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поточна ринкова 
ситуація 

• Підвищення тарифів 
на газ на 280% та 
комунальні послуги 
на 60%. 

• Зниження доходів 
населення внаслідок 
девальвації гривні. 

стан справ 

• Необхідність економії 

тенденції • Зростання попиту на 
енергоощадні товари. 

• Зростання попиту на 
купівлю товарів в 
розстрочку (кредит).   

прогнози 
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рішення 
 

Стимулювання широкого застосування населенням енергоощадних 
технологій, в тому числі за рахунок державної підтримки.  

Теплий кредит від 
Ощадбанку 

Програма 
енергозбереження для 
населення Львівщини 

на 2013-2016рр. 

Державна цільова 
економічна програма 
енергоефективності на 

2010-2015рр. 
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економічний 
ефект 

Можливість перейти на енергоощадні технології  без значних  
витрат для бюджету сім’ї за рахунок: 

державної програми 
 
відшкодування частини суми 
кредиту  
 

20 – 30 % 
 

регіональної програми 
 
відшкодування частини витрат 
по процентах  
 

15 – 20 % 
 

кредиту Ощадбанку 
 
шляхом розтермінування витрат  
 

до 36 місяців 
 



Львів,  квітень  2015 рік 

в кредит дешевше 
ніж за готівку 

Вартість товару - 34000 грн. 

Перший внесок - 4000 грн. 

Сума кредиту - 30000 грн. 

Одноразова комісія банку - 900 грн. 

Сума %% за 3 роки - 9687 грн.  

Відшкодування кредиту (по державній програмі) - 5000 грн. 

Відшкодування %% (по регіональній програмі) - 7750 грн. 

Остаточна вартість =  

4000+30000+900+9687-5000-7750 = 31837 грн 

придбати товар в кредит 
від Ощадбанку дешевше 
ніж за готівку! 
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теплий кредит 
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умови  
кредитування 

сума від 1000 до 50000 грн. 

термін до 3 років 

процентна ставка 25% річних 

мінімальний початковий внесок 10% від вартості товару 

одноразова комісія банку 3% від суми кредиту 

умови погашення - щомісяця рівними частинами 

дострокове погашення можливе, без додаткових комісій 

 
 
 
паспорт та ідентифікаційний код; 

довідка про доходи за останні 6 місяців; 

рахунок-фактура на товар 

основні умови кредиту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
необхідні документи 
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вимоги до  
клієнта 

громадянство України 
 
вік від 18 років 
 
реєстрація у Львівській області 
 
платоспроможність – середньомісячний дохід клієнта 
перевищує суму платежу по кредиту та витрати на утримання 
сім’ї (прожитковий мінімум на кожного неповнолітнього та/ 
або безробітного члена сім’ї) 
 
позитивна кредитна історія (відсутність інформації щодо 
прострочення платежів по раніше отриманих кредитах).  
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державна програма 
енергоефективності 
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перелік   
обладнання 

для квартир у 
багатоквартирних 
житлових будинках 
відшкодування 30% суми кредиту 

 
 
 
для одноквартирних 
житлових будинків 
додатково 
відшкодування 30% суми кредиту 

 
 
 
 

котли, що працюють на 
альтернативних до газу 
джерелах палива 
відшкодування 20% суми кредиту 

1.  радіатори опалення з терморегуляторами; 
2.  вікна з двокамерними енергоефективними 

склопакетами (з енергозберігаючим склом); 
3.  вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової 

енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове 
обладнання і матеріали. 

1.  рекуператори тепла вентиляційного повітря; 
2.  матеріали для проведення робіт з термоізоляції 

зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель 
та фундаментів; 

3.  теплові насоси; 
4.  сонячні колектори для виробництва теплової енергії та 

підігріву води. 

1.  котли електричні; 
2.  котли твердопаливні. 



Львів,  квітень  2015 рік 

як отримати   
відшкодування 

шість простих кроків 
для отримання 
відшкодування 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сума відшкодування направляється 
на погашення частини кредиту  

1. обрати товари у магазині 
 
2. надати до банку відповідні документи для отримання 
кредиту 
 
3. отримати від банку згоду щодо можливості видачі 
кредиту 
 
4. оплатити початковий внесок у розмірі 10% від вартості 
товару та надати до банку відповідні підтверджувальні 
документи 
 
5. отримати кредит та надати до банку документи, що 
підтверджують придбання товару 
 
6. отримати відшкодування від Держенергоефективності, 
перераховане на Ваш поточний рахунок, відкритий у банку 
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програма 
енергозбереження для 
населення Львівщини 
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перелік   
обладнання 

компенсація процентної 
ставки в розмірі  
20% річних 
 
 
 
 

компенсація процентної 
ставки в розмірі  
15% річних 
 

1.  котли твердопаливні та електричні; 
2.  теплові насоси; 

3.  сонячні колектори для виробництва теплової енергії та 
підігріву води; 

4.  сонячні панелі для виробництва електроенергії. 

