




Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 366 від 26.11.2015р.



Про затвердження переліку житлово-будівельних кооперативів, фізичних осіб – власників житлових приміщень, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків та інших житлових приміщень


Відповідно до статей 27, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради HYPERLINK "http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/75441/" \t "_blank" від 10 вересня 2015 року № 6920-VI “Про затвердження Міської програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами – власниками житлових приміщень на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших житлових приміщень у м. Одесі, на 2015-2016 роки ”, розглянувши перелік житлово-будівельних кооперативів, фізичних осіб – власників житлових приміщень, сформований департаментом економічного розвитку Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік житлово-будівельних кооперативів, фізичних осіб – власників житлових приміщень, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків та інших житлових приміщень (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Янчука О.Б.


Міський голова                       Г. ТрухановДодаток
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
 № 366 від 26.11.2015р.


Перелік житлово-будівельних кооперативів, фізичних осіб – власників житлових приміщень, 
яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів 
з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків та інших житлових приміщень 

№ з/п
Назва/ПІБ позичальника
Код 
ЄДРПОУ
(ідентиф. номер)
Кредитно-фінансова установа, в якій взято кредит
Мета 
кредиту
Сума кредиту,
грн
Розмір компенсації, грн
Адреса об'єкта, в якому впроваджуються заходи
1
2
3
4
5
6
7
8

1
Воробйов Володимир Олександрович



АТ “Ощадбанк”
Придбання енергозберігаючих матеріалів для утеплення житла

19 834,00

3 966,80


2

Лепеха 
Олег Васильович


АТ “Ощадбанк”
Придбання металопластикових вікон з двокамерними енергоефективними склопакетами

15 669,00

3 133,80

3
Овчарук 
Василь Іванович


АТ “Ощадбанк”
Придбання металопластикових вікон з двокамерними енергоефективними склопакетами

9 501,00


1 900,20

4
Галіченко Георгій Григорович

АТ “Ощадбанк”
Придбання металопластикових вікон з двокамерними енергоефективними склопакетами

16 070,00

3 214,00

5
Бушманова Тамара Миколаївна

АТ “Ощадбанк”
Придбання металопластикових вікон з двокамерними енергоефективними склопакетами
8 644,00
1 728,80

6
Кочура 
Каріна Ігорівна


АТ “Ощадбанк”
Придбання металопластикових вікон з двокамерними енергоефективними склопакетами
9 630,00
1 926,00

7
Кравченко Любов Михайлівна

АТ “Ощадбанк”
Придбання металопластикових вікон з двокамерними енергоефективними склопакетами
4 964,00
992,80

ВСЬОГО АТ “ОЩАДБАНК”
84 312,00
16 862,40
-
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АБ “Укргазбанк”
8.1. Придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів







137 524,70
5 018,14





м. Одеса, 
вул. Космонавта Комарова, 10, корп. 3




8.2. Придбання світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом, у тому числі вікон та балконних дверей для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) (крім однокамерних), та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

13 396,00





8.3. Придбання вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них
1.Теплолічильник – 1 комплект  (постачання теплової енергії КП “Теплопостачання                     м. Одеси).
2.Додаткове обладнання і матеріали


13 636,2

9
Когутенко Сергій Юрійович



АБ “Укргазбанк”
Придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім  електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них – 
котли піролізні (газогенераторні) DC18S
25 500,00
5 100,00

10
Мличко Світлана Володимирівна


АБ “Укргазбанк”
Придбання вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
4 500,00
900,00

11
Байраченко Юрій Дмитрович


АБ “Укргазбанк”
Придбання радіаторів опалення, регуляторів температури повітря, в тому числі автоматичного, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них
11 180, 00

2 236,00

12
Лазарєва 
Ольга Олександрівна


АБ “Укргазбанк”
Придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
49 500,00
9 900,00

13
Вінник 
Михайло Романович


АБ “Укргазбанк”
Придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
50 000,00
10 000,00

14
Мельник Геннадій Святославович


АБ “Укргазбанк”
Придбання вікон та балконних дверей з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них 
49 500,00
9 900,00

ВСЬОГО АБ “УКРГАЗБАНК”
327 704,70
70 086,34
-
РАЗОМ 
412 016,70
86 948,74
-

Керуюча справами														О. Оніщенко


