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для банків

партнерс тві з

&DQDGLDQ,QWHUQDWLRQDO
'HYHORSPHQW$JHQF\

Відкрито новий $15-мільярдний ринок
із мінімальним ступенем ризику
Ще двадцять років тому ми не знали що таке Інтернет, мобільні телефони, мінівени. А сьогодні без
цих речей ми не уявляємо свого життя. У найближче десятиріччя з’являться й інші товари та послуги –
нові «блакитні океани». Компанія, що відкрила свій «блакитний океан», може багато років працювати
на ринку без конкурентів і отримувати величезні прибутки. Проте, не дивлячись на привабливість
«блакитних океанів», досить небагато компаній змогли їх відкрити.

Не секрет, що житловий фонд України застарілий та висмоктує енергоресурси країни наче п’явка. До
60% усієї енергії на внутрішньому ринку споживається саме житловим сектором. При цьому безпідставні
втрати становлять половину спожитих енергоресурсів. Дуже низька енергоефективність житлових
будинків визнається урядом нашої країни великою проблемою. Щоб привести більш ніж 200, 000
багатоквартирних будинків українців у стан, що наближається до світових стандартів, необхідно
витратити щонайменше 15 мільярдів доларів США. Очевидно, що за рахунок тільки державного
бюджету це зробити неможливо.
Сьогодні все більше й більше мешканців усвідомлюють, що вартість їх єдиного найціннішого активу –
квартири, – передусім, залежить від стану будинку в цілому. На жаль, за останні роки низька якість
послуг з обслуговування будинків, що пропонують українцям ЖЕКи, призвела до жахливого стану більш
ніж 80% житлового фонду країни. Дедалі очевиднішою стає потреба мешканців «брати владу до своїх
рук» та самостійно контролювати гроші, що сплачуються на утримання їхнього будинку.
В Україні вже більше 15% багатоквартирних будинків знаходяться у фактичному управлінні їх мешканців
(ОСББ, ЖБК). Існуючий тренд має невідворотний напрямок зростання. Навіть за найпесимістичнішими
прогнозами за п’ять років мешканці більш ніж 30% багатоповерхівок об’єднаються в ОСББ.

Таким чином, під контролем ОСББ опиниться великий і стабільний потік грошових коштів: платежі
співвласників на утримання будинку та, в багатьох випадках, кошти на оплату спожитих комунальних
послуг (тепла, води тощо). Як самостійна юридична особа, ОСББ зможе залучати фінансування, не
наражаючи кредиторів на ризик невиконання зобов’язань або дефолту з боку окремих власників квартир.
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У найближчі кілька років ОСББ в Україні перетворяться на домінуючу силу в управлінні грошовими
потоками в багатоквартирних будинках та головним гравцем у залученні фінансування, яке вкрай
необхідне для покращення умов проживання людей. Відтак, ОСББ матимуть додаткову потребу в
користуванні послугами банків.
На жаль, жоден банк в Україні поки що не створив спеціального продукту і не готовий обслуговувати
цей величезний ринок. Ті, хто це зробить першими, отримають унікальні переваги і опиняться у
найвигіднішій ситуації, коли нарешті відкриють новий сегмент фінансових послуг, якого так потребують
ОСББ (та їх мешканці).
Тоді як банківський сектор вступає у свій п’ятий рік
повільного темпу зростання, напрямок фінансування
проектів з підвищення енергоефективності
багатоквартирних будинків та комфорту їх мешканців
відкриває нові, безпечні та стійкі комерційні
перспективи.

в Україні
нараховується
близько

220 000

багатоквартирних
будинків

ОСББ

станом
на 2013 рік
існує близько

15 700 ОСББ
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ОСББ – клієнт банку
Визначення:

Об’єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку (ОСББ).

Характеристики:

Юридична особа, яка має статус неприбуткової організації.
Високий рівень залишків коштів на розрахунковому рахунку.

Цілі:

Управління будинком, належне утримання та експлуатація
спільного майна.

