
Громадське об'єднання  
Український Народний Електромобіль

ПРОПОЗИЦІЯ СПІВПРАЦІ 
ДЛЯ КИЇВЕНЕРГО



СТВОРЕННЯ БАЗОВОЇ МЕРЕЖІ ЕЗС



НОВА НІША УКРАЇНСЬКОГО АВТОРИНКУ

В сьогоднішній непростий для авторинку час в Україні, як і 
в усьому світі формується нова ніша — електромобілі. 

Хоч вона і має значні 
переваги, розвиток галузі 
стримують практично 
відсутні мережі станцій 
зарядки електромобілів, 
щ о є о с н о в н о ю 
с к л а д н і с т ю д л я 
п о т е н ц і й н и х 
к о р и с т у в а ч і в ц и м 
транспортним засобом.



ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ХТО ЦІ ЛЮДИ?
Це Рокфелери, і вони-таки 
щось знають: до недавнього 
часу вони були одними з тих 
небагатьох посвідчених, хто 
мав значний вплив на ринок 
викопних палив — нафти, 
газу, вугілля...

2014 рік вразила сенсація — Рокфелери розпродають усі 
свої активи, пов'язані з викопними видами палива!  
Це неабиякий сигнал світовому ринку — сигнал до початку 
докорінних змін.  
І ці зміни розпочалися негайно — Світовий банк з листопада 
2014р. перестав фінансувати проекти, пов'язані з вугіллям, 
зосередившись на "зеленій" енергетиці.



Всі найбільші автоконцерни мають в модельному ряді 
більше однієї електричної моделі автівки. Станом на 
сьогодні лише легкових автівок випускаєтсья понад 40 
моделей. До кінця 2015 року має вийти ще понад 35 
моделей. 

СВІТОВІ ТРЕНДИ

І це далеко не повний перелік!



Динаміка збільшення продажу електромобілів та 
гібридів

КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ У СВІТІ  
ЗРОСТАЄ ЗА ЕКСПОНЕНТОЮ

Динаміка зменшення загального 
споживання палив на душу населення

Наприклад, у 2012 р, — на 323%

Якби не така ціна
 на 

бензин — їздили б 

набагато більше! :)



Значним поштовхом стануть закони 4605 та 4205 
про нульове розмитнення електромобілів, що 
станеться у найближчий час.

УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО У 
СФЕРІ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Навіть у країнах-видобувачах нафти: 
Казахстан, Росія, Норвегія —

вже давно нульове мито на ввезення 
електромобілів!



Електромобілі - чисті легені наших дітей. Кожного дня дитина 
робить 17-20 тисяч подихів, які живлять кожну клітину 
організму. Здоров'я наших дітей – майбутнє здоров'я нації

ЗДОРОВ'Я ВАШИХ ДІТЕЙ



КИЇВРАДУ — НА ЕЛЕКТРОМОБІЛІ!

Витрати на обслуговування київських чиновників можна зменшити з 1,8 
млн. грн. до 72 тис. грн.
Наразі, в автопарку КМДА знаходиться 75 автомобілів. Якщо виходити з 
того, що кожна проїжджає в місяць 1000км (тобто, 120л/міс по 1€/л) то це 
складатиме 1440 €/міс/машина або 1,8 млн. грн. за рік. 
Якщо замінити їх на електромобілі, економія складатиме 1,6 млн. грн. на рік.

Вибір КМДА очевидний! 
Інші державні та приватні корпорації свій вибір так само зробили.



Інновації, екологія, соціальні проекти — 
необхідні деталі іміджу сучасної корпорації

Зростання вартості акцій на позитивній 
інформації

Розгорнута мережа зарядних станцій, що 
постійно збільшує прибуток

Значне збільшення капіталізації завдяки 
створенню найбільшої мережі ЕЗС

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ



ПЕРЕВАГИ ПАРТНЕРСТВА

Завдяки участі у цьому проекті 
Київенерго отримає власну найбільшу 
в Україні мережу ЕЗС та еко-імідж, 
обов'язковий для успішної сучасної 
корпорації , що відповідально та 
впевнено дивиться у майбутнє



РОЗГОРТАННЯ БАЗОВОЇ МЕРЕЖІ 
СТАНЦІЙ ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

• Створення в опорної мережі електро-
зарядних станцій 

• Встановлення нового терміналу для зарядки 
електромобілів порівняно з колонкою АЗС 
набагато дешевше та простіше 

• Екологічність та мінімальні розміри 
дозволяють встановлювати ЕЗС у будь-
якому місці, навіть у лісі, парку чи на березі 
озера!



СТИМУЛЮВАННЯ РИНКУ АКЦІЙ
Проілюструвати силу позитивного впливу інформації про активну участь корпорації 
у електромобільній ґалузі можна прикладом співпраці Tesla та Dimler. 
На початку існування у 2011 р. Tesla погодилася на обмін технологіями зна умовах 
купівлі 9,1% акцій Tesla за $50 млн.  
В цьому році концерн Dimler продав свій пакет, що складає тепер 4% акцій Tesla 
за $780 млн!



