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Інноваційність та  
Екологічність

Клієнтоорієнтованість та залучення 
забезпеченої ЦА

Розгорнута мережа зарядних станцій, що 
постійно збільшує прибуток Корпорації 
завдяки новим відношенням з клієнтами

Надійний заглиблений у майбутнє бізнес, що 
має свої погляди на майбутнє, усвідомлює та 

міцно утримує свою нішу ринку

ВПЛИВАННЯ НА ІМІДЖ ВАШОЇ КОРПОРАЦІЇ



ЗМІНА КОНЦЕПЦІЙ

В н а ш ш в и д к о п л и н н и й ч а с 
в ідбувається багато змін , що 
потребує відповідної реакції бізнесу. 
Ми звикли існувати у сфері таких 
понять як "робота", "навчання", 
"дозвілля", "подорож".
Та електромобіль докорінно змінює 
це!
Уявіть собі людину у гарному настрої, 
як ій треба кудись додатково 
витратити 40 чи більше хвилин часу...
А ми зробимо так, щоб ця людина і 
всі пасажири витратили вільний час 
та гроші у вас!



ПРОФІТИ ВІД ПРОЕКТУ
Фактично, ви пропонуєте нову послугу вашим клієнтам, 
дуже для них вигідну: якщо вони безкоштовно зарядять 
електромобіль, вам це обійдеться у 15 грн… А клієнт 
зекономить 300 грн. (аналог заправки на АЗС).
І ці гроші вони витратять у вашому ресторані або ТРЦ!

Коворкінг

Кінотеатр, клубСупермаркет

ЕЗС

Ресторан

ТРЦ



СТАВАЙТЕ ПЕРШИМИ ! 
Ресторан «Прага», автосалон «Кийавто», мережі АЗС 
«ОККО», «WOG» та багато інших — вже приєдналися до 
тренду, створивши в Україні мережу з більше як 40 зарядних 
станцій — але ринок потребуватиме тисячі!



ПЕРЕВАГИ ПАРТНЕРСТВА
Ми будемо раді взаємовигідній співпраці, що принесе в цей проект 
креатив та енергію, а також, спільну медіа кампанію та підтримку на 

всіх рівнях, а саме:
 • Екологічний та іноваційний імідж компанії, яка відповідально 
ставиться до довкілля і має власний погляд та своє місце у 
майбутньому
 • повноцінна участь у електронних навігаторах та міжнародних 
сервісах з глобального пошуку ЕЗС — тепер маршрути 
закордонних ЕМ-водіїв пролягатимуть через мережу ваших 
ресторанів та ТРЦ!  
 • публікації та згадування у авто-журналах та тематичних ТВ-
програмах
 • плейсмент-реклама у автопробігах та тест-драйвах  
електромобілів
 • нова категорія клієнтів — забезпечених, досвідчених, сучасних, 
молодих



ПЕРЕВАГИ ПАРТНЕРСТВА

Існує глобальна (і навіть не одна) система пошуку станцій електрозаряду, і, 
зогляду на те, що електромобілям більше нема де зарядитися — ось вам клієнт: 
з-поза кордону, турист чи бізнесмен, щойно зекономив 400-500 грн. і має 

годину-півтори вільного часу ;-)



ЗМІНА КОНЦЕПЦІЙ
На електромобілі —   
більше різних подорожей! Гурток дітям, фітнес-клуб — дружині, 

перукарня — тещі... Собі — риболовля! 
У вашої родини маса забаганок! :-)

А що ж робити водію весь 
цей час?
Смачна їжа, цікаві журнали 
та безкоштовний WI-FI...
...особливо чудові, якщо ви 
щойно зекономили на паливі 
і шукаєте, куди витратити 
"зайві" 400 грн!



Електричне таксі
Лізинг для держустанов та 

корпорацій

Прокат електро автівок       Безліч інших застосувань…

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



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! 
КИЇВЕНЕРГО і решта державних та приватних корпорації свій вибір так само 

зробили.



РОЗГОРТАННЯ БРЕНДОВАНИХ 
МЕРЕЖ ЕЗС

• Створення в існуючій мережі АЗС електро-
зарядних станцій — монетизація попиту на 
супутні товари та послуги 

• 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!



УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК
Представляємо обладнання українського виробництва 
компанії E-line
• Спільна виробнича база у Києві та Дніпропетровську,
• Значний досвід роботи, ліцензування та взаємодії з 
енергокомпаніями,

• Власні іноваційні розробки —  
дозволяють рекомендувати обладнання як базове

www.e-line-ev.com 

 e-mail: info@e-line-ev.com 

Tel: +38 050 3622098           +38 0562 350931 

  Зарядная станция для электромобилей S1.CH-150, предназначены для скоростного режима зарядки 

электротранспорта (от 15 до 30 минут) по стандарту CHAdeMO. Конструкция станции совмещает в себе высокие 

функциональные требования ( зарядная станция, источник электроэнергии на солнечных панелях и навес ), 

отличный дизайн и высокие аэродинамические свойства.  
Доступ к заправке происходит при помощи пластиковой карты или кода доступа. Встроенный контроллер в 

автоматическом режиме следит за зарядкой , сообщает о уровне заряда , готовности и текущих характеристиках 

автомобиля, так-же ведется  автоматическая охрана и видеонаблюдение станции с возможностью передачи всех 

данных о выработанном и заправленном электричестве по интернету на центральный                                                

пульт управления станциями. Благодаря источнику электроэнергии на солнечных                                                           

панелях, станция может работать в дежурном режиме, при отключенном внешнем                                              

электроснабжении. Для безопасности предусмотрена дифференциальная защита                                                               

от утечки тока, аварийное отключение напряжения, блокировка розеток стандарта                                                       

CHAdeMO и «Mennekes», во время зарядки а так же токовые датчики для                                                               

автоматического отключения питания после окончания зарядки.  

EV Charging Infrastructure  

Станции быстрой зарядки для электромобилей с 
солнечными панелями          S1.CH-150 

   Техническая информация 
  
Подключение к автомобилю                Варианты:                                                                Mode 2, 2 х однофазная розетка (SСHUKO),1 х трехфазная розетка  32А. 

                                                               Mode 3, 1 x Type 2 «Mennekes» 32А 
                                                               Mode 4 стандарт CHAdeMO 
Измерение электроэнергии           Токовые трансформаторы 
Контроль доступа                                    Варианты:                                                                a) RFID (ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 15693) 
                                                               b) Мобильный телефон (SMS, звонок) 
                                                               с) Дистанционный контроль 
Передача данных                             GPRS, RS485 Суммарная мощность  солнечных батарей                          3 кВт Количество 

одновременных пользователей   2 Материал / цвет                                Композитные алюминиевые панели 
Степень защиты                                IP44 Номинальное напряжение            230/400 В Номинальный ток                             250А Частота                                АС 50Гц Потребляемая мощность               150 кВт Рабочая температура (грд.С)          -30 / +60 Безопасность                               Устройство защитного отключения (УЗО) 

                                                              При подключении и после окончания потребления тока, розетки обесточены    

                                                              Вся электрическая часть находится под антивандальным  лючком 

                                                              Управляющее напряжение – 24 DCV                                                                                                                          

Габаритные размеры В.Ш.Г. (мм)    8000-7150-7000 

www.e-line-ev.com 
 e-mail: info@e-line-ev.com Tel: +38 050 3622098  

         +38 0562 350931 

  Mode 3, Type 2-
Mennekes  7 pin 

connector 
Mode 1, 3-phase 5 
pin connector 

Mode 1   
Sсhuko 

Mode 1   
Sсhuko 

  Общественные зарядные станции для 
электромобилей F1.CH-22, предназначены для 
уличного бытового и коммерческого 
использования. Зарядное устройство F1.CH-22 
совмещает в себе все существующие режимы 
зарядки переменным током. Антивандальный 
корпус выполнен из нержавеющей стали. 
Для безопасности предусмотрена 
дифференциальная защита от утечки тока, 
аварийное отключение напряжения, блокировка 
розетки тип 2 «Mennekes» во время зарядки а так 
же датчики тока, для автоматического отключения 
питания после окончания зарядки. Вся работа 
станции управляется контроллером, отвечающим за 
доступ к станции при помощи RFID карты и 
световую индикацию состояния зарядки. 