Права та
обов’язки:

1) Визначати суму коштів на управління, обслуговування
та модернізацію будинку;
2) встановлювати розмір та збирати внески і платежі
співвласників;
3) укладати контракти з постачальниками та підрядниками;
4) залучати позикові кошти (якщо передбачено статутом ОСББ).

ОСББ – це некомерційна організація, яку мешканці багатоквартирного будинку створюють для
управління, належного утримання та експлуатації спільного майна в будинку, пов’язаної з ним
інфраструктури та прибудинкової території. Об’єднання має повний контроль над грошовими
коштами, які мешканці сплачують на утримання будинку та прибудинкової території, а в деяких
випадках і за спожиті комунальні послуги (тепло, воду тощо). За розрахунками експертів, витрати
на утримання будинку складають біля 40% від усіх платежів, що сплачують українці за житловокомунальні послуги.
Відтак, під контролем саме ОСББ в Україні знаходиться $3-х мільярдний потік грошових коштів,
які мешканці сплачують щорічно у вигляді внесків на утримання їх будинків. Будь-який кредит,
наданий ОСББ, забезпечується цим стабільним потоком платежів.
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Розвінчання міфів
Міф 1: ОСББ не може представляти інтереси всіх мешканців будинку перед банком.
Насправді: Як юридична особа, ОСББ має установчі документи, печатку, банківський рахунок та здатне укладати
цивільно-правові договори, а також відповідати по своїх зобов’язаннях, та може виступати позивачем чи
відповідачем у суді.
Вищим органом управління ОСББ є загальні збори. Будь-яке рішення загальних зборів щодо управління чи утримання
будинку є обов’язковим для всіх членів ОСББ. Для впровадження в життя рішень загальних зборів та керівництва
поточною діяльністю в ОСББ обирається Правління та Голова.
Таким чином, саме ОСББ є представником інтересів співвласників багатоквартирного будинку. ОСББ може бути
повноцінним клієнтом банку і має право, за рішенням загальних зборів, взяти кредит на ремонт або модернізацію
свого будинку. Представником об’єднання у відносинах з банком є Голова ОСББ.

Власники квартир
Опалювання,
електрика,
водопостачання,
газопостачання

Ремонт та
утримання будинку

Розрахунки
Комунальні
підприємства

Оплата послуг
Договір

ОСББ

Підрядники

Оплата послуг
Договір

Міф 2: В Україні високий рівень
неплатежів за спожиті житловокомунальні послуги, адже
представники комунальних
підприємств стверджують
про велику заборгованість
перед постачальниками
енергоресурсів.
Насправді:
За даними Державної служби
статистики України, середній
рівень оплати за житловокомунальні послуги становить
95,9% від нарахованих сум.
Водночас заборгованість
комунальних підприємств виникає
через недосконалу систему
регулювання тарифів на ЖКП,
коли рівень підвищення цін на
енергоресурси значно випереджає
перерахунок тарифів.
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Чому ОСББ потрібні банку?
Навіть на початковому етапі типове ОСББ вимагатиме набагато більше, ніж просто рахунку в банку.
Асортимент послуг має розширюватися, щоб повністю задовольняти потреби ОСББ (а також його членів).
Неповний перелік цих послуг:
—— розрахунково-касове обслуговування;
—— Інтернет-банкінг;
—— ощадні рахунки;
—— овердрафти;
—— кредити.
Але найголовніше, працюючи з ОСББ, банк отримує можливість привернути увагу до своїх послуг усіх
співвласників квартир та створити базу лояльних клієнтів, пропонуючи їм:
—— споживчі кредити;
—— іпотечні кредити;
—— роздрібні банківські продукти;
—— пенсійні картки;
—— преміум пропозиції тощо.
Таким чином, об’єднання співвласників (ОСББ) стає для банку КЛЮЧЕМ до величезного ринку
потенційних роздрібних клієнтів.
На цьому ринку банки України мають унікальні, практично необмежені можливості. Збільшення
кількості ОСББ у наступні кілька років стимулюватиме виникнення нового сектору спеціальних
банківських послуг.