СТИМУЛЮВАННЯ РИНКУ АКЦІЙ

1) Позитивне стимулювання ринку акцій

2) Екологічний та сучасний іноваційний 
імідж

3) Характеризує ДТЕК як компанію, що 
наполегливо працює в інтересах 
Укр а ї н и в умо в а х в і й н и д л я 
зменшення нафтової залежності



ЗБІЛЬШЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
Інфраструктура електрозарядних станцій, 
ліній підведення струму , земельних 
ділянок складає немалу цінність!

Отже, вона збільшить вартість самої 
корпорації та може бути при нагоді 
продана європейським інвесторам як 
окремий проект.



АНАЛІЗ НАЙБЛИЖЧИХ ПЕРСПЕКТИВ
Лібералізація енергетичного ринку України з 2015 р. та відповідна підготовка до 
інтеграції у систему енергоринку ЄС планувалася ще у 2008 р.

1) У зв'язку з підписанням 27 червня Україною економічної частини угоди з ЄС, 
де чітко в енергетичній моделі розвитку Євросоюзу, яку закріпили в статті 73 
договору про ЄС, підготовлену Комітетом з транспорту Європарламенту і в 
«Білій книзі» транспортної політики ЄС, яка була представлена Єврокомісаром з 
питань транспорту Сійм Каллас, передбачає повну заборону до 2050 року 
використання автомобільного транспорту на таких видах палива, як бензин, 
дизельне паливо та інші види вуглеводневого палива (імплементуємо у наші умови 
— 50% у 2030р.)

2) Нормальна кількість авто для України за європейськими нормами — 35 млн. 
шт., отже, цей ринок очикує значне зростання порівняно з сучасними 8 млн. за 
сприятливих економічних умов, тобто 10-35 млн. шт. у 2030 р.

3) Тобто вартість електроенергії буде поступово збільшуватиметься від сучасної 
української — 0,05 ¢ (євроцентів) до європейської — 60 ¢, через 4-6 років, 
припустимо, 15-30 ¢. 



АНАЛІЗ ҐАЛУЗІ

Необхідно зазначити, 
що затримка старту 
такоі компанії лише на 
один рік автоматично 
призводить до втрати 
прибутків у всі наступні 
1 5 р о к і в у 
е к с п о н е н ц і й н о 
зростаючий динаміці. 
При затримці на п'ять 
років втрачені прибутки 
досягнуть 2,92 млрд.€.

Цей графік показує, як прибуток з ринку авто з ДВЗ та нафтових палив перетікає до 
ринку ЕМ, але тільки в тому разі, якщо цей ринок створити та розвивати.

Максимальний прибуток 1,9 млрд. €  
якщо стартувати НЕГАЙНО

Рік
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Мінімальний прибуток 30 млн.€  
при затримці на 5 років

Затримка на 5 років

ДВЗ ДВЗ
Ринок нафтового палива

2600л•7600АЗС•365дн.•16грн.= 
=115 млрд. грн.  + 35% опт.  
Всього ≈145 млрд. грн.

При такій бездіяльності, 
що її сьогодні проявляє 
корпорац і я , втрати 
треба враховувати з 
затримкою у 15 років, а 
це вже від 3 до 15 млрд. €

ЕМ ЕМ
Втрати 3-15 млрд. € 
у наступні 5-15 років



Максимальна ємність ринку заряду ЕМ України 400 млрд. грн.

ВТРАЧЕНІ ПРИБУТКИ
2011 — можливий старт 
проекту, закупівля 3-х ЕМ, 
куратор Загоруйко Євген

2015 — якщо 
стартувати просто 
зараз

2020 — відтермінування 
ще на 5 років, максимальні 
втрати прибутків та 
лідуючих позицій ринку, 
більшість якого 
належатиме конкурентам 
та іноземним інвесторам

2030 — оборот проекту 
зростає до 20-30 млрд. 
грн. (якщо почати у 
2015р.)

2040 — ринок наблизився 
до свого максимуму

2035 — усі ніші зайнято, 
усі ролі розподілено

Втрачено 320 млрд. 
грн.  порівняно з...

Втрачено 360 млрд. 
грн. порівняно з...

Електромобілі

Щорічні 
втрати 
по Києву, 
млрд. грн.

0,001 
0,02 
0,07 
0,13 
0,21 
0,89 
1,50 
2,33 
3,76 
6,50 

12,82 
34,89 
48,41 
56,19 
58,00 
43,82 

ДВЗ 

ДВИГУНИ 
ВНУТРІШНЬОГО 
ЗГОРЯННЯ

Втрачено 250 млрд. 
грн.  порівняно з...

Втрачено 20 млрд. 
грн.  порівняно з...

