
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці 
у 2018 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ 'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту; «Сонячне місто»
Сонячна електростанція комунального закладу «Гуманітарна гімназія №1 
ім. М.І Пирогова Вінницької міської ради»

2.* Вид проекту
х великий

Проект буде реалізовано на території міста Вінииці
вул. Малиновського, 7

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

21018 м. Вінниця , Малиновського,7, комунальний заклад «Гуманітарна гімназія№1 
ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради» (далі гімназія №1)

4. Короткий опис проекту

електростанції (СЕС), на даху комунального закладу гімназія №1, для перетворення 
сонячної енергії у електричну та реалізації електроенергії за «зеленим» тарифом.

5. Опис проекту:
Мета проекту -  перехід на екологічно чисті (відновлювані) джерела енергії.
Вінниця входить до зони значної річної сонячної інсоляції. У зв’язку зі зміною клімату 

кількість сонячної енергії, що потрапляє на один квадратний метр площі, у Вінниці, щороку 
зростає.

СЕС складається з фотоелектричних панелей, інверторів перетворення постійного 
струму у перемінний (220в, 50 гц), комплекту кріплень, засобів захисту обладнання СЕС 
кабелів для СЕС, витратних матеріалів (кабель / провід / автоматика).
Для реалізації проекту виконуються проектні та загально будівельні і монтажні роботи. 
Вартість сонячної електростанції "під ключ" (орієнтовно) 995 555 грн.(34 580 євро по курсу 
НБУ станом на 11.05 2017 р.)

Реалізація проекту здійснюється з використанням сучасного обладнання провідних 
світових виробників .

Тренд розвитку світової енергетики направлений у напрямку створення сонячних міст 
(8о1аг Сіїу). Цей процес прискорюється з врахуванням промислового виробництва

збільшення коефіцієнту перетворення світлового потоку у електричний струм.

Проект відповідає стратегії розвитку «Вінниця-2020», у розділі Вінниця -  розумне

Встановлення енергозберігаючого обладнання - сонячної (фотоелектричної-)

панелей високої надійності, підвищення строку їх експлуатації, та

місто (ЗтагіСіїу), підрозділ Вінниця -  екологічно чисте місто. Згідно закону
України № 514 можливим є продаж "зеленої" електроенергії, що виробить СЕС гімназії №1, 
через комунальне підприємство, у загальну енергомережу.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту
-учнізакладу, діти 11-18років(1100 чол.)



-діти-сироти, діти з особливими освітніми потребами,малозабезпечені, переселенці, 
багатодітні, та інші категорії дітей у  межах Вінницької області, адже гімназія єдиний 
заклад області із поглибленим вивченням іноземних мов.
- випускники школи №25- майбутні учні нашого закладу (874 чол.)
- учасники різних конкурсів, олімпіад, іноземних делегацій, що приймаються на базі закладу.
- працівники закладу (учителі, техпрацівники, обслуговуючий персонал)
- студенти,що проходять практику на базі закладу (щорічно близько 100чол.) .
7 -ш а •  •  __•  •  •  • • •  __  ___. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Реалізація проекту дасть надходження коштів у бюджет м. Вінниці, та зменшить 
шкідливі викиди у атмосферу при виробництві електроенергії, що поліпшить умови життя 
мешканців м. Вінниці.

Щороку СЕС буде вироблено 38 172 кВт електроенергії.
Згідно рішення Вінницької міської ради № 170 від 26.01.2017р. ліміт споживання 
електроенергії для СШ №1 становить 50 796 кВт на рік.

Тобто СЕС забезпечить загальні потреби гімназії №1 у електроенергії на 75 %. 
(Довідка: У провідній країні світу з використання альтернативних джерел енергії -  
Німеччині, заміщення традиційних джерел становить 25% -30%).
У період з травня по серпень (включно) потреби гімназії №1 у електроенергії забезпечені від 
СЕС.

Продаж електроенергії виробленої СЕС гімназії №1 дозволить щороку залучати у 
бюджет м. Вінниці 6 260 євро, або 180 232 грн. (за курсом НБУ на 11.05.2017р.) (Довідка: У 
2016 році платежі гімназії №1 за електроенергію склали 128 701 грн.)

Подальше збільшення потужності СЕС дозволить повністю перекрити потреби СШ №1 
у електроенергії та збільшити надходження коштів у бюджет м. Вінниці.

