
 
 

Райффайзен Банк Аваль вже сьогодні  

дає можливості існуючим та потенційним клієнтам Банку  

отримувати фінансування для реалізації проектів з підвищення  

ефективності використання енергії чи створення джерел відновлюваної енергії. 

 

 

 

 Пільгова відсоткова ставка: 21,0%; 

• Термін кредитування: від 1 до 5 років; 

• Початковий внесок: від 30%; 

• Валюта кредиту: гривня 
 

 

ПЕРЕВАГИ ВАШОЇ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ З 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ: 
- Скорочення витрат на енергоспоживання та інші ресурси до 50-80%; 

- Зростання доходності Вашого бізнесу; 

- Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції Вашої компанії; 

- Покращення іміджу компанії; 

- Позитивний вплив на навколишнє середовище; 

- Ваша компанія отримає професійний енергоаналіз діяльності, проведений австрійськими та 

українськими експертами з енергоефективності 

 

 

ПРОГРАМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНА ДЛЯ: 

СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ТИПОВІ ПРОЕКТИ 

Харчова 

промисловість 

Заміна та модернізація виробничого обладнання та процесів: печі, 

холодильне обладнання, паропостачання;  

Встановлення: теплових насосів, котлів на біомасі, автоматичних воріт 

для складів; 

Повторне використання скидного тепла 

Сільське 

господарство 

Заміна застарілої сільськогосподарської техніки та обладнання; 

Виробництво тепла та електроенергії з біогазу та біомаси, встановлення 

теплових генераторів; 

Ізоляція приміщень; 

Частотно-врегульовані приводи на електромотори 

Легка промисловість 
Енергоефективне освітлення цехів;                                                                           

Теплова ізоляція приміщень 

Хімічна промисловість 

та фармацевтика 

Оптимізація виробничих процесів; 

Заміна застарілого обладнання (котлів, компресорів тощо); 

Повторне використання скидного тепла 

Будинки, промислові 

цехи, торгові 

приміщення, 

готельний сектор 

Ізоляція та вентиляція; 

Опалення та охолодження; 

Гаряче водопостачання; 

Освітлення; 

Приготування їжі/холодильне обладнання; 

Виробництво відновлювальної енергії 

Відновлювана 

енергетика 

Встановлення джерел відновлювальної енергії: сонячні панелі, котли на 

біомасі для виробництва тепла; 

Заміна та модернізація обладнання: котлів, малопотужних турбін 

 

 

ЩОБ СКОРИСТАТИСЯ УМОВАМИ ПРОГРАМИ, НЕОБХІДНО: 
• Визначитись з типом обладнання та отримати рахунок-фактуру/договір в продавця; 

• Звернутись до найближчого відділення Райффайзен Банку Аваль та надати пакет документів. 

 

 
Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовні. Банк залишає за собою право встановлювати до кожного клієнта індивідуальні 

умови або відмовити в наданні кредиту. 

 

 

 

За більш детальною інформацією звертайтесь: 

- до вашого персонального менеджера 

- 044 498-79-56 

- partners.sales@aval.ua 

 


