ОСББ вже вдруге звертаються за Урядовою допомогою на впровадження
енергоефективних заходів
ОСББ, задоволені першим досвідом участі в Урядовій програмі з
енергоефективності, повторно звертаються за державною фінансовою допомогою на
впровадження енергоефективних заходів.
Одне з таких об'єднань – це ОСББ "Альма-центр" м. Харкова. Вперше ОСББ стало
учасником програми восени минулого року та залучило близько 360 тис. грн на
утеплення будинку. Держава, у свою чергу, відшкодувала 168 тис. грн. Оскільки у
багатоповерхівці є сім’ї-отримувачі субсидій, яким за умовами програми надається
70% компенсації, то загальна cума державної допомоги для ОСББ склала навіть
більше, ніж 40%. У результаті мешканці отримали утеплений будинок з
комфортними умовами проживання у ньому та економію витрат на опалення. На
цьому ОСББ не зупинилося, а вирішило вдруге скористатися програмою та
встановити ІТП. Оскільки нещодавно у Харківській області запрацювала
регіональна програма здешевлення «теплих» кредитів, то ОСББ зможе отримати
цього разу понад 60% відшкодування своїх витрат: 40 % з державного бюджету та
20% з обласного.
Львівське ОСББ "Берегиня" також вдруге звернулося за Урядовою допомогою та
залучило значну суму коштів на комплексне утеплення шестиповерхового будинку 1,35 млн гривень. Перший досвід участі у програмі був позитивним. ОСББ
встановило прилади обліку тепла та електроенергії, нові вікна, модернізувало
освітлення, вклавши 143 тисячі гривень. Із цієї суми 43,6% (із врахуванням
субсидіантів) відшкодував Уряд, а ще 30% - місцева влада. Після модернізації
освітлення витрати будинку на електроенергію (у під’їздах) зменшилися більше, ніж
у 3 рази.
Таким чином, ОСББ, які вже скористалися програмою, підрахували економію витрат
на комунальні платежі, усвідомлюють необхідність проведення більш серйозних
енергоефективних заходів та зважуються на залучення додаткових сум коштів.
Загалом, попит на Урядову підтримку з боку ОСББ продовжує зростати. За останній
тиждень, з 1 по 7 серпня 2016 року, ще 6 ОСББ приєдналися до програми,
залучивши понад півмільйона гривень на енергоефективні заходи у
багатоповерхівках.
За весь час дії програми 317 ОСББ та ЖБК стали її учасниками та залучили більше
31 млн грн. на утеплення житла.
Управління комунікації та зв’язків з громадськістю

