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ЗАМIСТЬ ПЕРЕДМОВИ

Україна стає все ближче до «зеленої» мрії. 
Очікують другого читання законопроекти з 
реальними преференціями для запуску 
повномасштабного виробництва екологіч-
ного транспорту. Триває активна розроб-
ка автомобільної стратегії з фокусом на 
світові тренди електромобільності. 

Але треба розуміти, що світ не стоїть на 
місці та не чекає на інших. Там, де ми 
робимо крок, Європа робить два. Поки 
Україна вагається щодо створення умов 
для виробництва електротранспорту, в ЄС 
вже переходять на новий етап, досліджу-
ють та розвивають нові технології, де елек-
тромобіль – вже не просто засіб пересу-
вання, а джерело живлення будинку.

У кінцевому підсумку, переможцями ста-
нуть ті, хто зможе першим скористатися 
цими змінами. І найкращий та єдиний 
спосіб це зробити – почати робити вже 
сьогодні.

КРУГЛИЙ СТІЛ «ЕЛЕКТРОМОБІЛІ MADE IN UKRAINE: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?»

Обговорення перспектив щодо перетворення України на хаб з виробництва  електричного 
транспорту та елементів його інфраструктури, та надання українцям можливості придбати 
екологічний транспорт.

3

ВИРОБНИЦТВО АВТОТРАНСПОРТУ

Всього за 10 місяців 2020 року було випущено 3791 од. автотранспортних засобів, що на 39% 
менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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ПРОДАЖІ АВТОТРАНСПОРТУ

Жовтневі продажі були на 3,7% нижче торішніх, що не дозволило авторинку за підсумками 10 
місяців повернутися до тренду зростання (-2,7% за підсумками 10 місяців).
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РЕЄСТРАЦІЇ АВТО З ЕЛЕКТРИЧНИМ ДВИГУНОМ

За три квартали 2020 року було зареєстровано 5430 автомобілів з електричним приводом (+6% 
порівняно з минулорічним показником).
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ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА ЗАВОД ЄВРОКАР

Президент України доручив розробити стратегію розвитку автомобільної промисловості, 
робота над якою наразі активно продовжується. Перший крок вже зроблено – напрацьовано 
Візію автомобільної стратегії України.
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БАТАРЕЇ НА КОЛЕСАХ (ТЕХНОЛОГІЇ V2H ТА V2G)

Один електромобіль може забезпечити електроенергією сімейний будинок протягом трьох-
чотирьох днів. Усе це стає можливим завдяки розвитку технологій Vehicle-to-Home та Vehicle-
to-Grid.
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ГОЛОВНІ ПОДІЇ ОСЕНІ 
КРУГЛИЙ СТІЛ «ЕЛЕКТРОМОБІЛІ MADE IN UKRAINE: 
МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?»

15 вересня 2020 року

м. Київ, КВЦ “Парковий“

Фото: Федерація автопрому України
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Захід став платформою для 
обговорення перспектив 
щодо перетворення України 
на хаб з виробництва 
високотехнологічної продукції, 
якою, безперечно, є електричний 
транспорт та елементи його 
інфраструктури, та надання 
українцям можливості придбати 
екологічний транспорт.

Докладніше на сайті

Обговорити на Facebook

КОРОТКО 
ПРО ГОЛОВНЕ

https://fra.org.ua/uk/pc/priess-tsientr/ofitsial-nyie-soobshchieniia/kruglii-stil-elektromobili-made-in-ukraine-mif-chi-realnist
https://www.facebook.com/UAFed/posts/1978666505606109
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Держава сьогодні має підтримувати 
розвиток електромобільної галузі, 
оскільки саме вона може стати тим 
локомотивом, який виведе нашу 
економіку з того стану, у якому вона 
тепер перебуває. 

Перший блок законопроектів – це 
стимулювання попиту на електромобілі. 
Другий блок, на який раніше, на жаль, не 
зверталася увага, – стимули для розвитку 
виробництва електротранспорту. Це 
ті преференції, які надають сьогодні 
практично всі передові країни світу 
в рамках вільних економічних зон, 
індустріальних парків тощо. 

