


Назва проекту: СЕС, Енергопарк Яворів, 
Потужність: 37 МВт 
Місцежнаходження: Україна, Львівська 
область
Кількість модулів: 134 568 ФЕМ 
Кількість паль: 28 000 одиниць 
Система кріплення: SMS-301, статична 
Введення в експлуатацію: Жовтень  2018



Японія

Дагестан
Казахстан

Вірменія
Грузія
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Білорусь
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Німеччина

Нідерланди

Республіка
Саха

Компанія Солар Стальконструкція заснована в 2012 році. 
На сьогоднішній день компанія є однією з найбільших в Україні, в області сонячної 
енергетики. Діяльність компанії зосереджена на високотехнологічному виробництві 
систем кріплення для сонячних електростанцій, будівництві та експлуатації СЕС, а також 
виконанні всього спектру монтажних робіт.

Солар Стальконструкція - це:
• 7 років на ринку альтернативної енергетики.
• Більш 800 МВт встановлених потужностей СЕС.
• Більше 1000 завершених дахових об’єктів по всій території України.
• Більше 100 комерційних завершених наземних об’єктів в Україні і за кордоном.
• Використання сертифікованої продукції відповідно до вищих міжнародних стандартів
якості.
• Інтегроване власне виробництво потужністю 800 МВт/рік.
• Географія проектів: Україна, Білорусь, Молдова, Росія, Німеччина, Японія, Угорщина,
Казахстан, Італія, Нідерланди, Велика Британія.

Наші послуги:
• Проектування і виробництво систем кріплення для сонячних електростанцій.
• Проектування та інжиніринг сонячних електростанцій.
• Повний спектр монтажних робіт вищої категорії складності.
• Комплексний супровід будівництва сонячних електростанцій (технічний нагляд).
• Виробництво ЛЕП.
• Виробництво та монтаж дорожнього огородження.
• Виробництво та монтаж систем автономного освітлення.
• Виробництво сталевих гнутих профілів.

Експорт:
Італія, Німеччина, Нідерланди, Республіка Білорусь, Республіка Саха, Дагестан, Японія, 
Вірменія, Грузія, Казахстан. 
Сумарно - 120 МВт.

Україна: 
Комерційні СЕС - 700 МВт, 100 об’єктів.
Приватні СЕС - 10 МВт, 1000 об’єктів.

В стадії реалізації на 01.04.2019:
Більше 35 проектів, потужністтю 350 МВт.  

Поставлено конструкцій за 2018 рік:
Більше 28 000 тон.

ÏÐÎ ÊÎÌÏÀÍIÞ



НАША ПРОДУКЦІЯ

Наземні системи кріплення для  СЕСДахові системи кріплення для  СЕС

Фасадні  системи кріплення для  СЕС

Понад 1000 
реалізованих 

об’єктів

Досвід 
виробництва 

800 МВт 
конструкцій для 

СЕС

Повний 
захист від 

корозії

Постійний 
складський 

запас

Повна 
сумісність 
елементів

Надійність та 
універсальність

Системи кріплення для СЕС зі змінним кутом

Системи кріплення для СЕС

Поставка кріплень 
«під ключ»

Ціна від 
виробника

Професійний 
монтаж

Гарантія якості 
10 років

Післягарантійне 
обслуговування

Антикорозійна 
обробка

Власне 
виробництво

Власний 
конструкторський 

відділ

НАШІ ПЕРЕВАГИ

ПЕРЕВАГИ НОШОЇ ПРОДУКЦІЇ

Zn/AI

HQ

ÏÐÎ ÏÐÎÄÓÊÖIÞ



Завод з виробництва гнутих профілів  
м. Київ
Понад 400 типорозмірів профілів.
Підготовча ділянка.
Лінія поздовжньо-поперечного різання рулонів.
Лінія виробництва гнутого кутика.
Лінія виробництва гнутого швелера.
Лінія зварювання.
Прокатні лінії.
Виробничі потужності 15 000 т/рік.

