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ДОНЕЦЪКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДNIIНIСТРАЦIЯ

дЕпАртАмЕнт )Itитлово-комунАльного господАрствА
б-р Машинобулiвникiв, 20, м. Краматорськ, 84З l3. тел. (06264) 2-01-35
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Благодiйна органiзацiя
<Благодiйний фонд
<Право на захист)
Про надання iнформацii

Запит на отримання публiчноТ iнформацii благодiйноТ органiзацiТ <Благодiйний
фопд <Право на захист))
щодо кiлькост,i житлових будинкiв,
зруйнованих/пошкоджених пiд час збройного конфлiкту, та вiдновлених, стосовно
звернень громадян
питання отримання компенсацii
житло.
зруйноване/пошкоджене пiд час збройного конфлiкту, Зо вiдповiлним дорученням
розглянуто департаментом спiльно
департаментом цивiльного захисту,
мобiлiзацiйноi та оборонноТ роботи облдержадмiнiстрацii та в межах компетенцiТ
повiдомляемо.
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iНфОрмацiсю райдержадмiнiстрацiй, мiськвиконкомiв

та

вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй, з початку збройного конфлiкту в !онецькiй
областi, на територiях пiдконтрольних украiнськiй владi, зруйновано/пошкоджено
\3236 rrtитлових булинкiв Bcix форм власностi, з них: 105б - комунальноТ форми
власностi , 24 -

жБк,

осББ,

53 -

12 10З

- приватноТ форми власностi.

Найбiльше зруйновано житлових булинкiв

у

MicTax:

ДвдiТвка

(l343 булинки), Слов'янськ (1999 булинкiв), Торецьк (881 булинок) та районах:
Бахмутському ( 1 l56 булинкiв), Волноваському (874 булинки), Мар'Тнському
(2858 будинкiв)

т,а

Ясинуватському (2470 будинкiв).

Станом на 31.03.2020

заJIишаються зруйнованими/пошкодженими
з них: 280 - комунальноi форми

5539 житлових булинкiв Bcix форпл власностi,

власностi, 7 - ОСББ , 5252 - приватноi форми власностi.
ВiдновлеНо 1691 житлових булинкiв з них: 776 комунальноТ форми власностi,
24 }КБК, 46 ОСББ, 6851 приватноТ форми власностi.
вiдновлення багатоквартирного житлового фоrду проводиться за рахунок
коштiв мiсцевих бюджетiв та iнших джерел, не заборонених дiючим законодавством.
приватнi булинки вiдновлюються за рахунок коштiв благодiйних органiзацiй та
власними коlIIтами мешканцiв.
За iнформацiею департаменту з питань цивiльного захисту, мобiлiзацiйноТ та
оборонноi роботи облдержадмiнiстрацiТ, у вiдповiдност.i до постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 30.09.2015 м 775 <Про затвердження Порядку створення та
використання матерiальних резервiв для запобiгання i лiквiдацiТ наслiдкiв
надзвичаЙних ситУацiй>, та до <Порядку створення i вlлкористання регiонального
матерiального резерву flонечькоТffigдъiдля запобiгання i лiквiдацiТ наслiдкiв
Департамент ЖКГ
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НаДЗВИЧаЙНИХ СИТУаЦiй), затвердженого розпорядженням голови
облдержадмiнiстраuiТ, керiвника обласноТ вiйськово-цивiльпоТ адмiнiстраuiТ
вiД 09.10.2019 J\b 10б6/5-19, за рахуноК регiональнrэго матерiального
р.йрrу
!онецькоТ областi з початку проведення ремонтних робiт вiдновлено

|37'7 жиТловиХ будинкiв, з них: м.АвдiТвка
SбZ будинкiв, lur.Крu.,rогорiвка *
l84 булинки, M.Map'iHKa - 395 будинкiв, м.Торецьк 30 булинкiв, БахЙутськиii
район
189 будинкiв, ВолноваСький район 52 будинки, Ясинуватський
l4 булинКiв, с.ЗайЦеве - б будинКiв. На сьогоднiШнiй день вiдновлюu-u"iрайон
роботи
тривають.

-

щодо звернень громадян

з

питання отримання компенсацiт за житло,
зруйноваНе/пошкоДжене пiд чаС збройного конфлiкту. Hil теперiшнiй час прийнято
постановУ КабiнетУ MiHicTpiB УкраТнИ вiд l0,01.2Ol9 Ns 623 <ПрО внесення
змiн до

постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 18.12.2013 ]\Ъ 94]
uпро затвердження Порядку надання та визначення
розмiру грошовот допомоги

постраждil,lим вiд надзвичайних ситуацiй, якi залишил||ся на попередньому мiсцi
проживання). (далi
Постанова). !аною постановою передбачена грошова
компенсацiя тiльки особам, житловi булинки (квартири) яких зруйновано внаслiдок
надзвичайноi'ситуацii военного характеру, спричиненот збройною агресiею Росiйськоi
Федерацiт, якi вiдмовилися вiд евакуацii, вiдселення та залишилися на попередньому
мiсцi проживання. Однак, MiHicTepcTBoM з питань
реiнтегllацii тимчасово окупованих
територiй Украiни (далi - MiHicTepcTBo) не .uruерл*."i Форма акту обст9ження
зруйнованого булинку (квартири), Типове положення про комiсiю з
розгляду питань,

-

пов'язаних

з

наданням грошовоi компенсацiт, що створюсться
облдержадмiнiстрацiсю, ПоданнЯ iЗ зазначенняМ спискУ постраждzL.lих, обсягу

необхiдних коштiв, якi передбаченi Постановою.
враховуючи вищевикJIадене' вирiшити питання отримання компенсацii за
житло, зруйноване/пошкоджене пiд час збройного конф.пiкту, буд. можливо пiс;rя
затвердження MiHicTepcTBoM вказаних документiв.
вважасмо за доцiльне додати, що
20]tg poui до облдержадмiнiстрацiт

надiйшло

45 звернень щодо

у

отримання компенсацiI

зруйноване/пошкоджене, з початку 2020
року надiйшло 5 таких звернень.

На Bci

законодавством.

ЗВеРНеННЯ Заявникам

!иректор департаменту

Косаковська Н.С.(06264)2-0 l -З9
Овчаренко О.О. 050-2 l 8-00- l4

за

житло.

з

дiючим

наданi роз'яснення aiiдrо

Сергiй ГОНЧАРЕНКО

