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БЛОК 1
3

КЕНК, АБО КИЇВСЬКА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
ОБ’ЄДНУЄ В СОБІ ГРУПУ
КОМПАНІЙ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ
І МОДЕРНІЗУЮТЬСЯ В РАМКАХ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ
УКРАЇНИ, ЩОБ ЗРОБИТИ
БІЗНЕС І ПРОМИСЛОВІСТЬ
ЕНЕРГЕТИЧНО НЕЗАЛЕЖНИМИ.

БЛОК 1

Протягом
7-ми років
підприємства
групи КЕНК
змогли
досягти таких
результатів:

1
2

налагодили власний імпорт сонячних
панелей в Україну
створили одну з найбільших дилерських
мереж з продажу та встановлення
побутових сонячних електростанцій

3

сформували професійну і технічно
оснащену команду з побудови
промислових СЕС

4

організували потужну Балансуючу групу
на ринку електричної енергії

5

ефективно постачають електроенергію
більш ніж 150-ти підприємствам і
господарствам в різних галузях

6

закупили для своїх клієнтів вже близько…..
млн кВт за вигідними цінами завдяки
правильній роботі трейдерів та аналітиків

4

Щодня ми продовжуємо рухатися
в кожному з напрямків.

БЛОК 2
5

Проект «Енергетична
незалежність» - це власна
ініціатива КЕНК, яка
спрямована на підтримку
процесу декарбонізації
енергетики задля підтримки
українського бізнесу.

ПІДТРИМУЮЧИ ПРОЦЕС
ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ
ЕНЕРГЕТИКИ, КЕНК
ЗАПУСКАЄ
ВЛАСНИЙ ПРОЕКТ
«ЕНЕРГЕТИЧНА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ»
ДЛЯ ПІДТРИМКИ
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ.

БЛОК 2
6

МІСІЯ
ПРОЕКТУ:

МЕТА
ПРОЕКТУ:

ЦІЛЬ
ПРОЕКТУ:

зменшення залежності
українських підприємств
від коливання цін на
електричну енергію.

оптимізація витрат
на встановлення сонячних
електростанцій для
забезпечення власних
потреб підприємства.

будівництво сонячних
електростанцій, які вже
в 2022 році будуть здатні
забезпечити потреби
підприємств в електричній
енергії більш
ніж на 24 000 МВт на рік.

БЛОК 3

Чому
важливо
сьогодні
важливо бути
енергетично
незалежним?

1

Постійні коливання цін на енергоресурси на спотових
ринках, закрема ринку РДН, висока собівартість
продукції з урахуванням енергетичної складової
РІШЕННЯ:
власне резервне енергозабезпечення завдяки сучасним
сонячним електростанціям, що виробляють енергію
навіть в умовах низької сонячної активності

2

Тенденція зростання тарифів в зв’язку з інтеграцією ОЕС
України в 2023 році (в рамках європейської системи
ENTSO-Е)

7

РІШЕННЯ:
можливість бути конкурентоспроможним на ринку ЄС
за умови споживання енергії сонця для виробництва

БЛОК 3

Чому
важливо
сьогодні
важливо бути
енергетично
незалежним?

3

Обов’язкова декарбонізація (зменшення поглинання
енергії від переробки нафтопродуктів) на законодавчому
рівні держави
РІШЕННЯ:
можливість використовувати надлишково вироблену
електричну енергію в наступних розрахункових періодах
(завдяки механізму підтримки ВДЕ «Net Metering»
від Уряду України)

4

Зростаючі ціни на сировину

7

РІШЕННЯ:
найкращий момент для інвестування у завтрашній
день власного підприємства, можливість впливати на
собівартість свого продукту

БЛОК 4

Економічний розрахунок

9

Приклад розрахунку економічної вигоди для підприємства з встановленою СЕС
під власне споживання обсягом 500 Квт (DC) та споживанням 450 000 кВт на
місяць або 5 400 000 кВт*год
Середня вартість будівництва 1 кВт

від 600$ або 16800 грн.**

К-ть електричної енергії, виробленої
такою СЕС протягом року

766 964 кВт*рік

Загальна вартість будівництва
такої СЕС

300 000$ – 8 400 000 грн.

