Реконструкція системи електроживлення будівлі амбулаторія ЗПСМ № 2, за
адресою: Донецька обл., м. Селидове вул. Центральна, 108, шляхом встановлення
дахової фотоелектричної станції (ФЕС)
Опис проекту

Ініціатор проекту

Суть проекту

Мета проекту

Відповідність
стратегічним
документам та
обґрунтування
пріоритетності

Селидівська міська рада
Проєктом передбачається будівництво мережевої сонячної
електростанції з метою продажу генерованої електричної енергії по
«зеленому тарифу» на ринку електроенергії. Розміщення ФЕС на
даху амбулаторії ЗПСМ №2 м.Селидове (площа – 300,0 м2).
Орієнтовна потужність приєднання 70кВт. Частина виробленої
електроенергії буде використана на власні потреби, а надлишок
передбачається продавати за «зеленим тарифом»
Перехід на відновлювальні джерела енергії, покращення соціальноекономічної ситуації в громаді, розвиток інфраструктури,
активізація інвестиційної діяльності та економія бюджетних коштів
Цілі проєкту відповідають:
- Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року ( пп.7,13),
затвердженим Указом Президента України «Про Цілі сталого
розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 року
№722/2019.
- Енергетичній стратегії України на період до 2035 року "Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність".
- Завданню 4.3.2. «Розвиток альтернативної енергетики»
операційної цілі 4.3. «Енергетична безпека та розвиток
альтернативної енергетики» Стратегічної цілі 4 «Екологічна
безпека та збалансоване природокористування» Стратегії розвитку
Донецької області на період до 2027 року.

Дослідження проблеми,
яку буде вирішено в
рамках реалізації
проекту

Реалізація проєкту дозволяє вирішити ряд глобальних проблем,
пов’язаних зі зростанням вартості енергії, забрудненням
навколишнього середовища, постійним зростання тарифів житловокомунальних послуг.
В результаті реалізації проєкту буде:
- забезпечено заклад охорони здоров’я дешевою електроенергією;
- зменшено рахунки за електроенергію;
- отримана економія бюджетних коштів;
- автономне енергоживлення та енергетична незалежність;
- прибуток від «зеленого тарифу»

Орієнтовна вартість
проекту тис. грн.

1800,0 тис.грн

Механізм реалізації
проекту

Спільне підприємство на умовах Державно-приватного партнерства
або залучення фінансової підтримки у вигляді гранту

Основні фінансові
показники реалізації
проекту

Термін реалізації
проекту
Орієнтовні джерела
фінансування проекту
Стадія реалізації
проекту

Основні фінансові показники реалізації проєкту
Показник
Одиниця
Значення
Капітальні витрати CAPEX
тис.EUR
67 701
Накопичений
NCF
тис.EUR
-12 294
грошовий потік за
10 років
Чиста приведена
NPV (d.rate
тис.EUR
47 945
вартість
5%)
Термін окупності
DPP (d.rate
years/ років 10,00
проекту (з
5%)
дисконтуванням)
12 місяців
Кошти інвестора, грантові кошти.

Розроблена техніко-економічне обґрунтування схеми розміщення
ФЕС на дахах
Зацікавлені сторони: КНП «Центр первинної медико-санітарної
Зацікавлені сторони та
допомоги СМР», Селидівська міська рада
очікуваний результат
Встановлено дахові фотоелектростанції з піковою потужністю
реалізації проекту
20 кВт. Забезпечено енергонезалежність підприємства.
Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного)
Місце розташування
85400, Донецька обл., м.Селидове, вул. Центральна, 108
об’єкту
Опис існуючих об’єктів
або тих що
Розміщення ФЕС на будівлі закладу охорони здоров’я, а саме на
пропонується створити
даху амбулаторії ЗПСМ №2 (площа – 300,0 м2)
в рамках реалізації
проекту
Форма власності

комунальна власність

Опис суміжної
інфраструктури

Заклад забезпечений всіма необхідними інфраструктурними
комунікаціями.
Доступ до систем розподілу електроенергії обумовлено технічними
умовами АТ «ДТЕК Донецькобленерго»

Площа земельної
ділянки, га
Статус земельної
ділянки
Планування території

Земельна ділянка під будівлею знаходяться в постійному
користуванні
КНП
«Центр
медико-санітарної
допомоги
Селидівської міської ради»
-

Контактні дані:
начальник відділу економіки - Ірина Нефьодова - 0509709216
головний спеціаліст відділу економіки – Ольга Колісник- 0509279565

