
До відома громади –  

Кредити за державною Програмою підтримки населення,  

ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів 

 

 З метою зменшення витрат на комунальні послуги для населення 

Урядом запроваджено програму державної підтримки для впровадження 

енергоефективних заходів (придбання «негазових» котлів, вікон, 

енергоефективного обладання, матеріалів для утеплення). 

Банки, які надають кредити за державною Програмою: 

 

Ощадбанк – кредитує ОСББ та ЖБК.  

Вимоги до позичальника: строк існування не менше 6 місяців від дати 

реєстрації; не менше 75 % співвласників проголосували за отримання 

кредиту; не має судових позовів, рівень надходження платежів не менше 

85%. 

Умови:  термін від 6 місяців до 5 років, сума кредиту  - до 100 % вартості 

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

внесок – від 0% від загальної вартості заходів, ставка – від 23,5% річних, 

разова комісія – від 1% від суми кредиту. 

Ощадбанк кредитує населення. 

Умови:  термін до 3 років, сума  - від 1 тис.грн до 50 тис.грн, ставка – від 

25% річних (у рамках партнерських програм – 15% річних у перший рік), 

початковий внесок 10%  вартості товару, разова комісія – від 3% від суми 

кредиту. 

 

Укргазбанк – кредитує ОСББ та ЖБК.  

 Вимоги до позичальника: зареєстрований не менше 3 місяці до звернення  у 

банк. 

Умови:  термін до 10 років, сума кредиту  - до 10 млн.грн, ставка – від 23,5% 

річних до 1 року та 25 % річних більше 1 року, разова комісія – від 1% від 

суми кредиту; власний (авансовий) внесок та страхування – відсутні, без 

забезпечення  та без будь-яких комісій/штрафів/обмежень при достроковому 

погашенні кредиту. 

 

Укргазбанк кредитує населення. 

Вимоги до позичальника: громадянин віком від 21 до 65 років (на момент 

закінчення строку кредиту). 



Умови:  термін від 1 до 3 років, сума  - від 1 тис.грн до 50 тис.грн, власний 

внесок 10%, ставка 25%,  разова комісія – від 3%, без забезпечення  та без 

будь-яких комісій/штрафів/обмежень при достроковому погашенні кредиту. 

 

Укрексімбанк – кредитує ОСББ та ЖБК.  

Вимоги до позичальника: строк існування не менше 6 місяців від дати 

реєстрації; не менше 70 % мешканців житлового комплексу є членами ОСББ. 

Умови:   

- Кредит без забезпечення: термін до 5 років, сума кредиту  - до 5 

млн.грн (включно), але не більше ніж 30 тис.грн на 1 квартиру в 

будинку, ставка – від 22,8% річних, комісія за управління не менше 

0,2% від суми кредиту щомісячно; власний (авансовий) внесок – 

відсутній. 

- Кредит із забезпеченням: термін до 5 років, сума кредиту  - до 30 

млн.грн,  ставка – від 22,8% річних, комісія за управління не менше 

0,1% від суми кредиту щомісячно; власний (авансовий) внесок – від 

30%. 

 

Укрексімбанк видає населення гривневі кредити: 

- Кредит без забезпечення: термін до 3 років, сума кредиту  - від 10 

тис.грн до 50 тис.грн, комісійна винагорода – 3% від суми кредиту 

(разово), власний внесок – 10%; 

- Кредит із забезпеченням: термін до 5 років, сума не більше: для 

м.Києва – 600 тис.грн, для решти регіонів України – 400 тис.грн; 

комісійна винагорода – 1,2% від суми кредиту (разово), власний внесок 

– відсутній, під забезпечення житлової нерухомості. 

 

 

Відділ житлово-комунального господарства та 

транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 


