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АБРЕВІАТУРИ, СКОРОЧЕННЯ
*
 

 

en uk 

AC (alternating current) змінний струм 

ACD (automated connect device) пристрій автоматизованого 

підключення 

B2B (business-to-business) взаємодія між юридичними особами 

CCS (Combined Charging System)  система комбінованого заряджання 

CCS protocol протокол CCS 

CHAdeMO («CHArge de MOve») CHAdeMO, торгова назва способу 

швидкого заряджання батареї 

електромобіля 

CPO (charge point operator) оператор пункту заряджання 

DC (direct current) постійний струм 

DSO (Distribution System Operator) оператор системи розподілу 

ECISS (Emobility Communication & 

Information System Structure) 

ECISS («Структура системи 

комунікації та інформації 

електромобільності»), 

https://www.nklnederland.nl/eciss/meer-

over-eciss/  

ElaadNL Науково-дослідний центр з питань 

смарт-заряджання та інфраструктури 

електромобільності, www.elaad.nl  

EMP (eMobility Provider) постачальник послуг е-мобільності 

EV (electric vehicle) електромобіль 

EVCS (Electric Vehicle Charging 

Station) 

станція заряджання електромобілів 

EVSE (Electric Vehicle Supply 

Equipment) 

джерело живлення електромобіля 

GPS (global positioning system) система глобального позиціонування, 

GPS 

G2V (grid-to-vehicle) «з мережі в транспортний засіб» 

ICCB (In-Cable Control Box) вхідний кабельний блок управління 

LED (light emitting diode) світлодіод 

MSP (Mobility Service Provider) постачальник послуг мобільності 

NKL (Netherlands Knowledge Platform освітня платформа Нідерландів щодо 

                                           
*
 прим. перекладача 

https://www.nklnederland.nl/eciss/meer-over-eciss/
https://www.nklnederland.nl/eciss/meer-over-eciss/
http://www.elaad.nl/
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en uk 

for Public Charging Infrastructure) інфраструктури з загальнодоступного 

заряджання (www.nklnederland.nl) 

OSCP (Open Smart Charging Protocol) відкритий протокол смарт-

заряджання 

OCHP (Open Clearing House Protocol) відкритий протокол інформаційної 

служби 

OCPI (Open Charge Point Interface 

protocol) 

Відкритий протокол пункту 

заряджання  

OCPP (Open Charge Point Protocol/ 

Open Charge Alliance) 

відкритий протокол пунктів 

заряджання / об’єднання відкритого 

заряджання 

PLC (power line communication) передавання даних лінією 

електропередачі  

P2P (peer-to-peer) взаємодія на рівних 

Plug & Charge заряджання з розетки 

RFID (radio frequency identification) радіочастотна ідентифікація 

SGEMS (Sub-Group to foster the 

creation of an Electro-mobility Market 

of Services) 

Підгрупа для сприяння створенню 

ринку послуг з електромобільності 

STF (Sustainable Transport Forum) Форум сталого транспорту 

TSO (Transport System Operator) оператор транспортної системи 

V2G (vehicle-to-grid) «з транспортного засобу в мережу» 

WIFI (wireless fidelity) вай-фай («бездротова точність»), 

протокол і стандарт для організації 

локальних бездротових мереж 

WLAN (wireless local area network) бездротова локальна мережа 

ЄС Європейський Союз 

кВт кіловат (одиниця потужності) 

http://www.nklnederland.nl/
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1. ВСТУП 

Заряджання електромобілів – порівняно нова 

технологія, що розвивається стрімкими темпами. В 

результаті вживають багато різних термінів та 

визначень, які часто описують одне і те ж явище. 

Ця публікація дає змогу читачеві ознайомитись із 

відповідними термінами. Терміни згруповані за 

темами. Ця публікація має на меті дати чіткі 

визначення та пояснення щодо відповідних 

аспектів заряджання електромобілів
і
.  

Публікація підготовлена Нідерландським 

департаментом
1
 підприємств (www.rvo.nl ) у 

співпраці з ElaadNL, центром знань та інновацій у 

галузі інфраструктури інтелектуального 

заряджання в Нідерландах (www.elaad.nl ), та NKL, Нідерландською 

платформою знань стосовно інфраструктури загального користування 

(www.nklnederland.nl ). 

Ця публікація буде регулярно оновлюватися. Для отримання останньої версії 

перейдіть за посиланням: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/bibliotheek-elektrisch-

rijden . Доступна також версія цієї публікації нідерландською мовою. 

Пропозиції щодо вдосконалення цієї публікації вітаємо. Будемо раді 

отримати ваші відгуки за адресою: elektrischrijden@rvo.nl . Будь ласка, 

зазначте, чому на вашу думку конкретний текст є неправильним, недостатньо 

зрозумілим тощо. Ми цінуємо, якщо ви надаєте нам пропозицію щодо 

конкретного альтернативного тексту. 

 

2. ЗАРЯДНИЙ(-А) БЛОК, -СТАНЦІЯ, -ПУНКТ, РОЗНІМ 

Форум ЄС щодо екологічно безпечного транспорту 
іі
 дає такі визначення, що 

надають нам вихідну точку для цієї публікації. 