Проект с окупннм. Повернення коштів у бюджет м. Вінниці за 5,5 років.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту

Складові Орієнтовна вартість, грн

1. Фотоелектричні модулі АЬМ260Р 127 шт 519 199

2. Інвертор НІІА\УЕІ 8ип2000-ЗЗКТЬ 2 шт. 174 185

3. Комплект кріплень 110919

4. Захист обладнання електростанції 63 641

5. Матеріали (кабель / провід / автоматика) 17 650

6. Проектні роботи 11 000

7. Загальнобудівельні та монтажні роботи 95 462

Документарне оформлення функціонування СЕС 3 500

Вартість СЕС "під ключ" (орієнтовно) 995 555

ПРИМІТКА: Поставка обладнання та виконання робіт буде здійснено ТОВ «1КРОК», 21000, 
м. Вінниця, вул. Агатангела Кримського, 46, офіс 74

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім 
його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму,



за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  паперовій 
формі).

ІО.Контакпіі дані авторів пропозиції (проект)), икі будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 

яокоіуак іпіНаіІо^іпаіІ.ги для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .

Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки:

1. Карта інсоляції України
2. План орієнтації даху гімназії№1.
3. Баланс електроенергії для гімназії№1з врахуванням продуктивності СЕС
4. Розрахунок надходження коштів у бюджет м. Вінниці від СЕС гімназії№1.



13. Автор проекту га його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Пазі персональних даних 
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про 
захист персональних даних” від 01.06.20ІО року М2297-УІ. Забороняю надавати інформацію 
третім особами бе * мосї згоди.
Доступ до цієї інформації митимуть лиш е представники Вінницької міської ради:

Ім'я та Прізвище** Контактні дані Підпис* **

П ош това адреса:

е-таїї: О^аА
№
тел.:

Серія г* 
№
паспорту

г г г

І__ І___І__ І___І ТГ-
2 . Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

С ер ія  т* 

№
иаспоргу

Пош това адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія га 
Ла
паспарту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавагн інформацію представникам Вінницької 
міської ради.

Пол: П  чол. □  жін.
Вік: □  16-18 □  19-31 □  31 -40 О  41-50 □  51-60П  понад 60
Рід занять: □  Студент О  Працюю О  Безробітний О  Пенсіонер СІ Підприємець



Рівень інсоляції у Вінниці

Вінниця входить до зони значної річної сонячної інсоляції.
Кількість сонячної енергії, що потрапляє на один квадратний метр площі у Вінницькій області, протягом року, дорівнює потужності 1231 кВт. 
Ьир://\уту.аіто5Гега.иа/зІаІІ-§е1іо5І5Іету/зо1аг-іп5и1аІіоп-икгаіпе/

Середній місячний рівень сонячної радіації (сонячна постійна) 
у Вінниці (кВтгод / т2/день) (Середній показник за останні 22роки (За даними NА8А)
Місяці січ лют берез квіт трав черв лип серп верес жовт лист груд Середи

Вінниця 1,07 1,89 2,94 3,92 5,19 5,3 5,16 4,68 3,21 1,97 1,10 0,9 3,11
Карта інсоляції України Ьир://\¥Л¥\¥.50Іаг-Ьаиегу.с0т.иа/кагі:а-50ІпесЬп0у-акїіуп05Іі-у-икгаіпе/

СІоЬаІ іггасііаііоп апсі зоїаг еіесігісіїу роїепііаі ІІкгаіпе
ОрІітаІІу-іпсІіпегі рНоЮуоИаіс тосіиіез

УмПу ю т  оТ діоЬаі іпавіаііоп (кУМі-'т*']

<1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550*

<вбЗ 900 939 975 1013 1050 1098 1125 1163>
У м іїу  ш іпапаїу д епл/агл^Ь у 1 М % у а » т  *<ІЬ реііогтлпс* п Ь о  0  75 /*

0 50 100 200 кт
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Потреба кВт ШСЕСкВт

Баланс електроенергії для СШ № 1
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Сума

Потреба кВт 6110 5358 10275 6718 3323 1564 300 350 4100 3360 4600 4738 50796
СЕС кВт 1 469 2 292 3 533 4 430 4 988 4 950 4 950 4 556 3 652 2 564 1 200 1 091 39675

*Потреба вказана згідно затверджених лімітів
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Надходження від роботи СЕС СШ № 1
ЦІНА євро 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164

за кВт грн А,12 4,72 4/72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 СУМА
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень грн євро

СЕС кВт 1 469 2 292 3 533 4 430 4 988 4 950 4 950 4 556 3 652 2 564 1 200 1 091

Бюджет грн 6936 10822 16681 20917 23551 23372 23372 21511 17243 12106 5666 5151 187328 6507
* згідно курсу НБУ станом на 11.05.2017р.
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