Ми сподіваємося, що ці законопроекти 
дадуть потужний старт галузі в цілому в 
Україні та наша країна стане першою 
в експорті електромобілів, передових та 
IT-технологій тощо.

ОЛЕКСАНДР ОНИЩУК
Помічник-консультант народного 
депутата України Роберта Горвата
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Наразі Україна стимулює лише ввезення 
готових електромобілів – це добре для 
покупця, але погано для виробника та 
потенційного інвестора. 

Завідомо невигідно виробляти в Україні 
автомобілі, якщо є пільги на ввезення 
готового автомобіля. 

З точки зору промислової політики, 
держава має стимулювати саме 
виробництво електротранспорту в 
Україні, тим більше, що ми можемо це 
забезпечити.

ДМИТРО КИСИЛЕВСЬКИЙ
Заступник Голови Комітету Верховної Ради 
України з питань економічного розвитку
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Електромобільний ринок має дуже 
великий потенціал. І ті держави, 
які сьогодні подумають про свого 
виробника, у майбутньому будуть від 
цього отримувати дивіденди. 

Україна займає 2-ге місце у світі за 
кількістю електричних систем для 
тролейбусів. Використовуючи вже діючу 
мережу, можна охопити зростаючий 
старт і з меншими витратами 
забезпечити мешканців екологічним 
транспортом. 

Законопроекти 3476, 3477 – це 
шанс отримати нові робочі місця та 
виробництво в Україні.

ІВАН КУЗОВКІН
Заступник Голови Правління ПрАТ 
«Концерн-Електрон»
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В Україні виробляти автомобілі немає 
економічного сенсу. Тож коли мова 
йде про те, що ми якимось чином 
намагаємося простимулювати 
виробництво автомобілів в Україні, 
насправді це не так. Ми намагаємося 
зробити схожі умови з імпортом, адже 
імпорт перебуває у більш пільгових 
умовах. 

Економіка без власної промисловості, 
без створення робочих місць не може 
існувати. 

Якщо ми хочемо бути країною, яка 
виробляє електричні автомобілі, 
а пізніше – автономні автомобілі, 
ми повинні змінити підхід, змінити 
мислення. По-перше, виробник має 
перебувати у більш вигідних умовах, 
ніж імпорт. І по-друге, ми маємо бути 
конкурентоздатними порівняно з іншими 
країнами, які також розуміють, що за 
електричною, автономною мобільністю 
– майбутнє і також конкурують і 
намагаються залучити інвестора та 
стати майданчиком для виробництва 
таких транспортних засобів.

ОЛЕГ БОЯРИН
Голова Федерації автопрому України, 
Голова Групи компаній «Єврокар»
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У контексті обговорення стратегічного 
бачення розвитку і бачення 
електромобільної галузі в цілому, зараз 
є дуже багато питань та кроків, які 
належить зробити. 

Зокрема, як заряджати електромобілі 
вночі, щоб вирівняти нашу 
енергосистему. Також, зважаючи на 
ріст кількості електрозарядних станцій 
та електромобілів в Україні, необхідно 
вирішити питання щодо регуляції цього 
ринку.

МАРИНА КИТІНА
Експерт транспортних інновацій в Офісі 
реформ при Міністерстві інфраструктури 
України
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Кількість електромобілів та зарядних 
станцій в Україні значно перевищує, ніж 
у сусідніх країнах Європи. 

Але ми не можемо стояти на місці, 
адже за останній рік Польща втричі 
збільшила кількість електромобілів 
саме за рахунок державної підтримки. 

Великий потенціал в Україні я бачу 
в розвитку легкого комерційного 
транспорту, який легко освоїти у 
виробництві. Як показує європейський 
ринок, цього року продажі такого 
транспорту склали 150 тис. одиниць, 
тож тут є потенціал для розвитку.

ВАДИМ ІГНАТОВ
Заступник Голови Правління Української 
асоціації учасників ринку електромобілів  
EV-UA
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У контексті обговорення стратегічного 
бачення розвитку і бачення 
електромобільної галузі в цілому, зараз 
є дуже багато питань та кроків, які 
належить зробити. 

