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Комерційна пропозиція на будівництво 
мережевої сонячної електростанції 

Cтандарт-класу потужністю 20 кВт для 
зеленого тарифу  

 

 

ТОВ «ГОІН СОЛАР» 

• 5 років на ринку України  

• Реалізовано понад 30 проектів різної складності для 

приватних домогосподарств та промислових підприємств 

• Спроектовано, змонтовано та введено в 

експлуатацію сонячні електростанції загальною потужністю 

майже 50 МВт 
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Коротко про роботу приватної сонячної електростанції по 

«зеленому тарифу» 
 

Фотоелектрична система призначена для роботи  по «зеленому тарифу», 

який складає 0,18 євро за кВт*годину для сонячних станцій, встановлених та 

введених в експлуатацію в 2018р. Вона може бути встановлена на приватному 

будинку, житлових та нежитлових приміщеннях, що розташовані на ділянці. Для 

початку роботи її потрібно приєднати паралельно до існуючої електричної 

мережі  по спеціальній спрощеній процедурі.  Під дією сонячних променів 

фотоелектрична система  починає генерувати електроенергію, яка передається 

до зовнішньої мережі через спеціальний лічильник. В кінці місяця різниця між 

виробленою та спожитою електроенергією  сплачується за «зеленим тарифом». 

Така система здатна генерувати близько 20 000 кВт*годин електроенергії 

на рік. Точні цифри залежать від місця та умов встановлення обладнання. 

 До складу фотоелектричної системи  входять високонадійні комплектуючі 

від провідних світових виробників, на які надається довгострокова гарантія. Це 

дозволяє отримати надійне, довгострокове та високоефективне джерело 

електроенергії  прямо на даху будинку. 

 

 

 

 

Переваги системи СТАНДАРТ-КЛАСУ 

 Сонячна електростанція потужністю 20 кВт Стандарт-класу ідеально 

підходить для приватних домогосподарств зі стабільною напругою та невеликим 

власним споживанням. За таких умов дана система працюватиме максимально 

ефективно та з найкоротшим терміном окупності. 

 Оптимальний варіант співвідношення ціна/якість сонячної електростанції 

для зеленого тарифу. Якісне обладнання кращих світових виробників за помірну 

ціну. 

 Якісні панелі JA Solar 275w – входять до «Топ-10 світових виробників» 

сонячних панелей. Висока якість матеріалів, з яких виготовлені панелі, 

забезпечують високу продуктивність роботи СЕС. 

  Інвертор для сонячних панелей Како підходить для невеликих проектів  і 

для приватних домогосподарств, а також наявність системи віддаленого 

моніторингу дозволяє слідкувати за роботою Вашої станції через додаток на 

смартфоні. Даний інвертор має високу надійність та гарантію виробника 7 років, 

що вище, ніж в середньому по індустрії. 
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 Мінімальні ризики, оскільки виплати по «зеленому тарифу» 

гарантуються чинним законодавством (ЗУ «Про електроенергетику»), яке чітко 

регламентує вартість електроенергії, переданої в мережу по «зеленому тарифу» 

(0,18 євро за кВт*год) до 01.01.2030р. включно. Проста та прозора схема 

підключення електростанції до мережі по «зеленому тарифу» ; 

 Гарантований стабільний прибуток незалежно від інших зовнішніх 

чинників (наприклад, неврожай зернових, несприятливі погодні умови, ріст цін 

на газ чи пальне, зміна курсу долара та ін.), які серйозно впливають на 

прибутковість в більшості галузей економіки (сільське господарство, 

промисловість та ін.); 

 Максимально ефективне використання наявних ресурсів - можливість 

використання для встановлення сонячної електростанції дахів житлових та 

господарських будівель або незадіяних та непридатних для інших цілей 

земельних ділянок; 

 Гарантія довговічності – обладнання, яке використовується для 

будівництва сонячних електростанцій ефективно працює від 25 років  і більше; 

 Мінімальні витрати на обслуговування та моніторинг роботи 

електростанції – більшість процесів автоматизовано. Також є можливість 

слідкувати за роботою Вашої сонячної електростанції через мобільний додаток. 

 

Комплект обладнання та робіт для будівництва 

сонячної електростанції 

Перелік обладнання та 

робіт 

Кількість Ціна за од, € Вартість, € 

Сонячні панелі Ameri 

Solar 275w 

74 125 9 250 

Мережевий інвертор 

blueplanet 20.0TL3 

1 3 020 3 020 

Кріплення 1 1 480 1 480 

Кабель 200 1 200 

Конектори MC4 16 4,5 72 

Захисне та комутаційне 

обладнання 

1 200 200 

Монтаж та пуско-

налагодження 

 2 000 2 000 

Вартість обладнання та робіт 16 222 
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Технічні характеристики обладнання 

Сонячні панелі JA Solar AS-6P30 275W 

 Номінальна потужність: 275Вт 
Сонячні батареї JA Solar JAP6-60/4BB 
Компанія JA Solar є одним із глобальних лідерів у 
виробництві сонячних панелей, постійно 
впроваджує інноваційні рішення у виробництво, 
має заслужену репутацію та безліч задоволених 
клієнтів. На сонячних панелях JA Solar Вже 
побудовано більше 18 ГВт сонячних 
електростанцій по всьому світу. 

