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помешкання розлетілось майже по всій вулиці
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Антоніна сестра Олександра Маринохи, який має третю групу інвалідності, вона
розповідає що декілька днів тому у результаті шквального вітру з дощем покрівля його
будинку була знищена.
Антоніна Мариноха сестра постраждалого: «Тут все повалило, комин був у сусідки під
парканом, це було страшно, такий вітер як смерч. Були сусіди, рідні, трішки познімали
зверху, це все можна здати на металолом, адже ніхто ремонтувати їх не буде, також
залишились лічені крокви які ще можна використовувати».
За словами Антоніни на місце події приїжджала відповідна комісія для того щоб
зафіксувати збитки нанесені стихією, однак представники ОТГ оглянувши будинок
заявили, що на реставрацію даху буде виділено тільки близько 4 тисяч гривень.
Антоніна Мариноха сестра постраждалого: «Приходила комісія, експерти,
фотографували і сказали що максимум 3-4 тисячі гривень це максимум нам на допомогу.
Як оцінили ми то треба 60-70 тисяч щоб це зробити. Грошей ми не маємо, допомоги не
маємо. Хочемо щоб хоча б хтось нам допоміг».
Голова Мамаївської ОТГ Наталія Катрюк говорить, що станом на сьогодні коштами
громади неможливо повністю покрити витрати на ремонт будівлі Олександра.
Наталія Катрюк голова Мамаївської ОТГ: «Ми маємо розуміти, про те що ця сума не мала,
щоб цей дах відновити, зусиллями громади ми не зможемо всі витрати покрити. Щоб
виділити кошти більші ніж ми виділяємо на потреби, на лікування то це повинно бути
рішення колегіального орагну».
Також Наталія Катрюк попереджує громадян про доцільність страхування власної
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нерухомості, задля убезпечення від наслідків стихії.
Наталія Катрюк голова Мамаївської ОТГ: «Міняється клімат, міняються обставини, є
багато природніх збоїв. Велике прохання, свої будинки страхуйте, адже не може
бюджет місцевий передбачити всі витрати на такі події».
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