
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив мЛЗінннці
у 2017 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Автоматична електростанція для дитячого садка 
«Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 19»

2.* Вид проекту
х великий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці
вул. Малин овського, 21

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

вул. Малин овського, 21
«Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 19» (КЗДНЗ№  19)

4. Короткий опис проекту
Встановлення енергозберігаючого обладнання для перетворення сонячної енергії 

у електричну та накопичення електроенергії за нічним тарифом.
Фотоелектрична (сонячна) електростанція (СЕС), що перетворює сонячне 

випромінювання в електроенергію і поставляє її у вигляді змінного струму.
Автоматичне накопичення електроенергії за нічним тарифом та послідуюче її 

використання у денний час.

5. Опис проекту.
Мета проекту — перехід на екологічно чисті (відновлювані) джерела енергії.
г ч  * » *  *  « 4  *  ‘ М  Т  Т  4  J  '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, акумуляторів, обладнання
регулювання процесів заряду-розряду, інверторів перетворення постійного струму у 
перемінний (220в, 50 гц).

Реалізація проекту здійснюється з використанням сучасного обладнання 
провідних світових виробників .

Тренд розвитку світової енергетики направлений у напрямку створення 
сонячних міст (SolarCity). Цей процес прискорюється з врахуванням появи літій - 
іонних акумуляторів, які відрізняються кращими техніко -  ціновими характеристиками 
на один кіловат накопиченої енергії, а також зниженням цін на фотоелект р и ц і пяирпі.

ВЖНИЦЬКА МЮЬКА РАДА
ВІДДШ ЗВЕРНЕНЬ
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Реалізація запропонованого проекту дасть місту економію бюджетних коштів»
що витрачаються на придбання електроенергії, та зменшить шкідливі викиди у
атмосферу при виробництві електроенергії, що поліпшить умови життя мешканців м. 
Вінниці.

Проект відповідає стратегії розвитку «Вінниця-2020», у розділі Вінниця -  
розумне місто (БтагіСиу), підрозділ Вінниця -  екологічно чисте місто.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту

Діти, що виховуються у дошкільному навчальному закладі № 19 та сім’ї цих дітей.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація проекту дасть економію бюджетних коштів, що витрачаються на 

придбання електроенергії та зменшить шкідливі викиди у атмосферу при виробництві 
електроенергії, що поліпшить умови життя мешканців м. Вінниці.

Щороку СЕС буде вироблено 24 379 квт/год сонячної електроенергії. Економія 
від зменшення витрат на придбання електроенергії з загальної мережі становитиме 
52 586 грн., що становить 25 % від витрат на електроенергію на сьогоднішній день. 
(Довідка: У провідній країні світу з використання альтернативних джерел енергії -  
Німеччині, заміщення традиційних джерел становить 25% -30%).

Додаткове автоматичне накопичення електроенергії за нічним тарифом та 
послідуюче її використання у денний час дасть до 7 - 8% економії, що становитиме 
додатково 15 000 грн. на рік.

Тобто загальна економія наблизиться до 35 - 40% на рік.
Подальше додаткове встановлення сонячних панелей та акумуляторів дозволить 

іще на 10% - 15 % підняти економію І довести її до 50 % від споживчих потреб.
Проект є окупним. Повернення коштів у бюджет м. Вінниці до 15 років. 

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Сонячні панелі (АЬМ-250Р) -  72 шт. 364 372

2. Гібридний інвертор (ІпйпіБоІаг) -  2 шт або Отгоп КР 
ЮОЬ-СЮ-Еи

234 220

3. Акумуляторна батарея (А 812-200) -  16 шт. 173 749

4. Кабельний з’єднувач (МС4, пара, 4 мм) -  6 компл. 450

5. Кабелі для сонячних систем -  50 м. 3 Обі

6. Рама монтажна -  2 шт. 111787

7.Витратні матеріали, монтаж, пусконалагоджування, 
введення у експлуатацію.

106 464

РАЗОМ: 994 102
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ПРИМІТКА: Поставка обладнання та виконання робіт буде здійснено TOB «IKPÖK», 
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).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у 
тому числі для авторі» 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 
8£І5 0 @ u k r .n e t  для зазначених вище цілей

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. Розрахунок продуктивності СЕС
2. Розрахунок економії коштів ДНЗ № 19
3. Карта інсоляції України
4. Таблиця середнього місячного рівня сонячної радіації в містах України,
5. Схема підключення сонячної електростанції.

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної;

з

mailto:50@ukr.net


*

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12, Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище**

1. Лютворт Сергій 
Г енріхович

Контактні дані Підпис***

Поштова адреса:

e-mail::

№
тел.:

С е р і я  т а  

№
п а с п о р т у

Г І  Т І  і I I  І

і/

U
2 .

3.