Зокрема, як заряджати електромобілі 
вночі, щоб вирівняти нашу 
енергосистему. Також, зважаючи на 
ріст кількості електрозарядних станцій 
та електромобілів в Україні, необхідно 
вирішити питання щодо регуляції цього 
ринку.

МИХАЙЛО СОКОЛ

Директор із стратегічного планування 
та розвитку бізнесу ПАТ «Автомобільна 
компанія «Богдан Моторс»
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Мінекономіки підтримує ідею зміщення 
акцентів з імпорту електромобілів на 
виробництво в Україні. 

Якщо оцінювати можливості 
виробництва, для цього або вже готові 
елементи виробничого ланцюжку, 
або вони можуть бути створені – це, 
зокрема, наявність покладів літієвої 
сировини, металургійна база, 
порівняно високий рівень розвитку 
інфраструктури, автомобільні 
підприємства, які за сприятливих умов 
можуть досить оперативно налагодити 
виробництво електричного транспорту.

АНДРІЙ БОЯРУНЕЦЬ
Державний експерт експертної групи 
з питань формування політики та 
аналітичної підтримки прийняття рішень 
директорату промислової політики 
та стимулювання розвитку регіонів 
Мінекономіки
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с. Соломоново,
Закарпатська область

25 вересня 2020 року

Фото: Федерація автопрому України, Офіс Президента України

ГОЛОВНІ ПОДІЇ ОСЕНІ 
ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА ЗАВОД ЄВРОКАР
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Президент України Володимир 
Зеленський запропонував представникам 
автомобільної промисловості спільно 
з Міністерством інфраструктури та 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства розробити 
стратегію розвитку автомобільної галузі 
країни.  

Він зазначив, що Україна повинна мати 
власне виробництво та промисловість і не 
будувати економіку виключно на торгівлі чи 
аграрному секторі.

«Якщо цього не буде, ми завжди 
відставатимемо від інших, а це не може 
бути нашим вибором. Тож промисловість 
будемо підтримувати. А от щодо форм 
такої підтримки треба дуже уважно 
подумати, підійти до цього питання 
максимально раціонально». 

Докладніше на сайті

Обговорити на Facebook

КОРОТКО 
ПРО ГОЛОВНЕ

https://fra.org.ua/uk/pc/priess-tsientr/ofitsial-nyie-soobshchieniia/prezident-ukrayini-volodimir-zelenskii-u-ramkakh-vizitu-na-zavod-evrokar-doruchiv-rozrobiti-strategiiu-avtomobilnoyi-promislovosti-ukrayini
https://www.facebook.com/UAFed/posts/1991098187696274
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Треба розуміти, що ніхто, крім нас, за 
нас сильну країну не відбудує. На жаль, 
та модель економіки, яка нав’язується 
Україні зовні, по суті має колоніальний, 
сировинний формат, у той час як увесь 
світ думає про виробництво Industry 4.0.

Зараз в України є унікальна можливість 
не доганяти потяг, що вже відправляється, 
а визначитися з напрямом розвитку в 
фарватері глобальних змін. 

Я вірю, що в України є можливості, які 
реально використати, якщо буде чіткий 
та зрозумілий план.

ОЛЕГ БОЯРИН
Голова Федерації автопрому України, 
Голова Групи компаній «Єврокар»
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Прорив України – це залучення прямих 
іноземних інвестицій та перенесення 
високотехнологічних виробництв в 
Україну. Це перший етап створення 
інноваційної, високотехнологічної 
країни. Інструментарій відомий, і ним 
скористалися, і користуються, в т.ч. 
розвинені країни: спеціальні економічні 
зони, території пріоритетного розвитку, 
індустріальні парки та технопарки. 

Просимо підтримати ідею відродження 
і створення таких інструментів. Маючи 
різноманітний набір стимулюючих 
законів, жодна економічна розвідка світу 
повз не пройде, а інвестор відчуватиме, 
що бажаний у цій країні. Переконаний, 
це стимулює потік інвестицій в Україну.

ВОЛОДИМИР ПАНОВ
Голова Федерації роботодавців 
Закарпаття



Review №7818

Дуже важливо запровадити  на 
законодавчому рівні систему дуальної 
освіти, елементи якої в Україні 
подекуди практикуються окремими 
підприємствами. Потребуємо 
системної державної підтримки 
збереження кадрового потенціалу в 
країні.

