
 
 

ОЩАДБАНК                          енергозберігаюче обладнання                                                                                       
Мій банк. Моя країна.                                                                          без щомісячних комісій 

 
 

 
 

Умови споживчого кредитування ОСББ на придбання енергозберігаючого 
обладнання та матеріалів 

Абсолютно прозора схема сплати процентів та комісій по кредиту: 
Максимальна сума кредиту Розмір 

першого 
внеску 

Річна 
ставка в 
гривні 

Комісія банку 
(одноразова) 

Мінімальний 
строк 

кредитування 

Максимальний 
строк 

кредитування 
Не більше 90% вартості 

проекту, але не більше 30 
тис грн. на 1 квартиру в 

будинку 

Не менше 
10 % 

25% 
3% від суми 

кредиту 
6 місяців 60 місяців 

Розміри здійснення 
відшкодування 
частини суми 
кредиту 

Проводиться одноразово в розмірі 40 % суми Кредиту на здійснення заходу, але не 
більш як 10000 гривень в розрахунку на одну квартиру  

Вимоги до 
позичальника 
ОСББ: 
 

 Строк існування позичальника не менше 6 місяців  
 70% власників квартир є членами ОСББ  
 75% співвласників будинку на загальних зборах проголосували «ЗА» 
виконання проекту за рахунок кредиту  
 Рівень надходжень платежів ОСББ не менше 95%  
 Відсутність судових позовів до ОСББ та до голови правління ОСББ  
 Наявність діючого поточного рахунку в Банку, проведення всіх платежів через 
Банк  
 Наявність депозиту в Банку, розмір якого дорівнює 2-м місячним платежам за 
кредитом 

Цільове призначення кредиту: 

 1). Заходи з утеплення:  
 придбання теплоізолюючих матеріалів та проведення робіт з термоізоляції/ тепломодернізації 
зовнішніх стін багатоквартирного будинку, підвальних приміщень, горищ, покрівлі та фундаменту, 
модернізація дахового та підвального перекриттів; 
 придбання та встановлення склопакетів у вікнах, які розташовані в місцях загального користування,  
 придбання та встановлення вхідних дверей у під’їздах багатоквартирного будинку, включаючи 
вартість їх встановлення. 

 2). Система опалення/вентиляції 
 облаштування або ремонт індивідуальних теплових пунктів; 
 придбання приладів обліку теплової енергії та води, регуляторів теплового потоку за погодними 
умовами, включаючи вартість їх встановлення; 
 придбання матеріалів, обладнання і устаткування для модернізації, реконструкції, встановлення нових 
(енергозберігаючих) теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних 
мереж/систем у багатоквартирному будинку та проведення робіт з їх модернізації; 
 ізоляція труб, встановлення пристроїв регулювання в квартирах (клапани термостатів). 

 3). Інші заходи з підвищення енергетичної ефективності 
 модернізація систем освітлення місць загального користування (зокрема, заміна ламп розжарювання, у 
тому числі на світлодіодні лампи, встановлення систем автоматичного включення і виключення 
світильників); 
 модернізація (заміна) ліфтів. 

Перелік документів необхідний для одержання кредиту Ви можете отримати у відділені Банку 

 
За додатковою інформацією звертайтесь до кредитного спеціаліста АТ «ОЩАДБАНК» 

за адресою: м.  Олександрія, вул. Свердлова 1 
тел. (067) 521-15-20; (05235) 7-32-85 

 

ОЩАДБАНК   пропонує:                                                                                                       ОСББ 


