
Сонце і вітер замість току і газу: енергія від 
ветеранів 
Прийшов час, коли людство нарешті починає усвідомлювати свої помилки і шукати 
можливості змінити ситуацію на краще. Це стосується також і галузі енергетики: звичні 
ресурси вичерпуються навіть швидше, ніж встигають забруднювати навколишнє 
середовище, стаючи небезпечними. Тому видатні розуми людства придумали способи 
використання енергії Сонця, вітру, води і рослин, і навіть заснували для цього окрему 
галузь, відому сьогодні, як альтернативна енергетика. 
Зважаючи на перелік альтернативних джерел енергії можна точно сказати, що люди 
намагаються зосередити свою увагу на природі та її ресурсах. Вчені роблять усе, щоб 
направити сили стихії на службу людині. Виникає логічне запитання: чому природна 
енергія така особлива? 

Особливості і переваги альтернативної сторони енергії 
Як показує практика, застосування нестандартних джерел енергії стає дедалі 
поширенішим. Спеціальні установки з'являються не тільки на підприємствах, а і на 
деяких приватних територіях. Такий вид виходу енергії з природних ресурсів є 
популярним також через нестабільну ситуацію з тарифами на комунальні послуги. 
Якщо людство повністю перейде на природні джерела енергії, воно більше 
турбуватися про головні проблеми звичного енергодобування: 

● відновлюваність використовуваної сировини; 
● підвищення цін на її використання; 
● утилізація відходів. 

Натомість альтернативна енергетика має багато переваг: 
● екологічність; 
● доступність; 
● економія (грошей і місця); 
● простота установки обладнання; 
● легкість обслуговування. 

Найбільше прихильників серед українців має сонячна енергія. 

Стосунки природної енергії з Україною 
Варто визнати, що Україна все ще крокує маленькими кроками до широкого 
застосування альтернативних джерел енергії. Однак деякі досягнення очевидні: влітку 
2015 року представники урядування прийняли закон про зелений тариф, який діятиме 
до 2030. Новий законопроект встановлює чіткі тарифи на альтернативні джерела 
енергії для будь-яких підприємств або приватних власників. 
Ось декілька положень цього закону, які варто розглянути: 

● закон визначає, які саме джерела енергії регулюються зеленим тарифом; 
● тільки держава, представником якого є «Енергоринок», має можливість купувати 

всю енергію, яка була здобута будь-яким альтернативним способом; 



● підприємства, які генерують енергію у рамках зеленого тарифу, отримують 
беззаперечний пріоритет, коли мова йде про розрахунки за електроенергію; 

● зелений тариф залежить від євро. Через це закон щоквартально 
переглядається Національною комісією, уточнюючи розмір зеленого тарифу в 
національній валюті. Таким чином на програму ніяк не вплине інфляція або 
коливання курсу; 

● якщо мова йде про включення в зелений тариф пускових комплексів (окремих 
сонячних станцій), інвестор отримує прибуток ще до того, як весь об'єкт буде 
введений в експлуатацію; 

● наступне положення діє для парових та сонячних установок. Його суть полягає у 
збільшенні дозволеної потужності на приватних електрогенеруючих станціях до 
30 кВт. Попередній закон ставив максимальну межу у 10 кВт. Таким чином, 
придбання установок для добування енергії з альтернативних джерел стає 
більш привабливим для приватних господарств. Головна причина - така 
потужність дозволяє не тільки повністю задовольнити наявні потреби, але і 
продавати те, що залишається, державі. Це створює максимально вигідні 
можливості: власник матиме змогу не тільки значно зменшити витрати на 
оплату електроенергії, але із часом навіть повністю компенсувати вартість 
придбання всього необхідного обладнання; 

● потужність як повітряної, так і сонячної системи визначається значенням 
інвертора перемінного току; 

● дата введення в експлуатацію (враховуючи окремі пускові комплекси) 
вважається дата видачі відповідного сертифікату представником 
уповноваженого органу на підтвердження відповідності проведеного 
будівництва об'єкта усій документації по проекту. Сертифікат також підтверджує 
готовність установки до експлуатації або декларує проведену регіонал за 
встановленими правилами згідно чинного законодавства; 

● Україна має заставного ресурсів і потужностей для самостійного виробництва 
сонячних панелей, вітрогенераторів та іншого обладнання, необхідного для 
формування відповідного виду енергостанції. Уряд має на меті підвищити 
зелений тариф, вводячи додаткові підвищуючі коефіцієнти (в розмірі 5% або 
10%) за встановлення обладнання, виготовленого на одному з українських 
підприємств. 