МИХАЙЛО ДУРАН
Генеральний директор ТОВ «Джейбіл 
Юкрейн Сьоркіт Лімітед»

Дуже добре, що керівництво України 
відкрите до діалогу, Особливо цікавий 
законопроект, що забезпечує 
держзахист і зниження податкового 
навантаження. Сподіваюся, що 
результати наших обговорень 
ми побачимо в найближчому 
майбутньому.

ЙОЗЕФ ПОЛАК
Генеральний директор ТОВ «Ядзакі 
Україна»
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Наразі продовжується активна робота з розробки 
плану розвитку автомобільної промисловості, яку 
Президент України Володимир Зеленський доручив 
розробити представникам автомобільної галузі 
спільно з Міністерством інфраструктури України та 
Міністерством економіки. 

І перший крок вже зроблено – було напрацьовано візію 
стратегії розвитку автомобільної промисловості. 

Це поки що тільки вектор розвитку української 
автомобільної галузі в контексті тих змін, що відбуваються 
у світовому автопромі. Завдання – почати рухатися за 
цим вектором, визначитися із точкою відліку і точкою 
напрямку, знайти найоптимальніший маршрут і після 
встановлення GPS координат віднайти інструменти та 
необхідні ресурси для руху в цьому напрямку. 

Попереду щонайменше 4 стратегічні сесії з розробки 
безпосередньо стратегії та кілька тижнів роботи у рамках 
робочих груп, але конкретні кроки  та інструменти 
реалізації вже напрацьовуються експертами 
автомобільної галузі, аналітиками з УПЗЕ, Міністерством 
інфраструктури України і Міністерством економіки. 

Далі буде!

РОЗРОБКА ВІЗІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ 
СТРАТЕГІЇ

Дивитися презентацію Візії автомобільної стратегії

Обговорити на Facebook

https://view.genial.ly/5f7711a373991b0cf572d10d?fbclid=IwAR3VyDKP1FgCkgTLpk2DbqNZDiH6NyehRI2zxFQ8Fj3DrGOukI9L3iwUNUc
https://www.facebook.com/UAFed/posts/2040127712793321


Review №7820

Фото: mitsubishi-motors.com

АНАЛІТИКА 
БАТАРЕЇ НА КОЛЕСАХ (ТЕХНОЛОГІЇ V2H ТА V2G)
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Автомобільний ринок стає все більш електричним – частка 
екологічних автомобілів у продажах в Європі за підсумками першого 
півріччя цього року виросла майже втричі та склала вже 8%. 

Але такий швидкий розвиток створює нові вимоги до електромереж, 
адже це означає, що велика кількість електромобілів буде 
заряджатися одночасно, наприклад, у пікові години ввечері. Цю 
проблему часто називають одним з основних стримуючих факторів 
та ризиків розвитку електричного транспорту у світі.

Але технології не стоять на місці. Як вам ідея, щоб електромобіль не 
тільки споживав електроенергію, але і повертав надлишки у мережу?

Доведений факт – один електромобіль може забезпечити 
електроенергією сімейний будинок протягом трьох-чотирьох днів. 

Усе це стає можливим завдяки розвитку технологій Vehicle-to-Home 
(V2H) та Vehicle-to-Grid (V2G). 

ЯК ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ МОЖЕ ЖИВИТИ ВАШ 
БУДИНОК?

Життя власника V2G-мобіля виглядатиме приблизно так: вночі, 
коли навантаження на електромережу мінімальне і тарифи 
на електроенергію невисокі, електромобіль заряджається. 
Вранці в пікові години, діставшись до робочого місця, водій 
продає невикористану енергію за високим тарифом. Після 
обіду, в години середнього навантаження, транспортний засіб 
можна підзарядити, а ввечері – продати надлишки енергії за 
високим тарифом.

Такий же принцип працює і з автономною домашньої 
мережею. Енергообмін між автомобілем і будинком стає 
можливим завдяки системі Vehicle-to-Home. Електромобіль 
здатний забезпечувати середньостатистичний приватний 
будинок енергією протягом кількох днів.

