Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 409 від 04.12.2019 р.
 
Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків

 	Відповідно до статей 27, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 31 жовтня   2018 року № 3818-VІI «Про затвердження Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів                        з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки», розглянувши перелік об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, сформований департаментом економічного розвитку Одеської міської ради на підставі зведених реєстрів, наданих Одеською обласною дирекцією акціонерного банку «Укргазбанк» та філією «Южне головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Затвердити перелік об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків (додається).

	2. Доручити департаменту економічного розвитку Одеської міської ради здійснити відшкодування частини кредитних коштів, що залучені об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, згідно з додатком.
	
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.
 

Міський голова                                                                			Г. Труханов
 
Керуюча справами                                                              		О. Оніщенко

Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 04.12.2019 р.
№ 409

ПЕРЕЛІК 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків


№ з/п
Назва/ПІБ
позичальника
Код
ЄДРПОУ
(ідентиф. номер)
Банк,
в якому взято кредит
Мета
кредиту
Сума
кредиту,
грн
Розмір
компен-
сації,
грн
Адреса
об’єкта, в якому впроваджуються
заходи
1.
ОСББ «Терешкової-54»
40413007
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
1 417 942,50
300 000,00
вул. Героїв Крут, 54
2.
ОСББ «ПОЛУНИЧНИЙ»
25916220
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них
390 334,84
128 845,90
пров. Полуничний, 31 
3.
ОСББ «Дворянська 21»
40541277
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
1 032 409,00
300 000,00
вул. Дворянська, 21
4.
ОСББ «Бреуса, 16»
40355291
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них
330 145,91
115 551,07
вул. Бреуса, 16
5.
ОСББ «ОСИП-1»
40422032
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення обладнання                       і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами, та відповідного додаткового обладнання               і матеріалів до них
159 850,00
55 947,50
просп. Академіка Глушка, 11-Б
6.
ЖБК «ЛЕНІНСЬКИЙ-36»
20994474
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них
65 188,26
22 815,89
вул. Академіка Корольова, 75, 
корп. 2
ВСЬОГО ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»
3 395 870,51
923 160,36

7.
ОСББ «РОДИНА 153»
40308608
Філія «Южне головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання
265 106,78
92 787,37
просп. Добровольського, 153
8.
ОСББ «ЖУКОВА 10/2»
40510123
Філія «Южне головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання
89 999,00
30 315,25
просп. Небесної 
Сотні, 10, корп. 2
ВСЬОГО ФІЛІЯ «ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»
355 105,78
123 102,62

ВСЬОГО
3 750 976,29
1 046 262,98


Керуюча справами			                                                                                     О. Оніщенко

 


