
 

 
 

 

 

 

 

«МАЙГЕР» представляє консалтинговий продукт з організації фінансування інвестиційних 
проектів у сфері енергетики (від 5% річних). 

Організація фінансування проектів у сфері енергетики можлива за таких основних умов і 
чинниках:  
 
 Розмір фінансування становить 80% вартості проекту (в окремих випадках - до 100%)  

 Процентна ставка за позиковими коштами Фінансового інституту становить 5-7% річних  

 Розмір фінансування - від 20 млн. дол. США  

 Термін фінансування - до 25 років  

 Етапи погашення позикових коштів встановлюються індивідуально  

 Можлива участь у проекті партнера на умовах володіння від 20% пакету акцій. 

 
Організація фінансування iнвестицiйних проектів в сфері альтернативної енергетики 
можлива за таких основних умов і факторах:  
 
 Розмір фінансування становить 80% вартості проекту (в окремих випадках - до 100%)  

 Процентна ставка за позиковими коштами Фінансового інституту становить 5-7% річних  

 Термін фінансування - до 25 років  

 Етапи погашення позикових коштів встановлюються індивідуально  

 Можлива участь у проекті партнера на умовах володіння від 20% пакету акцій спільного 

підприємства, при дотриманні основних умов: впровадження технології пропонованої 

закордонним партнером; проведення українським партнером всіх узгоджень і тверджень при 

здійсненні проекту на території України.  

 
Для того щоб «МАЙГЕР» надала послугу з залучення фінансування, необхідно укласти договір і 
надати наступний пакет документів: 
 
 Бізнес план 
 «Стандартний набір» документів (юридична справа, звітність). 

Алгоритм процедури залучення фінансування iнвестицiйних проектів у сфері енергетики:  
 
1. Укладається договір на надання послуги між «МАЙГЕР» та Власником інвестиційного 

проекту, що вимагає фінансування.  

2. Після розгляду Бізнес плану, «МАЙГЕР» направляє весь пакет документів у Фінансовий 

інститут.  

3. У разі якщо Бізнес план відсутній, Власник проекту може замовити послугу розробки Бізнес 

плану згідно міжнародних стандартів у «МАЙГЕР».  

4. Після надання пакету документів у Фінансовий інститут і їх розгляду, Фінансовий інститут 

визначає повні умови фінансування . 

5. Після виконання умов Фінансового інституту, починається фінансування проекту на підставі 

фінансового плану.  

6. При відсутності у власників професійної команди з організації та реалізації 

iнвестицiйних проектів, «МАЙГЕР» готова організувати інвестиційний проект і / 

або керувати реалізацією проекту «під ключ».  

 

 Фінансування інвестиційних проектів в сфері енергетики         