Використання V2G в поєднанні з V2H дозволяє власникам 
домашніх сонячних панелей стати одночасно і виробником, 
і споживачем енергії. Отримуючи енергію від домашніх 
сонячних панелей, водій заряджає свій транспорт, а потім 
продає надлишки енергії міської мережі в періоди високого 
навантаження.

Для роботи цих технологій потрібні спеціальні зарядні 
двонаправлені пристрої, що виступають інтерфейсом 
між мережею та електромобілем. Коли електромобіль 
заряджається від  мережі електроенергія подається у вигляді 
змінного струму, а акумулятори електромобіля зберігають 
постійний струм.

Таким чином, V2H та V2G дозволяють створити ідеальне 
поєднання двох найбільш перспективних технологій – 
електричної мобільності та сонячної енергії. 

Сонячні панелі перетворюють енергію сонця в електрику, 
а батарея електрокару – використовується як накопичувач 
енергії, постачаючи її в дім, коли це необхідно.

ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ – ЦЕ ВЖЕ НЕ ТІЛЬКИ ЗАСІБ 
ПЕРЕСУВАННЯ,..

Фото: mitsubishi-motors.com
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За прогнозами IEA (Sustainable Development Scenario 2030), 
у випадку вечірньої зарядки електромобілі будуть додавати 
60 ГВт до пікового попиту в Китаї, 50 ГВт в Сполучених Штатах та 
Європейському Союзі та 20 ГВт в Індії до 2030 року.

На глобальному рівні це еквівалентно приблизно половині 
встановлених потужностей атомної енергетики у 2018 році.

Однак 60% пікового навантаження, пов’язаного з електромобілями, 
можна уникнути, змінивши період зарядки на кілька годин. 

В цілому, за сценарієм ІЕА, електричні транспортні засоби 
матимуть 4% світового річного попиту на електроенергію (для 
порівняння – зараз цей показник складає 0,3%). 

За прогнозами,  до 2030 року кількість електромобілів сягне 250 
мільйонів на основних ринках електромобілів (Китай, ЄС та США), 
що може спровокувати зростання частки зарядки в піковий період 
до 4-10% в цих регіонах.

І технології V2H та V2G допомагають вирішити ці проблеми, адже 
вони перетворюють електрокар зі споживача електроенергії на 
постачальника.

У 2030 році в Китаї, Індії, ЄС та США технологія V2G може допомогти 
уникнути потреб у виробництві електроенергії в 380 тераватт-
годин (TWh) під час пікового попиту. Це майже еквівалентно 
загальному обсягу споживання електроенергії в Італії у 2018 році.

Якби V2G від електромобілів задовольняв піковий попит замість 
виробництва на основі викопного палива, у всьому світі можна 
було б уникнути 330 мільйонів тон викидів CO2 (Mt CO2). Це 
еквівалентно загальному обсягу викидів СО2, пов’язаних з 
енергетикою, у всій Італії у 2018 році.

НАВІЩО ЦЕ НЕОБХІДНО?
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Фінансові, енергетичні та соціальні переваги технологій V2H та 
V2G зробили їх довгоочікуваним нововведенням на ринку, але 
поки вони ще не досягли повного прогресу через ряд проблем, 
які ще мають бути вирішені.

Серед переваг – можливість електропостачання під час 
відключення електроенергії та у пікові години споживання, 
ефективне використання відновлювальних джерел енергії, 
можливість заощаджувати на різниці тарифів в різний час доби.

Усе це добре, але є кілька «але»… Зокрема, потребує 
додаткового вивчення ризик прискореної деградації 
акумулятора та необхідно забезпечити підтримку технологій V2G 
зі стандартами зарядки CCS, яка поширена в Європі. 

PROS & CONS

У звіті Стратегічного Форуму з важливих проєктів, що становлять 
загальноєвропейський інтерес, відзначають  перспективність 
напряму V2G як важливого активу, що забезпечує безпечну, 
конкурентоспроможну і стійку енергію і сприяє декарбонізації 
транспорту. 

У планах – розробка і створення перших пілотних ліній на 
підтримку майбутнього великомасштабного розгортання V2G 
по всій Європі (КPI до 2030 року – 1 млн систем V2G). 

