
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці 
у 2018 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписуєуповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ПІКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту/
«Сонячна електростанція для Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського»
2*  Вид проекту 

х великий
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

21100, Вінниця, вул. Острозького, 32

4. Короткий опис проекту
Встановлення енергозберігаючого обладнання - сонячної (фотоелектричної) 

електростанції (СЕС), на даху університету, 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, інвертора перетворення 
постійного струму у змінний (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 єеро по 
курсу ЯВУ станам на / 1.05 2017 р.)

Реалізація проекту здійснюється з використанням сучасного обладнання 
провідних світових виробників.

Тренд розвитку світової енергетики направлений у напрямку створення 
сонячних міст (ЗоїагСіїу). Наразі цей процес прискорюється з врахуванням 
промислового виробництва фотоелектричних панелей високої надійності, 
підвищенням строку їх експлуатації, та збільшенням коефіцієнту перетворення 
світлового потоку у електричний струм.

Проект відповідає стратегії розвитку «Вінниця-2020», 
розумне місто (ЗшайСіІу), підрозділ Вінниця -  екологічно чи



Згідно закону України № 514 можливим є продаж "зеленої" електроенергії, що 
виробить СВС СШ №4, через комунальне підприємство, у загальну енергомережу

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту
Студенти, викладачі та персонал університету -  близьк 6 000 чоловік.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація проекту дасть надходження коштів та зменшить шкідливі викиди при 
виробництві електроенергії, що поліпшить умови життя мешканців м. Вінниці.

Щороку СЕС буде вироблено 38 172 кВт електроенергії.
Продаж електроенергії виробленої СЕС дозволить щороку залучати у бюджет 

6 260 євро, або 180 232 грн, (за курсом ИБУ на 11.05.2017р.)
Подальше збільшення потужності СЕС дозволить повністю перекрити потреби 

університету у електроенергії та збільшити надходження коштів у бюджет.
Проект є окупним. Повернення коштів за 5,5 років. 

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту

Складові Орієнтовна вартість, грн

1. Фотоелектричні модулі АЬМ260Р 127 шт 519 199

2. Інвертор Ш А Ш  Зип2000-ЗЗКТг 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 ТО В «ІКРОК», 
21000, лу. 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 додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати 
таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал 
списку у  паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у 
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):



а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
^  ...............  мія зазначених вище цілей /  — -
& шЬ&и /<5/»г/еЛ»

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адрееі
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:
]. К аріа інсоляції України
2 Баланс електроенергії для СШ №4 з врахуванням продуктивності СЕС 
3. Розрахунок надходження коштів у бюджет м. Вінниці від СЕС СШ №4

З



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУП 
12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

НІ

Ім'я та Прізвище**

1 .Перегуда Андрій 
Володимирович

Поштова адреса: (індекс).

е-таі1:ап(1геі.реге£ис1а@уап(1ех.пі

Серн т і  

паспорту

Контактні дані Підпис***

'ЇО/
Гт /

№

тел,:

ттл—і ■ і» — і и  ~ г ~ ж  ' 11---------п ї —г

2. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вуя.______________, буд.______ кв.

е-шаіі:

№

тел.:

Сеоі* т* 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул_____________ , буд.______ кв.

е-таіі:

№

тел.:

Ссвії т? 
№
паспорту

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Вінниці.
** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької міської
ради.



СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (СЕС)

для
ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

(додатки)



Р івен ь  ін соляц ії у В інниці

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. 
Ь іІр ://\у \у \у .аІт08Гега.иа/$ІаІі-8ЄІІ08І!>Іету/50Іаг-іп$и1аІІ0 п-икгаіпс/

Середній місячний рівень сонячної радіації (сонячна постійна) 
у Вінниці (кВтгод / т2 / день) (Середній показник за останні 22 роки (За даними МА5А)
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
К арта інсоляції України ЬіІр://\у\у\у.801аг-Ьа«егу.сош.иа/каі1а-501песЬпоу-акПупо8Іі-у-икгаіпе/

СІоЬаІ іггагііаііоп апсі зоїаг еіесігісіїу роїепііаі І Ік г а іп е
ОрІітаІІу-іпсІіпегі рЬоіоуокаіс тогіиіез

У м г іу  » и т  о і  дк>ЬаІ іггагіїа їю п  (кУИ їЛп3)

<1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550>

<863 900 938 975 1013 1050 1088 1125 1163>
У0шПу оіесіпагу дФОФГШд Ьу 1 к 5 у % 1 » т  м ь  регїогтапсе гаЬо 0 75
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■ СЕСкВт

Надходження електроенергії від СЕС для Педуніверситету
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Сума

СЕС кВт 1 413 2 205 3 399 4 262 4 799 4 763 4 763 4 383 3 514 2 467 1 155 1 050 38172
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■ Бюджет грн

Надходження від роботи СЕС «Педуніверситет»
ЦІНА

за кВт
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
грн 4,72 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 1 413 2 205 3 399 4 262 4 799 4 763 4 763 4 383 3 514 2 467 1 155 1 050

Бюджет грн 6673 10412 16049 20124 22659 22486 22486 20697 16590 11648 5451 4956 180232 6260
* згідно курсу НБУ станом на 11.05.2017 р.


