
Проект «Енергетично не залежна Україна» 

1. Україна не буде залежати від інших країн на 

енергетичному ринку. 

2. Децентралізація енергетичної системи знизить тарифи, 

монополія енергетичної системи не має право на життя в 

Україні. 

3. Громадяни країни повинні не залежати в майбутньому 

від бажання уряду, олігархів маніпулювати цінами на 

комунальні послуги та отримання прибутку за схемами 

Ротердам +. 

4. Бізнес в Україні з розвитку виробництва сонячних 

панелей і вітро-генераторів в Україні. 

5. Бізнес в Україні по переобладнанню бензинових і 

виробництва нових електромобілів. 

 

1. Україна не буде залежати від інших країн на 

енергетичному ринку.  

Політична воля Президента України щодо створення 

енергетично незалежної України дасть можливість об'єднання 

всього народу в незалежності від їх політичних поглядів. При 

створенні децентралізованої енергетичної системи в державі 

відпаде потреба в боротьбі з монополією і суттєво знизить 

потребу та витрати на зовнішні закупівлі енергоресурсів, що 

приведе до зниження тарифів для населення. Так само 

відпаде питання хто з політичних діячів де зберігає свої 

капітали і за кого голосувати на парламентських виборах, 

питання приват банку і т. д. Також дуже змінить передвиборчу 

риторику, а саме не що зроблю коли прийду до влади, а що 

роблю зараз. Все це розбираємо по пунктам. 



2. Децентралізація енергетичної системи знизить тарифи, 
монополія енергетичної системи не має право на життя в 
Україні. 
 
 Нац банк є страховим гарантом вкладників до 100.000 
грн (це не точно, але не настільки важливо), завдання 
юридично дати можливості вкладати кошти на депозит під 
певний відсоток наприклад 10% річних не для користування 
банку який видає кредити під 20% +, а для певного проекту, 
під 10% річних для бюджету села, міста, школи, ОСББ, на 
проект «Енергетично незалежна Україна» 
На тих же волонтерських засадах як і на виборах президента 
України робила це Зе!Команда, шукаємо варіанти закупівлі 
обладнання і обговорює з колегами хто долучився для 
знаходження самих вигідних пропозиції, створюємо проекти 
для будівель, сіл, міст і т.д. Тобто потрібна автономія і 
якомога дешевше, сонячні панелі, вітро-генератори, електро 
конвертери. Це в свою чергу дасть можливість підприємцям 
робити закупівлі з Китаю, створювати власні виробництва що 
в свою чергу дає робочі місця і підвищує ВВП України, також 
позитивно впливає на зовнішню політику. Так само потрібні ті 
хто буде це все монтувати ті ж робочі місця і відповідно 
зростання ВВП. На прикладі школи допустимо це 1.000.000 
гривень і допустимо в школі 1.000 дітей, 1.000 грн не великі 
гроші для дитини, але не у кожного є і у когось дитина ще 10 
років буде вчиться, а в другого вже закінчує школу, та і взагалі 
ми податки платимо не для депутатів, а для розвитку країни 
та покращення життя. Тому ми вкладаємо гроші на депозит і 
отримуємо відсотки, а з державного бюджету 1.100.000 грн 
йде на конкретну ціль не 50.000.000 і заміна лампочок або 
фарбування підлоги, а решта на кишеню і відпадають 
практично всі питання, крім тих хто має на це гроші, а хто 
знайде знайомого або спонсора який покладе гроші на 
депозит під конкретний проект. І це дасть можливість навіть 
тим батькам які зараз без роботи або хочуть заробити 
додатково, чи просто зробити дітям тепло в кінці кінців, а не 
гадати прорве труби чи буде вчасно тепло. Я сумніваюся що 
в даному проекті когось хвилюватиме за кого хто голосував. 
Чим швидше ми об'єднаємося, чим швидше почнемо міняти 



те що в змозі змінити, а не обговорювати що зробить або не 
зробить нова команда тим раніше відчуємо зміни, але ми і є 
команда українців яких намагаються весь час розділити. На 
виборах до парламенту питання до кандидатів буде просте, у 
вас гроші в приват банку під 15% або в національному банку 
під 10% на проект «Енергетично незалежна Україна»? 
 
 

3. Громадяни країни повинні не залежати в майбутньому 
від бажання уряду, олігархів маніпулювати цінами на 
комунальні послуги та отримання прибутку за схемами 
Ротердам +. 
 