К-сть виробленої електричної
енергії за 25 років

19 174 100 кВт.

Середня вартість 1 кВт виробленого
СЕС за 25 років

0,61 грн.

Економія на оплаті рахунків за
електричну енергію протягом
25 років

93 761 349 грн.***
* При споживанні рівним графіком кожну годину, Одеська
область;
** При курсі долара 28 грн
*** При розрахунковій вартості 1 кВт на рівні 5,50 грн.

БЛОК 4

Економічний розрахунок
Термін повної окупності СЕС – менше 3 років,
враховуючи лише вартість активної електричної
енергії.
При врахуванні середньостатистичного тарифу
на розподіл СЕС вийде на самоокупність на 4 році
експлуатації.

10

Вже з 4-го року Ви почнете отримувати до 30%
електричної енергії умовно безкоштовно!
* При споживанні рівним графіком кожну годину, Одеська
область;
** При курсі долара 28 грн
*** При розрахунковій вартості 1 кВт на рівні 5,50 грн.

БЛОК 4

Як доєднатись до проекту «Енергетична
незалежність» ?
Ми допоможемо Вам швидко і правильно підключитись
до проекту, адже вставлення СЕС

11

- Не потребує
зайвої дозвільної
документації

- Не вимагає
отримання
статусу
виробника
електричної
енергії

- Дозволяє
щороку
зменшувати
термін
окупності, та
разом з цим –
збільшувати
вигоду через
зростання цін
на енергоносії

- Допоможе
збільшити
екологічність
Вашої продукції
та виробництва

- Дасть
можливість
збільшити
покриття
власних потреб
споживання до
рівня 30-50%
(при застосуванні
механізмів «Net
Metering»)

БЛОК 5

Наші проекти

Сонячна електростанцію під власне
споживання для магазина у с. Теофіполь
Хмельницької області.
Об`єкт має загальну потужність
за сонячними панелями 24.57 кВт.,
складається з 54 сонячних батарей
потужністю 455 Вт кожна.

12

Для забезпечення високої ефективності
роботи СЕС, у якості перетворювача
струму обрано 30-кіловатний інвертор
«Хуавей».изкоштовно!

БЛОК 5

Наші проекти

Сонячну електростанція на території
дитячого оздоровчого табору у місті
Скадовськ Херсонської області.
Об`єкт має загальну потужність за
сонячними панелями 40,66 кВт.,
складається з 76 сонячних батарей
потужністю 535 Вт кожна.

13

Для забезпечення високої ефективності
роботи СЕС, у якості перетворювача
струму обрано 50-кіловатний мережевий
інвертор «Хуавей».

БЛОК 5

Наші проекти

Сонячна електростанцію під власне
споживання на території пансіонату у
с.Щасливцеве Херсонської області.
Об`єкт має загальну потужність
за сонячними панелями 76,8кВт.,
складається зі 128 сонячних батарей
потужністю 600 Вт кожна.
Для забезпечення високої ефективності
роботи СЕС, у якості перетворювача
струму обрано два 30-кіловатних
мережевих інвертора «Хуавей».

14

оштовно!

БЛОК 6

Ви з нами?

15

Станьте
енергетично
незалежними
разом з
професійною
командою
«Київської
енергетичної
компанії»

напряму імпортуємо сонячні панелі
в Україну
самостійно виробляємо оцинковані
кріплення для монтажу станцій
маємо технічно підготовлений
штат постійних співробітників по
встановленню станцій
здобули реальний досвід будування
схожих проектів
надаємо гарантійне обслуговування
та цілодобову підтримку
маємо офіційний статус
«електропостачальника», тому при
підключенні станції беремо на себе
врегулювання балансу з точки зору
ціноутворення

Все, що обертається навколо нас –
грандіозна енергія.
Але справжня грандіозність полягає в тому,
щоб знайти спосіб здобути цю енергію.

«

«

																							
																						 Нікола Тесла