                                           
1
 Міністерство з економічних питань та кліматичної політики, що реалізує державну політику в 

галузі сільського господарства, сталого розвитку, інновацій, міжнародного бізнесу та співробітництва. 

http://www.rvo.nl/
http://www.elaad.nl/
http://www.nklnederland.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/bibliotheek-elektrisch-rijden
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/bibliotheek-elektrisch-rijden
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/bibliotheek-elektrisch-rijden
mailto:elektrischrijden@rvo.nl
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Джерело: STF: Sustainable Transport Forum (Форум сталого транспорту), SGEMS: Sub-

Group to foster the creation of an Electro-mobility Market of Services (Підгрупа для сприяння 

створенню ринку послуг з електромобільності) 

 
Джерело: STF: Sustainable Transport Forum (Форум сталого транспорту), SGEMS: Sub-

Group to foster the creation of an Electro-mobility Market of Services (Підгрупа для сприяння 

створенню ринку послуг з електромобільності) 
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Зарядний блок (пул) 

(Charging pool) 

Блок для заряджання складається з однієї або декількох станцій заряджання 

та місць для паркування. Пулом заряджання управляє одним оператор пункту 

заряджання (charge point operator – CPO) в одному місці / місцезнаходженні 

та в GPS-координатах. Пул заряджання - це важливий об’єкт інфраструктури 

"картографічного виду", об'єкт керівних інструментів та всіх функцій, що 

репрезентують собою процес заряджання. 

Зарядний блок як елемент інфраструктури на карті та оператора одного 

пункту заряджання визначають: одним місцеположенням / адресою та GPS 

координатами
 ііі

. 

 

Зарядна станція / Зарядний полюс / Зарядний пристрій / Станція 

заряджання електромобілів (EVCS) 

Charging Station / Charging Pole / Charging Dock / Electric Vehicle 

Charging Station (EVCS) 

Зарядна станція - це фізичний об'єкт з одним або декількома пунктами 

заряджання, які мають спільний інтерфейс для ідентифікації користувача. Всі 

фізичні інтерфейси «людина-машина» розташовані на зарядній станції. Деякі 

станції заряджання мають зчитувач значка/RFID
2
, кнопки, дисплеї, 

світлодіоди (LEDs). Інші станції є "Plug & Charge", без кнопок, дисплея тощо. 

У цих випадках транспортний засіб ідентифікується автоматично. Зарядну 

станцію визначають як: один фізичний об'єкт; один користувацький 

інтерфейс
iv
. 

 

Зарядний пункт / Місце заряджання / Джерело живлення електромобіля 

(EVSE) 

Charging Point / Charging Position / Electric Vehicle Supply Equipment 

(EVSE) 

Електрична енергія подається через зарядний пункт. Зарядний пункт може 

мати один або декілька рознімів (розетки або вилки) для приєднання різних 

типів з'єднувачів (див. розділ 3). Одночасно можна заряджати лише один 

транспортний засіб. Пункт заряджання визначають: як місце зарядження 

одного транспортного засобу за один раз. Іншими словами: зарядна станція 

має порівну зарядних пунктів та (виділених) місць для паркування 
v
. 

 

                                           
2
 RFID (англ. Radio Frequency Identifications, радіочастотна ідентифікація) - спосіб 

автоматичної ідентифікації об'єктів, за яким за допомогою радіосигналів зчитуються або 

записуються дані, що зберігаються в так званих транспондерах, або RFID-мітках 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Радіочастотна_ідентифікація - прим. перекладача 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Радіочастотна_ідентифікація
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Рознім 

Connector 

Рознім - це фізичний інтерфейс
3
 між станцією зарядки та електромобілем, 

через який подають електричну енергію: 

- штекер на кабелі (одна сторона має «чоловічий» штекер, а друга сторона 

«жіночу версію»). Вилку з одного боку з’єднують з кабелем розетки пункту 

заряджання, а штекер з іншого боку кабелю заводять у отвір для заряджання 

транспортного засобу; 

- штепсельна вилка, приєднана до нероздільного кабелю зарядної станції 

(зазвичай стосується станцій швидкої зарядки). Цю штепсельну вилку 

заводять в отвір на транспортному засобі; 

- індукційна пластина (див. главу 7); 

- пантограф (див. главу 7). 

Зазвичай кількість пунктів заряджання та кількість рознімів рівні, але не 

завжди. Наприклад, є зарядні станції, що складаються з 2 зарядних пунктів і 3 

рознімів. У цьому випадку можна використовувати не більше 2 рознімів, 

одночасно заряджати не більше 2 транспортних засобів (один змінним, інший 

постійним струмом). 

 

 

 

                                           
3
 Інтерфейс (від англ. interface — поверхня розділу, перегородка) – сукупність засобів, 

методів і правил взаємодії (управління, контролю і т. ін.) між елементами системи. Цей 

термін використовують у багатьох галузях науки й техніки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтерфейс – прим. перекладача.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтерфейс
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3. ТИПИ З’ЄДНУВАЧІВ 

Різні марки електромобілів обладнані різними типами з'єднувачів (розетка, 

вилка, вхід). 

Познака Визначення, пояснення Ілюстрація 

Тип 1/ Yazaki 

(SAE J1772, 

IEC 62196-1) 
vi
 

 

Це стандартний японський 

рознім для заряджання 

електромобілів змінним 

струмом (прийнятий країнами 

північної Америки та ЄС). 

