Проект

Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків

	Відповідно до статей 27, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 31 жовтня   2018 року № 3818-VІI «Про затвердження Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів                        з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки», розглянувши перелік об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, сформований департаментом економічного розвитку Одеської міської ради на підставі зведених реєстрів, наданих філією – Одеським обласним управлінням акціонерного товариства «Ощадбанк», Одеською обласною дирекцією акціонерного банку «Укргазбанк» та філією «Южного головного регіонального управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	Затвердити перелік об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків (додається).

Доручити департаменту економічного розвитку Одеської міської ради здійснити відшкодування частини кредитних коштів, що залучені об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, згідно з додатком.
	3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.
 
Міський голова                                                                 		Г. Труханов
 
Керуюча справами                                                              		О. Оніщенко
 
Вик.: Тетюхін 705-46-15
          (Григорак 705-46-05)
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від
№ 

ПЕРЕЛІК 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків

№ 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 «ЛЮСТДОРФ»
25915444
Філія «Южного головного регіонального управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
Придбання та встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них
304 761,62
103 814,07
Люстдорфська 
дорога, 172а
2.
ЖБК «МЕДИК-4»
20996473
Філія «Южного головного регіонального управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
Придбання та встановлення обладнання                       і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів,                    у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами, та відповідного додаткового обладнання                         і матеріалів до них


180 226,80
59 624,04
вул. Інглезі, 5
3.
ОСББ «АВІАТОР 10/4»
40498283
Філія «Южного головного регіонального управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
549 871,40
192 341,59
просп. Небесної 
Сотні, 10, корп. 4
ВСЬОГО ФІЛІЯ «ЮЖНОГО ГОЛОВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»
1 034 859,82
355 779,70

4.
ЖБК «МОЛОДІЖНИЙ-4»
20993256
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення обладнання                       і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів,                    у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами, та відповідного додаткового обладнання                         і матеріалів до них


179 391,00
62 786,85
проспект Добровольського, 82
5.
ОСББ «КАШТАН 16-33»
40125698
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
760 353,00
216 707,00
вул. Тираспольська, 3, 
кв.кв. 16-33

6
ЖБК «Іллічівський-16»
20992274
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

69 630,00
24 370,50
вул. Балківська, 34




Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання

460 340,00
161 119,00

7.
ЖБК «Іллічівський-19»
20996059
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники), приладів-розподілювачів, автоматичних регуляторів повітря в приміщенні та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

76 000,00
20 000,00
вул. Балківська, 30А




Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів

574 330,00
201 015,50

8.
ЖБК «ЛЕНІНСЬКИЙ-30»
20997998
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів

342 575,00
116 226,25
вул. Балківська, 30, 
корп. Б
ВСЬОГО ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»
2 462 619,00
802 225,10


9.
ОСББ «ІФРІС»
35303922
Філія – Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»
Придбання та встановлення обладнання                       і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів,                    у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами, та відповідного додаткового обладнання                         і матеріалів до них

358 658,90
125 530,62
вул. Івана та 
Юрія Лип, 34




Придбання та встановлення вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники), приладів-розподілювачів, автоматичних регуляторів повітря в приміщенні та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них
421 200,00
147 420,00

10.
ОСББ «Висоцького 812»
40490846
Філія – Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»
Придбання та встановлення обладнання                       і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів,                    у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами, та відповідного додаткового обладнання                         і матеріалів до них
328 348,20
114 921,87
вул. Висоцького, 8, 12
ВСЬОГО ФІЛІЯ – ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ОЩАДБАНК»
 1 108 207,10
387 872,49

ВСЬОГО
4 605 685,92
1 545 877,29


 

Керуюча справами			                                                                                             О. Оніщенко




 
  



