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Автівки з електродвигунами – нечасті гості українських доріг. Проте все 

більше адептів сучасного стилю життя, заточеного під технології, раціональне 

використання ресурсів та екологічне ставлення до навколишнього 

середовища, не лише цікавляться, а й обирають цей новітній вид транспорту 

як основний. Звичайно, у нашій країні жодних спеціальних умов для 

придбання та експлуатації електромобілів поки не створено, але ситуація 

потроху змінюється. І, врешті, все залежить від бажання. 

 

Український ринок електромобілів далекий від того, щоб взагалі називатися 

ринком. Його інфраструктура знаходиться в стані новонародженого. 

Офіційний дилер всього один (BMW), який з’явився в Україні в червні 2016 

року. Ніяких податкових пільг від держави для нинішніх власників еко-

траспорту, як в більшості інших держав, не передбачено. Тому перехід на 

електромобілі в таких умовах є складним, але патріотичним кроком для 

українців, оскільки цей вид транспорту дозволяє відмовитися від імпортного 

палива на користь електроенергії, яка виробляється в Україні. Останнім часом 

в нас з’явилися перші позитивні сигнали щодо створення передумов для 

заохочення громадян до придбання електромобілів та їх популяризації в 

Україні. Зокрема, нещодавно, з метою створення передумов для зацікавленості 

громадян до придбання у власність електромобілів та популяризації їх в 

Україні, Верховна Рада України прийняла рішення про скасування ввізного 

мита на електромобілі, а законопроект про тимчасове звільнення (до 

01.01.2020 р.) власників електромобілів від оподаткування податком на додану 

вартість (ПДВ) відправлено на друге читання. Крім того, Автомобільна 

Федерація України (FAU) створила комісію з питань розвитку електричного 

транспорту і транспортних засобів на альтернативних джерелах енергії. До 

компетенції цієї комісії відносяться питання, пов’язані з популяризацією 

електромобілів та інших транспортних засобів, які використовують 

альтернативне паливо, розвиток відповідної інфраструктури, проведення 

спеціальних спортивних змагань у цьому класі техніки. Однак зазначених 

заходів для збільшення зацікавленості населення України до придбання 

електромобілів є очевидно недостатньо. Щоб зробити обдуманий вибір на 

користь придбання електромобіля, покупцю необхідно володіти значно 

ширшою інформацією щодо їх класифікації, марок, технічних характеристик 

та бути ознайомленим із світовим досвідом щодо діяльності і перспективного 

розвитку ринку електромобілів. Тому ми постараємося Вам в цьому 

допомогти. 

Американська система класифікації електромобілів ділить дорожні «зелені» 

авто на три категорії. Перша з них - NEV (Neighborhood electric vehicle, 

компактні авто зі швидкістю руху до 40 км/год). До цієї категорії відносяться 

«електричні мурахи», які в деяких країнах класифікуються як квадроцикли. Їх 

часто використовують представники комунальних служб, на них розвозять 

піцу, доставляють пасажирів до трапу літака, патрулюють ліс тощо. Для 



керування деякими моделями електромобілів, які входять до категорії NEV, не 

потрібне водійське посвідчення. 

Друга категорія електромобілів – міські електромобілі CSV (City speed vehicle, 

швидкість до 99 км/год) вже потребують від водія посвідчення на право 

керування транспортним засобом. Також ця вимога стосується і третьої групи 

авто з електродвигунами - HCV (Highway capable vehicle, максимальна 

швидкість вище 105 км/год). 

Електромобілі — це машини, що приводяться в рух електричним двигуном і 

живляться від електричної мережі. Існують також автомобілі-гібриди, 

оснащені як електричним, так і двигуном внутрішнього згоряння: акумулятор 

заряджається не від мережі, а під час роботи двигуна внутрішнього згоряння.  

Електромобіль в Європі уже не дивина. Приміром, у Німеччині існує державна 

програма з популяризації таких транспортних засобів: для них є спеціальні 

паркувальні місця, а власників звільняють від транспортного збору. У 

Брюсселі або в Парижі також нерідко можна побачити припарковані 

електромобілі, що заряджаються від спеціальної станції. Ці станції багато 

місця на тротуарі не займають і архітектурний ансамбль міста не псують. 

