

Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
№ 317 від 26.07.2018 р.

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
(ідент. номер)
Банк, в якому взято кредит
Мета
кредиту
Сума
кредиту,
грн
Розмір
компен-
сації,
грн
Адреса 
об'єкта, в якому впроваджуються 
заходи
1.
ЖБК
“КИЇВСЬКИЙ-24”
20996792
АБ
“Укргазбанк”
Обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводка, автоматичні вимикачі, лампи (крім ламп розжарювання), патрони до них)
11 253,04
2 250,61
 вул. Академіка 
 Корольова, 85/1
2.
ЖБК 
“Ленінський-30”

20997998




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
37 840,00
7 568,00
 вул. Балківська, 30, 
 корп. Б




Обладнання і матеріали для  проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
136 300,00
27 260,00

3.
ЖБК
 “Приморський сбірний-2”
20994853
АБ
“Укргазбанк”
Обладнання і матеріали для                    проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання
226 032,00
45 206,40
 вул. Героїв Крут, 41
4.
ЖБК
 “Приморський-10”
20995999
АБ
“Укргазбанк”
Обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
150 000,00
30 000,00
 вул. Радісна, 3




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
222 000,00
44 400,00

5.
ОСББ
 “ВІКТОРІЯ 25А”
40557968
АБ
“Укргазбанк”
Обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводка, автоматичні вимикачі, лампи (крім ламп розжарювання), патрони до них)
38 000,00
7 600,00
просп. Шевченка, 25-А
ВСЬОГО АБ “УКРГАЗБАНК”
821 425,04
164 285,01

6.
ЖБК
“МОЛОДІЖНИЙ-3 ЧМП”
20993776



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
130 620,20
26 124,04
 просп. Небесної 
 Сотні, 89-А
ВСЬОГО ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
130 620,20
26 124,04

7.
Григор’єва
Ірина Юріївна

АТ
“Ощадбанк”
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
17 910,00
3 582,00

8.
Муращенкова
Оксана Валеріївна

АТ
“Ощадбанк”
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
43 381,00
5 000,00

9.
Кір’янов
Володимир Вікторович

АТ
“Ощадбанк”
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
31 437,00
5 000,00

10.
Хомюк 
Алла Іванівна

АТ
“Ощадбанк”
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
31 073,00
5 000,00

11.
Кірута 
Галина Тимофіївна

АТ
“Ощадбанк”
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
23 975,00
4 795,00

ВСЬОГО АТ “ОЩАДБАНК”
147 776,00
23 377,00

ВСЬОГО
1 099 821,24
213 786,05

Керуюча справами			                                                                                                   О.  Оніщенко





	Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 317 від 26.07.2018 р.




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, фізичних осіб, 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:

1. 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).



2. 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.

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



В.о. міського голови А. Орловський



Керуюча справами О. Оніщенко






