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Ощадбанк – лідер державної програми 

«теплих кредитів»

партнер населення!

4 млрд «теплих» кредитів

60% ринку

партнер держави!

4 роки участі в енергоефективності

90 регіональних партнерських програм між 

Ощадбанком та ОДА, РДА, муніципалітетами

партнер ЄБРР!

в ІІ кварталі 2019 року спільна програма ЄБРР 

та Ощадбанку IQ Energy для ОСББ

партнер бізнесу!

8 тис партнерська мережа 

продавців енергоефективних 

товарів



динаміка фінансування фізичних осіб

млн грн шт.

КІЛЬКІСТЬ 
КРЕДИТІВ, ШТ.

СУМА ФІНАНСУВАННЯ,
ТИС ГРН

Ощадбанк Інші

Частка Ощадбанку (2018)

70%

70%

208.5 тис 
громадян



динаміка фінансування ОСББ/ЖБК

тис грн шт.

КІЛЬКІСТЬ 
КРЕДИТІВ, ШТ.

СУМА ФІНАНСУВАННЯ,
ТИС ГРН

Ощадбанк Інші

Частка Ощадбанку (2018)

23%

20%

71 365 

квартир



успішний кейс 1 

м. Луцьк ОСББ «Конякіна 29А»

ВИКОНАНО:  

 утеплення

 модернізація ІТП

 встановлення вузлів обліку е/енергії, т/енергії

 модернізація внутрішньо будинкових мереж

 модернізація освітлення

Багатоквартирний будинок  в м. Луцьк

ОСББ «Конякіна 29А»

9 поверхів

72 квартири

Двічі фінансувались в Ощадбанку 

на загальну суму 1,6 млн грн 



успішний кейс 1

м. Луцьк ОСББ «Конякіна 29А»

до

після

Загальна вартість 2 проектів 1,6 млн грн

Відшкодовано державою – більше 600 тис грн
+ міська програма відшкодування відсотків

Витрати на опалення:

до модернізації          після модернізації
сезон 2017-2018

34 грн/м2 10 грн/м2

ЕКОНОМІЯ – 70,6%



успішний кейс 2

м. Чернівці. ЖБК «52»

до

після

Багатоквартирний будинок  в м. Чернівці

Житлово-будівельний кооператив «52»

9 поверхів

288 квартир

Двічі фінансувались в Ощадбанку: 

2017 рік кредит в сумі 500 тис грн на 

придбання вікон та балконних дверей з 

енергозберігаючим склом для квартир та місць 

загального користування (під’їздів, підвалів, технічних 

приміщень)

2018 рік кредит в сумі 1 850 тис грн на 

придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт 

теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, 

підвальних приміщень, горищ, покрівель.



успішний кейс 2

м. Чернівці. ЖБК «52»

ЯК ПРАЦЮЮТЬ УРЯДОВІ ПРОГРАМИ

ВИТРАТИ

без урядової 

підтримки

ЕКОНОМІЯ

з урядовою 

підтримкою

Загальна вартість 2 проектів 2 350 тис грн

Компенсована частина кредиту за держпрограмою 1 200 тис грн (51%)

Відсотки за кредитом 17,5% річних 634 тис грн

Економія відсотків за рахунок часткової компенсації кредиту 264 тис грн

Компенсація відсотків 15% річних з міського бюджету 316 тис грн

ВСЬОГО 2 984 тис грн 1 780 тис грн

КІНЦЕВА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ – 1 204 тис грн

ЕКОНОМІЯ – 1 780 тис грн (60%)


