Macedonian
Програми за соларна енергија
Сега почнуваат да се примаат пријавите за програма за соларна енергија
(2017 – 2021)
Програмата за заштеда со соларна енергија беше создадена да им
помогне на луѓето да инсталираат сончеви панели за електрична енергија.
Почетните трошоци ги плаќа општината. Вие (кои го плаќате општинскиот
данок) ќе го исплаќате во текот на 10 години на секои три месеци, заедно со
уплатата за општинскиот данок. Поединостите во поглед на големината на
соларните системи и условите за добивање на истите ќе им бидат
доставени на подносителите на пријавите преку дополнителни новости.
ВАЖНО: Инсталирањето ќе се иврши меѓу јули и декември 2018 г.
Програмата за купување комплет соларни панели (Solar Bulk Buy Program) им
нуди на домаќинствата, организациите и бизнисите можност да купат
квалитетен систем на соларни панели од проверен снабдител по ниска
цена. Вие однапред ќе платите за соларниот систем, и ќе можете да
изберете една од низата различни величини (од 2 kW до 10kW или повеќе).
За следните четири години општината сака двојно да ја зголеми употребата
на соларните (PV)* панели во Даребин.
Панелите ќе имаат гаранција од 20 години. Другите делови и инсталацијата
ќе имаат гаранција од 10 години.
Општината не може да гарантира дека ќе бидете вклучени во програмата
што сте ја избрале.
Ќе ви биде понудена необврзувачка понуда ако е можно кај вас да се
употреби соларна енергија.
Подносителите на пријавите ќе добијат понатамошни поединости и новости
преку електронска пошта или пошта.
Ако сакате да ви помогне преведувач ве молиме јавете се на 8470 8470.
Пријавете се денес [ПРИТИСНЕТЕ ОВДЕ]
Ве молиме кажете ни го вашето име, адреса, поединости за контакт и која
програма ја претпочитате.
Ако имате прашања ве молиме пратете електронска порака до
solar@darebin.vic.gov.au или телефонирајте на Општината на 8470 8888.

*PV или фотоволтаични системи ja претвораат сончевата светлина во
електрична енергија. Оваа соларна програма не вклучува сончева eнeргија
за топла вода.

Solar Programs
Applications are now open for the solar program (2017 – 2021)
Solar Saver Program has been developed to help people install solar panels for
electricity. Council pays the upfront cost. You (the ratepayer) pay it off over 10
years through quarterly rate payments. Details, regarding the size of solar
systems and eligibility criteria, will be provided to applicants via updates.
IMPORTANT: Installation will take place between July and December, 2018.
Solar Bulk Buy Program offers households, organisations and businesses an
opportunity to purchase a quality solar panel system from a trusted supplier at a
low price. You pay upfront for the solar system, and choose from a range of sizes
(2 kW to 10kW or greater).
Council wants to double solar (PV)* panels in Darebin over the next four years.
Panels will have a 20 year warranty. Other components and installation will have 10
year warranties.
Council cannot guarantee you will be accepted into the program of your choice.
A no-obligation quote will be offered if solar is a viable option for you.
Applicants will receive further details and updates via email or post.
If you would like an interpreter to assist you please phone 8470 8470.
Register today [CLICK HERE]
Please tell us your name, address, contact details, and which program you prefer.
If you have questions please email solar@darebin.vic.gov.au or phone Council
8470 8888.
*PV or photovoltaic systems convert sunlight into electricity. This solar program does
not include solar hot water.