Його можна використовувати 

для заряджання електричних 

моделей транспортних засобів, 

таких як Opel Ampera 

(попередня версія), Nissan 

Leaf, Nissan E-NV200, 

Mitsubishi Outlander, Mitsubishi 

iMiev, Peugeot iON, Citröen C-

Zero, Renault Kangoo ZE 

(тип 1), Ford Focus 

електричний, Toyota Prius та 

KIA SOUL 

 

 

 

 

Тип 2 (IEC 

62196-2) 
vii

 

 

Цей тип рознімів визначено 

Комісією ЄС як стандарт для 

регулярного заряджання 

електромобілів (≤ 22 кВт). 

Його можна застосовувати для 

заряджання електричних 

моделей транспортних засобів, 

таких як Opel Ampera (поточна 

версія), BMW i3, i8, BYD E6, 

Renault Zoe, гібрид плагінів 

Volvo V60, гібрид плагін VW 

Golf, VW E-up, Audi A3 E-tron, 

плагін Mercedes S500, Porsche 

Panamera та Renault Kangoo ZE 
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Познака Визначення, пояснення Ілюстрація 

Combined 

Charging 

System (CCS 

Combo 2) 
viii

 

 (Комбінована система 

заряджання (CCS Combo 2)) 

Цей рознім - вдосконалена 

версія типу 2 з додатковими 

контактами живлення для 

швидкого заряджання. CCS 

сумісний зі змінним та 

постійним струмом, а з 2017 

року CCS є стандартом для 

швидкого заряджання в 

Європі. Audi, BMW, Porsche та 

Volkswagen, застосовують 

такий тип з’єднувачів 

 

 

 

 

Тип 4 

CHAdeMO
ix
 

 

CHAdeMO застосовують 

винятково з постійним 

струмом, можливо 

застосовувати для швидкого 

заряджання електричних 

моделей транспортних засобів, 

таких як Nissan Leaf, Nissan E-

NV200, Mitsubishi Outlander, 

Mitsubishi iMiev, Peugeot iON, 

Citröen C-Zero та KIA SOUL 

 

 

 

Tesla 

Supercharger 

(Супер зарядка Тесла) 

Виключно для Tesla. Рознім 

Tesla має таку ж конфігурацію, 

що і роз'єм типу 2, проте трохи 

змінений, тому він не входить 

у стандартну розетку типу 2. 

Однак Tesla Model 3 для 

Європи обладнують входом 

CCS 

 

 

 

4. ПОТУЖНІСТЬ ЗАРЯДЖАННЯ, ШВИДКІСТЬ ТА 

ЗБАЛАНСОВУВАННЯ НАВАНТАГИ 

Час заряджання залежить від різних чинників, таких як ємність 

акумуляторної батареї електромобіля, потужність та налаштування станції 

заряджання. Очікуємо, що час заряджання в найближчі роки скоротиться. 
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Пункт заряджання нормальної потужності 

(Regular power charging point) 

Пункт заряджання, що дозволяє передавати електроенергію електричному 

транспортному засобу потужністю рівною або не більше 22 кВт. 

 

Пункт заряджання високої потужності 

(High power charging point) 

Пункт заряджання, що дозволяє передавати електроенергію електричному 

транспортному засобу потужністю понад 22 кВт. Дуже поширений швидкий 

зарядний пристрій потужністю 50 кВт. Розвиток швидкого заряджання 

триває, і нині існують швидкі зарядні пристрої, що забезпечують 175 кВт і 

більше (для електромобілів великої вантажності є зарядні пристрої 

потужністю 450 кВт). 

 

Збалансовування навантаги / площадка заряджання 

(Load balancing / Charging plaza ) 
xi
 

Площадка заряджання складається з декількох пунктів заряджання, які 

розділяють одне підключення до електричної мережі. 

Площадка заряджання розподіляє наявну ємність між пунктами заряджання, 

виходячи з попиту в даний момент часу, дозволяючи водіям електромобілів 

заряджати свої транспортні засоби оптимально. Це називають 

«збалансовуванням навантаги». 

Швидкість заряджання регулюється автоматично, щойно досягнута 

максимальна потужність. 

 

5. ЗАРЯДЖАННЯ ЗМІННИМ СТРУМОМ (AC) / ПОСТІЙНИМ 

СТРУМОМ (DC) 

Мережа подає змінний струм (АС), але батарея електромобіля потребує 

постійного струму (DC). Перетворювання змінного струму на постійний 

струм може відбуватися в транспортному засобі або в пункті заряджання. 

 

Заряджання змінним струмом 

Змінний струм з мережі перетворюється в постійний струм, необхідний для 

заряджання акумуляторної батареї, в транспортному засобі. Ємність 

перетворювача змінного струму в електромобілі визначає, яка доступна 

зарядна здатність станції заряджання може бути використана. Заряджання 

змінним струмом, зазвичай, відбувається із меншою швидкістю (проте 

можливе швидке заряджання змінним струмом (> 22 кВт)). 
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Заряджання постійним струмом 

Перетворення змінного струму електромережі в постійний струм, необхідний 

для заряджання акумуляторної батареї, відбувається поза транспортним 

засобом у пункті заряджання. Постійний струм (DC) дозволяє пункту 

заряджання заряджати за високої потужності (> 22 кВт). Точка заряджання 

має прямий контакт з акумуляторною батареєю транспортного засобу. 

