
Інвестуй всього 2 тис. доларів
Отримуй від 5 тис. доларів щорічного доходу



Чому Atmosfera Finance?

17 років на ринку
альтернативної енергетики

Більше 7000 встановлених 
станцій
від домашніх до промислових

Офіційна гарантія від виробника

Моніторинг ефективності станції
в режимі реального часу в ПО

Щорічне сервісне обслуговування



Безкоштовна 
електроенергія
для вашого дому

Енергонезалежність
(наявність електроенергії
за будь-яких обставин)

Власна сонячна 
станція в лізинг
з нульовим 
початковим 
платежем

Погашенням 
лізингових 
платежів
за рахунок 
зеленого тарифу

Дохід в рік
до 170 000 грн
(після отримання 
станції у власність)

Сумарний чистий 
дохід за 9 років
до 700 000 грн
(з урахуванням 
лізингових виплат)

Термін виплати 
станції 5 років

Період служби 
станції більше 
25 років

Що ви отримаєте?



Як працює лізинг на домашню СЕС?

Ви вкладаєте угоду з лізинговою 
компанією та отримуєте готову 
сонячну станцію

*оплачуєте лише доставку та монтаж СЕС

Обленерго виплачує вам зелений тариф,
з якого ви погашаєте лізингові платежі —
а ви не витрачаєте ані гривні з власних коштів

*тобто станцію вам купує держава

Через 5 років ви отримаєте станцію у 
власність
та щорічний дохід до 170 000 грн

*плюс безкоштовна електроенергія з 
моменту встановлення станції

Чому наш лізинг краще 
кредиту?

● перший внесок 0 грн
● щомісячні платежі відповідають сезонній генерації (зимою платіж буде менший ніж влітку)
● дешевше будь-якого кредиту в Україні
● спрощена процедура отримання порівняно з кредитними коштами



Які кошти Ви платите зараз?

Всього 2 тис. доларів                   тільки  Монтаж + Доставка

Також ми пропонуємо станцію під ключ!
Візьмемо всю “головну біль” по взаємодії з державними органами на себе:

+ збільшення потужності 
+ підключення лічильника
+ підписання договору купівлі-продажу

Вартість станції під ключ 2400 доларів в Київській області.

Окремо Ви платите рахунки, які буде виставляти РЕС чи Обленерго.
Вартість збільшення потужності для Вашого будинку можете розрахувати в калькуляторі за посиланням

Якщо будете збільшувати потужність самостійно, всі необхідні документи (форма заяви, договір про 
приєднання, технічні умови тощо) знайдете тут

https://www.nerc.gov.ua/?calc_nc
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/elektro/Dodatky_poriadok_pryiednannia-elektro.pdf


Краща пропозиція на ринку
В разі припинення виплат
зеленого тарифу в 2030 році:

➔ ви можете продавати надлишкову 
електроенергію по ринковій ціні та 
продовжувати отримувати дохід (буде 
можливо в рамках моделі 
європейського ринку електроенергії 
до якого ми поступово переходимо 
для об'єднання ринку України та 
Європи)

➔ безкоштовно покривати 
свої потреби в електроенергії
(в 2030 році вона точно буде значно 
вища поточного тарифу)

Станція виплачується за рахунок Зеленого тарифу
*тобто станцію вам купує держава

Моніторинг ефективності станції
в режимі реального часу в ПО включена у вартість станції

Нульовий початковий внесок
*перше погашення лізингу з отриманих коштів від 
Зеленого тарифу

Щорічна сервісна перевірка станції
та повноцінне сервісне обслуговування за необхідністю

Юридична консультація та допомога
при збільшенні потужності та підключенні Зеленого тарифу



Орієнтована вартість станції 34 кВт



 Інвестиційний проект. Основні показники

Потужність та тип розміщення станції 34 кВт

Середньомісячне власне споживання 200 кВТ*год

Вартість обладнання з ПДВ (об'єкт лізингу) 17796 $

Середньорічний дохід від зеленого тарифу 5 417 $

Середньорічні лізингові платежі 4 537 $

Період окупності 5 років

Сума всіх відсотків (якщо виплата 5 років) 4 891 $

Сума всіх лізингових виплат за 5 років 22 686 $

Дохід станції за 9 років (з урахуванням щорічної деградації обладнання) 48 753 $

Чистий дохід проекту 26 067 $



Трішки бюрократії
Для отримання сонячної електростанції в лізинг необхідно надати декілька документів

Лізинг все ж таки фінансова послуга, як кредит в банку, але ми зробили для вас все простіше

Отримання лізингу складається всього з 3 кроків

1. Ви надаєте пакет документів та візуєте своїм підписом

2. Ми готуємо лізинговий договір на базі ваших документів та обраної для вас станції

3. Ви підписуєте договір

Перелік документів
1. Паспорт та ідентифікаційний код
2. Довідка про доходи (останні 6 місяців)
3. Згода дружини/чоловіка за зразком, свідоцтво про шлюб, паспорт дружини/чоловіка
4. Довідка про доходи дружини/чоловіка (останні 6 місяців за наявності)
5. Право власності на споруду  і земельну ділянку



Не зволікай, нехай сонце і гроші працюють на тебе!


