
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОП Орлюк Л.Ю.| solarsystem.com.ua  м.Рівне        м.т. 067 3630277 
дата 02.04.2018 

СОНЯЧНІ 
СИСТЕМИ 

СОНЯЧНА СТАНЦІЯ 5,5 КВТ ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ 
 



 

1. Ми пропонуємо монтаж сонячної станції під ключ, що включає: 

          Будівництво опорних конструкцій на даху споруд або на землі 

          Підготовка документів для підключення станції до зеленого тарифу відповідно 

до вимог місцевого РЕМ  

           Введення станції в експлуатацію разом з представниками РЕМ 

           Налаштування інвертора, панелей та підключення станції до мережі 

           Налаштування інтернет-моніторингу   

           Безкоштовний сервіс та віддалений моніторинг на протязі 6-ти місяців з 

моменту підключення 

           Консультації та інформаційна підтримка на протязі усього терміну експлуатації 

станції 

           Гарантійне обслуговування на обладнання відповідно до вимог заводу-

виробника      

          Окупність інвестицій від 4,5 років  

 

2. Вартість Вашої сонячної станції під ключ. 
  

Комерційна пропозиція на сонячну станцію під зелений тариф на 

даху потужністю 5,5 квт для однофазного підключення 

№ Назва Од. Ціна, $ к-сть Сума, $ 

1 Фотомодуль 275 Вт. JASolar, 5ВВ шт. 143 20 2 860 

2 Інвертор Fronius Primo 5.0-1 шт. 1 830 1 1 830 

3 Захист із щитком (постійний та змінний струм) шт. 110 3 330 

4 Кабель PV1-F6.0 м 1,4 100 140 

5 

Кріплення алюміній, конектори, з'єднання, інші 

витрати  м 

  
655 

Загальна сума матеріалів, $ 
 

5 815 

№ Робота. Найменування 

 
1 Робота по монтажу системи та транспортні витрати* 500 

 
*Остаточна вартість буде виведена після виїзду. 

 

3. Які додаткові витрати Ви ще понесете. 

Для встановлення станції та інвертора на 5 квт потрібно мати технічні умови від 

місцевого РЕМ на 5 квт. Якщо договором передбачено менше виділеної 

потужності аніж 5 квт - потрібно написати заяву в РЕМ про те, що Ви хочете 

збільшити потужність підключення до 5 кВт. Вартість за 1 квт – біля 1 400 грн. 

Точну вартість вам скажуть у вашому  РЕМ. Після встановлення станції треба 

оплатити встановлення двонаправленого лічильника – 4350 грн. (лічильник)+4000 

грн вартість встановлення лічильника. 



 

4. Як виглядатиме Ваша сонячна станція:  

 

Приклади можна переглянути на сайті – solarsystem.com.ua. Приклад подано. 

 

 
5. Що ви отримаєте в результаті встановлення сонячної станції. 

Розрахунок заробітку від сонячної станції 5,5 квт (врахована сплата податків) 
 

  

Генерація 
Сес 

кВт/год  

Власне 
споживання 

кВт/год  

Продана 
електрика, 

кВт/год 

Продана 
електрика, грн без 

податків 

січень 169   169 810 

лютий 195   195 934 

березень 421   421 2 012 

квітень 586   586 2 803 

травень 677   677 3 239 

червень 846   846 4 049 

липень 846   846 4 049 

серпень 781   781 3 737 

вересень 742   742 3 550 

жовтень 586   586 2 803 

листопад 243   243 1 162 

грудень 169   169 810 

всього 6262 0 6262 29 958 

 

Окупність – 6 315 дол / (29 958 грн/26) = 5,4 років за умови відсутності споживання 

6. Як підключити сонячну станцію.  

Підключення сонячної станції приватного домогосподарства (фіз. особи) 

проводитися за спрощеною процедурою. Для цього необхідно: 

1. Змонтувати станцію – монтаж ми здійснюємо під ключ. 



2. Написати заяву в РЕМ про підключення станції – документи ми готуємо, 

разом із представниками РЕМ приймаємо станцію в експлуатацію та підписуємо усі 

потрібні документи  

3. На підставі заяви, РЕМ проводить ОТЗ (Організаційно-технічні заходи), а 

саме: встановлення двонаправленого лічильника з модемом (вузол обліку), їх монтаж 

і підключення. Послуга виконується співробітниками РЕМ або уповноваженими 

особами.  

4. Після проведення ОТЗ на об'єкт приїжджає представник Обленерго, 

оглядає станцію і укладає договір про купівлю-продаж електроенергії між Обленерго і 

власником домогосподарства. У договорі вказується розрахунковий рахунок, на який 

надходять гроші (його слід відкрити заздалегідь). Обленерго не пред'являє вимог до 

банку. 

7. Гарантія. 

• на сонячні панелі - 5 років. 
• на інверторне обладнання - 5 років.  

 

Приклади робіт: https://solarsystem.com.ua/samples/ 

https://solarsystem.com.ua/samples/

