
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 12  січня 2023 року                 Баштанка                                              № 4   
  

Про  затвердження Актів комісійного 
обстеження об’єктів, пошкоджених 

внаслідок збройної агресії російської 
федерації 
 

 Відповідно до п. 19 ч.2 Порядку визначення шкоди та збитків, завданих 
Україні внаслідок збройної агресії російської федерації, що затверджена 
Постановою КМУ від 22.07.2022 № 951, керуючись статтями 40,52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Акти 

комісійного обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії 
російської федерації, розташованих на території Баштанської територіальної 
громади, виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 
 

 

Затвердити Акти комісійного обстеження об’єктів, пошкоджених 
внаслідок збройної агресії російської федерації, згідно з переліком, що  
додається. 

 

 

 

Заступник  міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                  Олександр ВАСИЛЬЄВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого 

комітету Баштанської 
міської ради 

12.01.2023 № 4 

 
ПЕРЕЛІК 

 Актів комісійного обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок                        
збройної агресії російської федерації, розташованих на території 

Баштанської територіальної громади 
 

 

№ 
п/
п 

№  
акт
а 

Дата акта Найменування 
об’єкта 

Адреса 
розташування 

об’єкта 

Форма 
власності 

Заявник/власник 

1 2 3 4 5 6 7 

1 17 30.11.2022 Нежитлова 
будівля, 

ПП «Експрес»  

Інформація з 
обмеженим 
доступом 

приватна Інформація з 
обмеженим 
доступом 

2 18 30.11.2022 Нежитлове 

приміщення, 

Адміністративне 
приміщення  

 ПП «Експрес» 

 

Інформація з 
обмеженим 
доступом 

приватна Інформація з 
обмеженим 
доступом 

3 19 30.11.2022 Нежитлове 

приміщення,  

РО Профспілка 
АПК    

Інформація з 
обмеженим 
доступом 

колективна Інформація з 
обмеженим 
доступом 

4 20 30.11.2022 Нежитлове 

приміщення           

РО Профспілка 
АПК   (гараж) 

Інформація з 
обмеженим 
доступом 

колективна Інформація з 
обмеженим 
доступом 

5 21 30.11.2022 Нежитлове 

приміщення, 

магазин                

 

Інформація з 
обмеженим 
доступом 

приватна Інформація з 
обмеженим 
доступом 

6 22 30.11.2022 Нежитлове 

приміщення, 

магазин                

 

Інформація з 
обмеженим 
доступом 

приватна Інформація з 
обмеженим 
доступом 

7 23 30.11.2022 Нежитлове 

приміщення, 

Офісне 
приміщення  

Інформація з 
обмеженим 
доступом 

приватна Інформація з 
обмеженим 
доступом 

8 24 30.11.2022 Нежитлове 

приміщення, 

(Холодильник) 

Інформація з 
обмеженим 
доступом 

приватна Інформація з 
обмеженим 
доступом 

9 25 30.11.2022 Нежитлове 

приміщення, 

(Холодильник) 

Інформація з 
обмеженим 
доступом 

приватна Інформація з 
обмеженим 
доступом 

10 26 30.11.2022 Нежитлове 

приміщення, 

(Холодильник) 

Інформація з 
обмеженим 
доступом 

приватна Інформація з 
обмеженим 
доступом 



 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                     Олександр ВАСИЛЬЄВ 

11 27 30.11.2022 Нежитлове 

приміщення, 

(ательє 
комбінату 

побутового 
обслуговування) 

Інформація з 
обмеженим 
доступом 

приватна Інформація з 
обмеженим 
доступом 

12 28 30.11.2022 Нежитлове 

приміщення, 

магазин                

 

Інформація з 
обмеженим 
доступом 

приватна Інформація з 
обмеженим 
доступом 


