
 
 

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 12 листопада 2021 року №№ 5, 6 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 «Соборний 103» в  ПАТ «АБ 
«Укргазбанк» на придбання матеріалів та обладнання для реалізації заходів з 
енергоефективності та енергозбереження в багатоквартирному будинку по  проспекту 
Соборному, 103  в м. Олександрії, а саме:  

- пінополістерольних плит ЄВРОБУД, EPS 70мм, 120мм, 1000 мм;  
в сумі 59400,00  грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста гривні 00 копійок). 
 

2. Погодити відшкодування за рахунок бюджету Олександрійської територіальної 
громади частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Арка» в  ПАТ «АБ «Укргазбанк» на 
придбання матеріалів та обладнання для реалізації заходів з енергоефективності та 
енергозбереження в багатоквартирному будинку по  проспекту Соборному, 111  в м. 
Олександрії, а саме:  

- капітальний ремонт із влаштуванням теплової ізоляції огороджувальних 
конструкцій; 

в сумі 49350,00 грн. (сорок дев’ять тисяч триста п’ятдесят гривень 00 копійок). 
 
3. 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  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 
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4. 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  