Розплатитися в них можна готівкою або пластиковою картою, а тарифи 

відрізняються залежно від країни і компанії-оператора зарядних станцій. У 

Японії на деяких з таких станцій зарядити електромобіль можна безкоштовно. 

Зарядження триває 20-30 хвилин, при цьому батарея заряджається на 80%. Але 

навіть якщо зарядної станції поблизу не було, зарядити електромобіль можна 

в будинку від звичайної розетки. Правда, в цьому випадку процес триватиме 

6-8годин.  

Головна перевага електромобіля — його екологічність. Така машина не 

виділяє вуглекислий газ та інші викиди. Крім того, вона є абсолютно 

безшумною, тож в дорозі ви можете насолоджуватися улюбленою музикою 

або просто відпочивати від міського гамору. 

Кому підійдуть 

Електромобіль не підійде любителям надто швидкої їзди: більшість з таких 

машин їздять зі швидкістю 45-70 км/год. І хоча деякі моделі можуть 

розганятися до 130-140 км/год., але за такої швидкості заряд батареї 

вичерпується швидко і неефективно. 

Не порадує електромобіль і любителів далеких подорожей: на одному заряді 

батареї можна проїхати до 120-160 км. Станцій для зарядження електромобілів 

в Україні поки що немає, і навіть якщо вам дозволять підключити своє авто до 

розетки в кав’ярні або на заправці, вам доведеться сидіти там 6-8 годин і 

чекати повного зарядження акумулятора. А якщо ви збираєтеся їхати в гори 

або ліс, де звичайну розетку відшукати не просто, то вам доведеться викликати 

евакуатор, який доставить ваше авто з місця пікніка до найближчого джерела 

струму. 

Але електромобіль може стати прекрасним рішенням в умовах міста, якщо ви 



використовуєте машину для поїздок на роботу. У такому випадку велика 

швидкість вам не знадобиться, а батарею автомобіля можна буде заряджати 

вночі від розетки, як мобільний телефон або ноутбук. 

Правда, повноцінно відчути переваги електричного автотранспорту можна 

буде лише тоді, коли більшість автомобілістів пересядуть на електромобілі. 

Тоді повітря стане чистішим, і дихати буде краще. Крім того, зважаючи на 

безшумність таких машин, жити в місті буде тихіше і приємніше. 

Електромобілі в Україні. Десять міфічних загроз, на яких спекулюють 

 

Міф: електромобілів в країні нема. 

Реальність: по дорогах України їздить понад 500 електромобілів, а в 2016 році 

їх кількість перевищить 1 тис. Темпи росту цього поки що невеликого ринку - 

понад 300% на рік, що формально є одним з найвищих показників у світі. 

 

Міф: електромобілі нема де заряджати. 

Реальність: в першу чергу, електромобілі купують люди, яким їх зручно 

заряджати. Наприклад, є гараж, паркінг з розеткою або власний будинок. 

З часом зарядні пристрої біля великих ТЦ стануть нормою, а сучасний 

житловий комплекс без можливості зарядки електромобіля викликатиме 

подив. 

До того ж в Україні швидко розвивається мережа публічних і здебільшого 

безкоштовних зарядних станцій, яких вже понад 70, з них більше 20 - у Києві. 

 

Міф: електромобілі мають надто малий пробіг на одному заряді, щоб стати 

популярними. Далеко може заїхати тільки "Тесла", яка коштує шалено дорого. 

Реальність: сучасні електромобілі за 20-30 тис дол легко долають 150 км на 

одному заряді. До того ж є можливість придбати авто середнього класу з 

пробігом понад 250 км, яких вистачає на три-чотири дні їзди по місту. 

Насправді українці смартфони заряджають частіше, ніж електромобілі. 

 

Міф: якщо українці почнуть масово купувати електромобілі, мережа не 

витримає  навантаження. 

Реальність: за статистикою, 99% електромобілів заряджаються вночі, коли в 

системі існує умовний надлишок електроенергії. Крім того, через 

економічність електромобілів вони вживають відносно незначні обсяги 

енергії. 