EV Charging Infrastructure  

Общественные зарядные cтанции для 
электромобилей          F1.CH-22 

   Техническая информация 
  
Подключение к автомобилю                Варианты: 
                                                               Mode 1, 2 х однофазная розетка (SСHUKO),1 х трехфазная розетка  16А. 
                                                               Mode 3, 1 x Type 2 «Mennekes» 32А 
Измерение электроэнергии           Трансформаторы тока 
Индикация состояния                      (LED)светодиодная двухцветная  
Контроль доступа                              RFID (ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 15693) 
Количество 
одновременных пользователей 2  
Материал / цвет                                Кислотоустойчивая нержавеющая сталь 
Степень защиты                                IP44 
Номинальное напряжение            230/400 В 
Номинальный ток                             16 А и/или 3 х 32 А 
Частота                                АС 50Гц 
Потребляемая мощность               22 кВт 
Подключение                                Си 2.5 - 6 мм2, Al 6 - 16 мм2 
Безопасность                               Устройство защитного отключения (УЗО) 
                                                              При подключении и после окончания потребления тока, розетки обесточены    
                                                              Вся электрическая часть находится под антивандальным  лючком 
                                                              Блокировка вилки тип 2 «Mennekes», во время зарядки 
                                                               Управляющее напряжение – 24 DCV                                                                                                                          
Габаритные размеры В.Ш.Г. (мм)                    1100х400х330 
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  Mode 3, Type 2-
Mennekes  7 pin 

connector 
Mode 1, 3-phase 5 
pin connector 

Mode 1   
Sсhuko 

Mode 1   
Sсhuko 

  Общественные зарядные станции для 
электромобилей F1.CH-22, предназначены для 
уличного бытового и коммерческого 
использования. Зарядное устройство F1.CH-22 
совмещает в себе все существующие режимы 
зарядки переменным током. Антивандальный 
корпус выполнен из нержавеющей стали. 
Для безопасности предусмотрена 
дифференциальная защита от утечки тока, 
аварийное отключение напряжения, блокировка 
розетки тип 2 «Mennekes» во время зарядки а так 
же датчики тока, для автоматического отключения 
питания после окончания зарядки. Вся работа 
станции управляется контроллером, отвечающим за 
доступ к станции при помощи RFID карты и 
световую индикацию состояния зарядки. 

EV Charging Infrastructure  

Общественные зарядные cтанции для 
электромобилей          F1.CH-22 

   Техническая информация 
  
Подключение к автомобилю                Варианты: 
                                                               Mode 1, 2 х однофазная розетка (SСHUKO),1 х трехфазная розетка  16А. 
                                                               Mode 3, 1 x Type 2 «Mennekes» 32А 
Измерение электроэнергии           Трансформаторы тока 
Индикация состояния                      (LED)светодиодная двухцветная  
Контроль доступа                              RFID (ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 15693) 
Количество 
одновременных пользователей 2  
Материал / цвет                                Кислотоустойчивая нержавеющая сталь 
Степень защиты                                IP44 
Номинальное напряжение            230/400 В 
Номинальный ток                             16 А и/или 3 х 32 А 
Частота                                АС 50Гц 
Потребляемая мощность               22 кВт 
Подключение                                Си 2.5 - 6 мм2, Al 6 - 16 мм2 
Безопасность                               Устройство защитного отключения (УЗО) 
                                                              При подключении и после окончания потребления тока, розетки обесточены    
                                                              Вся электрическая часть находится под антивандальным  лючком 
                                                              Блокировка вилки тип 2 «Mennekes», во время зарядки 
                                                               Управляющее напряжение – 24 DCV                                                                                                                          
Габаритные размеры В.Ш.Г. (мм)                    1100х400х330 
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  Mode 3, Type 2-
Mennekes  7 pin 

