Внесено зміни рішенням виконкому № 361 від 04.10.2017р.

Рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 301 від 31.08.2017р.
 
Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та фізичних осіб, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об’єктів житлового фонду
 
	Відповідно до статей 27, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 07 грудня   2016 року № 1337-VІI «Про затвердження Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів житлового фонду в м. Одесі, на 2017-2018 роки», розглянувши перелік об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та фізичних осіб, сформований департаментом економічного розвитку Одеської міської ради на підставі зведених реєстрів, наданих АБ «Укргазбанк», АТ «ОЩАДБАНК» та ПАТ КБ «Приватбанк», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

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


	Доручити департаменту економічного розвитку Одеської міської ради здійснити відшкодування частини кредитних коштів, що залучені об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об’єктів житлового фонду, згідно з додатком до цього рішення.

	
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.
 
Міський голова                                                                 		Г. Труханов
 
Керуюча справами                                                              		О. ОніщенкоДодаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 31.08.2017 р. 
№ 301
ПЕРЕЛІК
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та фізичних осіб,  яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції  і модернізації багатоквартирних будинків, інших об’єктів житлового фонду 

№ 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
ЖБК
«ПРИМОРСЬКИЙ-30»
06960994
АБ
«Укргазбанк»
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
63 150,02
12 630,00
вул. Генерала Бочарова, 69
2

ЖБК
 «ЖОВТНЕВИЙ-29»
20997876
АБ
“Укргазбанк”
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
33 600,00
6 720,00
вул. Академіка Корольова, 81
3
ОСББ
«ЕДЕЛЬВЕЙС»
33865368
АБ
“Укргазбанк”
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
201 180,00
40 236,00
вул. Варненська, 10-А




Обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання
39 960,00
7 992,00

4
ОСББ
«ВУЗОВСЬКИЙ-1233»
40201925
АБ
“Укргазбанк”
Обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання та матеріали
88 240,00
17 648,00
Люстдорфська дорога, 123/3
5
Суворова Людмила Володимирівна

АБ
«Укргазбанк»
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
20 420,00
4 084,00

6
Бойко 
Ніна Федорівна

АБ
«Укргазбанк»
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
29 070,00
5 000,00

7
Анохіна
Олена Миколаївна

АБ
«Укргазбанк»
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
21 700,00
4 340,00

ВСЬОГО АБ «Укргазбанк»
497 320,02
98 650,00

8
ОСББ
«Дніпропетровська 72/1»
40445238
АТ
«Ощадбанк»
Обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регулятори теплового потоку за погодними умовами, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
100 000,00
20 000,00
вул. Семена Палія, 72/1
ВСЬОГО АТ «Ощадбанк»
100 000,00
20 000,00

9
ОСББ
«КОРОЛЬОВА 3»
40552870
ПАТ КБ
«Приватбанк»
Обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регулятори теплового потоку за погодними умовами, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
99 644,56
19 928,91
вул. Академіка 
Корольова, 3
ВСЬОГО ПАТ КБ «Приватбанк»
99 644,56
19 928,91

ВСЬОГО
696 964,58
138 578,91






Керуюча справами			                                                                                                   О. Оніщенко

























Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 361 від 04.10.2017 р.


Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Одеської міської ради від 31 серпня
2017 року № 301 «Про затвердження переліку
об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, житлово-будівельних кооперативів та
фізичних осіб, яким здійснюватиметься
відшкодування частини кредитних коштів, що
залучені ними на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації
багатоквартирних будинків, інших об’єктів житлового фонду»

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з технічними помилками виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 серпня 2017 року № 301 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та фізичних осіб, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об’єктів житлового фонду», замінивши у додатку:
- в рядку «ВСЬОГО АБ «Укргазбанк» цифри «134 340,02» на «497 320,02» та «26 054,00» на «98 650,00»;
- в рядку «ВСЬОГО» цифри «333 984,58» на «696 964,58» та «65 982,91» на «138 578,91».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


Міський голова Г. Труханов


Керуюча справами О. Оніщенко


