з розвитку та
трансформації (за згодою);
начальник управління розвитку мережі
ТОВ «Оператор ГТС України» (за згодою);
директор Інституту відновлюваної енергетики
НАН України, чл.-кор. НАН України
(за згодою);
заступник директора з наукової роботи
Інституту відновлювальної енергетики НАН
України, к.т.н. (за згодою);
президент енергетичної асоціації «Українська
воднева рада» (за згодою);
заступник Міністра аграрної політики та
продовольства України з питань цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і
цифровізації;
керівник експертної групи забезпечення
ресурсоефективності та прозорості у
видобувних галузях Директорату з питань
формування енерго- та ресурсоефективної
політики Міністерства енергетики України;
державний експерт експертної групи
державних програм та формування
енергоефективної поведінки кінцевих
споживачів енергії Директорату з питань
формування енерго- та ресурсоефективної
політики Міністерства енергетики України;
народний депутат України, голова робочої
групи «Водневі технології та воднева
інфраструктура, як невід’ємна складова
розвитку декарбонізованого енергетичного
потенціалу України» (за згодою);
помічник-консультант народного депутата
України на громадських засадах (за згодою);
заступник генерального директора з
комерційної діяльності
ПрАТ «Укргідроенерго» (за згодою);
заступник генерального директора Асоціації
Український ядерний форум (за згодою);
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РИБАК
Юлія Вікторівна

-

співголова Секретаріату німецько-українського
Енергетичного Партнерства (за згодою);

ДОРОНІН
Василь Васильович

-

ТОКАРСЬКИЙ
Тарас Богданович

-

голова правління Української асоціації систем
накопичення енергії та водневих технологій
(за згодою);
директор з міжнародного співробітництва
ДП «НАЕК «Енергоатом» (за згодою);

ЮРЧЕНКО
Анна Станіславівна

-

заступник Міністра інфраструктури України з
питань європейської інтеграції;

КЛИМЕНКО
Олексій Андрійович

-

БАЗАНОВА
Тетяна Василівна

-

к.т.н., доцент, в.о. заступника директора з
наукової роботи ДП «Державтотранс
НДІ проект», дійсний член Транспортної
академії України (за згодою);
заступник Г олови Державного агентства
водних ресурсів України;

ЧЕБОТНІКОВА
Алла Петрівна

-

галузевий експерт (за згодою);

ХАРЧЕНКО
Олександр Гнатович

-

позаштатний радник Міністра енергетики
України на громадських засадах (за згодою);

ПИЛИПЕНКО
Олександр Якимович

-

голова правління Східноєвропейської асоціації
водневої економіки (за згодою).

