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Верховна  Ради  Украiни  

Секретаргат  Кабгнету  
Мгнгстргв  Укра'iни  

Надсилаемо  звернення  членгв  громадськоi ради  при  

облдержадмгнгстрацг i, засгдання  якоi вгдбулось  20.09.2018, до  Верховно? Ради  

Украгни  та  Уряду  Украiни  щодо  активгзацгi процесу  розробки  та  прийняггя  

законодавства  у  сферг  компенсацгi населению  збиткгв  за  втрату  житла  та  гншог- 

власностг  у  ходг  виконання  антитерористичноi операцгi/операцгi об'еднаних  сил  

(додаеться). 

Додаток: на  3  арк. 

Заступник  голови  Г. IВАНЕНКО  

Костенко  066 379 34 07 



ГРОМАДСЪКА  РАДА  
при  Луганськгй  обпаснгй  державнгй  адмгнгстрацгУ  

просп. Центральний , 59, м. Северодонецьк , Луганська  область, Украiна, 93406 
дromradalugoda~п  утаг1.сот  

3 гг  - 01/ -  вы  т(О» 4 ем  а  Уф. Прем'ер-мгнгстру  Украiни  
на  хв 	 вгд  	В. ГРОЙСМАНУ  

Про  розробку  законопроекту  
про  компенсацгю  збиткгв  

Шановний  Володимире  Борисовичу! 

На  Луганщинг  вже  четвертий  ргк  тривають  бойовоi дii та  диверсгi, викликаннг  украiнсько-росгйською  вгйною. 
У  результатг  багато  будинкгв, пгдприемств  i об'ектгв  гнфраструктури  

зруйнованг, як  на  лiнii розмежування  так  й  у  глибокому  тилу, сумнозвгснг  подгi у  м. Сватовому  у  2015 роцг  слугують  тому  прикладом, вгдлуння  якого  
вгдчуваеться  i сьогоднг  у  виглядг  резонансних  громадських  акцгй  i звернень. 

Разом  з  тим, незважаючи  на  складну  вгйськово-полгтичну  ситуацгю  у  
державг  вгдсутнгй  дгевий  та  ефективний  правовий  механгзм  вгдшкодування  
збиткгв  заподгяних  пiд  час  проведення  бойових  дгй, диверсгй, нещасних  
випадкгв, пов'язаних  з  вгйськовими  дгями. Нагадаемо, що  загальний  попереднгй  
обсяг  збиткгв  у  ходг  бойових  дiй  на  Луганщинг  сягае  8 млрд  тривень  
та  130 млн  гривень, безпосередньо, вгд  вибухгв  у  м. Сватовому. 

Ураховуючи  вищенаведене, звертаемось  до  вас, шановний  Володимире  
Борисовичу, з  пропозицгею  активгзувати  процедуру  з  розгляду  та  прийняггя  
законопроектгв , спрямованих  на  затвердження  механгзму  вгдшкодування  
збиткгв  за  зруйноване  (знищене) або  пошкоджене  приватне  житло  особам, 
приватне  житло  або  приватнг  домогосподарства  пошкодженг  пiд  час  
проведення  антитерористичноi операцгi/операцгi об'еднаних  сил, диверсгй  або  
надзвичайних  ситуацгй. 

3i свого  боку, громадськгсть  Луганщини  готова  надати  усю  необхгдну  
документальну, гнформацгйну  та  експертну  допомогу  пiд  час  розробки  
згаданогозаконопроекту. 

Сподгваемось, що  тгсна  та  плгдна  спгвпраця  мгж  законодавчим  органом  
держави  - Верховною  Радою  Украiни  - та  громадськгстю  Луганськоi областг  
допоможе  напрацювати  та  втглити  у  життя  цей  надзвичайно  важливий  
законопроект  для  подолання  наслгдкгв  конфлгкту  та  збереження  злагоди  у  
суспгльствг. 

