Рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 40 від 23.02.2017 р.


Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 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, фізичних осіб, сформований департаментом економічного розвитку Одеської міської ради на підставі зведених реєстрів, наданих АБ “Укргазбанк” та АТ “ОЩАДБАНК”, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Затвердити перелік об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 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. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


Міський голова                                                                 		Г. Труханов


Заступник міського голови,

Т.в.о. керуючої справами З. Цвірінько

Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 23.02.2017 р.
№ 40

Перелік об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 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
ОСББ
 «ВІКТОРІЯ 25А»
40557968
АБ “Укргазбанк”
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
просп. Шевченка, 25А
2
ОСББ 
«КОНСТАНТА»
21017803
АБ “Укргазбанк”
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
112 000,00
21 200,00
просп. Академіка Глушка, 11-Є
ВСЬОГО АБ «Укргазбанк»
212 000,00
41 200,00

3
ОСББ 
«Маршальський дім»
40575609
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
79 000,00
15 800,00
вул. Маршала Малиновського, 69
4
Бондарчук Андрій Дмитрович

АТ
“Ощадбанк”
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
12 303,00
2 460,60


5
Вєтохін Олександр Петрович

АТ
“Ощадбанк”
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
7 190,00
1 438,00 

6
Іванішко Юрій Овсійович

АТ
“Ощадбанк”
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
10 800,00
2 160,00

ВСЬОГО АТ “Ощадбанк”
109 293,00
21 858,60

ВСЬОГО
321 293,00
63 058,60



Заступник міського голови,

Т.в.о. керуючої справами                          З. Цвірінько