 

6. РЕЖИМИ ЗАРЯДЖАННЯ 

Поняття "режим" стосується техніки заряджання (ємність, зв'язок, 

безпечність). Виділяють чотири режими заряджання 
xii

: 

Режим 1 означає 

заряджання від звичайної 

розетки 230 вольт (AC). 

За такого способу 

заряджання бракує 

зв’язку, отже, і 

безпечності. Тому (за 

нормою IEC 61851-1) у 

режимі 1 потужність 

заряджання обмежена 

максимум 2,3 кВт 

(однофазна, 10А). 

 

 

 

Режим 2 передбачає 

заряджання через кабель 

вхідного кабельного 

блоку управління (In-

Cable Control Box – 

ICCB).
xiii

 Здебільшого у 

звичайній розетці 230 В 

домашньої станції 

заряджання (АС). На 

практиці максимальна 

потужність заряджання 

становить 2,3 кВт (1-

фаза, 10А), але в режимі 

2 максимальна 

потужність заряджання 

7,4 кВт (однофазний, 

32А) або 22 кВт (3-

фазний, 32А) 

(потужність зарядки 

контролює ICCB). 
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У режимі 3 відповідну 

потужність заряджання 

(АС) визначають за 

допомогою зв'язку між 

станцією заряджання та 

транспортним засобом. 

У більшості випадків 

загальнодоступні станції 

заряджання у режимі 3 

подають 11 кВт, 22 кВт 

або іноді 43 кВт (> 22 

кВт = швидка зарядка). 

 

У режимах 1, 2 і 3 заряджання відбувається через перетворювач у 

транспортному засобі (змінного струму від зарядної станції на постійний 

струм в акумуляторній батареї транспортного засобу), а процес заряджання 

контролює транспортний засіб. Ємність перетворювача визначає, яка 

кількість доступної зарядної здатності станції заряджання може бути 

використана. 

 

Режим 4 - заряджання 

постійним струмом в 

основному застосовують 

для швидкого 

заряджання 
xiv

. 

Перетворення змінного 

струму в постійний 

відбувається на станції 

заряджання. Отже, 

перетворювач в 

транспортному засобі не 

використовують. 

Кабель нерозривно 

пов'язаний з або є 

невіддільною частиною 

пункту заряджання. 

Постачальна потужність 

заряджання коливається в 

основному від 50 кВт до 

175 кВт (розробляють для 

більш високих 

потужностей) 
xv

. 
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7. АВТОМАТИЧНІ ФОРМИ ЗАРЯДЖАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

До цього моменту в даному документі ми зосереджувались на заряджанні 

через кабель. Його також називають «ручним з'єднанням». 

Окрім цієї категорії, існує ще такий вид: «автоматизоване з'єднання» 

(«Пристрій автоматизованого з'єднання» (Automated Connect Device – ACD)). 

Ця категорія передбачає заряджання через пантограф та індукційне 

заряджання. 

 

Заряджання за допомогою пантографа 

Charging by means of a pantograph 

Цей тип заряджання забезпечує високо розміщену провідну передачу енергії 

за дуже короткий час від зарядної інфраструктури до важких транспортних 

засобів, таких як електричні автобуси, вантажівки та спеціальні транспортні 

засоби в гаванях та аеропортах. Це не можливо для стандартного 

підключення кабелю CCS combo 2 (хоча струми заряджання через кабельне 

підключення CCS збільшені до 500 ампер). 

Для електричних автобусів застосовують два типи зарядних пантографів. 

Існує так званий "зверху вниз" або "перевернутий пантограф", який є 

невіддільною частиною інфраструктури заряджання. Інший тип 

встановлений на даху транспортного засобу, так званий "вгору" або 

"пантограф на даху". 
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Пантограф «зверху вниз» часто застосовують на початку маршруту, на 

зупинці або в кінці автобусного маршруту громадського транспорту. У цих 

місцях автобус заряджається дуже короткий час, який також називають 

«заряджанням за можливості». У цього типу пантографа відсутній прямий 

фізичний зв’язок між ACD та транспортним засобом. Тому використовують 

WLAN / WIFI-з'єднання, яке вимагає особливої уваги для дотримання 

кібербезпечності. 

Найпоширеніший тип зарядки від пантографа - це «вгору» / «пантограф на 

даху». За допомогою вдосконаленого протоколу CCS пантограф здійснює 

фізичне з'єднання з розеткою, «капотом» пункту заряджання. Це відбувається 

на автостанції, на маршруті або на автовокзалі, на якому зарядка відбувається 

дуже швидко. Комунікаційне з’єднання є дротовим, через PLC (лінію 

електропередачі). Тип заряджання за допомогою пантографа має ту перевагу, 

що його також можна використовувати для повільного заряджання вночі без 

кабелів, що розкидані по станції. 

У Європі, на чолі з CenCenelec 

(мандат 533)
xvi

 працюють над 

подальшою стандартизацією та 

узгодженням таких методів 

заряджання, щоб транспортні засоби 

та обладнання для заряджання 

різних марок можливо було 

заряджати без проблем (щодо 

сумісності). 

 

пантограф «вгору» 

пантограф «зверху вниз» 
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Індукційна зарядка / бездротова зарядка / заряджання без підключення 

Induction charging / Wireless charging / Plug less charging 

Енергію передають на електромобіль електромагнітними полями. Поле 

починає заряджати, коли електромобіль припаркований у місці заряджання. 

