
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ПРОТОКОЛ
«15» вересня 2022 року №3 

м. Київ
ЗАСІДАННЯ постійно діючої технічної комісії з обстеження будівель та 
споруд Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Еолова робочої комісії:
Федевич Олег Михайлович-проректор з науково-педагогічної роботи 
(адміністративно- господарська робота).

Секретар робочої комісії:
Тарантай Наталія Миколаївна-провідний фахівець відділу публічних закупівель 
адміністративно-господарської роботи.

Склад робочої комісії:
Сасин Володимир Васильович- заступник головного інженера,
Вірченко Сергій Віталійович-начальник відділу капітальних і поточних ремонтів, 
Корнієнко Іван Григорович-нровідний інженер відділу головного енергетика,
Яцюк Анатолій Віталійович- головний механік,
Пістрюга Свгеній Сергійович- начальник аварійно-диспетчерської служби, 
Токаренко Віктор Васильович-начальник відділу інфраструктури університету, 
Буглак Валентина Іванівна-провідний фахівець штабу цивільного захисту,
Фесак Валерій Іванович- начальник центру пожежної безпеки,
Лях Микола Антонович-начальник відділу охорони праці,
Невструєв Володимир ГІетрович-заступник директора університетської клініки.

Порядок денний:
1. Підготовка корпусу Інституту міжнародних відносин до нового навчального 
2022/2023 року та опалювального періоду.
2. Підготовка корпусу факультету інформаційних технологій до нового навчального 
2022/2023 року та опалювального періоду.
3. Підготовка корпусу економічного факультету до нового навчального 2022/2023 
року та опалювального періоду.
Розгляд питань порядку денного:
Виступив голова постійно діючої технічної комісії з обстеження будівель та 
споруд Київського національного університету імені Тараса Шевченка Федевич 
Олег Михайлович:
- про необхідність винесення на розгляд постійно діючої технічної комісії 
проблемних питань про стан будівель та інженерних мереж по корпусах Інституту 
міжнародних відносин, факультету інформаційних технологій, економічного 
факультету та прийняття технічних рішень для забезпечення освітнього процесу та 
підготовки до опалювального періоду.



Питання І: Підготовка корпусу Інституту міжнародних відносин до нового 
навчального 2022/2023 року та опалювального періоду

Доповідали:
1.Заступник головного інженера Сасин Володимир Васильович:
-вітражі, вікна, фасад та дах корпусу були пошкоджені внаслідок ударної хвилі та 
осколків під час активних бойових дій. Про що було складено акт обстеження 
об’єкта від 12.04.2022р фахівцями адміністративно-господарської частини. Реко
мендовано заміну вітражів та вікон на сучасні енергоефективні системи відпові
дно до Державних будівельних норм. Підлягає ремонту дах ,
-проінформував про виготовлення кошторисної документації сертифікованим 
кошторисником.

2.Головний механік Яцюк Анатолій Віталійович:
-необхідна заміна індивідуального теплового пункту із тепловим лічильником, 
-підлягають ремонту та заміні системи теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення,
-необхідно провести роботи з ліквідації аварії системи зовнішнього 
теплопостачання.

3.Інженер відділу головного енергетика Корнієнко Іван Григорович:
-є резерв потужністі електропостачання, але внутрішні мережі підлягають модер
нізації,
- підключення додаткових електроприладів можливе лише за дотримання Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів та за погодженням з відділом 
головного енергетика.

4. Провідний фахівець штабу цивільного захисту Буглак Валентина Іванівна:
-про стан найпростішого укриття в корпусі.

5. Начальник центру пожежної безпеки Фесак Валерій Іванович:
-про необхідність дотримання правил пожежної безпеки.

6. Начальник відділу охорони праці Лях Микола Антонович:
-про необхідність дотримання інструкцій з охорони праці та техніки безпеки.

УХВАЛИЛИ ОДНОГОЛОСНО:
1. Взяти до уваги інформацію надану доповідачами щодо підготовки корпусу 
Інституту міжнародних відносин до нового навчального 2022/2023 року та опалю
вального періоду.
2. У корпусі дотримуватися Правил безпечної експлуатації електроустановок спо
живачів.
3. У корпусі дотримуватися правил пожежної безпеки, охорони праці та техніки 
безпеки, норм цивільного захисту.
4. Вітражі та вікна корпусу Інституту міжнародних відносин підлягають заміні.
5. Провести аварійний ремонт мережі зовнішнього гарячого водопостачання.
6. Провести ремонт покрівлі корпусу.



7. Провести реконструкцію індивідуального теплового пункту із заміною 
лічильника тепла.
8. Провести заміну всіх внутрішніх інженерних мереж.

Питання II: Підготовка корпусу факультету інформаційних технологій до ново
го навчального 2022/2023 року та опалювального періоду

Доповідали:
1.Заступник головного інженера Сасин Володимир Васильович:
-вікна та дах корпусу були пошкоджені внаслідок ударної хвилі та осколків під час 
активних бойових дій. Про що було складено акт обстеження об’єкта від 
08.04.2022р фахівцями адміністративно-господарської частини. Рекомендовано 
заміну вікон на сучасні енергоефективні системи відповідно до Державних будіве
льних норм. Підлягає ремонту дах.
-проінформував про виготовлення кошторисної документації сертифікованим 
кошторисником.

