
                                                          
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                         П'ятнадцята   сесія  VIІІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

від  14 липня    2022 року                                                                           № проект 

 

Про затвердження звіту  

з технічного обстеження об’єктів будівництва,  

які знаходяться у комунальній власності  

Рафалівської селищної ради та  пошкодженого 

внаслідок бойових дій спричинених збройною  

агресією  Російської Федерації 

 

У  відповідності  до статей 26, 60 Закону  України  “Про місцеве  

самоврядування  в Україні”, статті 12 Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», за погодженням з 

постійними депутатськими  комісіями  Рафалівська селищна рада  

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити звіт № ВЕПСФР -80622/1-2 з технічного обстеження об’єктів 

будівництва, пошкодженого внаслідок бойових дій спричинених збройною 

агресією Російської Федерації, які знаходяться у комунальній власності 

Рафалівської селищної ради: 

-  нежитлова будівля, котельня, загальною площею 103,3 м2, що розташоване 

за адресою - Рівненська область, Володимирецький район, с.Великий 

Жолудськ, вулиця Шкільна (вулиця Леніна), будинок,42, виконаний ТОВ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВИЙ СОЮЗ», відповідальним 

виконавцем Гуріним О.М. (сертифікат серії АЕ № 006521 від 24.11.2021 

року),  від 20.06.2022 року – розмір збитків становить 462 654,60 грн 

(чотириста шістдесят дві тисячі п’ятдесят чотири гривні, 60 коп). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію селищної ради з 

питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної політики, податків, комунальної власності та   енергозбереження 

(Любов МОРОЗ). 

 

 Селищний голова                                                                        Василь СОВГУТЬ   

 



                                                        
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                         П'ятнадцята   сесія  VIІІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

від  14 липня    2022 року                                                                           № проект 

 

Про затвердження звіту  

з технічного обстеження об’єктів будівництва,  

які знаходяться у комунальній власності  

Рафалівської селищної ради та  пошкодженого 

внаслідок бойових дій спричинених збройною  

агресією  Російської Федерації 

 

 У  відповідності  до статей 26, 60 Закону  України  “Про місцеве  

самоврядування  в Україні”, статті 12 Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», за погодженням з 

постійними депутатськими  комісіями  Рафалівська селищна рада  

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити звіт № ВЕПСФР -80622/1 з технічного обстеження об’єктів 

будівництва, пошкодженого внаслідок бойових дій спричинених збройною 

агресією Російської Федерації, які знаходяться у комунальній власності 

Рафалівської селищної ради: 

-  Будівля школи, загальною площею 3265,4 м2, що розташоване за адресою 

- Рівненська область, Володимирецький район, с.Великий Жолудськ, 

вулиця Шкільна (вулиця Леніна), будинок,42, виконаний ТОВ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВИЙ СОЮЗ», відповідальним 

виконавцем Гуріним О.М. (сертифікат серії АЕ № 006521 від 24.11.2021 

року),  від 20.06.2022 року – розмір збитків становить 1 853 061,10 грн (один 

мільйон вісімсот п’ятдесят три тисячі шістдесят одна  грн., 10 коп). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію селищної ради з 

питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної політики, податків, комунальної власності та   енергозбереження 

(Любов МОРОЗ). 

 

Селищний голова                                                                        Василь СОВГУТЬ 

 