connector 
Mode 1, 3-phase 5 
pin connector 

Mode 1   
Sсhuko 

Mode 1   
Sсhuko 

  Общественные зарядные станции для 
электромобилей F1.CH-22, предназначены для 
уличного бытового и коммерческого 
использования. Зарядное устройство F1.CH-22 
совмещает в себе все существующие режимы 
зарядки переменным током. Антивандальный 
корпус выполнен из нержавеющей стали. 
Для безопасности предусмотрена 
дифференциальная защита от утечки тока, 
аварийное отключение напряжения, блокировка 
розетки тип 2 «Mennekes» во время зарядки а так 
же датчики тока, для автоматического отключения 
питания после окончания зарядки. Вся работа 
станции управляется контроллером, отвечающим за 
доступ к станции при помощи RFID карты и 
световую индикацию состояния зарядки. 

EV Charging Infrastructure  

Общественные зарядные cтанции для 
электромобилей          F1.CH-22 

   Техническая информация 
  
Подключение к автомобилю                Варианты: 
                                                               Mode 1, 2 х однофазная розетка (SСHUKO),1 х трехфазная розетка  16А. 
                                                               Mode 3, 1 x Type 2 «Mennekes» 32А 
Измерение электроэнергии           Трансформаторы тока 
Индикация состояния                      (LED)светодиодная двухцветная  
Контроль доступа                              RFID (ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 15693) 
Количество 
одновременных пользователей 2  
Материал / цвет                                Кислотоустойчивая нержавеющая сталь 
Степень защиты                                IP44 
Номинальное напряжение            230/400 В 
Номинальный ток                             16 А и/или 3 х 32 А 
Частота                                АС 50Гц 
Потребляемая мощность               22 кВт 
Подключение                                Си 2.5 - 6 мм2, Al 6 - 16 мм2 
Безопасность                               Устройство защитного отключения (УЗО) 
                                                              При подключении и после окончания потребления тока, розетки обесточены    
                                                              Вся электрическая часть находится под антивандальным  лючком 
                                                              Блокировка вилки тип 2 «Mennekes», во время зарядки 
                                                               Управляющее напряжение – 24 DCV                                                                                                                          
Габаритные размеры В.Ш.Г. (мм)                    1100х400х330 

Висока надійність, низька собівартість, відповідання кліматичним 
умовам і стандартам та гарантії виробника підтверджують 
правильність вибору.
 Специфікація (скорочено):
• Корпус з неіржавіючої сталі, зовнішнє виконання, 
всепогодний

• Кард-рідер RFID для контролю доступу
• Кількість електромобілів для одночасного заряду: 4 шт.
• Потужність: 22 кВт
• Підключення: 3ф 32 А
• Ціна (роздріб): 1 785 €

www.e-line-ev.com 
 e-mail: info@e-line-ev.com 

Tel: +38 050 3622098  

         +38 0562 350931 

Mode 1   
Sсhuko 

  Mode 3, Type    

2-Mennekes  7 pin 

connector 

  Домашние  зарядные станции для 

электромобилей H1.CH-22, предназначены 

для уличного  и внутреннего бытового 

использования. Зарядное устройство H1.CH-

22, применяется для зарядки электромобилей 

в режиме №3( с использованием розетки    

тип 2 «Mennekes») . Антивандальный корпус 

выполнен из нержавеющей стали. 

Вся работа станции управляется 

контроллером, следящим за уровнем заряда  

аккумулятора и отвечающим за безопасность 

при зарядке электромобиля 

EV Charging Infrastructure  

Домашние зарядные cтанции для электромобилей          H1.CH-22 

   Техническая информация 

  
Подключение к автомобилю                Варианты: 

                                              
                 Mode 1, 2 х однофазная розетка (SСHUKO), Mode 3 x Type 2 «Mennekes» 32А 

Индикация состояния                      (LED)светодиодная двухцветная  

Количество 
одновременных пользователей 2  

Материал / цвет                                Кислотоустойчивая нержавеющая сталь 

Степень защиты                                IP44 

Номинальное напряжение            230/400 В 

Номинальный ток                             16 А и/или 3 х 32 А 

Частота                                АС 50Гц 

Потребляемая мощность               22 кВт 

Подключение                               Си 2.5 - 6 мм2, Al 6 - 16 мм2 

Безопасность                               При подключении и после окончания потребления тока, розетки обесточены    