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 

ДВЗ 

ДВИГУНИ 
ВНУТРІШНЬОГО 
ЗГОРЯННЯ



АНАЛІЗ ҐАЛУЗІ
Фактично, вищенаведені діаграми показують, як прибуток від ґалузі АЗС перетікає до Київенерго та 
Обленерго. 
Все, що необхідно для забезпечення такої динаміки прибутків — створення відділу популярізації 
ЕМ та інфраструктури, який буде монополістом на ринку, заповнить ринок на 70-80%, а головне, 
значно підвищить капіталізацію ДТЕК окрім того, що може існувати як окремий проект.

Важливо! 1) Незалежно від того, де заряджається ЕМ, вдома чи на ЕЗС, 
Київенерго отримує прибуток. 2) 80% споживання — нічний енерготрафік!

ПП ОП



Ц і ро зр ах ун к и п і д т в ерджу є 
багаторічне дослідження, що його 
проводили співробітники ДТЕК. Ще 
у 2011 році питання важливості 
р о з в и т к у э л е к т р о м о б і л і в , 
популяризації серед украіців розкрив 
у своїй роботі в рамках програми 
МВ І а н а л і т и к ДТ Е К Є в г е н 
Загорулько. Послідовним кроком 
для вивчення питання на практиці 
стала купівля 3-х електромобілів 
Mitsubishi у 2012 році.

АНАЛІЗ ҐАЛУЗІ



Нині, вся електромобільна ґалузь 
переживає пікове зростання — і 
технології, і об'єми виробництва 
збільшилися багатократно, сучасні 
електромобілі мають набагато 
б і л ь ш е м о ж л и в о с т е й т а 
зручностей!

За 3 роки,  які минули з того часу 
з'явилися електромобілі з зовсім 
іншими технічними можливостями.

АНАЛІЗ ҐАЛУЗІ



АНАЛІЗ ҐАЛУЗІ
Дуже важливо! 

Графік обороту має яскраво виражену експоненційну залежність, тобто великі 
прибутки у майбутньому сильно залежать від терміну старту проекту — 

створення відділу популярізації ЕМ та мережі ЕЗС.

Головний висновок: відтермінування старту лише на один рік щоразу зменшує 
майбутні прибутки у 2-4 рази. Фактично, ВЖЕ втрачено багато часу і прибутків!

ПП ОП



АНАЛІЗ ҐАЛУЗІ
Отже, маємо оптимістичний та песимістичний прогнози:

Графіки росту кількості особистих ТЗ громадян — 
несприятливі та сприятливі економічні умови

40,00
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30,00

25,00

20,00
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АНАЛІЗ ҐАЛУЗІ
Згідно статті 73 договору про ЄС, до 2050р. передбачено перехід 
100% авто з ДВЗ, для наших умов припустимо 50% до 2030р.



АНАЛІЗ ҐАЛУЗІ
Вартість електроенергії буде збільшуватись беззаперечно. Але в яких межах? Закладаємо 
вартість від 5с до 15 с (16% та 50% від середньої у ЄС відповідно).

8 років тому прогнози по збільшенню вартості палива до європейської сприймалися 
неадекватно: "Економіка цього не витримає," — казало нам керівництво УкрАвто, коли у 
2006 р. при ціні А-95 бензину 1,27 грн./л у прогнози на наступні 2 роки ставився 3,68 грн. 
Сьогодні на більшості АЗС вже більше 16 грн./л!

ПП ОП



АНАЛІЗ ҐАЛУЗІ
Усі фактори, з яких складається фінальний графік прогнозованого обороту 
від продажу електроенергії власникам електромобілів м. Києва 
експоненційні та мають позитивну динаміку, отже, оборот точно 
збільшуватиметься.

ПП ОП



АНАЛІЗ ҐАЛУЗІ
Незалежна оцінка 

У процесі підготовки цього проекту під час 
спілкування з представниками PWC-Швейцарія та Swiss 
Invest Group проект отримав високу позитивну оцінку!  
Особисто міс Tracy McKibben президент MAC Energy 

Advisors LLC висловила однозначну підтримку та 
високу зацікавленість у втіленні проекту.



Електричне таксі
Лізинг для держустанов та 

корпорацій

Прокат електро автівок       Безліч інших застосувань…

ВАШІ НОВІ КЛІЄНТИ
Новітні бізнеси, що найближчим часом матимуть стрімкий розвиток:



ЯКИМ ВИ БАЧИТЕ СВОЄ МАЙБУТНЄ?

Тепер тільки від вас залежить, яким буде імідж корпорації — 
який варіант Ви обираєте?

Або такий?

Може
,  

так
ий? 

:-)



– Отже, настав час для екологічних громадських 
проектів з електромобілями 

Час ДІЯТИ!



КОНТАКТНІ ДАНІ

Розробник презентації
Тарас Шеренговський  

+38067 5388998
засновник ГО "Український народний електромобіль"  

фізик, експерт в галузі енергозбереження, 
екобудівництва та електромобілів

Доповідач
Олександр Туз

+38050 3530001
Керівник напрямку електромобілів 

заводу ТИТАН