Виробництво

Гаряче цинкування

Завод з виробництва систем кріплення

Готова продукція

Завод з виробництва систем кріплення 
м. Дніпро
Лінії виготовлення притисків.
Лінії згинання металу. 
Лінії пробивання отворів.
Лінії штампування деталей.
Складська ділянка.
Виробнича потужність 500 МВт/рік 
комплектних систем кріплення.

Завод з виробництва систем кріплення 
м. Баришівка, Київська область
Лінії різання.
Прокатні лінії.
Виробничі потужності 30 000т/рік  
(600 МВт/рік систем кріплення).

Гаряче цинкування
Покриття всіх готових сталевих деталей 
шаром цинку для захисту від корозіі 
шляхом занурення в ванну з розплавленим 
цинком при температурі 460°C. Товщина 
цинкового слою - від 60 до 120 мкм. Термін 
експлуатації - 25 років. 

Постійна наявність на складі 
готової продукції
Склад №1 - м. Дніпро
Склад №2 - м. Київ
Склад №3 - м. Черкаси
Склад №4 - м. Стрий
Склад №5 - м. Гамбург, Німеччина
Склад №6 - м. Мінськ, Республіка Білорусь

Сировина

ÏÐÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ



Процес проектування сонячних електростанцій - найвідповідальніший етап в реалізаціїї 
проекту, де враховується безліч факторів: розташування ділянки, пропускну здатність 
мереж, наявність на ділянці  інженерних мереж і комунікацій, а також правильно підібране 
устаткування і компоненти майбутьної станції, тому при проектуванні таких об’єктів 
використовується спеціальне програмне забезпечення.  

• Розробка проектних рішень під об’єкти
будь-якої складності.
• Повний інженерний супровід проекту.
• Розробка всього комплексу проектної
документації.
• Супровід  будівництва проекту
(авторський нагляд, шеф-монтаж).
• Власний конструкторський відділ
сертифікованих інженерів.
• Розрахунок конструкцій відповідно до
вимог ДБН, Eurocode,ТКП, СП, СниП.
• Проведення моделювання і
випробування на місцевості.
• Реальний досвід проектування в
країнах СНД, ЄС і Близького Сходу.

IÍÆÈÍIÐIÍÃ



Будівництво та монтаж сонячної станції здійснюється кваліфікованими досвідченими 
спеціалістами, у яких є своя спеціалізація. Контроль за будівництвом виконує ГІП (Головний 
інженер проекту) або проектний менеджер. 

До переліку робіт входять: 
• Геодезичні роботи і роботи по плануванню
майданчика.
• Земляні роботи  і монтаж
металоконструкцій.
• Монтаж сонячних модулів, інверторів,
іншого електрообладнання та його
підключення.
• Загальнобудівельні роботи.
• Прокладання кабельних трас, монтаж
кабельно-провідникової продукції та
підключення до трансформаторної підстанції.

Усі  фахівці, що працюють на об’єкті, мають спеціальні допуски, дозволи та посвідчення, 
що підтверджують їх компетентність при виконанні таких робіт.
На всі виконані роботи та поставлене обладнання поширюється гарантія.

Солар Стальконструкція здійснює 
комплексний монтаж систем кріплення СЕС:
• Планувальні роботи.
• Розмітка  будівельного майданчику.
• Забивання паль.
• Монтаж конструкцій.
• Монтаж модулів.
• Монтаж основного устаткування.

Власні монтажні бригади з досвідом 
будівництва крупних СЕС — понад 200 осіб.
Власний парк спеціалізованої техніки.
Ліцензія на будівельну діяльність V категорії 
№ 2013030242.
Понад 250 МВт виконаних монтажних робіт
Повна гарантія на конструкції та спорудження.
Надійність - 10 років гарантії.
Виконання всіх монтажних робіт проводиться 
виключно власним атестованим персоналом.

ÌÎÍÒÀÆ



  

Системи кріплення Solar Mounting Systems (SMS) - універсальні монтажні системи 
кріплення фотоелектричних модулів на відкритих майданчиках.
Елементи основної  конструкції виготовлені з гнутих сталевих профілів власного 
виробництва з антикорозійним покриттям методом гарячого цинкування. Встановлення 

  .яннавунотеб юогомопод аз оба  ,модотем минвибаз ясьтєюнсйідз ьлап-койітс
З’єднання елементів конструкції виконується за допомогою  нержавіючих болтів. 
Для кріплення фотоелектричних модулів використовуються алюмінієві притискні 
елементи з анодованим покриттям. Застосування ізолюючих прокладок виключає 
контактну корозію металів.

