Рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№148 від 26.05.2016р.



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 у м. Одесі

	Відповідно до статей 27, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради 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 на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об’єктів житлового фонду у м. Одесі на 2015-2016 роки”, розглянувши перелік об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, фізичних осіб, сформований департаментом економічного розвитку Одеської міської ради на підставі зведеного реєстру, наданого 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 у м. Одесі (додається).

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

Міський голова                                                                  		Г. Труханов



Керуюча справами                                                              		О. Оніщенко


























Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№148 від 26.05.2016р. 
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 у м. Одесі

№ з/п
Назва/ПІБ позичальника
Код
ЄДРПОУ
(ідент. номер)
Кредитно-
фінансова установа, в якій взято кредит
Мета кредиту
Сума кредиту,
грн
Розмір компен-
сації,
грн
Адреса об'єкта,
в якому впроваджуються заходи
1
ОСББ «ОЛІМП-1»
39827586
АТ
“Ощадбанк”
Придбання та встановлення двокамерних енергоефективних склопакетів у вікна, які розташовані в місцях загального користування
57 500,00
4 289,60
м. Одеса, 
Тираспольське 
шосе, 23




Придбання та встановлення лічильника обліку теплової енергії

10 815,61

2
Погожа 
Марина Миколаївна

АТ
“Ощадбанк”
Придбання металопластикових вікон                     з двокамерними енергоефективними склопакетами
3 533,00
706,60

3
Губар 
Олександр Леонідович

АТ
“Ощадбанк”
Придбання металопластикових вікон                   з двокамерними енергоефективними склопакетами
49 900,00
9 980,00




ВСЬОГО  АТ “ОЩАДБАНК”
110 933,00
25 791,81

4
Данилюк
Микола Михайлович

АБ “Укргазбанк”
Придбання багатозонного (багатотарифний) приладу обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                    до нього
1 000,00
200,00

5
Дмитрієва Людмила Борисівна

АБ “Укргазбанк”
Придбання світлопрозорих конструкцій                  з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                    до них
26 500,00
5 300,00

6
Єгоров-Кірюшин Юрій Миколайович

АБ “Укргазбанк”
Придбання світлопрозорих конструкцій                з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                  до них
8 000,00
1 600,00

7
Єрещенко 
Сергій Михайлович

АБ “Укргазбанк”
Придбання багатозонного (багатотарифний) приладу обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                   до нього
1 000,00
200,00

8
Кравченко 
Лілія Костянтинівна

АБ “Укргазбанк”
Придбання світлопрозорих конструкцій            з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                до них
18 000,00
3 600,00

9
Кржечковський Євген 
Георгійович

АБ “Укргазбанк”
Придбання багатозонного (багатотарифний) приладу обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                  до нього
1 000,00
200,00

10
Манзар Олександр Юрійович

АБ “Укргазбанк”
Придбання світлопрозорих конструкцій                   з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                     до них
12 000,00
2 400,00

11
Метеленко 
Юлія Віталіївна

АБ “Укргазбанк”
Придбання світлопрозорих конструкцій                   з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                 до них
36 000,00
7 200,00

12
Норіцина 
Тетяна 
Федорівна

АБ “Укргазбанк”
Придбання світлопрозорих конструкцій              з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                до них
9 000,00
1 800,00

13
Соломко 
Світлана Володимирівна

АБ “Укргазбанк”
Придбання світлопрозорих конструкцій                  з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                    до них
14 600,00
2 920,00

14
Таранюк 
Марина Леонідівна

АБ “Укргазбанк”
Придбання багатозонного (багатотарифний) приладу обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                   до нього


1 000,00
200,00

15
Чевганюк 
Вадим Валерійович

АБ “Укргазбанк”
Придбання багатозонного (багатотарифний) приладу обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                    до нього
1 000,00
200,00

16
Чекалов 
Дмитро Григорович

АБ “Укргазбанк”
Придбання багатозонного (багатотарифний) приладу обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                    до нього
1 000,00
200,00

17
Ярославська Олена 
Вікторівна

АБ “Укргазбанк”
Придбання світлопрозорих конструкцій                  з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів                до них
14 500,00
2 900,00
 
ВСЬОГО АБ «УКРГАЗБАНК»
144 600,00
28 920,00


ВСЬОГО
255 533,00
54 711,81






Керуюча справами			                                                                                                         О. Оніщенко









