                                              
                Вся электрическая часть находится под антивандальным  корпусом 

                                              
                Управляющее напряжение – 24 DCV                                              

                                              
                              

Габаритные размеры В.Ш.Г. (мм)                    420х280х155 

www.e-line-ev.com 
 e-mail: info@e-line-ev.com 

Tel: +38 050 3622098  

         +38 0562 350931 

Mode 1   
Sсhuko 

  Mode 3, Type    

2-Mennekes  7 pin 

connector 

  Домашние  зарядные станции для 

электромобилей H1.CH-22, предназначены 

для уличного  и внутреннего бытового 

использования. Зарядное устройство H1.CH-

22, применяется для зарядки электромобилей 

в режиме №3( с использованием розетки    

тип 2 «Mennekes») . Антивандальный корпус 

выполнен из нержавеющей стали. 

Вся работа станции управляется 

контроллером, следящим за уровнем заряда  

аккумулятора и отвечающим за безопасность 

при зарядке электромобиля 

EV Charging Infrastructure  

Домашние зарядные cтанции для электромобилей          H1.CH-22 

   Техническая информация 

  
Подключение к автомобилю                Варианты: 

                                      
                         Mode 1, 2 х однофазная розетка (SСHUKO), Mode 3 x Type 2 «Mennekes» 32А 

Индикация состояния                      (LED)светодиодная двухцветная  

Количество 
одновременных пользователей 2  

Материал / цвет                                Кислотоустойчивая нержавеющая сталь 

Степень защиты                                IP44 

Номинальное напряжение            230/400 В 

Номинальный ток                             16 А и/или 3 х 32 А 

Частота                                АС 50Гц 

Потребляемая мощность               22 кВт 

Подключение                               Си 2.5 - 6 мм2, Al 6 - 16 мм2 

Безопасность                               При подключении и после окончания потребления тока, розетки обесточены    

                                      
                        Вся электрическая часть находится под антивандальным  корпусом 

                                      
                        Управляющее напряжение – 24 DCV                                      

                                      
                                      

        

Габаритные размеры В.Ш.Г. (мм)                    420х280х155 



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, що 
є основною складністю для 
потенційних користувачів 
ц и м т р а н с п о р т н и м 
засобом.



Динаміка збільшення продажу електромобілів та 
гібридів

КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ 
ПОСТІЙНО ЗРОСТАЄ

Динаміка зменшення загального 
споживання палив на душу населення

Наприклад, у 2012 р, — на 323%

Якби не така ціна
 на 

бензин — їздили б 

набагато більше! :)



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. 

ТРЕНДИ

І це далеко не повний перелік!



УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК 
ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Надзвичайно перспективний ринок, 
враховуючу смішни ціну на електроенергію 

порівняно з Європою



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

УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО У 
СФЕРІ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ



ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ХТО ЦІ ЛЮДИ?

Ц е Р о к ф е л е р и , і д о 
недавнього часу вони були 
одними з тих небагатьох, 
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.



Економіка:  
здорожчення палива — 
скорочення приватних поїздок 

Стратегічна задача держави:  
Зменшення залежності від 
російських вуглеводнів

Екологія:
зменшення загазованості та 
парникового ефекту

СУСПІЛЬНИЙ ЗАПИТ



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

ЗДОРОВ'Я ВАШИХ ДІТЕЙ



• Кожна середньостатистична 
автівка України викидає 
понад 3 тонни CO2 щорічно

• Тільки 5% автівок, 
зареєстрованих в м. Києві, 
викидають понад 300 тисяч 
тон CO2 щорічно

ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЇ

• За час, необхідний для еволюції двигунів внутрішнього згорання у 
напрямку зменшення викидів лише на 10%, кількість автівок збільшується 
вдвічі

• Повністю електрична автівка не має викидів



– Отже, настав час для екологічних громадських 
проектів з електромобілями 

Час ДІЯТИ!



КОНТАКТНІ ДАНІ

Тарас Шеренговський  
+38067 5388998

засновник ГО "Український народний електромобіль"  
фізик, експерт в галузі енергозбереження, 

екобудівництва та електромобілів
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