ОСББ продовжують готуватися до опалювального сезону та утеплювати
багатоповерхівки
За останній тиждень, з 15 по 21 серпня 2016 року, до Урядової програми з
енергоефективності приєдналося ще 9 ОСББ, залучивши разом майже
півмільйона гривень на енергоефективні заходи.
"Статистика демонструє невпинний попит ОСББ на програму з
енергоефективності. Все більше мешканців багатоповерхівок усвідомлюють
її переваги: можливість отримати відшкодування майже половини своїх
витрат при утепленні і значно зменшити рахунки на комунальні послуги", прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук дані
щотижневого моніторингу програми.
Про те, що для ОСББ-учасників програми вартість енергоефективного
обладнання та матеріалів буде фактично нижчою за їхню ринкову вартість,
говорять і проведені Агентством розрахунки.

"Ми підготували декілька можливих сценаріїв участі ОСББ у програмі та
проаналізували обсяги їхніх витрат. Так, якщо сума залучених коштів складе
понад 100 тис. грн. на такі заходи, як заміна вікон у під’їздах, систем
освітлення, встановлення лічильників тепла, то у результаті близько 37%
витрат відшкодує Уряд, а ще 9% - місцева влада. Вартість заходів для ОСББ
становитиме лише 54%. Більше того, економія витрат на комунальні послуги
1-єї квартири складе 99 грн. у місяць. При цьому, платіж за кредитом з 1-єї
квартири - лише 8 - 29 грн. у місяць", - повідомив Голова Агентства.

Якщо ОСББ залучить більшу суму коштів – 500 тис. грн., то зможе провести
комплексні заходи з утеплення: облаштувати ІТП, частково утеплити
будівлю або встановити тепловий насос чи сонячний колектор. Знову ж таки
близько 37% витрат відшкодує Уряд, а ще 9% - місцева влада. Економія
витрат на комунальні послуги 1-єї квартири складе 174 - 483 грн. у місяць.
Платіж за кредитом з 1-єї квартири: 27 - 97 грн. у місяць.
"У будь-якому з цих сценаріїв витрати ОСББ становитимуть близько 55% від
загальної суми коштів, залучених на утеплення. Тобто, отримуючи Урядове
та місцеве відшкодування, навіть сплачуючи відсотки за кредитом, ОСББ
фактично має можливість придбати необхідне йому обладнання та матеріали
за половину його ринкової вартості", - зауважив С.Савчук.

Загалом, за весь час дії програми її учасниками стали 336 ОСББ, які
залучили більше 33 млн грн. на проведення енергоефективних заходів у
своїх багатоповерхівках.
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