Наприклад, 10% електромобілів в країні збільшать споживання струму лише 

на 2%, при цьому ВВП збільшиться на 300 млн дол за рахунок власного 

виробництва електроенергії. Щодо навантаження - українська мережа вже не 

пережила мікрохвильові печі, кондиціонери та бойлери, правда? 

 

Міф: екологічний ефект від електромобілів є, але він настільки малий, що 

українці його не відчують. 



Реальність: транспорт є найбільшим забруднювачем повітря у містах. 

Наприклад, на вулицях міст таксі становлять лише 2% від загальної кількості 

транспорту, але через інтенсивність поїздок вони відповідальні за 20% 

забруднення. 

Саме тому багато столиць країн ЄС прийняли рішення, що до 2020 року міські 

таксі повинні бути тільки електричними. 

Все більшої популярності набувають електроавтобуси. Уявіть українське 

місто з рівнем викидів на 30% меншим, ніж зараз. Ця мета абсолютно досяжна. 

 

Міф: вартість електромобіля настільки висока, що вбиває весь ефект економії. 

Реальність: темп росту ринку електромобілів у світі в середньому становить 

70%. Причина проста: завдяки зниженню цін на акумуляторні батареї в чотири 

рази за останні три роки - розвиток технологій, ефект масштабу - і зниженню 

цін на електромобілі покупка такого авто виправдовує себе менш ніж за три 

роки. 

Купуючи електромобіль, споживач протягом 2,5 року витрачає ті самі кошти, 

що на бензиновому чи дизельному авто, компенсуючи початкову різницю у 

вартості. Однак, починаючи з третього року, він їздить безкоштовно. Середня 

вартість в Україні - 5-7 грн за 100 км пробігу, що дешевше, ніж проїзд у 

маршрутці. 

До того ж доступні кредитні програми від Ощадбанку та Укргазбанку роблять 

купівлю електромобіля в рази вигіднішою, ніж придбання авто з двигуном 

внутрішнього згорання - для тих, кому зручно використовувати 

електромобіль. 

У цьому разі споживач буде витрачати на сплату відсотків та електроенергію 

менше, ніж він сплачував би за дизель чи газ, не кажучи про бензин. 

 

Міф: екологічність електромобілів сумнівна, адже вироблення електроенергії 

теж пов'язане із забрудненням середовища. 

Реальність: це питання залежить від структури енергетики в країні. Якщо 

більшість струму виробляється з вугілля, то про екологію згадувати не варто. 

В Україні 40% електроенергії виробляється на атомних АЕС, частина - у 

секторі відновлювальної енергетики, тому в Україні електромобілі є 

екологічним видом транспорту. 

До того ж навіть при найбільш несприятливих умовах ККД системи генерація 

- транспортування енергії - використання енергії для електромобілів удвічі 

вищий, ніж ККД ланцюжка з ДВЗ, і це теж дозволяє економити та зберігати 

ресурси. 

 

Міф: державі від електромобілів ніякої користі, це лише забавка для багатих. 

Реальність: крім екологічного ефекту, держава отримує суттєве скорочення 

споживання імпортного пального, покращення експортно-імпортного 

балансу. Навіть 10% електромобілів можуть зменшити імпорт пального на 1,6 

млрд дол на рік, що позитивно позначиться на стабільності національної 

валюти. 



До того ж розвиток ринку електромобілів стимулює розвиток низки 

інноваційних галузей, у яких Україна все ще може бути конкурентною, на 

відміну від виробництва традиційних авто з ДВЗ. Таких галузей у світі 

залишилося для України не так багато, тому гаяти час рівноцінно самогубству 

країни. 

 

 

 

Міф: електромобілі - це "Тесла", яка в Україні коштує близько 100 тис дол. Це 

розкіш - як можна її звільняти від оподаткування? 

Реальність: в Україні наразі лише близько 20 авто марки "Тесла" порівняно з 

кількома сотнями більш дешевих моделей. До того ж ніщо не заважає 

встановити обмеження за вартістю звільнених від оподаткування 

електромобілів. 