Транспортний засіб зупиняють над індукційною табличкою, розташованою 

на дорожній поверхні паркувального місця. Заряджання можливо розпочати 

за допомогою програми-застосунку. Ця технологія все ще розвивається, і не 

ясно, коли споживчий ринок зможе використовувати цю технологію. Крім 

бездротової зарядки в місцях паркування, також розробляють технології, які 

дозволять заряджати електромобілі під час руху 
xvii

 

Кілька компаній експериментують з індукційним заряджанням. Поки не ясно, 

чи/коли ця форма заряджання електромобілів отримає значну частку ринку 
xviii

. 

 

8. ДОСТУПНІСТЬ 

Пункт заряджання загального користування 

Charging point accessible to the public 

Це пункт заряджання, який забезпечує цілодобовий недискримінаційний 

доступ для користувачів. Недискримінаційний доступ може включати різні 

умови аутентифікації, використання та оплати (Директива 2014/94/ЄС, 

стаття 2.7)
xix

. 

Місце для заряджання-паркування – це місце, передбачене як місце для 

паркування вашого електромобіля під час його заряджання. Транспортним 

засобам, крім електромобілів, або електромобілям, які не заряджаються, 

заборонено користуватися цим паркувальним місцем. Не завжди є спеціальне 

місце для паркування на кожний пункт заряджання. Це залежить від місцевої 

політики. 

 

Пункти заряджання обмеженого загального користування 

Semi-public charging points 

Пункти заряджання обмеженого загального користування доступні для всіх, 

але доступ до них може бути обмежений через розклад паркування чи 

роботи. Це, наприклад, пункти заряджання на підземних автостоянках, в 

готельних та громадських закладах харчування або на підприємствах 

технічного сервісу. Можуть існувати обмеження щодо використання, такі як 

вимога споживати пов'язані з цим послуги. 

 

Приватні пункти заряджання / Домашнє зарядне обладнання 

Private charging points / Home charger 
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Приватні пункти заряджання розміщають на приватній території та 

підключають до приватної мережі електропостачання 
xx

. Такі пункти 

заряджання часто доступні тільки для електромобілів, які належать власнику 

пункту заряджання. 

 

Заряджання на робочих місцях 

Charging at workplaces 

Таке заряджання вважають приватним, воно відбувається, коли компанії 

встановлюють пункти заряджання для використання працівниками (та 

клієнтами) на території підприємства. 

 

9. РОЗУМНЕ ЗАРЯДЖАННЯ 

Розумне заряджання 
xxi

 - це заряджання електричного транспортного засобу, 

на яке можливо впливати зовні (тобто "яке змінюється від зовнішнього 

впливу”), що уможливлює створення гнучких звичок у заряджанні, 

забезпечуючи електричному транспортному засобу можливість інтегруватися 

у всю енергосистему зручним для користувача та мережі способом. Розумне 

заряджання повинне сприяти безпечності (надійності) постачання, коли у 

користувача є обмеження мобільності або особливі потреби. 

 

З мережі у транспортний засіб 

Grid-to-vehicle (G2V) 

Технологія «з мережі у транспортний засіб» дозволяє транспортним засобам 

заряджатися з різною потужністю, залежно від доступності енергії. 

Акумулятори електромобіля можна заряджати розумним способом, щоб 

запобігти максимальним навантагам на електромережу. Це може базуватися 

на потребі в енергії та наявних потужностях на місцевому рівні. Технологія 

«з мережі у транспортний засіб» визначає, коли і з якою потужністю буде 

заряджатися транспортний засіб 
xxii

. 

 

З транспортного засобу у мережу 

Vehicle-to-grid (V2G) 

Технологія "з транспортного засобу у мережу" дозволяє транспортним 

засобам повертати електроенергію в електромережу. Акумуляторна батарея у 

транспортному засобі може використовуватись як пристрій для зберігання 

енергії у періоди високого (сталого) виробництва енергії, а також для того, 

щоб діяти як постачальник енергії у періоди низького (сталого) виробництва 

енергії. Технологія "з транспортного засобу у мережу" сприяє оптимізації 

сталого використання енергії 
xxiii

. 
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10. КОМПАНІЇ / ІНСТИТУЦІЇ / ДІЙОВІ ОСОБИ 

Водій EV 

EV driver 

Водій EV - це водій електромобіля. Це споживач, який під час заряджання 

електромобіля, що потребує заряджання, має мати змогу керувати ним. 

 

Оператор пункту заряджання (CPO) 

Charge Point Operator (CPO) 

CPO відповідає за управління, обслуговування та експлуатацію зарядних 

станцій (як технічно, так і адміністративно). Роль CPO може бути поділена 

на: 

1. CPO, відповідальний за адміністративні операції (наприклад, доступ, 

роумінг
4
, виставлення рахунків MSP тощо) та 

2. CPO, відповідальний за технічне обслуговування, що часто виконує 

виробник. 

Іноді CPO також називають місцевим оператором (Spot Operator). 

 

Власник місця заряджання 

Charge location owner 

Це власник місця заряджання та часто власник пункту заряджання. Залежно 

від місця розташування (громадського та приватного), енергія купується 

власником місця заряджання або оператором пункту заряджання. 

