
ЕЛЕКТРОМОБІЛІ В 
ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

• Додаткові 200 млрд. грн.

• Перехід з АЗС на «розетки» класу найбільш платіжеспроможних клієнтів

• Покращення добового балансу споживання електроенергії
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ЕКОНОМІКА
Графіки добового споживання мають значні провали у нічні години, отже, споживання 
енергії електромобілями вночі покращить цей баланс — на 200 млн. кВт•год на рік.
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Енергії з цієї «ями» 
вистачило б на 
зарядку 212 млн. 
електромобілів!

Значні кошти, як ми бачили 
з попередніх слайдів , 
в и т р а ч а ю т ь с я н а 
вир ішення проблеми 
б а л а н с о в и х н і ч н и х 
споживачів, натомість як 
електромобілі роблять 
з н а ч н и й в к л а д в ї ї 
вирішення, адже 89% водіїв 
з а р я д ж а ю т ь с в о ї 
електромобілі вночі.



На зменшення 
цих перепадів 
витрачається 
8 млрд грн. 
щорічно!

На зменшення 
цих перепадів 
витрачається 
8 млрд грн. 
щорічно!
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ЕКОНОМІКА
Динаміка змін добового споживання електроенергії у ЄЕСУ.



Україна має великі перспективи у галузі екологічно чистої 
електрогенерації завдяки каскаду ГЕС на Дніпрі.
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ЕКОНОМІКА



Виробництво електроенергії з альтернативних джерел енергії у млн. кВт/рік.

І ця динаміка збільшиться, бо зараз в Україні реалізується близько 100 проектів з ВДЕ.
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ЕКОНОМІКА



ЕКОНОМІКА
Європейський вектор розвитку України обов’язково призведе до збільшення 
енергогенерації з відновлюваних джерел, наприклад, в Німеччини в окремі дні 
це вже більше 50% всього виробництва енергії!
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Создание комплексов                
по переработке  твердых 
радиоактивных отходов

Реконструкция системы 
технического водоснабжения 
Южно-Украинской  АЭС

Строительство Учебно-тренировочного  
центра, корпус «Г» ЗАЭС

Строительство централизованного 
хранилища отработавшего ядерного 

топлива

Строительство 
энергоблоков  
№3, 4 ХАЭС

Комплексная (сводная) 
программа повышения уровня 
безопасности АЭС Украины

Достройка ТГАЭС    
  (г/а №3)

В Компании на стадии реализации находится 10 основных инвестиционных 
проектов 

   ∑ 591,2 млн грн.

  ∑ 854,6 млн грн.   
Новая ориентировочная 

стоимость – 1 413,9 млн грн.

   ∑ 205,3 млн грн. 
Новая ориентировочная 

стоимость - 986,4 млн грн.

      ∑ 512,5 млн грн. 

∑ 3 675,5 млн грн, в т.ч. 
пусковой комплекс –  1 226,7 млн грн.

   ∑ 36 758,4 млн грн.

   ∑ 20 101,2 млн грн.

∑ 940,1 млн грн.  
Новая ориентировочная стоимость 

– 1 519,3 млн грн.

  Общая 
утвержденная 
стоимость 
проектов 

63 638,7  млн 
грн. 

 Реконструкция открытых          
распределительных  
устройств 750 кВ: 
• РАЭС    
• ХАЭС    
• ЗАЭС

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 ГП «НАЭК «ЭНЕРГОАТОМ» В 2015 ГОДУ

Проекти з електромобілямиє не меньш важливими — вони 
будуть справжніми баластними потужностями для АЕС!



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ
• Електромобілі як клас вирішують такі проблеми енергетики, 
екології, економіки та навіть політики:

• надлишкова нічна енергогенерація

• зменшення шкідливих викидів від авто у містах та повз трас

• залежність від імпортних (російських) вуглеводнів у транспорті 
та спонсування через нафтовий ринок світового тероризму

• вимивання з економіки держави 400 млрд. грн. щорічно на 
імпорт палива з вуглеводнів
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ
Інвестиціні проекти у ґалузі електромобілів — це 
інвестиції у прості, прозорі проекти стійкого 
зростання, що, як тільки вони стартували, не 
залежать від світової кон’юнктури, курсів валют 
та вартості палива.

Це можливість найдовше з-проміж усіх 
конкурентів тримати ціни та робити найкращі 
тендерні пропозиції з автоперевезення.
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Структура производства  
электроэнергии в Украине

Среднегодовая установленная мощность  
электростанций ОЭС Украины

ГЭС и другие 
10,1%АЭС* 

48,7%

ТЭС  
41,2%

АЭС* 
50,2%

ТЭС  
37,4%

ГЭС и другие 
12,4%

Структура  отпуска электроэнергии  
в Энергорынок Украины

ГЭС и другие  
10,9%

АЭС 
26,1%

ТЭС  
  63,0%

3

* Данные по ГП «НАЭК «Энергоатом»

МЕСТО  НАЭК «ЭНЕРГОАТОМ»  В  ЭНЕРГЕТИКЕ УКРАИНЫ  
(ЗА 2014 ГОД)



ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТАШЛЫКСКОЙ ГАЭС  
(6 ГИДРОАГРЕГАТОВ)
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Цель проекта: 
Обеспечивать в условиях дефицита маневренных мощностей: 
▪ покрытия пиковых нагрузок; 
▪ заполнение «ночных провалов» для стабильной работы с постоянной 

мощностью, в первую очередь ЮУАЭС; 
▪ создание надежного высокоманевренного аварийного и частотного 

резерва мощностей в южном регионе Украины; 
▪ выполнение функций дополнительного резерва и повышение безопасности 

ЮУАЭС

Срок реализации проекта (в составе 6 гидроагрегатов) – 2019 
год

Необходимое финансирование – 6 534 млн грн 
Профинансировано (по состоянию на 01.01.2015) – 1 936 млн грн 
План (лимиты) финансирования на 2015 год – 25,0 млн грн  
Профинансировано за январь 2015 года – 0,6 млн грн.