ОСББ
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Три кити для успішного фінансування
багатоквартирних будинків
Комерційне фінансування для модернізації багатоквартирних будинків використовується у всіх європейських
країнах, США і Канаді. Досвід країн, де мешканці багатоквартирних будинків об’єдналися та взяли на себе
ініціативу з управління власними будинками ще 20 років тому, доводить, що фінансування проектів з
модернізації будинків – це прибутковий напрямок діяльності. В європейських країнах банки швидко оцінили
переваги продажу своїх послуг новим клієнтам, що спонукало їх до створення нових продуктів.
Кредитування об’єднань власників забезпечує банкам стабільний дохід і низький рівень ризику.
За всю історію видачі кредитів на модернізацію багатоквартирних будинків (більше 15 років) не
було зафіксовано жодного випадку дефолту.
Також було встановлено, що виплати по портфелю кредитів для багатоквартирних будинків залишались
стабільними, навіть під час фінансової кризи. Банки, що першими почали роботу з даним клієнтським
сегментом, стали ключовими гравцями на ринку та зберегли лідерство в даному секторі до цього часу.

Досвід Центральної та Східної Європи
Аналіз банківського портфеля для об’єднань співвласників у Польщі й Угорщині показав, що початок розвитку цього
ринку може бути повільним. Так, в перший рік було видано 71 кредит у Польщі та 17 в Угорщині. Але вже через 2 роки,
кумулятивний портфель позики сягнув 15 мільйонів доларів США (463 операції у Польщі та 289 в Угорщині). На п’ятий рік
портфель Raiffeisen Bank Угорщини складав 105 мільйонів доларів США, а в Польщі комбінований портфель для об’єднань
співвласників виріс до 184 мільйонів доларів США (при цьому більшість кредитів запропонував банк DNB Nord).
Завдяки чому цей ринок є надзвичайно стабільним навіть в умовах кризи?
Існують три головні умови для успішного кредитування об’єднань співвласників у багатоквартирному будинку.

—— Легітимність прийняття рішень – рішення щодо залучення
кредитних ресурсів та збільшення щомісячних платежів
прийнято відповідно до встановленого порядку та є
обов’язковим для всіх співвласників.
—— Управління грошовими потоками ОСББ – всі кошти ОСББ
зберігаються на єдиному рахунку банка-кредитора. Банк
набуває право безакцептного списання коштів у разі
неплатежів.













Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨɩɨɪɬɮɟɥɸ
ɞɥɹɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶɫɩɿɜɜɥɚɫɧɢɤɿɜ

ɆɥɧɞɨɥɚɪɿɜɋɒȺ

—— Історія платоспроможності клієнта – рівень збору платежів
за житлово-комунальні послуги та своєчасність оплати.

ɉɨɥɶɳɚ
ɍɝɨɪɳɢɧɚ







Ɋɨɤɢ
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Структура кредитного продукту

Модернізація
теплозабезпечення

Комплексна
реновація

Утеплення
будинків

Інші
енергоефективні заходи

Мета позики

Поз

ОСББ
ик

а

Кредитор
Позичальник
По

вер

нення борг

у
Джерела
виплати боргу

Застава

Щомісячний
спільний платіж ОСББ
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Депозит
ОСББ

Часткова
гарантія

Державні
субсидії

Підвищення
щомісячних платежів

Енергозбереження

Джерело погашення боргу
Джерелом погашення боргу є щомісячні платежі співвласників на рахунок ОСББ, розмір яких буде
збільшено на суму зобов’язань з обслуговування кредиту. При цьому рахунок ОСББ має бути відкритий
у банку-кредиторі.
ОСББ також може відкрити рахунок у банку для накопичення та зберігання коштів ремонтного або
резервного фондів. Кошти цих фондів можуть бути використані банком як застава під кредит.
Інколи ОСББ може мати додаткові джерела доходів, наприклад, плату за надання приміщень в оренду,
площ під рекламу тощо, які також можуть спрямовуватись на обслуговування боргу за кредитом.

