
Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
№ 410 від 27.09.2018 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
(ідентиф. номер)
Назва банку, в якому взято кредит
Мета кредиту
Сума
кредиту,
грн
Розмір
компен-
сації,
грн
Адреса 
об'єкта, в якому впроваджуються 
заходи
1.
ОСББ
«ОСИП»
40337796
Одеська обласна дирекція акціонерного банку
«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

120 000,00
24 000,00
просп. Академіка
Глушка, 5А
2.
ЖБК
«Київський-24»
20996792
Одеська обласна дирекція акціонерного банку
«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

56 672,74
11 334,55
вул. Академіка
Корольова, 85/1
3.
ОСББ
«ШКЛЯРУКА 4»
40428610
Одеська обласна дирекція акціонерного банку
«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

53 909,17
10 781,83
вул. Павла Шклярука, 4
4.
ЖБК
«Іллічівський-16»
20992274
Одеська обласна дирекція акціонерного банку
«Укргазбанк»

Обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
451 050,00
90 210,00
вул. Балківська, 34
5.
ОСББ
«Вертикаль»
40480555
Одеська обласна дирекція акціонерного банку
«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

819 853,00
100 000,00
вул. Академіка Заболотного, 56, корп. 3
ВСЬОГО ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК»
1 501 484,91
236 326,38

6.
ОСББ
«БЛАГО 18»
40600625
Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»
Обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
998 618,74
100 000,00
вул. Бреуса, 18
7.
ОСББ
«ОБЕРЕГ 21»
40414655
Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»
Обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводка, автоматичні вимикачі, лампи (крім ламп розжарювання), патрони до них)

129 600,00
25 920,00
вул. Генерала
Бочарова, 21
8.
ОСББ
«МРІЯ 122»
33215934
Одеське обласне управління акціонерного товариства «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

151 790,00
30 358,00
вул. Семена Палія, 122
9.
ОСББ
«АЛЬБАТРОС 63»
40617686
Одеське обласне управління акціонерного товариства «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

140 000,00

28 000,00

просп. Добровольського, 63




Обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
318 925,00
63 785,00

10.
Литвинюк
Олександр Олексійович

Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»

Котли з використанням будь-яких видів палива й енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

7 020,00
1 404,00

11.
Красножон
Тетяна Володимирівна

Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»

Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна і балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
11 618,10
2 323,62

12.
Калінін
Олександр В’ячеславович 

Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»

Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна і балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
31 054,00
5 000,00

ВСЬОГО ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРТИСТВА «ОЩАДБАНК»
1 788 625,84
256 790,62




ВСЬОГО
3 290 110,75
493 117,00








Керуюча справами			                                                                                                           О. Оніщенко






Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 410 від 27.09.2018 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 HYPERLINK "http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/91336/" \t "_blank" 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 Одеською обласною дирекцією акціонерного банку «Укргазбанк» та Одеським обласним управлінням акціонерного товариства «Ощадбанк», 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 (HYPERLINK "http://old.omr.gov.ua/images/File/DODATKI_2018/ISPOLKOM/27_09/410.rtf" \t "_blank" 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 
 