Приклади ОСНОВНИХ ТИПІВ КОНСТРУКЦІЙ

Система кріплення SMS-211
Робочий стіл з портретним розташуванням ФЕМ в 
два ряди зі статичним кутом нахилу в межах 15° - 45°, 
розташованим на одному ряді опорних стійок.

Система кріплення SMS-402
Робочий стіл з альбомним розташуванням ФЕМ в 
чотири ряди зі статичним кутом нахилу в межах 15° - 
45°, розташований на двох рядах пов’язаних між собою  
опорних стійок.

Система кріплення SMS-301 (змінний кут)

ÍÀÇÅÌÍI ÑÈÑÒÅÌÈ ÊÐIÏËÅÍÍß

15 ТИПІВ НАЗЕМНИХ СИСТЕМ КРІПЛЕННЯ ПІД БУДЬ ЯКИЙ ТИП ГРУНТУ
ТА МІСЦЕВОСТІ

Система кріплення SMS-212

Робочий стіл на 9-12 модулів з механічно-змінним кутом 
нахилу для двох і більше положень від 15° до 55°. Розташуван-
ня ФЕМ на робочому столі горизонтально в три ряди. Опорна 
конструкція на одному або двох рядах стійок з підкосом, що 
регулює кут нахилу площини ФЕМ.
Системи кріплення SMS відрізняє високий ступінь адаптив-
ності до змін розрахункових експлуатаційних навантажень в 
залежності від кліматичних умов, рельєфу місцевості і власти-
вості грунтів.  

Робочий стіл з портретним розташуванням ФЕМ  в два 
ряди зі статичним кутом нахилу в межах 15° - 45°, 
розташованим на двох рядах опорних стійок. 

Система кріплення SMS-211 (змінний кут) 
Конструкції системи кріплення SMS-211  призначені для уста-
новки на складних рельєфах. Робочий стіл  на 10-12 модулів  з  
механічно-змінним кутом нахилу для двох і більше положень 
від 15° до 55°. Опорна конструкція на одному або двох  рядах 
стійок  з підкосом, що регулює кут нахилу площини ФЕМ. 
Розташування ФЕМ на робочому столі поретне в два ряди.   



СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ НА ДАХУ 
СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ДАХІВ І ФАСАДІВ 

Системи кріплення Solar Roof Systems (SRS) - універсальні монтажні системи 
кріплення фотоелектричних модулів на скатних та плоских дахах (з будь-яким типом 
покриття), навісах, фасадах, огорожах та інших спорудах.

Системи кріплення SRS для скатних дахів
Дахова система кріплення являє собою 
комплект несучих профілів, притискних 
елементів ФЕМ та деталей кріплення, для 
з’єднання з каркасною конструкцією або з 
покрівлею. Представлена система підходить 
для скатних дахів з кутом нахилу до 60°.
Розташування ФЕМ на даху - портретне 
або альбомне. Ряд модулів монтується 
на два несучих профіля за допомогою 
міжпанельних (середніх) і крайніх притисків.

Системи кріплення SRS для плоских дахів
Являє собою конструкцію, яка формує 
необхідний кут нахилу панелей.  Закріплення 
виконується до несучих констукцій або 
покрівлі будівлі.

Системи кріплення SRS баластні для 
плоских дахів
Найчастіше використовуються,   де  небажано 
механічне пошкодження гідроізоляційного 
шару покрівлі.

