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Комерційна пропозиція на будівництво 
мережевої сонячної електростанції 

Преміум-класу потужністю 15 кВт для 
зеленого тарифу  

 

 

ТОВ «ГОІН СОЛАР» 
• 4 роки на ринку України  
• Реалізовано понад 20 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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Комплект обладнання для мережевої СЕС 

Обладнання Характеристики Кількість, 
шт 

Сонячні панелі BenQ Solar 
SunVivo PM060MB2 290 Вт 
Fullblack 

 

Номінальна потужність: 290Вт 
Номінальна напруга: 32,3 В 
Номінальний струм:  
8,99 А 
Монокристалічні ятки 60 шт 
ККД модуля 17,8% 
Розміри: 1640 х 992 х 40 мм 
Вага: 19 кг 

86 

Мережевий інвертор SMA Sunny 
Tripower STP 25000TL-10 

 

Номінальна потужність: 25 кВт 
Кількість фаз: 3 
Ефективність: 98,2% 
Кількість трекерів: 3 
Гарантія: 5 років 
Виробник Німеччина 
Модель від лідера індустрії. 
Найвищі стандарти якості та 
сервісу серед аналогів 

 
1 

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. 

86 

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 

200 
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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.  

10 

 

Фотоелектрична система призначена для роботи  по «зеленому тарифу», 
який для 2017 року складає 0,18 євро за кВт*годину. 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 до 10  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 
 Надійні високопродуктивні сонячні панелі цілком чорного кольору. 

Вишуканий зовнішній вигляд. Високий ККД протягом довгого часу. Навіть 
через 25 років роботи панель буде виробляти 87% від початкової потужності. 
Міцний анодований чорний алюмінієвий каркас.Підвищена механічна 
стабільність – модуль відповідає критеріям розширеного навантажувального 
тестування 5400 Па. Відмінна продуктивність при низькому освітленні – 
покращення поглинання світла. Дуже низька займистість відповідає вимогам 
протипожежного захисту. 

 Інвертор провідного світового виробника компанії SMA. Компанія є 
«законодавцем мод» на ринку інверторів для сонячних панелей, має ряд 
патентів на унікальні технічні рішення. Відмінна служба підтримки 
користувачів компанії. Обладнання SMA є найнадійніше на ринку, має багато 
налаштувань для користувачів та дозволяє віддалено слідкувати за роботою 
системи. 

 Отримання гарантованого доходу, виробництво електроенергії  високої 
якості, можливість встановлення на даху будь-якого типу. Система не потребує 
абсолютно ніякого палива, безшумна та непомітна ззовні робота, мінімальне 
обслуговування системи. Довгий строк експлуатації (не менше 30 років) 
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 незалежність виробництва від зовнішніх економічних факторів, таких як 
інфляція (виплати прив’язані до курсу євро), підвищення вартості палива та 
енергії. 

Розрахунок виробітку електроенергії мережевою 
сонячною станцією та дохід від «Зеленого тарифу»  

у Львівській області 
Місяць Виробіток 

електроен
ергії 

сонячною 
електрос
танцією 
кВт*год 

Власне 
спожива

ння 
кВт*год 

Передан
о в 

мережу, 
кВт*год 

Отрима
но за 

електро
енергію, 

євро. 

Зеконом
лено на 

влас-
ному 

спожи-
ванні, 
євро 

Чистий  
дохід (з 

вирахуван
ням 

податку 
на 

прибуток),
євро 

Січень 1 120 210 910 201,60 11,76 187,15 
Лютий 1 512 210 1 302 272,16 11,76 248,54 

Березень 2 335 180 2 155 420,30 10,08 375,74 

Квітень 2 772 180 2 592 498,96 10,08 444,18 

Травень 3 166 150 3 016 569,88 8,40 504,20 

Червень 3 447 150 3 297 620,46 8,40 548,20 

Липень 3 590 150 3 440 646,20 8,40 570,59 

Серпень 3 455 150 3 305 621,90 8,40 549,45 

Вересень 2 285 180 2 105 411,30 10,08 367,91 

Жовтень 1 579 180 1 399 284,22 10,08 257,35 

Листопад 974 210 764 175,32 11,76 164,29 

Грудень 885 210 675 159,30 11,76 150,35 

Всього за 
рік 

27 120 2 160 24 960 4881,60 120,96 4367,95 

 
Доставка комплекту обладнання включена у  вартість. Також наша 

компанія допоможе у виборі оптимального розміщення  панелей на даху 
і  допоможе оцінити виробництво електроенергії  при  встановленні системи 
саме на вашому об’єкті.  Встановлення та налагодження обладнання може бути 
виконано нашими спеціалістами  за окрему плату. 

Опціонально до системи може бути включено наступне обладнання: 
електричний щит із захисною та комутаційною апаратурою, система 
віддаленого моніторингу роботи станції (через Інтернет або додаток у 
мобільному телефоні), захист від дій блискавки, додатковий кабель та 
конектори МС4.  
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Окупність мережевої сонячної електростанції 
 
«Зелений тариф» діє до 01.01.2030 року і складає 0,18євро за кВт 

переданої в мережу електроенергії (для мережевих сонячних електростанцій, 
введених в експлуатацію в 2017 році).  

Якщо в 2017 році ТОВ «Гоін Солар» встановлює Вам обладнання для 
мережевої сонячної електростанції Преміум-класу, вартість якої становить 
29000 €, а щорічний чистий дохід від такої станції становитиме 4368 €, то Ваша 
електростанція окупиться за 6,6 років.  

 
 

До 2023 року Ваша сонячна електростанція "відпрацьовує" вкладені в неї 
кошти і  досягає Точки Беззбитковості  

З 2023 року Ваша сонячна електростанція  стає повністю окупною і 
приносить щорічно стабільний прибуток. 

До 01.01.2030 року за «Зеленим тарифом» сукупний прибуток від 
Вашої електростанції складе 27 784 € 

 
Гарантії 

ТОВ «Гоін Солар» забезпечує сервісне обслуговування обладнання 
протягом всього гарантійного терміну, який надається виробниками по 
кожному виду обладнання. 
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ОКУПНІСТЬ МЕРЕЖЕВОЇ 
СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ


