
Покрокова детальна інструкція  

ЯК ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ ВІД IQ ENERGY 

 

УВАГА!  На подачу заявки на отримання компенсації надається 4 місяці від дати 

укладення кредитного договору. 

 

Крок 1: 

1.Оберіть енергоефективні вікна, знайшовши потрібні моделі на сайті 

http://www.iqenergy.org.ua/  та згенеруйте сертифікат відповідності  товару: Для цього 

вам потрібно: 

- Зайти до каталогу технологій (фото 1) : 

( фото 1) 

 

- Зайти до розділу «Вікна»( фото 2), відмітити галочкою бренд Steko у 

спеціальній секції « Виробник» ( фото 3) та знайти потрібну вам модель: 

( фото 2)  

http://www.iqenergy.org.ua/


 (фото 3) 

 

- Натиснути «додати до списку» ( фото 4), «Згенерувати сертифікат» (фото 5) та 

«Завантажити» ( фото 6). Після цього сертифікат завантажиться на ваш 

пристрій та роздрукуйте його найкращім для вас шляхом: 

 ( фото 4) 

 

(фото 5) 



 (фото 6) 

 

ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ - не менше 0,75 

м²·K/Вт – та єдине для обох кліматичних зон.  

 

Крок 2: 

- Отримайте рахунок – фактуру та специфікацию (комерційну пропозицію із 

озображенням комплектації конструкції)  у місці придбання товару; 

- Зверніться у відділення банка-партнера із сертифікатом відповідності (який ви 

згенерували на сайті) з рахунком-фактурою та специфікацією (комерційна 

пропозиція із зображенням комплектації конструкції)  

- Отримайте кредит. Можлива оплата кредитною карткою за рахунок кредитних 

коштів в межах затвердженого кредитного рахунку (наразі опція кредитної 

картки доступно для клієнтів РБА та ОТП банку). 

 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ перелік документів для подання на компенсацію 

Сфотографуйте та завантажте в онлайн заявку на компенсацію наступне: 

Технічні документи: 

- ПАСПОРТ на вироб на вікно згідно з ДСТУ від заводу 

Зауважте: На кожну конструкцію надається окремий паспорт! 

Фінансові документи: 

- 1ша сторінка кредитного договору 

Підтвердження факту сплати 

• Для споживчого кредиту (POS) – видаткова накладна 



• Для кредитів готівкою: 

1) фіскальний чек АБО 

2)Квитанція банківського переказу 

• Для кредитної картки: 

1) фіскальний чек 

2) сліп з терміналу 

3) виписка з рахунку  

УВАГА! Для подання заявки на компенсацію ваш кредит на момент подачі має бути 

НЕПОГАШЕНИМ. Також ви маєте відкрити рахунок у ЄВРО, оскільки кошти по цій 

програмі надійдуть саме у ній. Рекомендуємо це зробити відразу після отримання кредиту 

в банку- партнері. 

Крок 3: 

- Зареєструйтесь на сайті IQ energy: 

1. Спочатку зайдіть у пункт « Подати заявку на отримання компенсації» (фото 

7) 

( фото 7) 

 

2. Потім натиснути на кнопку «Заповнити реєстраційну форму» ( фото 8) 



(фото 8) 

3. Далі, коли ознайомитесь зі всією інформацією, натисніть «Продовжити»       

(фото 9), « Я даю згоду» (фото 10), якщо ви згодні підтвердити все, що 

зазначено у тексті та , ввівши вірно всі данні, «Надіслати форму» (фото 11) 

УВАГА! Обов`язково перевірте правильність введених даних декілька разів. 

 

 ( фото 9) 

( фото 10) 



 (фото 11) 

 

- Ознайомтесь з «Правилами надання грантів» (фото 12) 

( фото 12) 

 

- Отримайте на вказану Вами електронну адресу листа із підтвердженням 

результатів реєстрації та посиланням для завантаження інформації про ваш 

енергоефективний проект. 

Крок 4: 

1. Замовте встановлення вибраних вами вікон; 

2. Зробіть фото ДО, ПІД ЧАС та ПІСЛЯ установки. Можна скористатись 

смартфоном.  

- Загальний вигляд вікна (вікон), в яких проводилася заміна ДО і ПІСЛЯ заміни, а 

також загального фасаду приміщення 

- Фото етикеток (маркування) на склопакеті із зазначенням його формули 

- Фото, на якому видно кількість камер і їх заповнення 

- Фото товщини профільної системи з прикладеним вимірювальним приладом 

(лінійка, будівельна рулетка і т. П.) 

3. Крок 5: 

Подайте заявку на грант 



Завантажте технічні та фінансові документи у свою заявку на отримання гранту. 

Всі документи можна сканувати або фотографувати. 

1. Зайдіть за посиланням з Листа із підтвердженням результатів реєстрації (див. 

Крок 3) 

2. Завантажте скановані або сфотографовані копії: 

 Рахунку-фактури та специфікацию (комерційну пропозицію із 

озображенням комплектації конструкції)  

 Першої сторінки кредитного договору; 

 Копію фіскального чеку чи підтвердження банківського 

переводу (якщо кредит готівкою); 

 Фото ДО, ПІД ЧАС та ПІСЛЯ встановлення енергоефективних 

конструкцій чи матеріалів. 

3. Надайте інформацію про місце та умови встановлення енергоефективних товарів. 

4. Введіть особисті дані 

 

УВАГА! Протягом 30 днів Ви отримаєте лист із підтвердженням 

результатів верифікації. 

Отримайте грант на свій рахунок у ЄВРО. Начислення гранту – 

протягом 3 місяців після підтвердження заявки. 

Стосовно оплати! 

За умови отримання кредиту готівкою: 

- При зарахуванні суми кредиту на поточний рахунок клієнта - безготівковий переказ з 

поточного рахунку на поточний рахунок постачальника, що вказаний у рахунку-фактурі. 

- При зарахуванні суми кредиту на картковий рахунок - оплати через ПОС термінал або 

через онлайн-банкінг на рахунок постачальника. 

- Оплата готівковими коштами згідно із рахунком-фактурою за матеріали та послуги на 

поточний рахунок постачальника через касу банку. 

 

 

 

 


