Сергій Савчук: Більше 3 тисяч родин-учасників програми «теплих»
кредитів отримали понад 3 млн грн безповоротної фінансової допомоги на
утеплення

Нещодавно Урядова програма «теплих» кредитів запрацювала на повну силу і
вже цього тижня її учасники отримали належне їм відшкодування витрат на
впровадження енергоефективних заходів у своїх оселях.
Так, 23 березня, Держенергоефективності здійснило перше у цьому році
відшкодування більше 3 тис. учасникам Урядової програми «теплих» кредитів.
Сума фінансової допомоги на утеплення житла сягнула понад 3 млн гривень.
Зокрема:
- мешканці 47 багатоповерхівок, які об’єдналися в ОСББ та залучили в
Ощадбанку та Укргазбанку кошти на впровадження енергоефективних
заходів, отримали компенсацію своїх витрат у розмірі 3,02 млн гривень;
- родини, які стали учасниками програми «теплих» кредитів через
Ощадбанк, переслідуючи мету - утеплити індивідуальне житло, одержали
відшкодування на суму 93 тис. гривень.
В обох випадках в установленому порядку кошти перераховано з державного
бюджету на рахунки учасників програми у відповідних банках.
Агентство регулярно здійснює інформування населення про хід реалізації
програми, зміни у ній, нововведення і головне – виплату з держбюджету
фінансової компенсації за "теплими" кредитами.

«Для нас важливо, щоб учасники програми завжди були вчасно поінформовані
про те, коли було здійснено відшкодування. Ця інформація додає впевненості
ще тисячам родин долучитися до програми та впроваджувати заходи з економії
енергоресурсів, щоб у результаті значно менше сплачувати за комунальні
послуги», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Нагадаємо, що механізм співфінансування енергоефективних заходів,
покладений в основу програми, прозорий за своїм характером та зручний для
населення. Учасники програми не контактують з чиновниками, не обмежені у
виборі виробника чи постачальника обладнання, а відшкодування здійснюється
регулярно та у максимально короткі терміни – у середньому через два місяці з
моменту отримання "теплого" кредиту. Населення також має можливість
звертатися до місцевих органів влади за додатковою компенсацією витрат на
утеплення.
Загалом, з початку дії програми сім'ям, які залучали кошти на утеплення
приватних будинків чи квартир, виплачено з держбюджету 1.04 млрд грн., а
ОСББ та ЖБК – 31,3 млн гривень.
Управління комунікації та зв’язків з громадськістю