 

Постачальник енергії 

Energy supplier 

Постачальник енергії пропонує енергію для електромобілів через пункти 

заряджання (загального доступу). Є різні постачальники, які виробляють 

енергію або купують енергію самі. 

 

Оператор регіональної мережі - оператор системи розподілу (DSO) 

Regional Grid Operator - Distribution System Operator (DSO) 

Організація, яка проєктує, експлуатує та підтримує загальнодоступну мережу 

розподілу середньої та низької напруги, через яку отримують живлення місця 

                                           
4
 Ро́умінг (англ. roaming — «бродити, мандрувати») — процедура надання послуг зв'язку 

(мобільний зв'язок, Wi-Fi) абоненту поза зоною покриття «домашньої» мережі (або 

базової станції) шляхом використання ресурсів базової станції іншого оператора 

мобільного зв'язку. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Роумінг – прим. перекладача 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3
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заряджання. Місця заряджання приєднані до приватної мережі (будинку, 

будівлі, місця установки ...), приєднаної до мережі DSO 
xxiv

. 
 

Оператор eMobility - постачальник послуг мобільності (MSP або EMP) 

eMobility Operator – Mobility Service Provider (MSP or EMP) 

Суб'єкт господарської діяльності, з яким водій EV має договір на всі послуги, 

пов'язані з експлуатацією EV. Зазвичай оператор eMobility поєднує в собі 

деяких інших суб'єктів, таких як постачальник енергії або CPO, і має тісний 

зв’язок з оператором системи розподілу та оператором обліку. Виробник 

електромобіля або комунальна компанія також можуть виконувати таку 

функцію. Оператор eMobility засвідчує ідентифікатори договору від своїх 

клієнтів, отримані або від інформаційної служби оператора eMobility, CPO, 

або від інших операторів eMobility, яких це стосується 
хxv

. 

 

Роумінг-платформа 

Roaming Platform 

Центральна організація, яка сприяє обміну інформацією між різними 

учасниками ринку. Роумінг-платформи з'єднують різних учасників ринку для 

створення цифрової та транскордонної мережі заряджання електромобілів. 

 

Оператор транспортної системи (TSO) 

Transport System Operator (TSO) 

Сторона, яка відповідає за стабільну роботу енергосистеми (високої напруги) 

(включаючи організацію фізичного збалансовування) через електромережу в 

географічному районі. Оператор системи також визначає та несе 

відповідальність за транскордонну потужність та обмін. У випадку 

необхідності він може зменшити виділену потужність для забезпечення 

експлуатаційної стабільності 
xxvi

. 
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11. ПРОТОКОЛ ЗАРЯДЖАННЯ / ДАНІ ЗАРЯДЖАННЯ 

Протокол заряджання загалом 

OCPP – Open Charge Point Protocol/ Open Charge Alliance 

(Відкритий протокол пунктів заряджання / об’єднання відкритого 

заряджання) 

Відкритий протокол пунктів заряджання (OCPP) був розроблений та 

створений для стандартизації зв'язку між пунктом заряджання EV та 

центральною системою, яку використовують для роботи й управління 

пунктами заряджання. Протокол зв'язку є відкритим і вільно доступним, щоб 

забезпечити можливість зміни мережі заряджання без необхідності заміни 

зарядних станцій або значного перепрограмування, зокрема стосовно 

забезпечення їх сумісності та доступу до послуг електромереж. Протокол 

призначений для обміну інформацією, що стосується транзакцій, та для 

роботи пункту заряджання, зокрема технічного обслуговування. Він також 

може використовуватися для заряджання EV за розкладом. Для роумінгу 

OCPP забезпечує технічний доступ до пункту заряджання та полегшує 

пересилання транзакцій оператору електронної мобільності / постачальнику 

послуг мобільності. Більше інформації: 

www.openchargealliance.org/protocols/ocpp/ocpp-20 . 

 

http://www.openchargealliance.org/protocols/ocpp/ocpp-20
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Open ADR - Open Automated Demand Response Standard / OpenADR 

Alliance 

(Відкритий стандарт автоматизованого реагування на попит / 

Об’єднання OpenADR) 

Протокол спрямовано на автоматизацію зв'язку з відповіддю на попит, він 

підтримує систему та / або пристрій для зміни енергоспоживання або 

виробництва ресурсів, які вимагає попит. Наприклад, це може бути зроблено 

на основі потреб мережі за допомогою тарифів та / або стимулів чи аварійних 

сигналів, які призначені для збалансовування попиту на стійке постачання. 

Профілі специфікацій A і B протоколу OpenADR є загальнодоступними 

безкоштовно: www.openadr.org . 

 

OSCP - Open Smart Charging Protocol/ Open Charge Alliance 

(Відкритий протокол смарт-заряджання / об’єднання відкритого 

заряджання) 

Відкритий протокол інтелектуального заряджання повідомляє прогнози щодо 

доступної потужності електромережі для інших систем. Протокол заснований 

на бюджетній системі, де клієнтські системи можуть вказувати свої потреби 

центральній системі, яка захищає від надмірного використання мережі, 

плануючи бюджети кабелів. Якщо системі потрібно більше, вона може 

вимагати більше, якщо вимагає менше, вона може повернути частину свого 

бюджету, щоб він був доступним для інших систем. Протокол OSCP 

загальнодоступний безкоштовно: 

www.openchargealliance.org/protocols/oscp/oscp-10 . 

