
 

 

       Енергоефективність та смарт технології  
             м. Київ, вул. В. Лугова, 2а 

                 тел. 098-60-60-474 

E-mail: info@sunhouse.com 

           www.sunhouse.com.ua 

 

Опитувальний лист на сонячну фотоелектричну станцію 

 

Дата заповнення       ______________________________________________ 
 
Партнер        ____________________________________________________ 
 
1. Контактні дані 
ПІБ                         ______________________________________________ 
Телефон                  ______________________________________________ 
Поштова скринька     ______________________________________________ 
Адреса об’єкту        _____________________________________________+координати об’єкту 
для перегляду на супутникових картах + 6-10 фотографій даху з різних ракурсів усіх бажаних 
площин (південь, схід, захід) 
2. Тип об’єкту 

⃝ Приватний будинок 

⃝ Бізнес об’єкт 

⃝ Бюджетна організація 

 
3. Стан об’єкту 

⃝ На етапі проектування 
⃝ На етапі будівництва 
⃝ Введення в експлуатацію 
⃝ Планується реконструкція 

 
4. Тип даху 

⃝ Плоска/горизонтальна 
⃝ Похила 
⃝ Ламана 

 
5. Вид покрівлі  ___________________________ 
                                        вкажіть матеріал 
 
6. Орієнтація даху 

⃝ Південь 
⃝ Південний схід 
⃝ Південний захід 
⃝ Захід 

 
7. Затінення покрівлі (вранці, вдень і ввечері) 

⃝ Часткове ______________________ 
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⃝ Незначне ___________________ 
⃝ Значне _____________________ 

 
8.  Наявність затінюючих елементів на покрівлі/фасаді/поруч з розташованим будинком 

⃝ Провід 
⃝ Антена 
⃝ Поруч розташована будівля 
⃝ Дерево 
⃝ Димохід 
⃝ Повітровід 
 

7. Призначення фотоелектричної системи 
⃝ Продаж електрики за «зеленим» тарифом 
⃝ Часткова автономність 
⃝ Повна автономність 
 

8. Потужність сонячної станції (кВт) _____________фотографія 1-ї сторінки договору, де вказана 
потужність за договором 
 
9. Ввід по електриці на об’єкт (кВт)  _____________ 
 
10. Добове споживання (кВт*г) _____________ 
 
11. Місячне споживання (кВт*г)  _____________ 
 
12.  Які основні групи навантажень (3 фазні є?)  _________________________________________________ 
 
13.  Як часто бувають збої в електромережі _____________________________________ (годин в день/раз 
в місяць) 
 
14. Чи бувають скачки в мережі по напрузі (якщо, так, то вкажіть верхню та нижню межу, В) 
________________________________________________ 
 
15. Що з заземленням об’єкту? (який опір, Ом) _______________________________________________ 
 
16. Чи планується встановлення блискавкозахисту    
_________________________________________________________ 
 
17. Відстань від об’єкту до більш високої будівлі, м 
____________________________________________________ 
 
18. Яка документація є по об’єкту Какая документация есть по объекту (запросити щоб вислали): 

⃝ Договір на електроспоживання (з ким підписаний)   
_____________________________________________ 
⃝ Право власності на об’єкт 
⃝ Архітектура об’єкту 
⃝ Планування покрівлі (.dwg) 
 

19. Чи використовується тариф на електроопалення та багатотарифний лічильник (день\ніч) 
_____________________________________________ 
 
20. Строки реалізації проекту 
_______________________________________________________________________ 
 
21. Додаткова інформація  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


