
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року       № ____ 

м. Олександрія  
 
Про відшкодування частини кредитних коштів,  
залучених  об’єднаннями співвласників 
 багатоквартирних будинків (ОСББ) 
 

Відповідно до ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи протоколи від 01 листопада 2021 року №№ 1, 2, 3 засідання комісії з визначення 
розміру фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на 
впровадження заходів з капітального ремонту, реконструкції та модернізації (в т.ч. енергоефективної) 
багатоквартирних будинків та гуртожитків, з метою забезпечення реалізації заходів Програми 
спільного фінансування та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 
території Олександрійської територіальної громади на  2021-2025 рр., затвердженої  
рішенням  Олександрійської  міської  ради  від 31 серпня 2021 року № 255 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:  
 

1. Погодити відшкодування за рахунок бюджету Олександрійської територіальної 
громади частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Квадрат 104» в  ПАТ «АБ 
«Укргазбанк» на придбання матеріалів та обладнання для реалізації заходів з 
енергоефективності та енергозбереження в багатоквартирному будинку по  проспекту 
Соборному, 104  в м. Олександрії, а саме:  

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) у тому 
числі вікна та двері для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних 
приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього.  

в сумі 68553,60  грн. (шістдесят вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят три гривні 60 копійок). 
2. Погодити відшкодування за рахунок бюджету Олександрійської територіальної 

громади частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Господар 2019» в  ПАТ «АБ 
«Укргазбанк» на придбання матеріалів та обладнання для реалізації заходів з 
енергоефективності та енергозбереження в багатоквартирному будинку по  вул. Героїв 
Сталінграда, 33  в м. Олександрії, а саме:  

- вікон з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим 
склом) для місць загального користування та горищ; 

в сумі 52400,00 грн. (п’ятдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок). 
3. Погодити відшкодування за рахунок бюджету Олександрійської територіальної 

громади частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Алеут» в  ПАТ «АБ «Укргазбанк» на 
придбання матеріалів та обладнання для реалізації заходів з енергоефективності та 
енергозбереження в багатоквартирному будинку по  проспекту Соборному, 122  в м. 
Олександрії, а саме:  

-  матеріалів та обладнання для термомодернізації внутрішньобудинкової системи 
опалення;  

в сумі 24300,00 грн. (двадцять чотири тисячі триста гривень 00 копійок);  
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4. Погодити відшкодування за рахунок бюджету Олександрійської територіальної 
громади частини кредитних коштів, залучених об’єднанням співвласників багатоквартирного 
будинку  «Скіф 2» в  ПАТ КБ «ПриватБанк» на придбання матеріалів та обладнання для 
реалізації заходів з енергоефективності та енергозбереження в багатоквартирному будинку 
по  вул. Скіфській, 2  в м. Олександрії, а саме:  

-  світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом в місцях загального 
користування (вікна, двері);  

в сумі 28996,40 грн.  (двадцять вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто гривень 40 копійок);  
5. Управлінню житлово – комунального господарства, архітектури та містобудування 

міської ради забезпечити відшкодування частини кредитних коштів, залучених об’єднаннями 
співвласників багатоквартирних будинків, зазначених в п.п. 1, 2, 3, 4 даного рішення  в 
порядку, визначеному механізмом реалізації Програми спільного фінансування та підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської 
територіальної громади на 2021-2025 рр., затвердженої рішенням Олександрійської міської 
ради від 31 серпня 2021 року № 255 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю. О.   

 
  
 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  


