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Комісія з обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації (далі 
комісія) у складі:

голова комісії
проректор з науково-педагогічної роботи 
члени комісії:
начальник відділу цивільного захисту Шевченківського р-ну
в м. Києві державної адміністрації
заступник головного інженера
незалежний експерт по обстеженню споруд
начальник відділу капітальних та поточних ремонтів

в.о. головного енергетика
головний механік
начальник аварійно-диспетчерської служби 
начальник відділу інфраструктури університету 
начальник штабу цивільного захисту 
начальник відділу з пожежної безпеки 
начальник відділу з охорони праці 
директор університетської клініки 

провідний інженер ВТДтаТН 
провідний інженер ВТДтаТН 
начальник відділу капітального будівництва

Олег Федевич

Анатолій Лазоренко 
Володимир Сасин 
Андрій Бондаренко 

Сергій Вірченко 

Віталій Боровченко 

Анатолій Яцюк 
Євген Пістрюга 
Віктор Токаренко 
Ігор Сидоренко 
Валерій Фесак 
Микола Лях 
Віктор Черняк 
Михайло Бабич 
Артем Зацаринський 
Олександр Малеванчук



начальник служби експлуатації НН інститут філології Віктор Битюк
за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія 

встановила:

1. Загальні характеристики об’єкта:
дані про віднесення об’єкта до пам'яток культурної спадщини

Пам’ятка архітектури національного значення (охоронний № 35 постанова Ради Міністрів 
УРСР від 24.08.1963р. №970) і пам’ятка історії національного значення (охоронний № 260016- 

Н, постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009р. №928)
рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції) 1847-1850 р.г>.
загальна площа, кв. метрів: 14198,3
кількість поверхів: 5
підземних 1
наземних 4
мансардних немає
площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: 14198,3
Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об’єкт, а також результати 

виконаних раніше обстежень технічного стану
Акт на землю на право постійного користування № 91-4-00061___________

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об’єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи Загальна характеристика (основний 
_____об’єкта___________________________тип, конструкція, матеріал тощо)

1. Фундаменти бутово-бетонні
2. Вертикальні зовнішні огороджувальні конструкції (стіни) цегляні

3. Перекриття: 

першого поверху 
міжповерхові 
горища
4. Покриття
5. Покрівлі

6. Заповнення віконних прорізів (вікна)
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)
8. Опорядження 

фасад

підлоги
стеля
внутрішні стіни

бетонні
бетонні
дерев’яні
крокв’яні дерев’яні
багатосхилова покрівля з 
оцинкованого заліза
ПВХ профіль
дерев’яні

штукатурка з фарбуванням 
фасадними фарбами
паркет, керамічна плитка 
штукаткрка, фарбування
дерев’яні шиковані, штукатурка 
дранці

по

9. Внутрішні інженерні системи
р ггръ-д'тлгтпг'нгяиятттла поитпа пгтооио



з
водопостачання
газопостачання
каналізація
опалення

централізоване в стальних трубах 
немає
централізоване в чавунних трубах
централізоване водяне, чавунні 
радіатори

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об’єкта зазначається за 
результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної 
інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об’єкта:
орієнтовна дата пошкодження об'єкта: о 8:20 10 жовтня 2022 г>.
ймовірні причини пошкодження об’єкта: Під час збройної агресії російської федерації на 

Україну російськими військами були здійснені ракетні обстріли по місту Київ. В результаті 
влучання ракет 10.10.2022р. на перетині вул. Володимирській і бул. Тараса Шевченка та в 
парку Тараса Шевченка навпроти Головного навчального корпусу вибуховою хвилею та 
уламками ракет були нанесені пошкодження в навчальному корпусі Навчально-наукового 
інституту філології.

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

1

2.
3.

4.
5.