Общая утвержденная стоимость:   3 377, 3 млн грн 
Новая ориентировочная стоимость : 8 470 млн грн

Гидрогрегат № 1 введен в эксплуатацию  в 2006 году 
Гидроагрегат № 2 введен в эксплуатацию в 2007 году 
Гидроагрегат № 3  строится, готовность пускового комплекса – 58%
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Технико-экономические показатели Ташлыкской ГАЭС  
(в соответствии с распоряжением КМУ от 21.11.2007 № 1036-р): 
▪ установленная мощность: в турбинном режиме -   906 МВт, 
                                                          в насосном режиме     - 1378 МВт; 
▪ годовое производство электроэнергии - 760 млн кВтч; 
▪ годовое потребление электроэнергии - 960 млн  кВтч.

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТАШЛЫКСКОЙ ГАЭС  
( 6 ГИДРОАГРЕГАТОВ)

Реализация проекта увеличит ежегодный доход Компании на                  
941 млн грн (с НДС) (при действующем двухставочном тарифе - 61,28 коп. /кВтч                                                  
и 352 тыс. грн/МВт)
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Енергетична стратегія України (оновлена) 
 на період до 2030 року (положення)

 Реалізація перерахованих проектів дозволить до 2030 р. довести частку 
маневрених потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16%. 
Сумарні інвестиції з цих проектів складуть 55 млрд. грн. 

 За нестачі маневрених потужностей необхідно розглянути доцільність 
будівництва 2020-2025 рр. додатково ГЕС у західних регіонах України, 
потужністю до 600 МВт. 

 Виконання програми з розвитку гідроенергетики дозволить: 
❖  підвищити сталість, надійність та ефективність роботи ОЕС України,  
❖ підвищити економію органічного палива за рахунок збільшення частки 

гідроенергії в енергетичному виробництві,  
❖ створити сприятливі умови для інтеграції ОЕС України з європейською 

енергосистемою, збільшити експорт і транзит електроенергії,  
❖ зміцнити позиції України як транзитної держави в європейському 

енергопросторі.



УКРАЇНА — ПОТУЖНИЙ ВИРОБНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

В Україні завжди електроенергія буде набагато 
дешевшою від викопних палив — отже, термін 
окупностітаких проектів на порядок нижче від 
терміну окупності накопичувальної ГЕС, приміром! 
Це 4-6 років проти 20-30 років у ГЕС.
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ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 
«електромобіль.укр» дозволить :

• Дійсно здобути 
енергонезалежність від 
пального з Росії 

• Перестати спонсорувати 
Кремль 

• Виконати п.73 угоди про ЕС і 
"Білу карту" ЄС

• Поліпшити екологію повітря в 
містах та повз трас

• Зменшити небезпеку для 
сталої роботи Єдиної 
енергосистеми Україня через 
баланс нічної надлишкової 
електрогенерації

http://%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C.%D1%83%D0%BA%D1%80


СТРАТЕГІЧНІ ПРИЧИНИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ 
З ЕЛЕКТРОМОБІЛЯМИ

• Забезпечення енергетичної безпеки держави — завдяки створенню балансових 
споживачів нічної електрогенерації

• Електромобілі — стратегічний транспортний ресурс та основа самодостатньої 
економіки та стійкого розвитку

• Інвестиції у вітчизняну розробку та виробництво іноваційної продукції та 
об’єктів інтелектуального права

• Зменшення від’ємного сальдо зовнішньоекономічного балансу від імпорту 
нафтових палив

• Залучення інвестицій та створення експортної продукції у галузі 
електромобілів — АКБ, суперконденсаторів та електродвигунів

• Радикальне покращення якості екології повітря в містах та повз автотрас 
завдяки зменшенню викидів СО, СО2 та інших отруйних речовин

ГО Український народний електромобіль © 2015



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.

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. €

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.

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

Максимальна ємність ринку заряду ЕМ України 400 млрд. грн.

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
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ВТРАЧАЄМО —

дорогоцінний час 
та гроші!



А ви що, і досі спонсуєте бензоколонки?!

www.електромобіль.укр



контактні дані

Тарас Шеренговський 
+38067 5388998

засновник ГО "Український народний 
електромобіль"

Олександр Туз

+38050 3530001

Керівник напрямку 
електромобілів заводу ТИТАН

ГО Український народний електромобіль 
© 2015

Можемо запропонвати багато розроблених проектів у сфері легкового, 
малотонажного та пасажирського електротранспорту для різних ґалузей.

Готові консультувати, допомагати, запроваджувати!