 

Міф: у разі звільнення від мита, акцизу та ПДВ шахраї почнуть переробляти 

на кордоні авто з ДВЗ на електричні, встановлювати формально електродвигун 

та батарею, завозити їх в Україну, а потім переробляти на бензинові. 

Реальність: крім економічної безглуздості цих маніпуляцій, існує безліч 

засобів уникнути ввезення в Україну, наприклад, "Мерседеса S600" чи 

"Тойоти камрі" під виглядом електромобіля. Перелік моделей електромобілів 

наразі вичерпний, і кожна модель за рідкісним винятком є унікальною. 

До того ж шахраю навряд чи вдасться пояснити, чому на його підозріло 

схожому на БМВ п'ятої серії "електромобілі" встановлені бензобак та 

вихлопна система. 

 

Міф: ПДВ для електромобілів не можна скасовувати, адже це священна корова 

та основа податкової системи. У чергу одразу стануть лобісти, які 

вимагатимуть скасування ПДВ на інші товари. Допустити дискримінацію не 

можна, краще розробити механізми прямих субсидій та залишити ПДВ. 

Реальність: дискримінація товарів уже існує. Держава обкладає акцизом 

алкоголь та тютюнові вироби - чому б не зробити симетричну дію в бік 

екологічного транспорту? Щодо інших товарів - на жаль, у будь-якій країні 

ринок електромобілів потребує стимулів з боку держави на початковому етапі 

розвитку. 

Щодо субсидій. У теорії це чудовий механізм, який використовують розвинуті 

держави. Україні ж знадобиться надто багато часу, щоб прийняти необхідні 

закони та розробити механізми надання цих субсидій. Залишаються й непрості 

питання. 

Хто буде видавати субсидії? МВС, Ощадбанк чи служби соціального захисту? 

Які будуть механізми наповнення? Які документи знадобляться? Хто буде 

стежити за шахраями та корупціонерами? Субсидії лише затримають розвиток 

галузі. 



Скільки коштує і де придбати 

На жаль, на українців, готових пересісти на електричні машини, чекає 

розчарування: вибір на ринку поки що дуже обмежений. Навіть моделі 2010 

року, які вже давно продаються в Європі, українським покупцям не доступні. 

З іншого боку, хоч би і продавалися вони на кожному кроці, більшість 

українських покупців все одно не змогли б придбати собі таке авто. Адже ціни 

на них дуже кусаються. Наприклад, невеликий 4-місний 

електромобільчик Citroёn C-Zero  у Великій Британії продають за 21 тис. 

фунтів стерлінгів (близько 34 000 дол.), і це з урахуванням знижок на 

екологічні авто. Без знижки ціна машини перевищує 26 тис. фунтів стерлінгів 

(близько 42 000 дол.). Для тих, хто не хоче програвати в розмірі і класі 

автомобіля і супутніх опціях (клімат-контроль, круїз-контроль, супутникова 

навігація тощо), є, наприклад, Renault Fluence Z.E., стартова ціна на який у 

Британії становила 22 850 фунтів стерлінгів (36 500 дол.). Однак особливість 

цього авто в тому, що воно продається без батареї. Комплект літій-іонних 

батарей власники машини можуть брати в оренду за близько 75 фунтів 

щомісяця. Тож за перший рік машина дорожчає на 900 фунтів стерлінгів (або 

1500 дол.). Для порівняння: звичайний Renault Fluence з двигуном 

внутрішнього згоряння коштує вдвічі дешевше. Однак, як уже 

наголошувалося, обидві машини не продають в Україні, хоча автолюбителі-

оптимісти чекають на старт продажів у нас. Але мінімальний вибір в 

українських шанувальників екологічних машин все-таки є. Зокрема, 

представлені китайські автомобілі BIO Automotive. Ціна найпростішої моделі 

стартує від 124 500 грн. За ці гроші можна розраховувати на маленький 2-

місний електромобіль evA-2. Його подібність з побутовими електроприладами 

посилюється ще й тим, що корпус зроблений з пластику. Крім того, торік в 

грудні енергетична компанія «ДТЕК» повідомила про свій намір завезти в 

Україну автомобілі Mitsubishi i-MiEV. Правда, продавати їх поки що не 

збирається: «ДТЕК» планує тестування машин і за їхніми результатами 

встановити в Україні спеціальні заправні установки для електромобілів. 