Мінімізація ризиків
Основним фактором ризику є платіжна дисципліна співвласників. Такий ризик можна пом’якшити за
рахунок наступних заходів:
1) всі банківські рахунки ОСББ мають бути відкриті у банку-кредиторі;
2) банк має переважне право списати кошти з рахунку ОСББ;
3) банк може бути вигодоотримувачем за страховими полісами щодо спільного майна.

Цільове призначення коштів
Після отримання кредиту ОСББ залучає підрядників на виконання робіт з модернізації та ремонту
будинку. Кредити можуть надаватися у сумі до 100% від загальної вартості проектів. Цільовим
призначенням кредиту може бути:
—— модернізація систем електро-, водо- та теплопостачання;
—— теплоізоляція даху, підвалу або інших частин будівлі;
—— термомодернізаця зовнішніх стін;
—— встановлення автономних систем опалення/гарячого водопостачання та/або бойлерів;
—— інші заходи.

Типові витрати
За оцінками експертів, вартість повної енергоефективної модернізації типового багатоквартирного
будинку становитиме приблизно 1,5–2,7 мільйона гривень.
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Муніципальне співфінансування
енергоефективних проектів
Приклад Вінниці
Завдяки поєднанню коштів муніципалітету та залучених коштів, відсоткова ставка для ОСББ на
фінансування заходів з модернізації будинку може бути зменшена.
Результат
Інтенсифікація процесу інвестування у енергозбереження багатоквартирних будинків міста.

ОСББ

Вінницький
Фонд
муніципальних
інвестицій

Кредитування
в розмірі
до 20 відсотків
від суми проекту,
але не більше
200 тис. грн.
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Первинний внесок у сумі не менше
10 відсотків
від вартості проекту
+ щомісячні платежі

Банківська
установа
Кредитування
решти коштів
60 відсотків

Міський
бюджет
м. Вінниці

Грантова допомога
у розмірі
до 10 відсотків
від вартості проекту,
але не більше
100 тис. грн.

Як працювати з IFC
Консультативна підтримка
Фахівці Проекту «Енергоефективність у житловому секторі України» мають успішний досвід в розробці
та реалізації інноваційних проектів та рішень для банківського сектору, а також стратегії виходу на нові
«блакитні» сектори ринку. Банки-партнери можуть розраховувати на постійну підтримку спеціалістів
Проекту в наступних напрямках:
—— розробка нових механізмів кредитування та їх супроводження;
—— розробка кредитних продуктів та аналіз їх прибутковості;
—— сприяння у формуванні пулу нових клієнтів;
—— аналіз кредитного портфелю;
—— підготовка кредитних спеціалістів до роботи з новими клієнтами;
—— розробка схем муніципального співфінансування кредитів на модернізацію житлового сектору;
—— розробка маркетингової
стратегії , в тому числі
визначення цільової аудиторії,
створення рекламних
матеріалів, а також підтримка
в проведенні інформаційних
заходів.

Хочете знати більше?
Домовтесь про зустріч із фахівцями
проекту «Енергоефективність у
житловому секторі України».

ОСББ

Гжегож Гайда, Керівник Проекту,
або Софія Лінн, Заступник
Керівника Проекту.
GGajda@ifc.org
SLynn@ifc.org
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Про IFC
IFC, член Групи Світового банку, є найбільшим глобальним
інститутом розвитку, що фокусує свою діяльність виключно
на приватному секторі. Ми сприяємо сталому економічному
зростанню країн, що розвиваються, фінансуючи інвестиції, надаючи
компаніям та урядам консультативні послуги та мобілізуючи
приватний капітал на міжнародних фінансових ринках.
У 2012 фінансовому році ми допомагали клієнтам створювати
нові робочі місця, покращувати екологічні показники діяльності та
підтримувати місцеві громади. При цьому, обсяг наших інвестицій за
цей рік виріс до рекордних за всю історію $20 мільярдів доларів США.
Додаткова інформація: www.ifc.org

Контактна інформація
Проект «Енергоефективність
у житловому секторі України»
Міжнародна фінансова корпорація в Україні
Дніпровський узвіз, 1
Київ, 01010, Україна
Тел.: 380 44 490 6400
Факс: 380 44 490 6420
www.ifc.org
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