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Керівник Малого та Середнього 
Бізнесу ПриватБанку

Клюєв Сергій Володимирович



Динаміка програми у ПриватБанку:

1106
ОСББ отримали 

кредити

в т.ч. вже 

564 
у 2019 році

410
млн.грн. витрат 
профінансовано

в т.ч. вже 

185
у 2019 році

0.00%
прострочена 

заборгованість 
ОСББ
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118 млн.грн. 
з державного біджету за 

2017-2019 роки 39 млн.грн. 
з місцевих 
біджетів

Відшкодування від держави:
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Умови кредитування ПриватБанку:

Строк фінансування від 12 до 84 місяців

Мінімальна сума 10 000 грн

Максимальна сума Без обмежень

Ставка 18% річних

Комісії Відсутні

Забезпечення Без застави та поруки
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Переваги ПриватБанку:

Широка мережа 
(1983 відділення) та 

кваліфікований персонал

Інноваційні продукти які допомагають 
ОСББ та мешканцям: оплата через QR, 

Приват24 та у месенджерах

Безкоштовне відкриття рахунків та 
бюджетування ОСББ в “Приват24 для бізнесу” 

(допомога голові ОСББ з фінансами 
та прозорість витрат для мешканців)

Швидкість прийняття рішень по 
кредитах (до 7 днів)
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Успішні проекти: м. Запоріжжя. ЖБК №18 “ЗАПОРIЖСТАЛЬ” 

.

Реалізовані заходи:
● Комплексне утеплення зовнішнього фасаду
● Заміна вікон і дверей

Вартість проекту – 1,5 млн. грн, в т.ч.:
● відшкодовано місцевою програмою – 0,1 млн. грн
● відшкодовано державою - 0,7 млн. грн

До модернізація (грн/м2) Після модернізації (грн/м2) Економія

20 18 10%

Приклад співпраці за державною та місцевою програмою.
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Витрати на опалення (по показах лічильників будинку):



Успішні проекти: м. Рівне. ОСББ “МІЦКЕВИЧА,9” 

.

Реалізовані заходи:
● Комплексне утеплення зовнішнього фасаду

Вартість проекту – 2,0 млн. грн, в т.ч.:
● відшкодовано місцевою програмою – 0,5 млн. грн
● відшкодовано державою - 0,9 млн. грн

До модернізація (грн/м2) Після модернізації (грн/м2) Економія

21 16 23,8%

Приклад співпраці за державною та місцевою програмою.
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Витрати на опалення (по показах лічильників будинку):

Було: Стало:



Найменший проект у 2019 році: м. Тлумач Івано-
Франківська область. ОСББ “НАШ ДIМ-10”
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Вартість проекту – 15 тис. грн, в т.ч.:
● відшкодовано державою - 

7,9 тис. грн

Реалізовані заходи:
● Заміна вікон у місцях загального 

коритсування



Таймінги кредитування у 2019 році: 
м. Чугуїв, Харківська область, ОСББ “Роза-9”

(130 тис.грн на теплоізоляцію стін, підвалу, горищ, покрівель та фундаментів)
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Заявка 
від 

ОСББ

Сформовано 
пакет 

документів

2 дні

Розглянуто
юристами 

банку

Є рішення
андеррайтингу 

банку

2 дні 2 дні

Підписані 
договори 
клієнтом

3 дні

Кредит 
видано

1 день



10

Перспективи розвитку програми:

Наразі 
отримали 

кредити
тільки 

12%

з ОСББ, що 
мають активні 
рахунки у 
ПриватБанку  

Долучайтеся! :)



Дякую за увагу!
Питання?


