
Нові можливості

для ОСББ



ЄБРР організував програму фінансування  
для стимулювання ЕЕ інвестицій у 
житловий сектор України. 

- це фінансовий інструмент 
сприяння удосконаленню 
енергоефективності в житловому секторі 
України, розроблений Європейським 
банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

15 млн. євро – затверджений фонд 
компенсацій до 2020 року

Про програму

Видано більше 
456 млн. грн.

кредитів

11 644 клієнти 
вже отримали
компенсацію

3,4 млн. євро
грантів 

вже виплачено
(щомісячно, 19 разів) 



❑ Умови Програми IQ energy для ОСББ

• 40% від суми кредиту або інвестицій в енергоефективну 
модернізацію багатоквартирного будинку (менша з сум)

• Компенсація = на вартість основного товару + супутні товарів+монтажні 
роботи+ роботи з проектування

• Енергоефективні категорії, на які поширюється компенсація: 

системи опалення (ІТП балансувальні клапани та ін.), 

 вікна  лічильники тепла  

теплоізоляція (стін, підлоги, покрівлі)

 

котли (газові і твердопаливні)

 вхідні двері в під'їзд  

теплові насоси

 сонячні колектори 
рекуператори

 
 



❑ Вигоди від участі в Програмі IQ energy



❑ Етапи участі ОСББ в Програмі

Вибір необхідних 
енергоефективних заходів

Ухвалення рішення про реалізацію 

проекту на загальних зборах 

Оформлення кредиту в ОТР банку, 

купівля обладнання в кредит 

Реалізація енергоефективного проекту

Заповнення заявки на компенсацію. 

Верифікація.

Отримання  компенсації на весь проект 

включаючи матеріали та затрати на монтаж

40%
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❑ Умови кредитного продукту від ОТР Банку:

 Строк кредитування  до 5 років.
 Сума кредиту  від 200 тис. грн. до 2 млн. грн.

 Комісія одноразова  1,25%
 Погашення рівними частинами.

 

Річна процентна ставка за користування кредитом  17,5%.
Комісія щомісячна  відсутня.

Валюта кредитування  гривня.
Можливість дострокового погашення.
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❑ З чого почати:

✓ Відправити електронний лист на адресу OSBB@iqenergy.org.ua
з наступною обов'язковою інформацією:

1. Назва ОСББ, Код ЄДРПОУ

2. Адреса багатоквартирного будинку

3. Кількість квартир в ОСББ

4. Дата заснування/реєстрації ОСББ

    (не менше 1 року)

5. Опис енергоефективного проекту 

    (не підтримується освітлення)

6. Перелік наявних документів по проекту

7. Наявність досвіду кредитування за іншими програмами

8. Контактні дані представника ОСББ





❑ Контакти IQenergy

Гаряча лінія:
0-800-505-717

Безкоштовно по Україні

www.iqenergy.org.ua
e- mail: osbb@iqenergy.org.ua

mailto:info@iqenergy.org.ua


ДЯКУЮ за УВАГУ