Компанія "БІО Автомотив” – офіційний імпортер і дистриб’ютор 

Гонгконгского автовиробника "BIO Automotive Co” – рада надати  перші в 

Україні серійні електромобілі, які працюють виключно на електроенергії. 

Продукція "BIO Automotive Co” поставляється в США, Австралію, Сирію, 

Францію та інші країни Європи і Центральної Азії. Електромобілі "BIO 

AUTO” – світові лідери за співвідношенням ціни та якості. "BIO AUTO” – 

надійний, екологічно чистий, легкий в управлінні, не дорогий в 

обслуговуванні вид транспорту. Aвтовиробник "BIO Automotive Co” – 

найбільший виробник електромобілів в Гонконзі. Продукція "BIO Automotive 

Co” поставляється в США, Австралію, Сирію, Францію та інші країни Європи 

і Центральної Азії. Електромобілі "BIO AUTO” – світові лідери за 

співвідношенням ціни та якості. "BIO AUTO” – надійний, екологічно чистий, 

легкий в управлінні, не дорогий в обслуговуванні вид транспорту. 

http://www.citroen.co.uk/new-cars/car-range/c-zero/c-zero-price/#/new-cars/car-range/c-zero/c-zero-price/


Технічні характеристики: 

– максимальна швидкість 70-80 км/год; 

– пробіг на 1 повній зарядці 100-120 км; 

– повний цикл заряду від побутової розетки 8 Квт/год; 

– час повного циклу зарядки 6-8 годин (можлива дозарядка при неповній 

розрядці акумулятора); 

– середня вартість одного повного циклу зарядки складає 3-5 грн 

(еквівалентно заправці автомобіля паливом на 130-160 грн); 

– термін служби акумуляторів 5 років (800 – 1000 циклів); 

– вартість 2-місного електромобіля – від 164 500 грн; 

– вартість 5-місного електромобіля – від 228 780 грн. 

 

Абсолютна відсутність шкідливих викидів в довкілля, можливість зарядки від 

побутової розетки 110/220В, а також простота і низька вартість в експлуатації 

дозволяють щодня пересуватися в міському трафіку з мінімальними 

витратами. Електромобілі "BIO AUTO” можуть стати Вам незамінними 

економічними помічниками як у бізнесі, так і в повсякденному житті, 

дозволяючи економити на паливі і паливних витратним матеріалах близько 

3200 грн в місяць – 38400 грн в рік. 

Чи витримає електромобіль українські дороги? На наших дорогах у 

електрокарів є перевага перед звичайними авто. Справа в акумуляторі, що 

розміщується між колесами і має форму пластини. Його вага достатньо велика, 

тож автівка є більш стійкою, краще збалансованою і зручною в керуванні. 

Поодинокі, але щасливі українські власники електромобілів в один голос 

стверджують, що їздити на них зручно та дешево. Це ознака прогресивності 

поглядів, уважного ставлення до свого життя і навколишнього середовища. І 

якщо зараз користування подібними автомобілями потребує від українців 

більших затрат та зусиль ніж, наприклад, від німців та естонців, то ситуація 

має тенденцію змінюватись на краще.  

 

Чи є майбутнє для електромобілів в Україні?  Ініціативи є, але це скоріш 

популізм. Щоб запустити серійний автомобіль, слід витратити від 500 млн. 

євро. В нас може бути дозбірка. Але не з «нуля». Серійний випуск автомобілів 

– це складний процес. За останні 50 років жодної компанії в автомобільній 

індустрії, яка б випускала автомобілі і була б успішна, – не з’явилося. За 

винятком Tesla Motors. Усі інші банкротували. Правильний хід – громадський 

транспорт. Для «Електрону» – це правильне рішення, що вони працюють у 

напрямку громадського транспорту. Багато китайських компаній 

розвиваються саме так. З часом ми пересядемо на електромобілі. Бензинові 

залишаться, але в малій кількості. Так як це було з мобільними телефонами, 

адже фактично всі вже давно перейшли на смартфони. 
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