


SETech – компанія-новатор та інтегратор рішень з

використанням сонячної енергії на Волині 

та України

Наші пропозиції для клієнтів різної форми власності, зокрема, і ОСББ:

• сонячні електростанції різного типу,

• системи підігріву води від сонця,

• рішення для благоустрою території.



СОНЯЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПОТРЕБ ОСББ

На даху багатоповерхового будинку встановлюється СЕС для 
власного споживання:
• освітлення спільної території в будинку,
• електроенергія для роботи ліфтів,
• освітлення прибудинкової території.

Станція не потребує оформлення на юридичну компанію, 
однак узгоджується з Райенерго та ДАБІ.

Cонячна електростанція зможе 
частково/повністю покривати потреби ОСББ у 
електроенергії, відповідно ОСББ буде 
економити на виплатах за електроенергію.
При використанні автономної СЕС (з 
акумуляторами) – місця спільного користування 
будуть незалежними від вимкнень 
електроенергії.

Перевага:



СОНЯЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА ДАХАХ ОСББ ПІД «ЗЕЛЕНИЙ» ТАРИФ

Жильці будинку можуть використати дах встановивши там сонячну 
станцію та підключити її по «зеленому» тарифу. Така станція буде 
напряму підключена приватному дому та на фізичну особу.

Другий варіант – встановлення промислової станції та 
підключення її по комерційному «зеленому» тарифу. Така станція 
оформлюється на юридичну особу, а дах багатоповерхівки 
використовується як вільна площа.

ОСББ – неприбуткова організація, 
тож  заробляти напряму на 
продажі електроенергії по 
“зеленому” тарифу не може.



ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ОСББ 

ВСТАНОВЛЕННЯ СТАНЦІЇ ПІД 

«ЗЕЛЕНИЙ» ТАРИФ:

1. Можливість заробляти на оренді даху,

2. ЮО, яка буде власником СЕС може бути сформована з жильців 
будинку і вони будуть її інвесторами – тож станція буде 
приносити зокрема і дохід,

3. Престижність та унікальність ОСББ, адже в Україні ці тенденції 
тільки починають розвиватися



ПРИКЛАДИ ВСТАНОВЛЕНИХ СЕС НА 
БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКАХ:

ОСББ "Оберіг на Позняках":

• на фасаді розміщена СЕС, потужністю 38 кВт,

• заплановано будівництво СЕС і на даху 
багатоповерхівки.



Приклад встановленої СЄС на багатоповерховому будинку

ОСББ. Дах зданий в довгострокову оренду юридичній особі.
16ти поверховий будинок на 12 парадних.
Потужність СЄС – 300 кВт вихідної потужності / 384 кВт потужність 
по фотомодулям. Продаж по «зеленому тарифу».

Наша участь: 

• інженерне консультування
• проектування (частково)
• поставка обладнання
• монтаж

Компанія орендатор даху 
встановлює сонячну 

електростанцію та продає 
згенеровану електричну енергію 
по «зеленому тарифу». Компанія 
орендатор сплачує оренду згідно 
фіксованим в договорі тарифам. 

Також виконує обслуговування 
даху (ремонтні роботи при 

необхідності)

Сонячна станція на даху 

будинку за адресою : 

м. Київ, проспект 

Генерала Ватутіна, 

будинок 30



1. Техніко-економічне обґрунтування. 
Виконуються таки види робіт:
• Обстеження даху, та конструкцій будинку.
• Отримання технічних умов від постачальника електричної енергії.
• Попередній розрахунок потужності сонячної станції
• Розрахунок економічних показників – попередня вартість обладнання 
та робіт, дохід від генерації, точка окупності.

2. Попереднє узгодження умов за представниками організації 
домовласника.

3. Проведення загальних зборів співвласників та збір підписів на угоду 
оренду даху будинку.

4. Заключення договору.

5. Введення нового КВЄД для орендодавця: 68.20. «Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».

Алгоритм передачі даху в оренду ЮО під «зелений» тариф



СИСТЕМИ ДЛЯ НАГРІВУ ВОДИ ВІД СОНЦЯ 

Підігрів води – одна з основних витрат кожної квартири (це може 
бути як централізована система, так і індивідуальні з газовим котлом 
чи електробойлером).

Пропонуємо встановлення геліосистеми на базі плоских сонячних 
колекторів німецького виробництва. Такі системи можуть бути лише 
для побутових потреб споживачів, так і об’єднано з системою опалення 



ПРИКЛАДИ ВСТАНОВЛЕНИХ  ГЕЛІОСИСТЕМ



• повне/часткове 
заміщення гарячого 
водопостачання,

• незалежність від сезонних 
відключень,

• підтримка опалення (спільно з 
газовим/електро/твердопаливни
м котлом),
• тривалий термін експлуатації –
25 років і більше,
.

• короткий термін окупності 
– 4-7 і менше років,
• наростаюча економія на 
виплатах за 
електроенергію/газ

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕЛІОСИСТЕМ НА БУДИНКАХ:



РІШЕННЯ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Виготовляємо паркові лавки, бесідки, сітілайти, дошки оголошень 

з використання сонячних панелей.

Функціонал виробів:

• підзарядка мобільних пристроїв,

• підсвітка в темну пору доби,

• wi-fi,

• аудіосистема,

• відеонагляд.



ВИРОБИ НА СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЯХ ПРИНЕСУТЬ ПРАКТИЧНУ КОРИСТЬ 

ДЛЯ ВСІХ МЕШКАНЦІВ ОСББ



ЧОМУ МИ?

• цікаві рішення,

• стратегічне бачення,

• еко-орієнтованість,

• активна команда,

• готові до змін та росту,

• відкриті до співпраці



СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

067 157 15 15

setechua@gmail.com
setech.in.ua setech.prom.ua setech.com.de

КОНТАКТИ:

mailto:setechua@gmail.com

