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Місцеві програми відшкодування частини кредиту/відсотків для ОСББ



Місцеві програми відшкодування частини кредиту/відсотків для ОСББ в
Чернігівській області

Чернігівська обласна програма компенсації процентних ставок по кредитам, залученими
ОСББ/ЖБК.

Компенсується 10% річних від відсоткової ставки по кредиту (процентна ставка зменшується
на 10% річних).

На 2019 рік передбачено 1,0 млн.грн.

Чернігівська міська програма компенсації вартості матеріалів/обладнання, придбаних ОСББ
за рахунок кредитних коштів.

Компенсується 40% від вартості матеріалів/обладнання, придбаних за рахунок кредитних
коштів.

На 2019 рік передбачено 3,0 млн.грн.

Сосницька селищна програма компенсації вартості матеріалів/обладнання, придбаних ОСББ
за рахунок кредитних коштів.

Компенсується 30% від вартості матеріалів/обладнання, придбаних за рахунок кредитних
коштів.



Порівняння місцевих програм відшкодування частини кредиту/відсотків
для ОСББ

Чернігів
обласна програма – зниження

відсоткової ставки на 10% річних
міська програма – компенсація 40% 

вартості обладнання матеріалів, 

придбаних за рахунок кредиту

Рівне
обласна програма – зниження
відсоткової ставки по кредиту на 15%

міська програма – компенсація 25% 

вартості обладнання/матеріалів, 

придбаних за рахунок кредиту

Житомир
обласна програма – компенсація 10% 

вартості обладнання/матеріалів, 

придбаних за рахунок кредиту
міська програма – компенсація ¼ 

процентів або 30% вартості
обладнання/матеріалів, придбаних за
рахунок кредиту

Полтава
обласна програма – зниження
відсоткової ставки по кредиту на 10%

міська програма – зниження
відсоткової ставки по кредиту на 15%

Луцьк
обласна програма – компенсація ¼ 

процентів
міська програма – компенсація ¼ 

процентів

Черкаси
обласна програма – компенсація 5% 

від суми компенсації РДА або
міського бюджету
міська програма – компенсація 21% 

річних

Миколаїв
обласна програма – компенсація 20% 

вартості обладнання/матеріалів, 

придбаних за рахунок кредиту (макс. 60 

тис.грн.)

міська програма – компенсація ¼ 

процентів або 30% вартості
обладнання/матеріалів, придбаних за
рахунок кредиту



Фінансування ОСББ в Україні в 2017-2019 роках (станом на 15.08.2019р.)

628

134

213

1 611

464

288

1 289

460

356

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

Кількість ОСББ, шт. Сума кредитів ОСББ, млн.грн. Середня сума кредиту, тис.грн.

2017 2018 2019 (8 місяців)



Кількість профінансованих ОСББ в 2017-2018 роках



Сума профінансованих ОСББ в 2017-2018 роках, млн.грн.

31 ОСББ

241 ОСББ

104 ОСББ



Фінансування ОСББ в 2019 році
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Умови фінансування ОСББ від АТ «Ощадбанк»

Фінансується 100% загальної вартості енергоефективних заходівсума кредиту

власний внесок

строк кредиту

% ставка

валюта

компенсація

форма надання

умови погашення

комісія

забезпечення

від 0%

від 6 до 84 місяців

18,0%

гривня

від 40% до 70%* вартості матеріалів та обладнання, що придбані за кредитні кошти, 

але не більше 14 тисяч гривень на 1 квартиру.

* в залежності від кількості квартир у будинку, власники яких отримують субсидії

кредит/невідновлювана кредитна лінія 

(6 місяців відтермінування сплати основного боргу та період вибірки ліміту)

• щомісячно рівними частинами, (ануїтет)

• дострокове погашення без штрафних санкцій

2.99%

відсутнє, квартири не є забезпеченням



Приклади реалізованих проектів
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Виникли питання? Телефонуйте.

Начальник відділу мікро-, малого та
середнього бізнесу філії – Чернігівське

обласне управління АТ «Ощадбанк»

Мозолев Сергій Юрійович

097-672-111-5



Дякую за увагу