3 повагою  

Голова  громадськоТ  ради  
при  облдержадмгнгстрацг ? С.ТИХОНОВСЬКИЙ  



кергвник  Луганського  обласного  представництва  громадськоУ  
органгзацгУ  «Фонд  розвитку  громадянського  суспгльства» 

голова  первинноУпрофспглковоУоргангзацгУ  
ДП  «Северодонецька  ТЕЦ» 
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Члени  громадськог• ради  при  Луганськгй  облдержадмгнгстрацгг. 

Б  

Броннгков  О.В. 

Дерев'янко  В.Л. 
голова  громадськоУ  органгзацгУ  «СвоУ  люди» 

член  громадськоУ  органгзацгУ  «ТроУцька  районна  рада  
кооперативно-профспглкового  фгзкультурно-спортивного  
товариства  «Колос» агропромислового  комплексу  УкраУни  
ЛуганськоУ  областг  

Держак  Н.О. 

член  правлгння  громадськоУ  органгзацгУ  «Асоцгацгя  працгвникгв  
та  аматоргв  сфери  культури  ЛуганськоУ  областг  «УкраУнський  
культурний  простгр  Луганщини» 

голова  правлгння  громадськоУ  органгзацгУ  «Луганська  обласна  
асоцгацгя  фгзичноУ  культури  та  спорту» 

голова  правлгння  громадсько  • органгзацгУ  еУкраУнське  
об'еднання  учасникгв  бойових  дгй  та  волонтергв  АТО  
ЛуганськоУобластг » 

голова  Северодонецького  мгського  осередку  ВсеукраУнськоУ  
громадськоУ  органгзацгУ  «Асоцгацгя  соцгanьноУ  пгдтримки  i 
захисту  спгвробгтникгв  спецслужб  УкраУни  «Спгвдружнгсть » 

голова  правл iння  громадськоУ  органгзацгУ  «Центр  пгдтримки  
oci6 з  гнвanгднгстю  Луганщини» 

член  правлгння  громадськоУ  органгзацгУ  пХаркгвський  
правозахисний  альянс» 

секретар  голови  ЛуганськоУ  обласноУ  молодгжноУ  ради  

голова  громадськоУ  органгзацгУ  «Вгдродження  Сходу» 

Железовська  Л.А. 

Коломацький  В.П. 

Молчанов  С.В. 

Надулгчний  М.П. 

Назаров  E.I. 

Невенченко  К.В. 

Нгкольська  В.В. 

координатор  громадськоУ  органгзацгУ  «Кризовий  медга-цент  ~ 	'Ь 	(П'ятниця  С.В. 

член  громадськоУоргангзацгУеСприяння  розвиткуЛисичанська » 

секретар  Луганського  обласного  вгддглення  громадськоУ  
оргахгзаигУ  «Медгапростгр  УкраУна» 

голова  громадськоУ  спглки  «Асоцгацгя  ветерангв  вгйн 	 Свистула  О.В. 
учасникгв  бойових  дiй  та  волонтергв  АТО  ЛуганськоУ  областг» 

голова  Л  ганськоУ  обласноУ  о  гангзацгУ  п  о  спглки  п  ацгвник' У 	 Р 	 Р  Ф 	Р 	 //J!'~врюкСВ. 
освгти  i науки  УкраУни  

«Сгверський  Донецы> 

'д 	Рижков  А.О. 

Ы  т  
Светгкова  Л.Б. 



Продовження  листа  
в  д   о  Ы  №   Р~' х/74 

голова  громадсько? opraxiзaцi? сМгський  клуб  схгдних  бойових  
та  оздоровчих  систем» 

голова  Лисичанськог• мгсько? органгзацг? профспглки  
працгвникгв  освгти  i науки  

голова  профспглково? органгзацг? ТОВ  «Об'еднане  господарство  
запгзничного  транспорту » 

член  правлгння  громадсько? органгзацг? «Фундацгя  хПростгр» 

голова  громадсько? органгзацг? аУкра?нське  лгкарське  
товариство  Луганщини» 

президент  Лугансько? обласно? громадсько? opraxiзaui? БIЗНЕ  
КЛУБ  «Свропейський  вибгрл  

Сербiх  А.Ю. 

ocxix М.В. 

Тргщ  I.П. 

Хандгй  О.О. 

Шведюк  С.В. 

Ященко  Ю.М. 
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