У Франції дослідження системного оператора RTE (Réseau de 
Transport d’Électricité) показало, що V2G може мати щорічну 
вигоду для потужностей в 200-700 млн євро на рік до 2035 р. 
Технологія може зменшити піковий попит на електроенергію, 
покращити інтеграцію відновлюваних джерел енергії та 
зменшити викиди СО2 в Європі.  Тому на європейскьому рівні 
можливості V2G оцінюють до декількох мільярдів на рік.

ЩО РОБИТИМЕ ЄС, ЩОБ ТЕХНОЛОГІЇ V2G 
СТАЛИ ПОВСЯКДЕННІСТЮ?
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За сценаріями майбутнього розвитку енергетики Національної 
мережевої системи електропостачання (ESO), до 2050 року до 
45% домашніх господарств будуть активно надавати послуги 
V2G.

Тож вже дуже скоро транспорт і енергетика будуть тісно 
пов’язані між собою завдяки акумуляторним батареям. І від 
того, наскільки достатньою буде їх кількість, буде залежати 
електрифікація транспорту та перехід до відновлювальних 
джерел енергії.

V2H та V2G – непрості технології, які можуть стати проривом для 
енергетики і власників електромобілів. Втім, і досі залишається 
відкритим питання – як цього досягти? І головне – як до цих нових 
трендів може долучитися Україна?

СИНЕРГІЯ ТРАНСПОРТУ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 
БЛИЗЬКО?

Вже сьогодні технологію V2H підтримують електромобілі Nis-
san (Leaf & e-NV200), Renault (Zoe), Mitsubishi (Outlander) та 
деякі автомобілі на паливних елементах – MIRAI і Honda Clar-
ity від Toyota, що можуть використовувати розумну зарядку 
від V2H, виробляючи електроенергію за допомогою водню та 
постачаючи її до будинку.

І MIRAI, і Clarity здатні подавати 9 кВт електроенергії, яка може 
забезпечувати звичайне домогосподарство до 6-7 днів.

А от реалізація технології двонаправленної зарядки V2G 
зараз ще на порядку денному технологічного розвитку. 
Напрацюваннями у цьому напрямі займаються, зокрема, Nis-
san Motor Corporation, Audi AG, FCA, Група Renault, Honda Mo-
tor Company, Mitsubishi Motors Corporation.

ХТО НА ПЕРЕДОВІЙ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН?

Докладніше на сайті

Обговорити на Facebook

https://fra.org.ua/uk/an/publikatsii/analitika/batareyi-na-kolesakh
https://www.facebook.com/UAFed/posts/2038962562909836
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СТАТИСТИКА: ВИРОБНИЦТВО АВТОТРАНСПОРТУ
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ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ ДИНАМІКА (ЩОМІСЯЧНА)

ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ ВИРОБНИКИ (ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА)

802

441 432

787

146

246

59 87

286

172

38

784

606

Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень

Виробництво легкових авто (од.)

5 381

0

2 785

426-48%

ПрАТ "Єврокар" ПАТ "ЗАЗ"

Виробництво 2019 10 М (од.) Виробництво 2020 10 М (од.) динаміка росту (падіння) період до періоду (%)
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ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ ДИНАМІКА (ЩОМІСЯЧНА)

ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ ВИРОБНИКИ (ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА)

30

5

20

8

2 2
0

12

0

4

0

4 4

Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень

Виробництво вантажних авто (од.)

n/a
15

96

n/a 0

36

-100% -63%

ПАТ "АвтоКрАЗ" ПАТ "ЗАЗ" АТ "Черкаський автобус"

Виробництво 2019 10 М (од.) Виробництво 2020 10 М (од.) динаміка росту (падіння) період до періоду (%)
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АВТОБУСИ ДИНАМІКА (ЩОМІСЯЧНА)

АВТОБУСИ ВИРОБНИКИ (ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА)

81

98
105

54

77

40

0

27

50
60

83
73 77

Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень
Виробництво автобусів (од.)