 

IEC 61850 

Документ IEC 61850-90-8 сам по собі не є протоколом. Це технічний звіт, 

який описує об'єктну модель електричної мобільності. Він розглядає 

електричні транспортні засоби як специфічну форму розподіленого 

енергоресурсу відповідно до парадигм, визначених в IEC 61850. 

Специфікації IEC 61850 доступні за невелику вартість на веб-сайті IEC: 

www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:23:0::::FSP_ORG_ID:1255 . 

 

EV Roaming 

Роумінг EV 

Роумінг EV дозволяє водіям EV заряджати транспортний засіб на будь-якій 

станції заряджання та упорядковує розрахунки за кожне заряджання 

відповідного водія. Умовою є відкрита для водіїв електричних транспортних 

засобів зарядна інфраструктура. Це означає спільне використання зарядної 

інфраструктури незалежно від технологій, без податкових та законодавчих 

перешкод. 

http://www.openadr.org/
http://www.openchargealliance.org/protocols/oscp/oscp-10
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:23:0::::FSP_ORG_ID:1255
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OCPI – Open Charge Point Interface protocol/ NKL Nederland 

OCPI – Відкритий протокол інтерфейсу пункту заряджання / NKL 

Нідерланди 

OCPI – незалежний протокол роумінгу, що полегшує обмін даними. Його 

можуть використовувати як компанії (peer-to-peer, на рівних), так і 

роумінгові хаби або платформи. Протокол має міжнародну підтримку. З 

OCPI водії EV отримують уявлення про доступність та вартість пунктів 

заряджання. Протокол OCPI загальнодоступний безкоштовно через NKL 

Nederland. Розробку OCPI фінансують також проєкти evRoaming4EU та 

ECISS, які отримують субсидії від ЄС та Нідерландів. Більше інформації: 

www.nklnederland.nl та www.evroaming4.eu. 

 

OCHP – Open Clearing House Protocol/ e-clearing.net  

Відкритий протокол інформаційної служби/ e-clearing.net  

Відкритий протокол інформаційної служби (OCHP) – протокол, призначений 

для обміну даними щодо дозволу, зарядних транзакцій та даними пунктів 

зарядки через платформу e-clearing.net. Протокол складається з двох частин: 

1. Частина, призначена безпосередньо для комунікації між сторонами ринку 

та інформаційною службою EV. 

2. Частина, призначена для прямої комунікації на рівних між сторонами 

ринку, OCHPdirect. 

OCHP загальнодоступний безкоштовно. Більше інформації: https://e-

clearing.net. 

 

eMIP – eMobility Intoperation Protocol / GIREVE 

Протокол взаємодії eMobility/ GIREVE 

Протокол взаємодії eMobility (eMIP) подається GIREVE як частина їх 

основної комерційної мети: «відкритий доступ до станцій заряджання 

транспортних засобів». eMIP має дві цілі: 

1. уможливити роумінг послуг заряджання впровадженням дозволу на 

заряджання; 

2. бути інформаційною службою даних API та надавати доступ до широкої 

бази даних про пункти заряджання. 

Протокол eMIP загальнодоступний безкоштовно. Більше інформації: 

www.gireve.com/wp- content/uploads/2017/02/Gireve_Tech_eMIP-

V0.7.4_ProtocolDescription_1.0.2_en.pdf . 

 

IEC 63119  

IEC 63119 – стандарт, що наразі розробляють: обмін інформацією для 

послуги з заряджання електричного транспортного засобу в роумінгу. 

Стандарт містить чотири частини. Частина 1: Основні положення – 

http://www.nklnederland.nl/
http://www.evroaming4.eu/
https://e-clearing.net/
https://e-clearing.net/
http://www.gireve.com/wp-%20content/uploads/2017/02/Gireve_Tech_eMIP-V0.7.4_ProtocolDescription_1.0.2_en.pdf
http://www.gireve.com/wp-%20content/uploads/2017/02/Gireve_Tech_eMIP-V0.7.4_ProtocolDescription_1.0.2_en.pdf
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передбачена дата публікації – серпень 2019 року; Частина 2: Приклади 

використання; Частина 3: Структура повідомлення; Частина 4: Кібербезпека 

та інформаційна приватність. Всі три частини плануються до публікації у 

березні 2022 року. Більше інформації: 

www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:23:0::::FSP_ORG_ID:1255 . 

 

OICP - Open InterCharge Protocol / Hubject  

Відкритий протокол міжзарядки/ Hubject 

Відкритий протокол міжзарядки (OICP) – протокол роумінгу, який можна 

використовувати з платформою Hubject B2B Service. Ця платформа 

уможливлює обмін повідомленнями в роумінгу між EMSP та CPO. Протокол 

містить дві частини, що разом утворюють власне протокол: окрема частина 

для EMSP та окрема – для CPO. Протокол OICP загальнодоступний 

безкоштовно. Більше інформації: www.hubject.com/en/downloads/oicp  

(Roaming Hub). 