Реконструкція системи електроживлення будівлі КНП Селидівська центральна
міська лікарня, за адресою: Донецька обл. м. Селидове вул. Московська, 43,
шляхом встановлення дахової фотоелектричної станції (ФЕС)
Опис проекту

Ініціатор проекту

Суть проекту

Мета проекту

Відповідність стратегічним
документам та
обґрунтування
пріоритетності

Дослідження проблеми, яку
буде вирішено в рамках
реалізації проекту

Селидівська міська рада
Проєктом передбачається будівництво мережевої сонячної
електростанції з метою продажу генерованої електричної енергії
по «зеленому тарифу» на ринку електроенергії. Розміщення
ФЕС на даху будівлі КНП «Центральної міської лікарні
м.Селидове» (площа – 1000,0 м2).
Орієнтовна потужність приєднання 70кВт.Частина виробленої
електроенергії буде використана на власні потреби, а надлишок
передбачається продавати за «зеленим тарифом»
Перехід на відновлювальні джерела енергії, покращення
соціально-економічної
ситуації
в
громаді,
розвиток
інфраструктури,
активізація
інвестиційної
діяльності
та економія бюджетних коштів
Цілі проєкту відповідають:
- Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року (
пп.7,13), затвердженим Указом Президента України «Про Цілі
сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня
2019 року №722/2019.
- Енергетичній стратегії України на період до 2035 року
"Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність".
- Завданню 4.3.2. «Розвиток альтернативної енергетики»
операційної цілі 4.3. «Енергетична безпека та розвиток
альтернативної енергетики» Стратегічної цілі 4 «Екологічна
безпека та збалансоване природокористування» Стратегії
розвитку Донецької області на період до 2027 року.
Реалізація проєкту дозволяє вирішити ряд глобальних проблем,
пов’язаних зі зростанням вартості енергії, забрудненням
навколишнього середовища, постійним зростання тарифів
житлово-комунальних послуг.
В результаті реалізації проєкту буде:
забезпечено
заклад
охорони
здоров’я
дешевою
електроенергією;
- зменшено рахунки за електроенергію;
- отримана економія бюджетних коштів;
- автономне енергоживлення та енергетична незалежність;
- прибуток від «зеленого тарифу»

Орієнтовна вартість проекту
2100,0 тис.грн
тис. грн.
Механізм реалізації проекту

Спільне підприємство на умовах державно-приватного партнерства
або залучення фінансової підтримки у вигляді гранту

Основні фінансові
показники реалізації
проекту

Термін реалізації проекту
Орієнтовні джерела
фінансування проекту

Основні фінансові показники реалізації проєкту
Показник
Одиниця
Значення
Капітальні витрати CAPEX
тис.EUR 67 701
Накопичений
NCF
тис.EUR -12 294
грошовий потік за
10 років
Чиста приведена
NPV (d.rate
тис.EUR 47 945
вартість
5%)
Термін окупності
DPP (d.rate
years/
10,00
проекту (з
5%)
років
дисконтуванням)
12 місяців
Кошти інвестора, грантові кошти.

Розроблена
техніко-економічне
обґрунтування
схеми
розміщення ФЕС на дахах
Зацікавлені сторони: КНП «Селидівська центральна міська
Зацікавлені сторони та
лікарня СМР», Селидівська міська рада
очікуваний результат
Встановлено дахові фотоелектростанції з піковою потужністю
реалізації проекту
20 кВт. Забезпечено енергонезалежність підприємства.
Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного)
Місце розташування об’єкту
85400, Донецька обл., м.Селидове, вул. Московська, 43
Опис існуючих об’єктів або тих
Розміщення ФЕС на даху будівлі КНП «Центральної міської
що пропонується створити в
лікарні м.Селидове» (площа – 1000,0 м2).
рамках реалізації проекту
Стадія реалізації проекту

Форма власності

Опис суміжної інфраструктури
Площа земельної ділянки, га
Статус земельної ділянки
Планування території

комунальна власність
Заклад забезпечений всіма необхідними інфраструктурними
комунікаціями.
Доступ до систем розподілу електроенергії обумовлено
технічними умовами АТ «ДТЕК Донецькобленерго»
Земельна ділянка під будівлею знаходяться в постійному
користуванні
КНП
«Центральна
міська
лікарня
Селидівської міської ради»
-

Контактні дані:
начальник відділу економіки - Ірина Нефьодова - 0509709216
головний спеціаліст відділу економіки – Ольга Колісник- 0509279565