Системи кріплення SFS фасадні
Конструкції для формування необхідного 
кута з кріпленням до фасаду будівлі.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÊÐIÏËÅÍÍß ÍÀ ÄÀÕÓ



Алюмінієві профілі виготовляються з
алюмінієвого сплаву AlMg0,7Si по
ГОСТ 22233-2001 з подальшим
антикорозійним покриттям
анодуванням відповідно до вимог
ISO 7599:1983.
Системи кріплення Солар 
Стальконструкція на основі 
алюмінієвих профілів призначені для 
установки ФЕМ на скатних і плоских 
дахах, та на наземних системах.
Системи розроблені з якісного алюмінію
із захисним анодним покриттям, що
значно підвищує їх характеристики
міцності і збільшило термін експлуатації. 
Система ARS для скатних та плоских
дахів є універсальним технічним
рішенням, що дозволяє створювати
конструкції будь-якої конфігурації з
профілів одного типу для установки
ФЕМ на будь-яких типах поверхонь.

Особливості систем кріплення ARS
для скатних та плоских дахів Солар 
Стальконструкція:
• Висока якість і довгий термін
експлуатації (алюміній, захищений
анодним покриттям)
• Проста фіксація профілів.
• Відмінне співвідношення ціна / якість.
• Швидкий і простий монтаж. Має
зручні канавки і отвори для монтажу.
• Проста фіксація напрямних.
• Застосування на всіх типах дахів -
плоских дахах, дахах з використанням
баласту, на скатних покрівлях, на
покрівлях з натуральною черепицею.
• Наявність на складі.
• Висока універсальність конструкцій.
• Максимальна заводська готовність.
• Повна синхронізація всіх монтажних
елементів і кріплення.
• Комплектне постачання.
• Швидкий і простий монтаж.

Реалізовано понад 100 МВт проектів із 
використанням алюмінієвих профілів

Наземні системи кріплення
розроблені з урахуванням адаптивності 
до великих і різких перепадів рельєфу, 
що дозволяє встановлювати ФЕМ, 
об’єднуючи їх в ряди умовно нескінчен-
ної довжини, а в разі застосування
алюмінієвих профілів, виключаючи 
додаткові навантаження на конструкції 
при температурних впливах.           



Реалізовано понад 500 МВт проектів

Особливості систем кріплення 
Солар Стальконструкція:
• Висока універсальність конструкцій.
• Адаптивність до перепадів рельєфу
місцевості.
• Максимальна заводська готовність.
• Повна синхронізація всіх монтажних
елементів і кріплення.
• Комплектне постачання.
• Швидкий і простий монтаж.

Системи кріплення Солар 
Стальконструкція на основі 
сталевих оцинкованих профілів 
призначені для установки ФЕМ  
на скатних і плоских дахах, навісах, 
фасадах, огорожах, та інших 
спорудах, а також для установки 
ФЕМ на відкритій місцевості при 
будівництві наземних сонячних 
електростанцій.

Сталеві профілі виготовляються зі 
сталі марки S235/S355 по E№ 10025 
з подальшим антикорозійним 
покриттям методом гарячого 
цинкування відповідно до вимог 
ISO 1461:2009.

Системи кріплення для скатних 
і плоских дахів є універсальним 
технічним рішенням, що дозволяє 
створювати конструкції будь-якої 
конфігурації з профілів одного типу 
для установки ФЕМ на будь-яких 
типах поверхонь.



,



Назва проекту:  Енсоль 
Потужність проекту: 7,12 МВт
Роботи, що виконуються: проектування, 
постачання систем кріплення,монтажні 
роботи
Місцезнаходження: Україна, 
Івано-Франківська  область
Кількість модулів: 25 860  ФЕМ
Система кріплення: SMS-402
Дата завершення:  Лютий 2019

Назва проекту: Лебедівка 
Потужність проекту:  10 МВт
Роботи, що виконуються: проектування, 
постачання систем кріплення, монтажні 
роботи
Місцезнаходження: Україна, Київська  область 
Кількість модулів: 36 080 ФЕМ
Система кріплення: SMS-402
Дата завершення: Березень 2019



Назва проекту: Павлівка 
Потужність проекту: 5,9 МВт 
Місцезнаходження: Україна, Івано-Франківська 
область 
Кількість модулів: 21 696  ФЕМ 
Кількість забитих паль: 7 678 
Система кріплення: SMS-212 
Дата завершення: Квітень 2018

