За неповний 2017 рік ОСББ залучили вдвічі більше коштів на енергоефективність за програмою «те
22.09.2017 13:23

За 8,5 місяців поточного року ОСББ та ЖБК взяли в державних банках 560 «теплих
кредитів» на суму 120 млн гривень. Це у 2 рази більше ніж за весь 2016 рік, коли ОСББ
отримали 435 кредитів на суму 61 млн гривень.

Як розповів Голова ДерженергоефективостіС.Савчук, у третій рік дії програми «теплих
кредитів» інтерес ОСББ до енергоощадностірозпалився з більшою силою. Цьому є кілька
пояснень. По-перше, мешканці багатоповерхівок бачать успіхи інших учасників програми.
По-друге, держава надає ОСББ найбільшу компенсацію – від 40% до 70% суми «теплого
кредиту». По-третє, ОСББ можуть розраховувати на додаткове відшкодування
відсоткової ставки чи суми кредиту від місцевої влади. У результаті ОСББ мають
унікальну нагоду реалізувати необхідні зазвичай недешеві заходи за половину їхньої
вартості і навіть менше.

Як свідчить статистика, все більше ОСББ та ЖБК розпочинають свою історію участі у
програмі з незначних заходів, поступово приводячи свій будинок до ладу за Урядової
підтримки. Так, одеське ЖБК «Приморський 30» залучило 120 тис. грн. на встановлення
ІТП у 16-поверховому будинку. Компенсація за кредитом надійшла і з державного, і з
міського бюджетів. Рахунки за опалення зменшилися на 30%. Тепер мешканці,
задоволені першим проектом, планують вдруге скористатися програмою і замінити вікна
в під’їзді на енергоефективні, встановити нові вхідні двері та утеплити горище.
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Ті ОСББ, які наважуються на комплексну термомодернізацію будинку, отримують
найбільшу економію: вдвічі, а інколи й втричі менше сплачують за опалення.

Загалом, з початку дії програми нею скористалися майже 120 ОСББ та ЖБК, залучивши
на утеплення своїх будинків майже 200 млн гривень. Найактивніше до програми
долучаються ОСББ Запорізької, Рівненської та Дніпропетровської областей. Найбільшу
суму коштів на утеплення, а саме – 37 млн грн., взяли ОСББ Волинської області.

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю
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