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урядова програма енергоефективності  «Ощадний дім» 
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умови кредитування та розмір відшкодування суми 

кредиту 

умови кредитування 

авансовий внесок від 10%  

строк до 3 років 

процентна ставка, 

річних 

24.5% 

разова комісія за 

надання кредиту 
3 % від суми кредиту 

параметри кредиту розмір відшкодування суми кредиту 
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перелік документів на придбання енергозберігаючого 

обладнання та матеріалів  

 Заявка на одержання кредиту (заповнюється в Банку або у кредитного менеджера в 

гіпермаркеті) 

 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 (за необхідності після консультації в Банку) 

Повний пакет документів  

та вимоги до них:  
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шість простих кроків клієнта для отримання 

відшкодування  

1 крок 
 

обрати 
товар  
 

у магазині 

3 крок 
 

отримати 
згоду 
 

банку щодо 
надання 
кредиту 

5 крок 
 

отримати 
кредит 
 

та надати 
документи, що 
підтверджують 
придбання 
товару 

6 крок 
 

отримати 
відшкодування 
 

на свій рахунок в 
Ощадбанку 

4 крок 
 

оплатити  
 

початковий внесок 
та надати банку 
підтверджуючі 
документи 

2 крок 
 

надати 
документи 
 

до установи банку 

1 день 1 місяць 
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переваги для клієнта (окрім субсидіантів) 

*Початковий внесок – від 10 % вартості товару 

Параметри 
Придбання товару 

без 
відшкодування 

Придбання з відшкодуванням 

 для  
випадку  

котла 

для випадку  
інших 

 енерготоварів 

Вартість покупки 20 000 грн. 20 000 грн. 20 000 грн. 

Сума кредиту 18 000 грн.* 18 000 грн.* 18 000 грн.* 

Сума відшкодування  - 3 600 грн. (20%) 6 300 грн. (35%) 

Cтрок кредитування  3 роки 3 роки 3 роки 

Процентна ставка  24,5% 24,5% 24,5% 

Сума % по кредиту за 3 
роки  

6 798,75 грн.  4 601,92 грн. 3 301,38 грн. 

Економія: 
• по % за кредит 
• Сума відшкодування 

Загальна економія 

- 

2 196,83 грн. 
3 600 грн. 

5 796,83грн. 

3 497,38 грн. 
6 300 грн. 

9 797,38 грн. 
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Київ 
Житомир 

Кіровоград 

Черкаси 

Одеса 

Севастополь 

Сімферополь 

Ужгород 

Івано- 

Франківськ 

Чернівці 

Вінниця 

Хмельницький 

Тернопіль 

Львів 

Луцьк Рівне 

Чернігів 

Суми 

Полтава 

Миколаїв 

Херсон 

Запоріжжя 

Дніпропетровськ Донецьк 

Харків 

Луганськ 

ОДА/РДА партнери Ощадбанку 

1 

1 
11 

5 

4 

2 

1 

1 

5 

1 

5 

56 партнерських програм  

щодо відшкодування  ставки/суми 
кредиту для фізичних осіб 
 
(в тому числі обласні, районні та 
муніципальні програми) 

- партнерські програми для фізичних осіб компенсації % (35 шт.) 

1 

- партнерські програми для фізичних осіб компенсації тіла кредиту (21 шт.) 

2 

1 1 

1 12 

1 


