
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПДРТДМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНДЛЬНОГО ГОСПОДДРСТВД
' ' 

б_р машхнобудiвникЬ 20,jи. КраматорсьЧЗ13, ТеЛ.(06264)92-01 35

Ns
HaJф вiд_

Сергiю Мiшину

foi+request-85515-
2З 5 |3 ее7 @dostup.pravda. соm. ua

Про розгляд iнформацiйного запиту

Ваш iнформацiйнiй запит до облдержадмiнiстрацiТ вiд 28.04.202| щодо

наявностi водозабiрних свердловин на територiI м. АвдiТвка, за дорученням

облдержадмiнiстрацii, розглянуто департаментом спiльно з департаментом з

.r"ru"i цивiлъного захисту, мобiлiзацiйноi та оборонноi роботи
облдержадмiнiстрацii (далi - ДЦЗМОР).

по cyTi порушених питань та в межах компетеIIцii повiдомляемо.

На територii м. АвдiiЪка зн€lходяться 18 свердIовин.

За iнформацiсrо д]змоР, дrя задоволення першоЧеРГОВIlD( потреб населен}ш,

пробурено 10 свердловин за наступними адресаI\dи:

J\b г-28з: "yn Mr.rpy, 46, територiя територiального центру соцiаЛЬНОГО

обслуговуваннrI та наданнrI соцiальних посJryг Авдiiвськоi MicbKoi ради;
\гg Г-284: вул. Сапронова, бiля будинку J\гs 116;

лгs Г-285: .rЬр.*р.-" вул. Сапронова та вул. Шестакова (вул. Сапронова,56);
j\b Г-286: вул. Незалежностi, дитячий майданчик;

JФ Г-287: вул. Соборна, бiля будинкiв J\ЪJ\Ъ 274,276;

Jф Г-288: провуJI. Кryбний, територiя школи Nч 4;

J\b Г-291: вул. Соборна, територiя школи J"lb 3;

Jф Г-292: вул. Л. Украiнки, територiя школи Jф 1;

J\b Г-290: територiя ДвдiiЪськоТ центр€lльноi мiськоi лiкарнi;

М Г-289: перехрестя вул. tIистяковата вул. Шестакова.

Вiдповiдно до розпоряджен}UI голови ,ЩонецькоI облдержадмiнiстрацiТ,

керiвника обласноi вiйськово-цивiлъноТ адмiнiстрацii вiд 22.1|.2018 Nq 1407/5-18

водозабiрнi споруди передано на баланс Коrчгуrrальноi спецiалiзованоi аварiйно-

рятув€lльноi сrryжби.
За час проведенrrя бойових дiй, на замовJIенIUI приватнОго акцiоНерногО

товариства <ДвдiiЪський коксохiмiчний завод), облаштованО 8 СВеРДЛОВИН)а СаМе:

кв. Ювiлейний,буд. t - балансоугримувач вiдсрнiй;
9 кв-л., буд. t7 - балансоутримувач вiдсутнiй;

вуп. Корольова, буд. 0 - балансоуtримувач вiдсугнiй;
дOнЕцькА 0дА

Департамент ЖКГ

0.2332/0 1 -1 8/38/0/58-2'l вiд 06.05,2021
, 

ll lllll lllllll|lllllllllllll ll lll llllllll l|l ll



вул. Корольова, буд. t 1 - балансоугримувач оСББ <Лiдер>;
вул. МеНделеева, буд. t - балансОугримувач оСББ <Вiкторiя - СЛМ>;
вул. Комун€Lльна, буд. 9 - балансоУТРИIчryВач оСББ <Мрiя-АвдiiЪкu;
вул. ГруШевського, буд.тg - балансоУгримуваЧ осББ <Вirсгорiя -79rr;
вул. Гагарiна, буд. 25 -бытаrтсоутриIчtувач ФОПКлiменко €.
Слiд додати, за iнформацiею вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii м. ДвдiiЪка,

глибина Bcix свердlIовин до 20 м, вода використовуеться мешканцями MicTa, як
технiчна.

у разi незгоди з прийнятим рiшенням Ви маете право на його оскарження
у судовому порядку вiдповiдно до cTaTTi 23 Закону Украiни <Про доступ до
публiчноi iнформацii>.

!иректор департаменту Сергiй ГОНtIАРЕНКО
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