
Додаток                           
до рішення 
виконавчого комітету 
Баштанської міської 
ради 29.06.2022 № 73 

№ з/п Найменування об'єкта

Адреса 
розтащування 

обєкта/кількість 
будівель обєкту

Форма 
власності 

обєкту

Балансоутри
мувач

Коротка 
характеристика 

обєкту
Опис пошкоджень

Вартість 
відновлюваль
них робіт, грн

1 Нежитлова будівля  Інформація містить 
персональні дані приватна

Інформація 
містить 

персональні 
дані

Інформація 
містить 

персональні дані

зруйновано 
покрівлю,знищено всі 

металопластикові 
вікна та двері, після 
загоряння вигоріло 

внутрішнє 
приміщення,знищено 

стелю 

2 Нежитлова будівля  Інформація містить 
персональні дані приватна

Інформація 
містить 

персональні 
дані

Інформація 
містить 

персональні дані

пошкоджені  віконні 
отвори-7 штук,дверні 

отворів-2шт та 
матеріальні ціності

Проміжний зведений акт пошкоджених об'єктів нерухомого майна юридичних осіб внаслідок бойових дій на території 
Баштанської територіальної громади



3 Нежитлова будівля  Інформація містить 
персональні дані приватна

Інформація 
містить 

персональні 
дані

Інформація 
містить 

персональні дані

зруйновано 
покрівлю,знищено  
металопластикові 

вікна та двері, після 
загоряння вигоріло 

внутрішнє 
приміщення. 

4 Нежитлова будівля  Інформація містить 
персональні дані приватна

Інформація 
містить 

персональні 
дані

Інформація 
містить 

персональні дані

пошкоджено 9 
металопласкових 

вікон,двері та 160 кв.м 
шифера

5 Нежитлова будівля  Інформація містить 
персональні дані приватна

Інформація 
містить 

персональні 
дані

Інформація 
містить 

персональні дані

Пошкоджено 
вікна,двері,розбитий 

тамбур

6 Нежитлова будівля  Інформація містить 
персональні дані приватна

Інформація 
містить 

персональні 
дані

Інформація 
містить 

персональні дані

пошкоджені вікна 21 
шт.

7 Нежитлова будівля  Інформація містить 
персональні дані приватна

Інформація 
містить 

персональні 
дані

Інформація 
містить 

персональні дані

вибито одне 
металопластикове 
вікно,пошкоджені 

вхідні металеві двері..



8 Нежитлова будівля  Інформація містить 
персональні дані приватна

Інформація 
містить 

персональні 
дані

Інформація 
містить 

персональні дані

пошкоджено 4 
металопластикові 
вікна,в 1 дверях 

металопластикових 
дверях вибито 

склопакет

9 Нежитлова будівля  Інформація містить 
персональні дані приватна

Інформація 
містить 

персональні 
дані

Інформація 
містить 

персональні дані

пошкоджені стіни, 
зруйновані вікна та 

двері

10 Нежитлова будівля  Інформація містить 
персональні дані приватна

Інформація 
містить 

персональні 
дані

Інформація 
містить 

персональні дані

пошкоджено 
оздоблення зовнішних 
стін, вибито всі вікна 

та двері

11 Нежитлова будівля  Інформація містить 
персональні дані приватна

Інформація 
містить 

персональні 
дані

Інформація 
містить 

персональні дані

зруйнована покрівля 
разом з 

перекриттям,знищено 
вікна та двері,  після 
загоряння вигоріло 

внутрішнє 
приміщення

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                                   Олександр ВАСИЛЬЄВ