Використання сонячних батарей забезпечує електроенергією житлові споруди та 
підвищує їх рентабельність. Головна задача всього проекту полягає у розвитку нових 
способів видобутку енергії. Для власників приватних господарств однією з головних 
перевагою є величезна економія на оплаті електроенергії. 

Ветерани та енергія 
Здавалося б, що спільного мають між собою ветерани і видобуток енергії? Окрім того, 
що ветерани зазвичай не мають достатньо грошей для оплати всіх комунальних 
послуг. Що ж, тоді ми вас здивуємо! Вітайте компанію Ветерано Енерджі, яка має або 
скоро матиме пряме відношення до вашої економії! 



Як? 
Представники нашої компанії не тільки мають уявлення про теорії та заговори зеленого 
тарифу, ми знаємо всі реалії видобутку енергії з альтернативних джерел, бо регулярно 
встановлюємо сонячні та вітряні електростанції під ключ. Як це відбувається? 

● Виїзд на об'єкт для аналізу та замірів. 
● Підрахунки вартості обладнання та його установки (на ціну прямо впливає 

бажана потужність майбутньої системи). 
● Установка обладнання. 
● Реєстрація станції в державній системі зеленого тарифу. Вам не треба 

займатися оформленням паперів, ви можете займатися запланованими 
справами, а ми все зробимо за вас. 

В результаті клієнт отримує від нас повністю робочу законну сонячну електростанцію, 
яка буде постачати енергію державі за 15 європейських центів за кіловат/год. Окрім 
цього установка зможе покрити ваші основні потреби. 

Кому і що? 
Ми маємо право і можливості встановлювати системи енергодобування як приватним 
особам, так і підприємствам. Як правило, в першому випадку вистачає потужності в 
5-10 кіловат, підприємцям же необхідно 20-30 кіловат. 
Окрім дозволу на встановлення сонячних панелей ми також пропонуємо вам 
геліосистеми, які будуть збирати сонячну енергію для нагрівання води. 
Взагалі ми багато чого можемо, все залежить від особистих побажань клієнта. 

Чому ми? 
Більшість компаній давно розділили між собою області впливу і попит споживачів. 
Хтось продає спеціалізоване обладнання для сонячних і вигнаних станцій. Хтось його 
встановлює, а хтось - підключає станції до програми зеленого тарифу. 
Ми ж робимо усе перераховане - і навіть більше! Наші спеціалісти продовжують 
обслуговувати встановлені комплекси з видобутку енергії протягом 10 наступних років! 
Якщо ви зацікавилися можливістю співпраці із нами або потребуєте додаткової 
інформації, будь ласка, зверніться до наших спеціалістів за вказаними контактами 
внизу сторінки. При оформленні замовлення вам потрібно буде заповнити заявку на 
розрахунок кошторису. 
Звертайтесь до нас та економте якомога довше! 
 
Вакансія 
Любиш природу? Знаєшся на електриці? Є класним спеціалістом? Запрошуємо тебе до 
нас на роботу! 
Ми - компанія Ветерано Енерджі і нами дуже потрібен Електрик-Електромонтажник, 
бажано із великим досвідом встановлення металічних конструкцій. 
Про нас: 
Ветерано Енерджі працює в сфері альтернативних джерел енергії. Наша задача 
полягає у встановленні на території приватного домогосподарства або 



підприємства/компанії систем для видобутку електроенергії з природних джерел - 
Сонця, повітря, води і рослин. Наша компанія унікальна в тому, що, на відміну від 
інших, ми надаємо одразу всі послуги, яких можуть потребувати клієнти: 

● Продаємо обладнання для енергостанції. 
● Встановлюємо системи видобутку електроенергії. 
● Підключаємо власника до програми “Зелений тариф”, запроваджений 

державою. 
Наразі ми маємо настільки багато замовлень, що мусимо створювати потенційну чергу, 
бо не маємо достатньої кількості спеціалістів з електроенергії. 
Позитивні сторони співпраці з нами: 

● Надаємо перевагу ветеранам і переселенцям. 
● Забезпечуємо роботою і, в подальшому, житлом. 

Якщо ви зацікавлені, то будь ласка, подзвоніть нам або надішліть своє резюме на 
вказану поштову адресу. 
Ми щиро зацікавлені у співпраці! 


