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Комерційна пропозиція на будівництво 
мережевої сонячної електростанції 

Преміум-класу потужністю 5 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 більше 5 000 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 ПРЕМІУМ-КЛАСУ 

 До складу системи Преміум-класу входить найякісніше обладнання. Така 

система виробляє більше електроенергії (порівняно з іншими СЕС такої ж 

потужності) завдяки високому ККД панелей та інверторів.  

 Монокристалічні панелі  LG mono 320 Вт – чудово працюватимуть не 

тільки в ясну, але й у хмарну погоду. В зимовий період ці панелі виробляють 

більше електроенергії порівняно з полікристалічними. Міцніші, стійкіші до 

погодніх умов та довговічніші за інші панелі. Повністю випрадовують свою 

вартість впродовж всього періоду служби. 

  Інвертор для сонячних панелей SMA – лідер індустрії серед аналогічного 

обладнання. Даний інвертор чудово пристосовується до українських 

електромереж з нестабільною напругою, тоді як інші інвертори перестають 

працювати в таких умовах. Чудова система моніторингу та самодіагностування 

при виникненні помилки чи поломки в роботі даного пристрою. Ідеальний 

варіант, який забезпечить максимально ефективну роботу вашої СЕС. 

 Мінімальні ризики, оскільки виплати по «зеленому тарифу» 

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

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

 Індивідуальність та вишуканість – сонячні панелі стануть не лише 

джерелом пасивного доходу, але й оригінальним доповненням та окрасою 

зовнішнього виду Вашого будинку… на заздрість сусідам :) 

 

 

Комплект обладнання та робіт для будівництва 

сонячної електростанції 

Перелік обладнання та 

робіт 

Кількість Ціна за од, € Вартість, € 

Сонячні панелі LG mono 

320w 

16 300 4 800 

Мережевий інвертор SMA 

5000TL-20 

1 1 949 1 949 

Кріплення 1 320 320 

Кабель 50 1 50 

Конектори MC4 4 4,5 18 

Захисне та комутаційне 

обладнання 

1 130 130 

Монтаж та пуско-

налагодження 

1 500 500 

Вартість "під ключ" 7 767 
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Технічні характеристики обладнання 

Сонячні панелі LG mono 320w 

 Номінальна потужність: 320Вт 

Номінальна напруга:33,3В 

Номінальний струм: 9,62 А 

Монокристалічні ятки 60 шт 

ККД модуля 18,7% 

Розміри:1686х1061х40 мм 

Вага:  18 кг 

Гарантія: 10 років 

Виробник: Південна Корея 

Завдяки високій потужності (320 Вт) та 

стандартних розмірах дані панелі чудово 

підходять там, де обмежена площа даху на 

їх розміщення, оскільки для тої самої 

потужності LG потрібно менша кількість 

порівняно з іншими. Забезпечують вищу продуктивність та прибутковість СЕС. 

Елегантний дизайн. Високі стандарти якості та витривалості при несприятливих 

погодних умовах. Краще за інші працюють в хмарну погоду, в ранковий, вечірній час 

та осінньо-зимовий період.  

 

Мережевий інвертор для сонячних панелей SMA Sunny Tripower STP 5000TL-20 

 Кількість фаз: 3 фази; 

Вихідна потужність: 5 кВт; 

Тип інвертрра: мережевий безтрансформаторний; 

Кількість МРРТ трекерів: 2 трекери 

Гарантія: 5 років. 

Виробник: Німеччина. 

Простий в користуванні та налаштуванні.  

Цілком герметичний, що дозволяє встановлювати 

інвертор як вдома, так і на вулиці. Не боїться морозу 

та високої температури влітку.  

Має можливість моніторингу через смартфон. 

Більшість електроніки, з якої складається інвертор, є унікальною та запатентованою, 

що дозволяє пристрою самостійно себе діагностувати та повідомляти власника про 

помилку в роботі (звуковим сигналом та кодом помилки на моніторі). Може працювати 

при коливанні напруги в мережі. Високий ККД – 98%, найкращий та найшвидший 

сервіс. Надійний пристрій, який працюватиме довго, якісно та повністю оправдає 

покладені на нього сподівання і вкладені кошти.  
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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 185 100 85 12,55 2,90 15,45 

Лютий 276 100 176 25,98 2,90 28,88 

Березень 609 100 509 75,13 2,90 78,03 

Квітень 762 100 662 97,71 2,90 100,61 

Травень 835 100 735 108,49 2,90 111,39 

Червень 812 100 712 105,09 2,90 107,99 

Липень 830 100 730 107,75 2,90 110,65 

Серпень 807 100 707 104,35 2,90 107,25 

Вересень 589 100 489 86,94 2,90 89,84 

Жовтень 456 100 356 52,55 2,90 55,45 

Листопад 234 100 134 19,78 2,90 22,68 

Грудень 148 100 48 7,08 2,90 9,98 

Сумарно за 
рік 

6 544 1200 5 344 803,40 34,80 838 

 

 

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!         


