Рішення
Виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 171 від 27.05.2021 р.






Про надання безповоротної фінансової допомоги учаснику Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» – Об’єднанню  співвласників багатоквартирного будинку «ГОВОРОВА-5» 

	Відповідно до статей 27, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 16 вересня 2020 року № 6384-VІI «Про затвердження Міської цільової програми надання безповоротної фінансової допомоги об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків м. Одеси – учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», на 2021-2022 роки», на підставі зведеного реєстру, наданого філією «Южне головне регіональне управління» Акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Надати безповоротну фінансову допомогу учаснику Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» – Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ГОВОРОВА-5»,              на компенсацію відсотків за користування кредитами згідно з розрахунком, наведеним у додатку до цього рішення.

	2. Доручити Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради здійснити надання безповоротної фінансової допомоги Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ГОВОРОВА-5», визначеної                   у пункті 1 цього рішення.

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

Міський голова									Г. Труханов
 

В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак


Додаток
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради
Від 27.05.2021 р. 
№ 171



РОЗРАХУНОК
безповоротної фінансової допомоги учаснику Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних 
будинків «ЕНЕРГОДІМ» – Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ГОВОРОВА-5», 
на компенсацію відсотків за користування кредитами (код ЄДРПОУ 23876580)

№
з/п


Найменування пакета


Фактична сума вартості обладнання, матеріалів та 
робіт (послуг) на впровадження заходів з енергоефективності 
згідно з кошторисною документацією,
грн
Розмір відсотків                   за користування кредитом                      протягом року,                грн
Розмір безповоротної фінансової допомоги,               грн
Адреса об’єкта,
в якому                     впроваджуються заходи
(м. Одеса)
1.
А
2 612 331,00
289 401,19
153 861,53
Вул. Маршала Говорова, 3А



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами													О. Бриндак



























Вик.: Швидка 705-46-15
          (Григорак 705-46-15)
ЮК 18.05.2021
 Інформація
до проєкту рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради «Про надання безповоротної фінансової допомоги учаснику Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» - об’єднанню  співвласників багатоквартирного будинку «ГОВОРОВА-5»»

СУТЬ ПИТАННЯ: надання безповоротної фінансової допомоги ОСББ «Говорова-5» на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації житлового будинку.
		
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: зниження оплати послуг населенням                     багатоквартирного будинку за спожиту теплову енергію за рахунок проведення енергоефективних заходів.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні.

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



В.о. директора
Департаменту економічного розвитку         
Одеської міської ради 						                    І.В. Швидка				





