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П О Л Т А В С Ь К А   М І С Ь К А    Р А Д А 

(позачергова третя сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                     
від      19 лютого    2021 року 

 

 

Про внесення змін до Програми  
підтримки об’єднань співвласників  

багатоквартирних будинків 

у м. Полтава на 2020-2025 роки 
 
 

 

З метою створення в м. Полтава сприятливих умов для розвитку і 

підтримки  об’єднань співвласників багатоквартирних  будинків, враховуючи 

рішення постійної комісії з питань містобудування, архітектури, розвитку 
міського господарства, транспорту, розвитку підприємницької діяльності, 

розвитку міста, інвестицій, туризму від 17.02.2021, відповідно до Закону 

України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», 
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Полтавська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни та доповнення до додатку № 2 до Програми підтримки 

об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків у м. Полтава на 2020-
2025 роки, що затверджена рішенням тридцять п’ятої сесії Полтавської 

міської ради сьомого скликання від 10 липня 2020 року, та викласти його в 

новій редакції (додаток № 1). 

2. Внести зміни та доповнення до додатку № 6 до Програми підтримки 
об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків у м. Полтава на 2020-

2025 роки, що затверджена рішенням тридцять п’ятої сесії Полтавської 

міської ради сьомого скликання від 10 липня 2020 року, та викласти його в 

новій редакції (додаток № 2). 
 

 

 
 



 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, 

транспорту, розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста, інвестицій, 
туризму. 

 

 
 

 

Міський голова                                                                   Олександр МАМАЙ 



 
Додаток № 1 

до рішення позачергової 

третьої сесії  

Полтавської міської ради  
восьмого скликання 

від  19 лютого       2021 року 

 
Додаток 2 до  

Програми підтримки 

об’єднань співвласників  

багатоквартирних будинків 
м. Полтава  

на 2020 – 2025 роки 

 

Перелік об’єднань співвласників багатоквартирних будинків щодо яких 

прийнято рішення про відшкодування з міського бюджету відсоткової 

ставки за кредитом отриманим у банках або фінансових установах для 

впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирних 

будинках 

 

№ 

п/п 

Найменування  ОСББ та код 

згідно з ЄДРПОУ 
Адреса будинку 

Розмір відсоткової 

ставки, що 

підлягає 
відшкодуванню  

1 ОСББ «Полюсна 10»  

код ЄДРПОУ 40590853 

м. Полтава,  

вул. Полюсна, 10 

14,0 % 

2 ОСББ «МИРНЕ-18»  

код ЄДРПОУ 40475427 

м.Полтава,  

пр. Миру, 18 

14,5% 

3 ОСББ «ГЕТЬМАНСЬКЕ – 3»,  

код ЄДРПОУ 40609261 

м.Полтава, 

вул.Гетьмана, 3 

14,5% 

4 ОСББ «НАШ ДІМ-21»  

код ЄДРПОУ 36680715 

м. Полтава,  

вул. Нечуй-
Левицького, 21 

14,5% 

 

 

 

 
Міський голова                                                                     Олександр МАМАЙ 



 

Додаток № 2 

до рішення позачергової 

третьої сесії  
Полтавської міської ради  

восьмого скликання 

від  19 лютого       2021 року 
 

Додаток 6 до  

Програми підтримки 

об’єднань співвласників  
багатоквартирних будинків 

м. Полтава  

на 2020 – 2025 роки 
 

Перелік житлових будинків, де створено об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, та по яких прийнято рішення щодо 

виконання ремонтних робіт на умовах співфінансування   

 

 

№ 

п/п 

Найменування  

ОСББ та код згідно 

з ЄДРПОУ 

Адреса будинку Вид ремонтних робіт 

1 ОСББ 
«ТИМОШЕНКА 6 

м. Полтава, вул. Юрія 
Тимошенка, 6 

капітальний ремонт 
сходових клітин під’їздів 

житлового будинку 

 

 

 
 

Міський голова                                                                     Олександр МАМАЙ 
 

 