Поштова адреса: (індекс) > л<. Вінниця, 
вул. , буд.____ кв,_______

e-mail:

№
тел.:

С е р і я  т а  

№
п а с п о р т у

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул.______, буд. кв._______

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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ДОДАТКИ

до проекту

«Автоматична електростанція для дитячого садка 
«Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 19»



УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ 
Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний заклад № 19»
21018 м. Вінниця, вулиця Малиновського, 21 

тел. 67-47-99; 67-48-75
Код ЄДРОПУ 39498035

Координаційній раді проекту 
«Бюджет громадських ініціатив 
м. Вінниці»

Експертній групі 
для здійснення аналізу проектів, 
які пропонуються для фінансування 
за рахунок коштів Бюджету 
громадських ініціатив м. Вінниці 
на 2017 рік.

Просимо допустити до участі у конкурсі та підтримати включення до 
«Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці» на 2017 рік проекту 
«Автоматична електростанція для дитячого садка 
«Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 19»

Завідуюча КЗ «ДНЗ. В.Ю. Харматова



Рівень інсоляції у Вінниці

ВІННИЦЯ ВХОДИТЬ ДО ЗОНИ з н а ч н о ї р іч н о ї СОНЯЧНОЇ ІНСОЛЯЦІЇ.
Кількість сонячної енергії, що потрапляє на один квадратний м ет р  площі у 
Вінницькій області, протягом року, дорівнюється потужності 1231 к В т.

h t tp : / /w w w .a tm osfc ra .ua /s ta t i -ge l ios is tem y/so la r- insu la t ion -ukra ine /

Середній місячний рівень сонячної радіації (сонячна постійна) 
у Вінниці (кВтгод /  m2 /  день) (Середній показник за останні 22 роки (За даними NASA)
Місяці янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 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 У країни
http://www.solar-battery.com.ua/karta-solnechnoy-aktivnosti-v-ukraine/

Global irradiation and solar electricity potential Ukraine
Optimally-inclined photovoltaic modules

Додаток 1
до проекту «Автоматична електростанція для КЗ ДНЗ № 19»

ChermhN

Kharkiv

JRC

Yearly sum of global irradiation (KNMi/m2)

<1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550>

<863 900 938 975 1013 1050 1088 1125 1163>

Yearly electricity generated by 1 k W ^  system with performance ratio 0 75 [kWh/kWp^J

http://www.atmosfcra.ua/stati-geliosistemy/solar-insulation-ukraine/
http://www.solar-battery.com.ua/karta-solnechnoy-aktivnosti-v-ukraine/


Рівні сонячної ін соляц ії в У країні.
Для кожного регіону України інсоляція різна.
На карті позначено кількість сонячної енергії яке падає сумарно за рік на 

горизонтальну поверхню площею 1 кв.м.
Для оцінки рівня інсоляції використані супутникові дані за період з 1985

по 2007рр.

http://apricus.com.ua/informatsiya/urovni-solnechnoy-insolyatsii-v-ukraine

Середній місячний рівень сонячної радіації (сонячна постійна)
в містах України (кВтг / т 2  / день) 

Середній показник ні останні 22 роки (За даними NASA)
14м ноны  / М есяцы МНВ фев м ар і анр май ию нь ию ль аві сен 1 ОКІ ІІОН лек Cpe.ui

Сим ф ерополь 1.27 2,06 3.05 4.30 5,44 5.84 6,20 5.34 4,07 2,67 1,55 1.07 3,58

Винница 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
Л \ ||к 1.02 1.77 2.83 3,91 5.05 5.08 4.94 4.55 3,01 1,83 1,05 0.79 2,49