2.Головний механік Яцюк Анатолій Віталійович:
-підлягають ремонту та заміні системи теплопостачання, водопостачання та 
водовід ведення.

3.Інженер відділу головного енергетика Корнієнко Іван Григорович:
-існує обмежена потужністі електропостачання, внутрішні мережі підлягають 
модернізації,
- підключення додаткових електроприладів можливе лише за дотримання Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів та за погодженням з відділом 
головного енергетика.

4. Провідний фахівець штабу цивільного захисту Буглак Валентина Іванівна:
-про стан найпростішого укриття в корпусі,

5. Начальник центру пожежної безпеки Фесак Валерій Іванович:
-про необхідність дотримання правил пожежної безпеки.

6. Начальник відділу охорони праці Лях Микола Антонович:
-про необхідність дотримання інструкцій з охорони праці та техніки безпеки

Виступили:
Декан факультету інформаційних технологій Снитюк Віталій Євгенійович:
-про необхідність заміни вікон в корпусі та ремонту даху, для забезпечення 
функціонування корпусу, збереження дороговартісного майна та обов’язкового 
забезпечення корпусу централізованим теплопостачанням.

УХВАЛИЛИ ОДНОГОЛОСНО:
1.Взяти до уваги інформацію надану доповідачами щодо підготовки корпусу 
факультету інформаційних технологій до нового навчального 2022/2023 року та 
опалювального періоду.



2. У корпусі дотримуватися Правил безпечної експлуатації електроустановок спо
живачів
3. У корпусі дотримуватися правил пожежної безпеки, охорони праці та техніки 
безпеки,
норм цивільного захисту
4.ІІровести заміну вікон факультету інформаційних технологій .
5. Провести ремонт покрівлі корпусу факультету інформаційних технологій. 
б.ІІровести заміну всіх внутрішніх інженерних мереж.

Питання III: Підготовка корпусу економічного факультету до нового 
навчального 2022/2023 року та опалювального періоду

Доповідали:
1.Заступник головного інженера Сасин Володимир Васильович:
-дерев’яні вікна корпусу знаходяться в аварійному стані. Про що було складено акт 
обстеження об’єкта від 14.09.2022р фахівцями адміністративно-господарської 
частини із залученням незалежного ссртифікованого скспсрта-енергоаудитора. 
Рекомендовано заміну вікон на сучасні снсргосфсктивні системи відповідно до 
Державних будівельних норм,
- парапети покрівлі корпусу знаходяться в аварійному стані,
-проінформував про виготовлення кошторисної документації еєртифікованим 
Кошторисником.

2.Головний механік Ящок Анатолій Віталійович:
-підлягають ремонту та заміні системи теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення.

3.Інженер відділу головного енергетика Корнієнко Іван Григорович:
-існує обмежена потужністі електропостачання, внутрішні мережі підлягають 
модернізації,
- підключення додаткових електроприладів можливе лише за дотримання Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів та за погодженням з відділом 
головного енергетика.

4. Провідний фахівець штабу цивільного захисту Буглак Валентина Іванівна:
-про стан найпростішого укриття в корпусі.

5. Начальник центру пожежної безпеки Фесак Валерій Іванович:
-про необхідність дотримання правил пожежної безпеки,
-про необхідність виконання приписів ДСНС.

6. Начальник відділу охорони праці Лях Микола Антонович:
-про необхідність дотримання інструкцій з охорони праці та техніки безпеки.

Виступили:
Начальник служби експлуатації корпусу економічного факультету Нестеренко Ва
лерій Іванович
-підтвердив, що дерев’яні вікна корпусу знаходяться в аварійному стані, парапети 
покрівлі корпусу знаходяться в аварійному стані.



УХВАЛИЛИ ОДІ ЮГОЛОСНО:
1. Взяти до уваги інформацію надану доповідачами щодо підготовки корпусу 
економічного факультету до нового навчального 2022/2023 року та опалювального 
періоду.
2. У корпусі дотримуватися Правил безпечної експлуатації електроустановок спо
живачів.
3. У корпусі дотримуватися правил пожежної безпеки, охорони праці та техніки 
безпеки, норм цивільного захисту.
4.ІІровести аварійний ремонт парапетів покрівлі корпусу економічного 
факультету.
5.Провести заміну аварійних дерев’яних вікон корпусу економічного факультету.
6.Зробити аварійний вихід в укритті корпусу економічного факультету.
7. Провести заміну всіх внутрішніх інженерних мереж.
8.ІІровести роботи по встановленню системи димовідведення.

Г оловуючий
І Іроректор з науково-педагогічної роботи 
(ад м і н і страти вно-гос подарс ька робота) Олег ФЕДЕВИЧ

Секретар
Провідний фахівець відділу публічних закупівель 
адміністративно-господарської роботи / Наталія ТАРАНТАИ


