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 Одеською обласною дирекцією акціонерного банку «Укргазбанк», філією «Южне головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» та філією – Одеським обласним управлінням акціонерного товариства «Ощадбанк», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. 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).

2. 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.

ЖБК 
«ІЛЛІЧІВСЬКИЙ-17»

20992280
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

310 178,00

108 562,30

 вул. Балківська, 32
2.
ОСББ
 «ГОЛОВКІВСЬКА 62»


40603720
Філія – Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»
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
982 583,26
300 000,00
 вул. Головківська, 62




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









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



3.
ОСББ «КОМАРОВА 10/1»
40946749
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
189 836,50
66 442,78
 вул. Космонавта
 Комарова, 10, корп. 1




Придбання та встановлення дверей для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріали до них



4.
ОСББ «ДНІПРО 82»
40542218
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
277 648,80
97 177,08
 вул. Семена Палія, 82




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



5.
ОСББ «ЛЮСТДОРФ 125/3»
40611972
Філія – Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»


Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них)



120 000,00
42 000,00
 Люстдорфська дор., 125,
 корп. 3
6.
ОСББ «МРІЯ 85»
40447759
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
299 831,32
104 940,96
 вул. Семена Палія, 70,
 корп. 1




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



7.
ОСББ «СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА 144/2»
40604792
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
220 686,00
77 240,10
 вул. Святослава
 Ріхтера, 144/2
8.
ОСББ «СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА 146»
40604902
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
192 492,00
67 372,20
 вул. Святослава
 Ріхтера, 146
9.
ОСББ «СЕГЕДСЬКИЙ»
40403444
Філія – Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»
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
344 000,00
120 400,00
 вул. Сегедська, 1,
 корп. 2


ВСЬОГО ФІЛІЯ – ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЩАДБАНК»



2 937 255,88
984 135,42

10.
ОСББ «ПЕТРОВСЬКЕ 28»
40725788
Філія «Южне головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання
182 005,67
63 701,98
 вул. Генерала
 Петрова, 28
11.
ОСББ «ВІКТОРІЯ-23»
40236277
Філія «Южне головне регіональне 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
316 297,95
97 054,28
 вул. Генерала
 Бочарова, 23
12.
ЖБК «Жовтневий 14»
20992021
Філія «Южне головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
Придбання та встановлення теплонасосної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї
160 217,39
56 076,09
 вул. Академіка
 Філатова, 20, корп. 3




Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
399 805,41
137 306,89

13.
ОСББ «Камелія 26»
40512796
Філія «Южне головне регіональне 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
212 114,00
74 239,90
 вул. Сергія Ядова, 26
14.
ОСББ «ДРУЖНИЙ-25»
40735424
Філія «Южне головне регіональне 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
128 561,06
41 846,37
 вул. Маршала
 Малиновського, 25
15.
ОСББ «Чайка 301»
41441501
Філія «Южне головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування  (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них)
275 304,81
96 356,34
 Миколаївська дор., 301
16.
ОСББ «НОВОСЕЛ 57»
40545135
Філія «Южне головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування  (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них)
383 059,99
134 071,00
 вул. Новосельського, 57
17.
ОСББ «Композитора Ніщинського 38»
40075417
Філія «Южне головне регіональне 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


24 506,00
8 577,10
 вул. Композитора
 Ніщинського, 38




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
440 362,00
154 126,70

ВСЬОГО ФІЛІЯ «ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»
2 522 234,28
863 356,65

18.
ОСББ «ТЕРЕШКОВОЇ 45»
40518007
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування  (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них)
462 462,00
161 861,70
 вул. Героїв Крут, 45
19.
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
701 237,87
239 833,43
 вул. Скворцова, 24
20.
ОСББ «МРІЯ»
22476157
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання
839 000,00
293 650,00
 вул. Педагогічна, 27

21.
ОСББ «ЗАБОТА»
38848719
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
135 785,83
39 629,71
 вул. Юхима Фесенка, 15




Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
743 915,12
260 370,29

22.
ОСББ «ЕКСКЛЮЗИВ»
24774249
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання
316 975,80
110 941,53
 вул. Левітана, 101 А
23.
ОСББ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-19»
23206649
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
450 000,00
157 500,00
 вул. Академіка
 Корольова, 86
24.
ЖБК «Ленінський-30»
20997998
Одеська обласна дирекція акціонерного банку «Укргазбанк»
Придбання та встановлення обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них)
180 059,78
63 020,92
 вул. Балківська, 30, 
 корп. Б




Придбання та встановлення багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильники активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них







Придбання та встановлення вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів, автоматичних регуляторів температури повітря в приміщенні, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них
48 000,00
19 200,0

25.
ОСББ «С.А.Д. 35»
40624452
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



489 617,00
171 365,95
вул. Старопортофранківська, 35
26.
ОСББ                       «ВИШНЕВСЬКОГО 11/2»
41349451
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
597 004,00
208 951,40
 пров. Генерала
 Вишневського, 11,
 корп. 2




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



27.
ОСББ «МОРЯК-6»
33080727
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
507 888,20
177 760,87
вул. Новоберегова, 4
28.
ОСББ «Глушко 1/2»
40319830
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
150 508,00
52 677,80
просп. Академіка Глушка, 1, корп. 2
29.
ЖБК «КИЇВСЬКИЙ-7»
23206661
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
450 000,00
157 500,00
 вул. Академіка
 Корольова, 92
30.
ОСББ «ОСИП»
40337796
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
159 850,00
55 947,50
 просп. Академіка 
 Глушка, 5А
ВСЬОГО ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»
6 232 303,60
2 170 211,10

ВСЬОГО
11 691 793,76
4 017 703,17


Керуюча справами			                                                                                     О. Оніщенко Інформація
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради                      «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»

СУТЬ ПИТАННЯ: відшкодування частини кредиту, отриманого                   ОСББ «ГОЛОВКІВСЬКА 62», «КОМАРОВА 10/1», «ДНІПРО 82», «ЛЮСТДОРФ 125/3», «МРІЯ 85», «СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА 144/2», «СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА 146», «СЕГЕДСЬКИЙ», «ПЕТРОВСЬКЕ 28», «ВІКТОРІЯ-23», «КАМЕЛІЯ 26», «ДРУЖНИЙ-25», «ЧАЙКА 301»,             «НОВОСЕЛ 57», «КОМПОЗИТОРА НІЩИНСЬКОГО 38», «ТЕРЕШКОВОЇ 45»,                 «Городок-24», «МРІЯ», «ЗАБОТА» «ЕКСКЛЮЗИВ», «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-19», «С.А.Д. 35», «ВИШНЕВСЬКОГО 11/2», «МОРЯК-6», «ГЛУШКО 1/2», «ОСИП», та ЖБК «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ-17», «СОК ЖОВТНЕВИЙ 14», «ЛЕНІНСЬКИЙ-30», «КИЇВСЬКИЙ-7» на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації житлових будинків.
		
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: зниження оплати послуг населенням                     в багатоквартирних будинках за спожиту теплову енергію за рахунок проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів, термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання, облаштування індивідуальних теплових пунктів, встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в місцях загального користування, проведення модернізації системи освітлення місць загального користування, встановлення вузлів обліку теплової енергії та багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії , встановлення теплонасосної системи опалення.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: збільшення інвестицій в сектор житлово-комунального господарства міста Одеси. Зниження платежів мешканців                    м. Одеси за комунальні послуги.



Директор
Департаменту економічного розвитку         
Одеської міської ради 								     С.М. Тетюхін





