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Комерційна пропозиція на будівництво 
наземної мережевої сонячної 
електростанції Економ-класу  

потужністю 5 кВт для зеленого тарифу  
1-фазна 

 

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 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 ЕКОНОМ-КЛАСУ 

 Сонячна електростанція потужністю 5 кВт Економ-класу ідеально 

підходить для приватних домогосподарств зі стабільною напругою та невеликим 

власним споживанням (до 100 кВт*год на місяць). За таких умов дана система 

працюватиме максимально ефективно та з найкоротшим терміном окупності. 

 Проста сонячна електростанція – нічого зайвого. Бюджетний варіант 

сонячної електростанції для зеленого тарифу на 5 кВт. Рекордів продуктивності 

така станція не поставить, зате всі вкладені в неї кошти цілком відпрацює. 

 Якісні панелі Risen 275w входять до «Топ-10 світових виробників 

сонячних панелей». На ринку сонячної енергетики ці панелі вирізняються не 

тільки високою якістю, але й доступною ціною, порівняно з аналогами. 

  Інвертор для сонячних панелей Samil power підходить для невеликих 

проектів  і для приватних домогосподарств, а також наявність системи 

віддаленого моніторингу дозволяє слідкувати за роботою Вашої станції через 

додаток на смартфоні. 

 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» ; 
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 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 Risen 

275w 

18 129 2 322 

Мережевий інвертор 

SolarRiver 5200TL-D 

1 900 900 

Наземні кріплення, 

компл. 

1 533 533 

Кабель  50 1 50 

Конектори MC4 4 4,5 18 

Захисне та комутаційне 

обладнання 

1 130 130 

Монтаж та пуско-

налагодження 

1 500 500 

Загальна вартість обладнання та робіт 4 453 
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Технічні характеристики обладнання 

Сонячні панелі Risen RSM60-6-275-P 

 Номінальна потужність: 275Вт 

Номінальна напруга:  31,1В 

Номінальний струм: 8,84 А 

Полікристалічніі ятки 60 шт 

ККД модуля 16,8% 

Розміри:1650х992х35 мм 

Вага:  20 кг 

Гарантія: 12 років 

Виробник: Китай 

Про виробника панелей Risen: 
 Компанія заснована в 1986 році 
 підприємство, яке займається розробкою, 

виробництвом, продажем і сервісним обслуговуванням сонячних модулів, продуктами 
фотогальванічних технологій, застосуванням і інтеграцією терміналів. 

 щорічна потужність вироблення сонячних батарей та модулів становить 4,5 ГВт 
 Risen Energy відповідає стандартам TUV, UL, CE, GS, ROHS, REACH, PAHS, Golden 

Sun та інших за якістю, а також виробляє продукцію з системою якості ISO9001, 
ISO14001 та ISO18001. 

 Продукти отримали друге місце у співвідношенні продуктивності у тесті на глобальні 
модулі, яке було організовано лабораторією фотонів в 2013 і 2014 роках. 

 Повністю автоматизований процес виробництва та тестування панелей 
 Сонячні панелі Risen належать до класу TIER1, що говорить про високу якість та 

надійність модулів. 
 Тільки позитивний показник толерантності 

 

Мережевий інвертор для сонячних панелей SolarRiver 5200TL-D 

 Кількість фаз: 1 фаза; 

Вихідна потужність: 5 кВт; 

Тип інвертрра: мережевий 

безтрансформаторний; 

Кількість МРРТ трекерів: 2 трекери 

Гарантія: 5 років. 

Виробник: Китай. 

Переваги: 
Простий і гнучкий. 
- Спрощена система організації через 
подвійний MPPT і широкий діапазон 
вхідної напруги до 1.000V 

- Вільний вибір місця установки в зв'язку зі ступенем захисту IP65 
- Бистра настройка всіх параметрів під час початкового запуску 
Відкритий і інтерактивний 
 - Вибір інтерфейсу - Ethernet, Wi-Fi і RS485 для більш гнучкої конфігурації і системи 
моніторингу 
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- Багатомовний 3,5 "TFT РК-дисплей 
 - Простота розуміння використання клавіатури 
- Настроюваний багатофункціональний вихід реле 
- Вбудований реєстратор даних вкл. слот для карт пам'яті SD 
Безпечний і ефективний. 
- Найвища продуктивність за рахунок максимальному ККД> 98% 
- Безпечна робота завдяки вбудованим перемикачем DC 
- Вільний доступ до Саміл Power Monitoring портал 
 
 

Наземні конструкції  для встановлення панелей 

 Наземна система кріплень сонячних 

панелей. Дворядна з вертикальним 

розміщенням панелей. 

Матеріали що застосовуються в 

конструкціях: 

1. Несучі елементи системи - анодований 

алюміній AlMg0,7Si 6063 T66 по ГОСТ 

22233-2001, товщина анодно-окисного 

покриття - не менше 20 мкм. 

2. Опорні стійки (профіль стійки - «С+») - 

гарячеоцинкована сталь C235 по ГОСТ 

27772-88 (товщина цинкового покриття - не менше 40 мкм). 

3. Елементи кріплення: 

нержавіюча сталь А2-70 за вимогами ДСТУ ISO 3506-1: 2006; 

вуглецева сталь з цинк - дисперсним покриттям «DELTA MKS». 

Даний підбір матеріалів забезпечує тривалий період експлуатації (не менше 25 

років) при мінімальній трудомісткості обслуговування системи. 

Конструкція системи «SSU» виконана таким чином, що дозволяє просто, швидко і 

безпечно змонтувати систему, без застосування спеціальних інструментів і не вимагає 

залучення висококваліфікованих фахівців. 

Виробник - "Українські системи Solar" 

 

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 
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Конектори  МС4  

 Пара конекторів МС4 для з'єднання сонячних панелей між 

собою та приєднання їх до інвертора. Виробництво Німеччини.  

Краще рішення на ринку. 

 

 

 

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 160 100 60 8,86 2,90 11,76 

Лютий 238 100 138 20,37 2,90 23,27 

Березень 526 100 426 62,88 2,90 65,78 

Квітень 658 100 558 82,36 2,90 85,26 

Травень 722 100 622 91,81 2,90 94,71 

Червень 701 100 601 88,71 2,90 91,61 

Липень 717 100 617 91,07 2,90 93,97 

Серпень 697 100 597 88,12 2,90 91,02 

Вересень 509 100 409 60,37 2,90 63,27 

Жовтень 394 100 294 43,39 2,90 46,29 

Листопад 202 100 102 15,06 2,90 17,96 

Грудень 128 100 28 4,13 2,90 7,03 

Сумарно за 
рік 

5 652 1200 4 452 657,13 34,80 691 

 

Окупність та прибутковість мережевої СЕС 

Період окупності мережевої СЕС потужністю 5 кВт Економ-класу 

становить близько 6,4 років*. Це означає, що починаючи з 2024 року Ваша СЕС 

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

сукупного прибутку 4 000 €. 
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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!         
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