У ході обстеження комісією було встановлено:
Пошкоджені або повністю знищені металопластикові віконні блоки 1-4 поверхів та 
підвального приміщення, укоси, підвіконня та віконні відливи, розбиті склопакети, 
деформовані конструкції рам віконних блоків та їх кріплення і фурнітура. Всього - 422 
шт..
Вибиті або частково пошкоджені двері всередині будівлі -  74 шт..
Пошкоджені підвісні стелі АРМСТРОНГ, шар штукатурки, з’явилось багато тріщин -  
1008 м2.
Пошкоджені стіни -  відпала штукатурка, з’явились тріщини 1400 м2.
Охоронна сигналізація на вікнах ( магнітоконтактні датчики на відкриття, пластиковий 
короб, провід) повністю знищена.

6. В частині кімнат пошкоджено датчики руху, які знаходилися біля чи напроти вікон 
яких розбите скло.

7. По вікнах і дверях, на яких охоронна сигналізація візуально ціла підлягає обстеженню 
спеціальними приладами, що в подальшому призведе до можливої заміни.

8. Охоронна сигналізація на дверях (внутрішня проводка та магнітоконтактні датчики) 
пошкоджені та підлягають заміні.

9. У результаті візуального огляду даху з сторони горища виявлено 4 отвори у покрівлі ті 

місця порушення з’єднання металевого покриття, пошкоджена 1 водостічна тр 
діаметром 150 мм.

10. Обстеженням встановлено, що електрообладнання знаходиться в робочому стані 
кімнатах де буде проводитись ремонт стелі, необхідно виконати демонтаж і монтаж 
світильників і електропроводки з частковою їх заміною.

Висновки комісії за результатами обстеження:
1. Для подальшої експлуатації знищені віконні блоки та частково пошкодженні з боку 
внутрішнього двору з відливами та підвіконнями не придатні для експлуатації по 
периметру та підлягають повній заміні з відновленням віконних укосів. Вікна змонтовані в 
2009р. та експлуатуються протягом 13 років. Рекомендовано замінити вікна на нові, так як 
вони не відповідають нормам по теплопровідності згідно змінам ДБН.
2. Пошкоджені внутрішні двері підлягають ремонту, а при неможливості -  повній заміні.
3. Пошкоджені підвісні стелі АРМСТРОНГ -  необхідно замінити.
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4. Пошкоджені стіни підлягають ремонту.
5. Після заміни вікон необхідно виконати оздоблювальні роботи з ремонту та фарбування 
фасаду.
6. Пошкодження покрівлі та стояків водостоку - відремонтувати.
7. Пошкоджені карнизи підлягають ремонту.

8. Пошкоджену охоронну сигналіззацію замінити на нову.
9. В кімнатах де буде проводитись ремонт стелі, необхідно виконати демонтаж і монтаж 
світильників і електропроводки з частковою їх заміною.

10. Також необхідно визначити відновлювану вартість вищевказаних пошкоджень.
До акта комісійного обстеження додаються:

Додаток № 1 -  фотофіксація на_______ аркушах
Додаток № 2 -  схеми фасадів на______ аркушах

(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об’єкта)

Голова комісії Олег ФЕДЕВИЧ
(власне ім’я, прізвище)

Члени комісії Анатолій ЛАЗОРЕНКО
(власне ім’я, прізвище)

Володимир САСИН
(власне ім’я, прізвище)

Андрій БОНДАРЕНКО
(власне ім’я, прізвище

Сергій В1РЧЕНКО
(власне ім’я, прізвище)

Віталій БРОВЧЕНКО
(власне ім’я, прізвище)

Анатолій ЯЦЮК
(власне ім’я, прізвище)

Євгеній ПІСТРЮГА
(власне ім’я, прізвище)

Віктор ТОКАРЕНКО
(власне ім’я, прізвище)
Ігор СИДОРЕНКО
(власне ім’я, прізвище)
Валерій ФЕСАК
(власне ім’я, прізвище)
Микола ЛЯХ
(власне ім’я, прізвище)
Віктор ЧЕРНЯК

(власне ім*я прізвище)



і г - т
(підпис)

(підпис)

Михайло БАБИЧ
(власне ім'я, прізвище)

Артем ЗАЦАРИНСЬКИЙ
(власне ім’я, прізвище)

Олександр МАЛЕВАНЧУК
(власне ім’я, прізвище)

Віктор ЬИТЮК
(власне ім ’я, прізвище)