Назва проекту: Енергетичні поля, СЕС Терновиця ( 4-а черга) 
Потужність проекту: 5,94 МВт
Місцезнаходження: Україна, Львівська  область
Кількість модулів: 22 000  ФЕМ
Кількість забитих паль: 7 678 
Система кріплення: SMS-212
Дата завершення: Серпень 2018



Назва проекту: Сарніки 
Потужність проекту: 1,06 МВт 
Місцезнаходження: Україна, Івано-Франківська 
область 
Кількість модулів: 3 872  ФЕМ 
Кількість забитих паль: 982 
Система кріплення: SMS - 402 
Дата завершення: Травень 2018

Назва проекту: Чернелиця 
Потужність проекту: 5,57 МВт 
Місцезнаходження: Україна, Івано-Франківська  
область 
Кількість модулів: 20 240  ФЕМ 
Кількість забитих паль: 5 636 
Система кріплення: SMS-402 
Дата завершення: Травень2018



Назва проекту: Веряца-2
Потужність проекту: 5,76 МВт
Місцезнаходження: Україна, Закарпатська  область 
Кількість модулів: 21 004  ФЕМ
Кількість забитих паль: 3 559
Система кріплення: SMS-211
Дата завершення: Вересень 2018

Назва проекту: Вільшанка
Потужність проекту: 3,56 МВт
Місцезнаходження: Україна, Кіровоградська область 
Кількість модулів: 12 936  ФЕМ
Кількість забитих паль: 3440
Система кріплення: SMS - 402
Дата завершення: Серпень 2018



Назва проекту: Новий Розділ
Потужність проекту: 20 МВт
Місцезнаходження: Україна, Львівська область 
Кількість модулів: 60 480  ФЕМ
Кількість забитих паль: 9 509 
Система кріплення: SMS – 402 на бетонних блоках 
Дата завершення: Жовтень 2018

Назва проекту: АТП Львів 
Потужність проекту: 1,3 МВт 
Місцезнаходження: Україна, м. Львів 
Кількість модулів: 3 639  ФЕМ 
Система кріплення: SRS для скатних та 
плоских дахів 
Дата завершення: Листопад 2018



Назва проекту: Обертин 
Потужність проекту: 8,435 МВт 
Місцезнаходження: Україна, Івано-Франківська 
область 
Кількість модулів: 31 244   ФЕМ 
Кількість забитих паль: 9 073 
Система кріплення: SMS – 402 Дата 
завершення: Листопад 2018

Назва проекту: Гута-3
Потужність проекту: 5,5  МВт
Місцезнаходження: Україна, Закарпатська область 
Кількість модулів: 19 992   ФЕМ
Кількість забитих паль: 3 524 
Система кріплення: SMS – 211
Дата завершення: Листопад 2018



Назва проекту: Велика Добронь ( 1-а черга) 
Потужність проекту: 1,54 МВт 
Місцезнаходження: Україна, Закарпатська  
область
Кількість модулів: 5 500  ФЕМ
Система кріплення: SMS-211
Дата завершення: Серпень 2017

Назва проекту: Приозерна 
Потужність проекту: 9,9 МВт
Місцезнаходження: Україна, Львівська область 
Система кріплення: SMS-302, статична / 
SMS-302-4-12 зі змінним кутом нахилу 
Кількість модулів: 20 115 ФЕМ, статична / 
16 704 ФЕМ зі змінним кутом нахилу 
Дата завершення: Жовтень 2017



Назва проекту: Озерна
Потужність проекту: 9,9 МВт
Роботи, що виконувалися: проектування, 
постачання систем кріплення, монтажні роботи
Місцезнаходження: Україна, Львівська область
Система кріплення: SMS-402, SMS-212, статична
Дата завершення: Грудень 2016

Назва проекту: Самбірська СЕС-2
Потужність проекту: 4 МВт
Роботи, що виконуються: проектування, постачання 
систем кріплення, монтажні роботи
Місцезнаходження: Україна, Львівська область
Кількість модулів: 16 000 ФЕМ
Система кріплення: SMS-301-02-12 зі змінним кутом нахилу 
Дата завершення: Грудень 2015
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