 При створенні таких енергетично незалежних міст, сіл, 
будинків, шкіл по мимо того що це енергетично незалежні 
об'єкти, екологія не страждає від вугільних котелень, с 
кожною новою установкою зменшується залежність від країни 
агресора в закупівлі вугілля, зменшується опалення 
навколишнього середовища, на далі відпадає потреба в 
постійних ремонтах тепло мереж. Візьмемо на прикладі село 
яке виробляє більше енергії ніж споживає, село повинно мати 
можливість продавати на внутрішньому ринку надлишки 
електроенергії через інтернет що дасть можливість зниження 
цін для тих хто все таки буде купувати проживаючи в 
багатоповерховому будинку, жителі якого не наважились себе 
забезпечити своєю енергією або не мають її в повному обсязі 
для своїх потреб. Це істотно знизить тарифи та раз і 
назавжди закриє питання щодо можливості монополії в 
енергетичній складовій комунальних платежів, в не 
залежності від монопольного комітету. На світовій арені тільки 
після початку такого проекту держава отримає світову 
підтримку, як держава яка в першу чергу думає за своїх 
громадян. Хлопці на передовій отримають ту підтримку яку їм 
жодна обіцянка не дала за п’ять років коли в дома витрачають 
половину, а то і більше грошей на комунальні послуги. 
 
4. Бізнес в Україні з розвитку виробництва сонячних 
панелей і вітро-генераторів в Україні. 



 
  Ми продаємо ресурси як металобрухт чорних і 
кольорових металів китайцям, а потім самі ж купуємо у них 
вироби і це не тому що у нас руки не з того місця ростуть і ми 
не можемо самі виробляти сонячні панелі або вітро-
генератори як на приклад. Виробництво яких при наявності 
потреби, при знятті обмежень і можливості без податків, 
дозволів і обмежень використовувати енергію вітру і сонця 
дуже швидко почне розвиватися без будь-яких вливань з боку 
державного бюджету. Мене вражає той факт що я повинен 
отримувати дозвіл на користування сонцем і вітром, а колись 
сміялися над тим що за повітря треба буде платити. А 
депутати хочуть забрати повноваження у президента за якого 
я голосував і сподіваються це все провернути по типу вони 
зрозуміли п’ятирічні помилки. Для розгорнення цього питання 
та багатьох інших долучайтеся до обговорення проекту, 
головне щоб сам проект не був комерцією, а виготовлення 
обладнання та його монтаж це можливість підприємців для 
будування бізнесу. 
 
5. Бізнес в Україні по переобладнанню бензинових і 
виробництва нових електромобілів. 
 
  За виробництвом нових електромобілів коли буде 
розпочато проект «Енергетично незалежна Україна» не 
особливо потребує підказках або обговореннях на той час 
цим зацікавляться підприємливі люди, а ось з приводу 
переобладнання старих авто тут потрібна допомога держави, 
а точніше тієї ж політичної волі першої особи. Потрібно 
прибрати дозволи і обмеження на переобладнання 
автомобілів під електромобілі. Також ще не встиг розгорнуто 
розглянути це питання, чекаю на Вашу допомогу.  
 Також треба допомога в юридичних питаннях по даному 
проекту, розробка законопроекту для верховної ради, а то 
вони дуже зайняти і якщо будуть розробляти то не тільки ми, 
а й правнуки не дочекаються першого читання. 
 
 
P.s. У Володимира Олександровича і команди юристів, 



політологів зараз завдань хоч греблю гати, ми в свою чергу 
можемо його в цьому підтримувати і при цьому допомагати 
вирішувати питання на які можемо вплинути самотужки. На 
сам перед це об’єднає кожного українця. Цей проект я 
розробляю самотужки, так що долучайтесь с коментарями та 
розповсюдженням, він не має комерційної складової для 
когось окремо, але може допомогти кожному. Це екологія, 
допомога родинам бійців які знаходяться на фронті, допомога 
пенсіонерам дітям, простіше сказати кому це заважає чим 
перераховувати кому допомагає. Це якщо коротко в двох 
словах, один в полі не воїн, а разом ми непереможні. Слава 
Україні! 
Приєднуйтесь, репост ну і ви самі в курсі що робити :)  
 
Зробимо це разом! 
 
https://www.facebook.com/ZeTeamCherkassy/posts/2074826172815201?__tn__=K-R  

https://www.facebook.com/ZeTeamCherkassy/posts/2074826172815201?__tn__=K-R

