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Голова одного із ЖБК розповів, як його об’єднання отримало кредит, скільки часу і
грошей вони витратили на це, а банківські працівники інформували щодо умов такого
кредитування.
Так звані «Теплі кредити» допомагають українцям заощадити чималі кошти на комуналці.
Жанна Владика, начальник відділу реформування та енергозбереження департаменту
ЖКГ міста: «Теплі кредити можна отримати в Ощадбанку і в Укргазбанку. Це утеплення
фасаду, перекриття, заміна вікон, модернізація систем освітлення та термомодернізація.
Зараз прийнято рішення виділити кошти на 13 об’єктів задля співфінансування».
Відшкодування, яке надається учасникам Урядової програми, становить: 20% суми
кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів для
фізичних осіб; 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання
енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб; 40% суми кредиту (але не
більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ та ЖБК, як юридичних
осіб, для загальнобудинкових заходів.
Віктор Мещеров, начальник управління малого та середнього бізнесу «Укргазбанку» :
«Для тих мешканців, які отримують субсидію компенсація складає 70%, але не більше 14
тисяч гривень на квартиру. В загальному, з нашого досвіду, середній показник
компенсації по ЖБК та ОСББ складає до 50 %».
До того ж працівники банків стверджують, що об’єднання може як одразу сплатити по
кредиту без додаткових комісій, так і користуватись ним протягом повного терміну.
Альона Атаманюк, заступник директора з малого та середнього бізнесу ПАТ
«Ощадбанк» : «Хочу підкреслити, що жодна квартира жодного жителя не виступає
забезпечником, цей кредит є бланковим для ОСББ та ЖБК, мешканці не закладають
своє майно».
Тарас Кузик, голова ЖБК 37 розповідає, що за рахунок «теплого» кредиту його
об’єднання мешканців утеплило фасад та встановило лічильники тепла. З квартири
збирали на ці роботи по 5 тисяч гривень з 2 кімнатних кватир і по 6300 з 3 кімнатних,
натомість сьогодні вони мають значну економію.
Тарас Кузик, голова ЖБК 37: «Ми маємо за опалювальний сезон економію від 3500 до
4500 грн з квартири. Якщо державна вартість опалення 3кімнатної квартири близько
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1900 грн, то вони більше 1000 не платили за тепло».
ЖБК 37 налічує 108 квартир і сплатили вони кредит за 2 місяці, а отже й відсоток від
банку був не надто значним.
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