1.  рекуператори тепла вентиляційного повітря; 
2.  матеріали для проведення робіт з термоізоляції 

зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель 
та фундаментів; 

3.  радіатори опалення з терморегуляторами; 
4.  двері вхідні, вікна з двокамерними енергоефективними 

склопакетами (з енергозберігаючим склом); 

5.  котли газові.  
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як отримати   
відшкодування 

шість простих кроків 
для отримання 
відшкодування  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сума відшкодування може бути 
використана клієнтом на власний 
розсуд  

 

1. Обрати товари у магазині 
 
2. Надати до банку відповідні документи для отримання 
кредиту 
 
3. Отримати від банку згоду щодо можливості видачі 
кредиту 
 
4. Оплатити початковий внесок у розмірі 10% від вартості 
товару та надати до банку відповідні підтверджувальні 
документи 
 
5. Отримати кредит та надати до банку документи, що 
підтверджують цільове використання грошових коштів 
 
6. Отримати відшкодування від Львівської 
облдержадміністрації, перераховане на Ваш поточний 
рахунок, відкритий у банку 
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розрахувати  
витрати 

вартість товару, грн. 50 000.00
% авансу (не менше 10%) 10%
термін кредиту, міс. 12

результати розрахунку:
аванс, грн. 5 000.00
кредит, грн. 45 000.00
комісія банку, грн. 1 350.00
максимальний платіж по кредиту, грн. 4 687.50
середній платіж по кредиту, грн. 3 320.31
остаточна вартість товару*, грн. 43 287.50
* - із врахуванням  компенсації згідно програм  енергозбереження, в т.ч.:

компенсація частини суми кредиту, грн. 10 000.00
компенсація частини суми відсотків, грн. 2 906.25

радіатори опалення з терморегуляторами

для розрахунку виберіть товар у першій стрічці та заповніть три наступних стрічки 
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переваги співпраці   
з Ощадбанком 

Банк неодноразово визнано найбільш стійким банком України за версіями 
провідних фінансово-аналітичних видань. Ощадбанк – єдиний в Україні 
банк, який має 100% державну гарантію збереження вкладів, закріплену 
Законом України «Про банки і банківську діяльність». Через банк 
отримують зарплату понад 2 млн. клієнтів. 

надійний партнер 

оператор державних 
програм 

Ощадбанк – уповноважений банк для реалізації державної програми 
енергоефективності на 2010-2015рр. 

лідер ринку Ощадбанк – входить в топ-3 найбільших банків України. Банк має 
найбільш розгалужену мережу відділень (понад 5000). Банк надає повний 
спектр банківських послуг як для приватних клієнтів, так і для 
юридичних осіб. Ощадбанк – один з небагатьох банків, що продовжує 
кредитувати клієнтів в період економічної кризи. Банк впроваджує нові 
стандарти обслуговування, відкриває високотехнологічні відділення 
нового формату, постійно розширює можливості онлайн-сервісів. 

прозорий та зрозумілий Умови кредитування банку одні з найвигідніших на ринку. Процентні 
ставки суттєво нижчі від конкурентів, які пропонують схожі кредити без 
застави. Відсутність прихованих платежів та комісій дозволяє клієнту 
спокійно сплачувати кредит не зважаючи на зміну ринкових умов. 
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наші  
контакти 

Павлів Іван Михайлович  
(067) 675-25-27, (032) 245-99-81 
PavlivIM@oschadbank.ua  
 
 
Наконечний Андрій Михайлович 
(067) 313-88-77, (032) 240-81-60 
NakonechnyAM@oschadbank.ua  
 
 
Стець Роман Володимирович 
(068) 843-94-77, (032) 240-81-30 
StetsRV@oschadbank.ua  

Філія Львівське  
обласне управління  
АТ «Ощадбанк» 
	  
м.	  Львів,	  вул.	  Січових	  Стрільців,	  9	  
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Дякуємо за увагу! 

Львів,	  	  квітень	  	  2015	  рік	  