Днепропетровск 1.2 1 1,99 2.98 4.05 5.55 5.57 5.70 5.08 3,66 2.27 1.20 0.96 3,36

Донецк 1.21 1,99 2.94 4.04 5.48 5.55 5,66 5.09 3,67 2.24 1,23 0.96 3.34

Ж н ю м и р 1.01 1,82 2.87 3.88 5.16 5,19 5,04 4,66 3,06 1.87 1.04 0,83 3,04

У Ж1о рол 1.13 1,91 3,01 4.03 5.01 5,31 5,25 4.82 3.33 2.02 1.19 0.88 3.16

Запорожье 1.21 2,00 2.91 4.20 5.62 5.72 5,88 5,18 3,87 2.44 1.25 0.95 3.44

И нано-Ф ранков 1,19 1,93 2.84 3.68 4.54 4.75 4,76 4.40 3,06 2,00 1.20 0,94 2,94

Киев 1.07 1,87 2.95 3.96 5,25 5.22 5,25 4,67 3.12 1,94 1.02 0,86 3,10

Кнрокщ рал 1,20 1.95 2.96 4.07 5.47 5,49 5.57 4.92 3.57 2,24 1,14 0.96 3,30

Л> 1 анск 1.23 2.06 3,05 4,05 5,46 5,57 5,65 4,99 3,62 2,23 1,26 0.93 3,34

Льнов 1.08 1,83 2,82 3,78 4,67 4,83 4,83 4,45 3,00 1.85 1,06 0.83 2.92

Николаев 1.25 2,10 3.07 4,38 5.65 5,85 6,03 5,34 3.93 2,52 1,36 1,04 3,55

Олесей 1.25 2,11 3.08 4,38 5,65 5,85 6,04 5.33 3.93 2,52 1,36 1,04 3,55

Нол ш ва 1,18 1.96 3,05 4,00 5.40 5.44 5,51 4,87 3.42 2.11 1.15 0,91 3,25

Ровно 1.01 1.81 2.83 3.87 5.08 5,17 4.98 4.58 3.02 1.87 1,04 0,81 3,01

С \ м ы 1.13 1,93 3,05 3,98 5.27 5,32 5.3Н 4.67 3,19 1.98 1.10 0.86 3.16

Терноно.1ь 1,09 1,86 2,85 3,85 4.84 5.00 4.93 4.51 3,08 1.91 1.09 0,85 2.99

Х арьков 1.19 2.02 3.05 3,92 5.38 5.46 5.56 4.88 3,49 2.10 1.19 0,9 3,26

Херсон 1.30 2.13 3,08 4,36 5.68 5.76 6.00 5,29 4.00 2.57 1.36 1.04 3,55

Х м е л ы н ш кн н 1,09 1.86 2,87 3,85 5.08 5.21 5.04 4,58 3,14 1,98 1.10 0,87 3,06

Черкассы 1,15 1.91 2,94 3.99 5.44 5.46 5,54 4,87 3.40 2.13 1.09 0,91 3.24

Ч е р т и  он 0,99 1.80 2,92 3,96 5.17 5.19 5.12 4,54 3.00 1.86 0.98 0,75 3,03

Ч ерновцы 1.19 1.93 2.84 3,68 4.54 4.75 4,76 4.40 3.06 2,00 1.20 0.94 2,94

http://apricus.com.ua/informatsiya/urovni-solnechnoy-insolyatsii-v-ukraine


Додаток 2
до проекту «Автоматична електростанція для КЗ ДНЗ № 19»

Розрахунок продуктивності СЕС для ДНЗ № 19

У таблиці наведено споживання електроенергії КЗ ДНЗ № 19, кВтгод / місяць за 2015 рік.
Загальна кількість спожитої електроенергії КЗ ДНЗ № 19 за рік склала 97 863 кВт.

На основі даних щодо рівня сонячної інсоляції і кількості сонячної енергії, що потрапляє на один квадратний метр площі у м. Вінниця (див. 
Додаток 1) проведено розрахунки генерації електроенергії після встановлення обладнання сонячної електростанції (СЕС).

У таблиці наведено щомісячні показники продуктивності СЕС (кВт / місяць).
Щороку СЕС буде вироблено 24 379 квт/год (24,379 МВтч/год ) електроенергії за рахунок споживання енергії сонця. На гістограмі показано 

порівняння потреб (синій колір) та вироблення (червоний колір) електроенергії. СЕС виробить 25% від потреб у електроенергії для ДНЗ № 19.
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Споживання електроенергії КЗ ДНЗ № 19, кВтг / місяць За рік
11820 11820 11820 11820 11820 7316 3617 1202 3763 4833 9119 8915 97 863

Місячні показники продуктивності СЕС, кВт/ місяць
663 1059 1786 2514 3404 3305 3557 3204 2299 1425 661 503 24 379

Річна продуктивність системи 24,379 МВт год /рік

12000



Розрахунок економії коштів ДНЗ № 19

Річна продуктивність СЕС 24,379 МВтгод/рік.
Тариф платежів за електроенергію -  2,1736 грн/кВт.
Річна економія коштів бюджету за рахунок споживання електроенергії від 
СЕС:

24 379 квт х 2,1736 грн/кВт = 52 594 грн.

Економія від зменшення витрат на придбання електроенергії з 
загальної мережі становитиме 25 % від витрат на електроенергію на 
сьогоднішній день.

(Довідка: У провідній країні світу з використання альтернативних 
джерел енергії -  Н імеччині, заміщення традиційних дж ерел становить 25%  
-30%).

Додаткове автоматичне накопичення електроенергії за нічним тарифом 
та послідуюче її використання у денний час дасть до 7 - 8% економії, що 
становитиме додатково 15 000 грн. на рік.
Тобто загальна економія становитиме 67 594 грн. і наблизиться до 35 - 40% 
на рік.

Подальше додаткове встановлення сонячних панелей та акумуляторів 
дозволить іще на 10% - 15 % підняти економію і довести її до 50 % від 
споживчих потреб..

Реалізація проекту дасть економію бюджетних коштів, що 
витрачаються на придбання електроенергії та зменшить шкідливі викиди у 
атмосферу при виробництві електроенергії, що поліпшить умови життя 
мешканців м. Вінниці.

Проект є окупним. Повернення коштів у бюджет м. Вінниці до 15 років. 
З врахування тенденції зростання тарифів у загальних електромережах 
окупність проекту відбудеться раніше.

Додаток З
до проекту «Автоматична електростанція для КЗ ДНЗ № 19»
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Підключення сонячної електростанції.

Додаток 4
до проекту «Автоматична електростанція для КЗ ДНЗ № 19»

Фотоэлектрический Контроллер заряда


