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Киев,  март  2015  года Стратегия  развития  Ощадбанк

державна програма енергоефективності

Київ   квітень   2015

08.04.2015 Продовжено (зі змінами) Державну програму 
стимулювання населення до впровадження 
енергоефективних заходів шляхом відшкодування 
частини суми кредиту, залученого на придбання 
котла альтернативного газовому або 
енергоефективного обладнання та/або матеріалів

Програма має соціальну направленість. 



Киев,  март  2015  года Стратегия  развития  Ощадбанк

державна програма доповнена переліком товарів
(в частині фізичних осіб), окрім котлів

Київ   квітень   2015

Для одноквартирних житлових будинків додатково:

- рекуператори тепла вентиляційного повітря;
- матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх 

стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та 
фундаментів;

- теплові насоси;
- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та 

підігріву води.

Для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

- радіатори опалення з терморегуляторами;
- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами              
(з енергозберігаючим склом);

- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, 
зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і 
матеріали.
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відшкодування частини суми кредиту позичальнику
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- на придбання котлів з використанням будь-
яких видів палива та енергії (за винятком 
природного газу) за одним кредитним 
договором;

- на придбання енергоефективного обладнання 
та/або матеріалів за одним кредитним 
договором.

20% (макс. 5000 грн.)

30% (макс. 10 000 грн.)

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких 
розмірах:
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Розширення Державної програми 
енергоефективності (в частині фізичних осіб)

Зміст постанови КМУ про внесення змін в Державну програму

Заплановане 
державне 
фінансування                      
на 2015 рік

2. Відшкодування суми кредиту наданого на 
придбання інших енергозберігаючих товарів
Сума запланованого відшкодування 
198 млн. грн. 

1. Відшкодування суми кредиту наданого на 
придбання котла альтернативного газовому 
Сума запланованого відшкодування 
47,5 млн. грн. 
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умови споживчого кредитування фізичних осіб на 
придбання енергозберігаючого обладнання та 
матеріалів 

 Максимальна сума кредиту – 50 000 грн.

 Мінімальна сума кредиту – 1 000 грн.

 Мінімальний початковий внесок – 10 % від вартості товару

 Cтрок кредитування – до 3 років

 Процентна ставка – 25 % річних

 Погашення кредиту - щомісяця рівними частинами, можливе дострокове
погашення кредиту без додаткових комісій

 Разова комісія за надання кредиту – 3 % від суми кредиту
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Документи, необхідні для одержання кредиту 

 Заявка на одержання кредиту (заповнюється в банку)

 Паспорт громадянина України (та ксерокопія)

 Податковий номер

 Документ про отримані доходи та утримання з них за останні 6 місяців

 Рахунок-фактура на обраний котел або енергозберігаюче
обладнання/матеріали

 Інші документи (після консультації в банку)
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НАДІЙНО: Ощадбанк є одним з найавторитетніших та найстабільніших фінансових
інститутів України

ШВИДКО: строк розгляду заявки (за умов надання повного пакету документів) не
більше 2-х днів

ЗРУЧНО: мінімальний пакет документів

ЗАОЩАДЛИВО: мінімальні витрати на оформлення кредиту

ПРОЗОРО: відсутність прихованих комісій

ЕНЕРГООЩАДЛИВО: можливість придбати товари з широкого переліку
енергозберігаючого обладнання та матеріалів

переваги отримання теплого кредиту від Ощадбанку
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- найбільші іноземні та вітчизняні виробники котлів: Bosch, Romstal, «Атон», «Маяк» та 
інші; та з реалізаторами (понад 950);

- до реалізації програми приєднались найбільші гіпермаркети країни –
компанії «Епіцентр» і «Нова лінія»

Партнерами банку вже є
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шість простих кроків клієнта для отримання 
відшкодування 

КРОК 1: Обрати котел/матеріали у магазині

КРОК 2: Надати до банку відповідні документи для отримання кредиту

КРОК 3: Отримати від банку згоду щодо можливості видачі кредиту

КРОК 4: Оплатити початковий внесок у розмірі 10% від вартості
котла/матеріалів та надати до банку відповідні підтверджувальні
документи

КРОК 5: Отримати кредит та надати до банку документи, що
підтверджують придбання котла/матеріалів

КРОК 6: Отримати відшкодування від Держенергоефективності,
перераховане на Ваш поточний рахунок, відкритий у банку

Дотримання принципу «єдиного вікна» для оформлення відшкодування
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Дякуємо за увагу!
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