173

331

59 68 73

155

241

49 49 50
-10% -27% -17% -28% -32%

ПрАТ "Чернігівський 
автозавод" (Корпорація 

"Еталон")

АТ "Черкаський автобус" ПАТ "ЗАЗ" Корпорація "Богдан" ПАТ "Завод "Часівоярські 
автобуси"

Виробництво 2019 10 М (од.) Виробництво 2020 10 М (од.) динаміка росту (падіння) період до періоду (%)
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СТАТИСТИКА: ПРОДАЖІ АВТОТРАНСПОРТУ
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ЛЕГКОВІ АВТО ДИНАМІКА (ЩОМІСЯЧНА)

LCV ДИНАМІКА (ЩОМІСЯЧНА)

9 142 8 870 9 410

6 957 6 985
6 259

3 604

5 855
7 138

8 900

6 850
7 738

8 751

28,9% -3,0% 6,1% -26,1% 0,4% -10,4% -42,4% 62,5% 21,9% 24,7% -23,0% 13,0% 13,1%

Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень

2020

Легкові авто, шт. % росту (падіння) до попереднього періоду

743 730

961

624 629 642

395
513 486

894
741

1 119

932

13,3% -1,7% 31,6% -35,1% 0,8% 2,1% -38,5% 29,9% -5,3% 84,0% -17,1% 51,0% -16,7%

Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень

2020

LCV, шт. % росту (падіння) до попереднього періоду
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ЛЕГКОВІ АВТО ТОП-10 (ПРОДАЖІ)

LCV ТОП-10 (ПРОДАЖІ)
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3% 4%

-19% -20% -21%
-27%

-14%

8%

27%

7%

RENAULT TOYOTA KIA SKODA HYUNDAI NISSAN VW SUZUKI PEUGEOT MAZDA

Продажі 10 М 2019  (од.) Продажі 10 М 2020 (од.) % росту (падіння) до попереднього періоду
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-69%

-5%

149%

FIAT RENAULT CITROEN PEUGEOT FORD VW MERC.-BENZ GAZ HYUNDAI IVECO

Продажі 10 М 2019 (од.) Продажі 10 М 2020 (од.) % росту (падіння) до попереднього періоду
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ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ ТОП-10 БРЕНДІВ (ЧАСТКА РИНКУ)

LCV ТОП-10 БРЕНДІВ (ЧАСТКА РИНКУ)

16,75%
15,12%

7,20%
5,48% 4,83% 4,68% 4,50%

3,33% 3,32% 3,32%

RENAULT TOYOTA KIA SKODA HYUNDAI NISSAN VW SUZUKI PEUGEOT MAZDA

24,72%

20,07%

13,68% 13,49%

8,79%
6,58%

4,79%

1,56% 1,41% 1,32%

FIAT RENAULT CITROEN PEUGEOT FORD VW MERC.-BENZ GAZ HYUNDAI IVECO
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СТАТИСТИКА: РЕЄСТРАЦІЇ АВТО З ЕЛЕКТРИЧНИМ ДВИГУНОМ
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ЕЛЕКТРОМОБІЛІ ДИНАМІКА (ЩОКВАРТАЛЬНА)

ЕЛЕКТРОМОБІЛІ СТРУКТУРА РИНКУ

729
916 784 781 825

1 245

1 736 1 751

1 287

1 705

2 140 2 050

1 605
1 764

2 061

0% 26% -14% 0% 6% 51% 39% 1% -26% 32% 26% -4% -22% 10% 17%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2017 2018 2019 2020

Реєстрації (од.) % росту (падіння) до попереднього періоду

24
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64
7

92
5

74
1

10
77

59
5

48
6

43
8

15
9

10
5

8

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Інші
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ЕЛЕКТРОМОБІЛІ ТОП-5 БРЕНДІВ (РЕЄСТРАЦІЇ)

ЕЛЕКТРОМОБІЛІ ТОП-5 БРЕНДІВ (ЧАСТКА РИНКУ)

32%

28%

5% 5% 5%

NISSAN TESLA CHEVROLET FIAT VOLKSWAGEN

24
75

70
5

18
8

22
5

24
3

17
36

15
34

29
6

28
8

24
6

-30%

118%

57%
28%

1%

NISSAN TESLA CHEVROLET FIAT VOLKSWAGEN
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Розповсюджується безкоштовно в електронному вигляді.
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