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Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, 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, сформований департаментом економічного розвитку Одеської міської ради на підставі зведеного реєстру, наданого             АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк» виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:

	Затвердити перелік об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, 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 та житлово-будівельним кооперативом на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об’єктів житлового фонду, згідно з додатком.

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





Міський голова                                                                 		Г. Труханов



Т.в.о. керуючої справами                                                                   С. Бедрега



























Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
Від 27.06.2018
№ 282


ПЕРЕЛІК
 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів,  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
«Ленінський -36»
20994474
АБ
“Укргазбанк”
Обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них
190 000,00
38 000,00
 вул. Академіка 
 Корольова, 75, корп. 2
ВСЬОГО АБ “УКРГАЗБАНК”
190 000,00
38 000,00

2
ОСББ
«ЛЮСТДОРФ»
25915444
ПАТ КБ 
“Приватбанк”
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
54 606,00
10 921,20
Люстдорфська 
дорога, 172 А
ВСЬОГО ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
54 606,00
10 921,20

3
ОСББ 
«КОРОЛЬОВА 65»
40339767
АТ
“Ощадбанк”
Обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них
140 964,00
28 192,80
вул. Академіка 
Корольова, 65
ВСЬОГО АТ “ОЩАДБАНК”
140 964,00
28 192,80

ВСЬОГО
385 570,00
77 114,00






Т.в.о. керуючої справами                                                                                                             С. Бедрега










































Вик.: Тетюхін 705-46-15
         (Григорак  705-46-05)
ІЛ 29.05.2018Інформація
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради                      «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об’єктів житлового фонду»

СУТЬ ПИТАННЯ: відшкодування частини кредитів, отриманих                ЖБК «Ленінський -36», ОСББ «ЛЮСТДОРФ», ОСББ «КОРОЛЬОВА 65» на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації житлових будинків, інших об'єктів житлового фонду.
		
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: зниження оплати послуг населенням в багатоквартирних будинках за спожиту теплову енергію за рахунок облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами, встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні.


ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: збільшення інвестицій в сектор житлово-комунального господарства міста Одеси. Зниження платежів мешканців                    м. Одеси за комунальні послуги.



Директор департаменту						       С.М. Тетюхін


