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Будiвництво дахових СЕС для власного споживання: 
стратегiчнi переваги та алгоритм реалізації



«Зелена енергетика» - це не тільки продаж
електроенергії за «зеленим тарифом», але і невід’ємна
частина підвищення енергоефективності виробництва та
стабільного бізнес-розвитку компаній.

Реалізація проектів по 
оптимізації енергоспоживання: 

дахові комерційні СЕС для 
забезпечення власних 

енергопотреб підприємства.  



Без необхідності отримання ліцензій, додаткових
погоджень та підписання договорів - вироблена
електроенергія споживається в середині власних
електромереж.

Переваги реалізації проєктів СЕС
для власного споживання 

Окупність – від 5 до 6 років 

Вартість проєкту та термін окупності
залежить від особливостей роботи
та електроспоживання кожного конкретного
підприємства.
Економія відбувається за рахунок зниження
обсягів електроенергії, яке підприємство
купує у енегопостачальних компаній.

Спрощена схема реалізації проєкту



Етапи та алгоритм дій для реалізації проєкта

Проведення технічного аудиту підприємства та
визначення оптимальної конфігурації СЕС:
- збір вихідних даних;
- визначення наявності вільної площі дахів під

встановлення СЕС;
- розрахунок оптимального варіанту СЕС

(симуляція в програмному комплексі PVSyst).

Основна мета: підібрати Замовнику таку
конфігурацію і кількість обладнання, при якій кількість
згенерованої електроенергії в кожен проміжок часу
буде максимальною, але не більшою, ніж
споживання.

Підготовчий
(тривалість – 3 дні)



Етап проєктування включає:
 уточнення вихідних даних, які необхідні для

проєктування;

 визначення точних місць встановлення
основного обладнання;

 погодження основних місць прокладання мереж;
 оцінка несучої здатності будівель та елементів

даху, де планується встановлення СЕС;

 подача повідомлення до ДАБІ (стосовно
реконструкції елементів даху підприємства);

 розробка основних проектних рішень.

Проєктний
(тривалість – 20 днів)



Етап будівництва включає:

 Виконання робіт власними монтажними
бригадами.

 Перевірка якості виконаних робіт та
правильності підключення обладнання (із
застосуванням сертифікованої
електротехнічної лабораторії).

 Налагодження та включення обладнання.
Будівництво

(тривалість – 20 днів)



Етап введення в експлуатацію включає:

 Підключення об’єкта до внутрішньої мережі
замовника в точці збору потужності.

 Передача замовнику повного комплекту
виконавчої документації.

 Передача замовнику Готового об’єкта, який
починає працювати з першої хвилини
включення.

 Надання послуг з подальшої експлуатації та
контролем за роботою СЕС.

Введення 
в експлуатацію

(тривалість – 1 день)



Дякую за увагу!
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