Проект

Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 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, сформований департаментом економічного розвитку Одеської міської ради на підставі зведених реєстрів, наданих Одеською обласною дирекцією акціонерного банку «Укргазбанк» та філією – Одеським обласним управлінням акціонерного товариства «Ощадбанк», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

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

	2. Доручити департаменту економічного розвитку Одеської міської ради здійснити відшкодування частини кредитних коштів, що залучені об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків 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, 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 
«ПАУСТОВСЬКИЙ»
40867526
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
198 000,00
69 300,00
вул. Паустовського, 27, корп. 1
2.
ОСББ
«НАШ ДОБРОБУТ-2016»
40440800
Філія – Одеське обласне управління акціонерного
товариства
«Ощадбанк»
Придбання та встановлення обладнання                   і матеріалів для проведення робіт                            з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
1 364 664,98
300 000,00
вул. Академіка Заболотного, 13А
ВСЬОГО ФІЛІЯ – ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОЩАДБАНК»
1 562 664,98
369 300,00

3.
ОСББ «Городок-24»
40594360
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
445 500,78
155 925,27
вул. Скворцова, 24/2
ВСЬОГО ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»
445 500,78
155 925,27

ВСЬОГО
2 008 165,76
525 225,27



Керуюча справами			                                                                                     О. Оніщенко

  