Особливості виробника:  
•         Гарантія на виріб 12-років  
•         гарантія на виробництво електренергіі – 25 
років  
•         після 25 років роботи видають не менше 

80% початкової потужності 
•         Дуже міцний і ультра легкий алюмінієвий каркас 
•         Стабільна продуктивність навіть при високих температурах  
•         Відповідає всім стандарти ЄC для сонячних модулів  
•         Герметичні та повністю захищені від дії вологи 
•         Загартоване скло здатне витримати гради, снігові та вітрові 
навантаження 
•         Сертифікати якості продукції  (TÜV, UL, CE, VDE, ISO) 
•         Працюють навіть при слабкому освітленні.  
•         Тестуються при умовах втричі більш суворих ніж діючі стандарти для 
сонячних панелей, що гарантує довготривалу роботу обладнання 

•         Низька та передбачувана швидкість деградації модуля із часом. 

 

Мережевий інвертор для сонячних панелей Kaco powador 20.0TL3 

 Кількість фаз: 3 фази; 

Вихідна потужність: 20 кВт; 

Тип інвертрра: мережевий безтрансформаторний; 

Кількість МРРТ трекерів: 3 трекери 

Гарантія: 5 років. 

Виробник: Німеччина. 

Простий в користуванні та налаштуванні.  

Має можливість моніторингу через смартфон.  

Елегантний дизайн. 

 

 

 



 

www.goingsolar.com.ua 

 

 

Конструкції  для встановлення  на даху панелей 

 Міцні, легкі рейки з алюмінію. Високоякісні 

комплектуючі (гайки, болти, шайби, з’єднувачі) з 

нержавіючої сталі. Гарантія довговічності. 

Стійкість до корозії. Легко кріпиться. Не 

пошкоджує дах. Має меншу вагу порівняно з 

металевими конструкціями. Гарантія: 20 років. 

Виробник: Німеччина. 

 

 

 

Спеціальний кабель 

 Кабель PV1-F (клас II). Погодостійкий; Стійкий до 

ультрафіолетового випромінювання; Вогнестійкий; Діапазон 

робочих температур:- 40 ° C до + 90 ° C.Номінальна напруга: 

U0 / U = 600/1000 В змінного струму максимум 1800 в 

постійного струму. Виробник: KBE(Німеччина).Гарантія: 25 

років 

 

 

 

 

 

 

Конектори  МС4  

 Пара конекторів МС4 для з'єднання сонячних панелей між 

собою та приєднання їх до інвертора. Виробництво Німеччини.  

Краще рішення на ринку. 
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Розрахунок виробітку електроенергії та прибутку 

від її реалізації по «зеленому тарифу» 

Місяць 

Виробіток 
електро-
енергії 

мережевою 
СЕС, кВт*год 

Власне 
спожи-
вання, 

кВт*год 

Пере-
дано в 

мережу, 
кВт*год 

Отримано за 
реалізовану 

електро-
енергію, € 

Зекономлено 
на власному 
споживанні, 

€ 

Сумарна 
вигода 

від 
роботи 
СЕС, € 

Січень 674 200 474 69,96 10,83 80,79 

Лютий 1 004 200 804 118,67 10,83 129,50 

Березень 2 214 200 2 014 297,27 10,83 308,10 

Квітень 2 772 200 2 572 379,63 10,83 390,46 

Травень 3 038 200 2 838 418,89 10,83 429,72 

Червень 2 952 200 2 752 406,20 10,83 417,03 

Липень 3 018 200 2 818 415,94 10,83 426,77 

Серпень 2 936 200 2 736 403,83 10,83 414,66 

Вересень 2 142 200 1 942 286,64 10,83 297,47 

Жовтень 1 658 200 1 458 215,20 10,83 226,03 

Листопад 852 200 652 96,24 10,83 107,07 

Грудень 538 200 338 49,89 10,83 60,72 

Сумарно за 
рік 

23 798 2400 21 398 3 158,36 129,96 3 288 

 

Окупність та прибутковість мережевої СЕС 

Період окупності мережевої СЕС потужністю 20 кВт Економ-класу 

становить близько 4,9 років*. Це означає, що починаючи з 2022 року Ваша СЕС 

повністю «відпрацює» всі вкладені в неї кошти та до 01.01.2030 р. принесе 

сукупного прибутку 23 200 €. 
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*Період окупності, як і сукупний дохід від роботи СЕС залежить від: а)кількості виробленої електроенергії 

сонячною електростанцією (ці показники вираховуються за допомогою спеціальних програм на основі 

кліматичних даних та можуть різнитися залежно від регіону та місця розміщення панелей) б)власного 

споживання (чим менше власне споживання, тим більший сукупний прибуток та коротший термін окупності) 

 

Гарантії 

ТОВ «Гоін Солар» пропонує тільки якісне сертифіковане обладнання 

кращих світових виробників. Також кожному покупцю надаємо всі необхідні 

документи на придбане обладнання (паспорти, сертифікати), які будуть потрібні 

для оформлення «зеленого тарифу».  

ТОВ «Гоін Солар» забезпечує сервісне обслуговування обладнання 

протягом всього гарантійного терміну, який надається виробниками по кожному 

виду обладнання,  тобто при виникненні поломки чи збоїв у роботі СЕС, Ви 

звертаєтесь до спеціалістів ТОВ «Гоін Солар», і ми візьмемо на себе всі клопоти, 

пов’язані з ремонтом чи заміною обладнання, щоб Ваша СЕС працювала 

максимально ефективно. 
Безкоштовні консультації на всіх етапах встановлення СЕС, 

післяпродажне обслуговування. 

 

ТОВ «ГОІН СОЛАР» – СТАВАЙТЕ СОНЯЧНИМИ З НАМИ!         

 


