
  

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  20 червня 2022  року                Баштанка                                          № 70     

 

Про затвердження Акту обстеження 
незавершеного будівництва басейну для 
плавання збірного типу по вулиці Героїв 
Небесної Сотні, 29а, м. Баштанка 
Баштанського району Миколаївської 
області, пошкодженого внаслідок 
надзвичайної ситуації воєнного характеру, 
спричиненої збройною агресією російської 
федерації 

 

Керуючись статтями 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши акт обстеження незавершеного будівництва басейну 
для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м. Баштанка 
Баштанського району Миколаївської області, пошкодженого внаслідок 
надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 
Російської Федерації, складений комісією комісію з обстеження та фіксації 
фактів пошкоджень/руйнування об’єктів інфраструктури та визначення вартості 
їх відновлення на території Баштанської територіальної громади, виконавчий 
комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  
 

Затвердити Акт обстеження незавершеного будівництва басейну для 
плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м. Баштанка 
Баштанського району Миколаївської області, пошкодженого внаслідок 
надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 
російської федерації від 14 червня 2022 року № 1 (додається). 

 

Міський голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  
Баштанської міської ради 

 

20.06. 2022  № 70 

 

АКТ  
обстеження незавершеного будівництва басейну для плавання збірного типу по вулиці 
Героїв Небесної Сотні, 29а, м. Баштанка Баштанського району Миколаївської області, 

пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною 
агресією Російської Федерації, № 1 

 
 

м. Баштанка 
 

           

14 червня 2022 року 

Комісія з обстеження та фіксації фактів пошкоджень/руйнування об’єктів 
інфраструктури та визначення вартості їх відновлення на території Баштанської 
територіальної громади, що утворена відповідно до розпорядження міського голови від                
26 травня 2022 року № 83-р у складі: 

 
Голова комісії: 

ВАСИЛЬЄВ Олександр Сергійович  заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

 
 

Заступник голови робочої групи: 
БУБЛИК Юрій Володимирович  в. о. начальника відділу, головного 

архітектора Баштанської об’єднаної 
територіальної  громади 

           

Секретар робочої групи: 
ДРАГУНОВСЬКИЙ  
Володимир Вікторович 

 в.о. головного спеціаліста відділу з питань 
містобудування, архітектури, містобудівного 
кадастру та цивільного захисту 

 
Члени комісії: 

БАРСЕГЯН Алла Анатоліївна  
 

 

БОТЕЗАТ Ірина Володимирівна 

 

 

ВЕЛИКОРОД  Юрій Валентинович 

 

 

 

ГЕРАСИМЛЮК Микола Васильович 

 
 

 директор КНП «Баштанська багатопрофільна 

лікарня»  Баштанської міської ради 

Миколаївської області 
в.о. начальника відділу розвитку культури і 
туризму виконавчого комітету Баштанської 
міської ради 

начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, будів-ництва, 
благоустрою, розвитку інфра-структури та 
комунальної власності    
в.о. директора КП «Міськводоканал» 

                       

КОВАЛЬОВА Любов Григорівна  головний спеціаліст загального відділу 

 

КОМОЩУК Олена Іванівна 

 

 начальник відділу з питань розвитку 

економіки, торгівлі та інвестицій 



 

КОПТЄВ Олександр Олександрович 

 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Баштанської міської 
ради 

 

ЛЕХ Віктор Петрович  головний спеціаліст, інспектор праці відділу з 

питань розвитку економіки, торгівлі та 

інвестицій, депутат міської ради 

 

МАЙДАНОВ  
Віктор Володимирович 

 начальник КО «Правопорядок», депутат 

міської ради 

 

МАЛАМУЖ Олександр Анатолійович 

 

МОСІН Валерій Валерійович 

 надавач послуг за цивільно-правовою угодою 
у сфері будівництва 

спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського 
обліку та звітності  
 

ШПАРУК Оксана Сергіївна 

 

 

ФЕДОРКО Сергій Степанович 

 

 директор КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Баштанської міської 
ради Миколаївської області 
директор КП «Добробут» 

   

14 червня 2022 року проведено обстеження незавершеного будівництва басейну для 
плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м. Баштанка Баштанського 
району Миколаївської області, пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного 
характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.  

1. Інформація про об’єкт зруйнованого (пошкодженого) об’єкту: 

1) тип пошкодженого об’єкту: Незавершене будівництво басейну для плавання збірного 
типу;  

2) повна адреса зруйнованої (пошкодженої) будівлі: Миколаївська область, 
Баштанський район, м. Баштанка, вул. Небесної Сотні, 29-а, 

2. Інформація про обстеження зруйнованого (пошкодженого) об’єкта: 
1) орієнтовна дата руйнації (пошкодження) житла  07 червня 2022 року; 

2) причини руйнації (пошкодження) майна ракетний удар військ РФ; 

3) інформація про наявні на дату обстеження пошкодження: 
- повністю знищено парапетну стіну будівлі; 
- знищено 15 металопластикових вікон; 
- пошкоджено частково утеплення стін та повністю гідробарєр; 
- знищено двері внутрішні металопластикові – 7 шт.; 
- знищено двері зовнішні металопластикові зовнішні – 13 шт.; 
- знищено гіпсові та цегляні внутрішні перегородки; 
- пошкоджено систему опалення та конструкцію теплої підлоги; 
- пошкоджено систему вентиляції; 
- пошкоджено внутрішню каналізаційну систему; 



- пошкоджено внутрішнб систему водопостачання; 
- пошкоджено внутрішню систему електропостачання; 
- частково пошкоджено стіни дитячих басейнів; 
- знищено будівельні матеріали, технологічне обладнання та матеріальні цінності. 

Об’єкт значно пошкоджений. 

 

Голова комісії _____________ 

(підпис) 
О. С. ВАСИЛЬЄВ 

 

Заступник голови _____________ 

(підпис) 
Ю.В. БУБЛИК 

Секретар комісії _____________ 

(підпис) 
В. В. ДРАГУНОВСЬКИЙ 

Члени комісії _____________ 

(підпис) 
 

 

_____________ 

(підпис) 

 

_____________ 

              (підпис) 

 

_____________ 

             (підпис) 

 

А.А. БАРСЕГЯН 

 

 

І.В. БОТЕЗАТ 

 

 

Ю.В. ВЕЛИКОРОД 

 

 

 

М.В. ГЕРАСИМЛЮК  

 

 _____________ 

(підпис) 
Л.Г. КОВАЛЬОВА 

 _____________ 

(підпис) 
О.І. КОМОЩУК 

 _____________ 

            (підпис) 
 

_____________ 

               (підпис) 

О.О. КОПТЄВ 

 

В.П. ЛЕХ 

 _____________ 

(підпис) 
В.В.МАЙДАНОВ 

 _____________ 

(підпис) 
О.А. МАЛАМУЖ 

 
_____________ 

(підпис) 
В.В. МОСІН 

 
_____________ 

(підпис) 
О.С. ШПАРУК 

 

 
_____________ 

 

С.С. ФЕДОРКО 



 

 

 

 

 

 

 

 