 

 

12. ПЛАТФОРМИ ТА ПРОЄКТИ 

Центр знань та інновацій у галузі інфраструктури смарт-заряджання в 

Нідерландах: ElaadNL 

Завдяки взаємній участі через ElaadNL оператори мережі готуються до 

майбутнього з електричною мобільністю та усталеним заряджанням. Це місія 

ElaadNL – переконатися, що кожен може заряджати розумно. ElaadNL 

виконує моніторинг інфраструктури, що заряджає електромобілі, та 

координує з'єднання між загальнодоступними зарядними станціями та 

електромережею 
xxviii

. 

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:23:0::::FSP_ORG_ID:1255
http://www.hubject.com/en/downloads/oicp
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Нідерландська платформа знань для публічної платної інфраструктури 

EV: NKL 

NKL – це платформа, на якій урядові установи, установи знань та компанії 

збираються разом для досягнення загальнодоступного заряджання 

електромобілів. NKL стимулює розвиток у секторі загальнодоступного 

заряджання, сприяє інноваційним проектам, підтримує різні ініціативи та 

забезпечує обмін знаннями. У цьому процесі NKL зміцнює позиції 

Нідерландів у секторі загальнодоступного заряджання. Поточні програми 

NKL: 

1. Оптимізація сектору, 

2. Протоколи та стандарти та 

3. Інтелектуальне заряджання 
xxix

. 

 

eViolin 

eViolin – галузева організація для організацій інфраструктури заряджання EV 

у Нідерландах. eViolin управляє та сприяє сумісності та зручності 

використання станцій заряджання EV від різних операторів та 

постачальників послуг 
xxx

. 

 

Living Lab Smart Charging 

Living Lab Smart Charging – це відкрита платформа, яка сприяє розвитку 

інтелектуального заряджання (Smart Charging) та пов'язаних з цим 

концепцій. У Living Lab Smart Charging партнери працюють за еквівалентних 

умов над дослідженням та тестуванням інтелектуального заряджання. 

Платформа заохочує до співпраці та намагається поєднати сторони з огляду 

на їх спільну ціль розробити інтелектуальне заряджання та зробити 

інфраструктуру заряджання справді розумною. Кінцевою метою Living Lab 

Smart Charging є: живлення транспортних засобів в Нідерландах сонячною та 

вітровою енергією 
xxxi

. 

 

evRoaming4EU 

Цей проект NKL – спільне партнерство між чотирма країнами (Данія, 

Німеччина, Австрія та Нідерланди) для полегшення роумінгових послуг та 

надання прозорої інформації про тарифи в Європі за допомогою відкритого 

незалежного протоколу OCPI. Місцеві та міжнародні партнери, 

постачальники та водії електромобілів можуть взяти участь у проекті та 

обмінятися знаннями та досвідом. Кінцева мета проекту – дозволити всім 

водіям електромобілів заряджати без проблем будь-де в ЄС. Голландськими 

партнерами evRoaming4EU є NKL – Нідерландська платформа знань для 

зарядки інфраструктури, Ейндховенський технологічний університет та 

MRA-Electric 
xxxii

. 
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СЛОВО ПОДЯКИ 

Ми щиро вдячні людям, які надали інформацію та відгуки до попередньої 

версії цього документа: 

 

 VDL Enabling Transport Solutions: Peter Cremers; 

 ElaadNL: Nazir Refa, Martijn Ockers, Bram van Eijsden, Klaas van Zuuren, 

Rutger de Croon, Lonneke Driessen, Arjan Wargers, Baerte de Brey, Eric 

van Kaathoven; 

 NKL: Roland Ferwerda, Michel Bayings, Nicole van der Schraaf; 

 Allego: Koen Schröder, Jan Wieling; 

 Fastned: Pepijn Vloemans; 

 Ministerie Economische Zaken en Klimaat: Bastijn Ravenshorst, Marten 

Hamelink; 

 Hogeschool van Amsterdam: Robert van den Hoed, Simone Maase, Rick 

Wolbertus; 

 Eco-Movement: Roderick van den Berg; 

 Rijkswaterstaat: Simon Lubach, Gerben Passier; 

 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Suzan Reitsma, Sonja Munnix, 

Thijs Duurkoop. 
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БІБЛІОГРАФІЯ ТА ПРИМІТКИ 
i
 Фокусна група з питань європейської стандартизації електромобільності для 

дорожніх транспортних засобів та пов'язаної з ними інфраструктури 

відповідно до мандату Комісії M/468 щодо тарифікації електричних 

транспортних засобів, Версія 2 - жовтень 2011 року: «Хоча стандарти та інші 

документи, розроблені різними органами –  чи то ISO, IEC, UNECE або 

іншими органами - вживають однакові або подібні терміни, споріднені 

визначення іноді різні або навіть суперечливі, що може приводити до 

нерозуміння. Хоча рішення щодо точних термінів та визначень виходить за 

межі Фокусної групи, вона наполегливо рекомендує терміново узгодити 

терміни та визначення.» 

https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/Transport/ElectricVehicles/Pages/def

ault.aspx  (CEN and CENELEC = European Standardization Organizations 

www.cencenelec.eu)... «Для інфраструктури заряджання в різних країнах 

використовують багато різних визначень для опису рівня енергії та фізичної 

процедури: швидкісні заряджувальні пристрої, повільні заряджувальні 

пристрої, швидкі заряджувальні пристрої – ось лише кілька термінів для 

рівнів потужності (які також трактують по-різному); станція, штепсельна 
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