
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) Відокремленого структурного 
підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ «Львівська 

політехніка» щодо можливості його використання для укриття населення як
найпростішого укриття

« І ь  » лютого 2023 року м. Львів
(назва населеного пункту)

Комісія у Заступника директора з навчальної робота ВСП «Фаховий коледж інформаційних 
складі: технологій НУ «Львівська політехніка» Олексія МУРІНА;

Заступника директора з виховної роботи ВСП «Фаховий коледж інформаційних 
технологій НУ «Львівська політехніка» Любові КУРОВСЬКОЇ;

Заступника директора з адміністративно-господарської роботи ВСП «Фаховий 
коледж інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка» Володимира 
ЩЕРБИ:

Інженера з охорони праці ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ 
«Львівська політехніка» Оксани СТАСИШИН;

Головного спеціаліста відділу з питань оборонної роботи та цивільного захисту 
Львівської РВА Тетяни РАЧКЕВИЧ;

Провідного фахівця ресурсного центру матеріальних фондів при ДОН ЛОДА 
Віри ПАШКЕВИЧ:

Старцюго дільничого офіцера поліції ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області 
капітана поліції Ярослава ПОЛЕХИ;

Заступника начальника відділу ЦЗ УЗНСтаЦЗ по Львівській МТГ ГУ ДСНС 
України у Львівській області Тараса БУРОГО
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності Директора ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ «Львівська 
політехніка» Василя РОМАНЧУКА
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним 
особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: м. Львів, 
вул. Володимира ВеликогоЛ 2 державної форми власності,

що належить ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка»
За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
Два корпуси: 4-ох поверховий та 3-ох поверховий, цегляні, будівлі з’єднані коридором на рівні 
першого поверху, підвальні приміщення навчально-адміністративного корпусу вбудовані в 
будівлю.
основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у 
гірничих виробках тощо)
загальна площа 12222,3 кв.м, загальний об'єм 36667 куб.м, місткість осіб 1260 осіб, мінімальний 
коефіцієнт навантаження 0,6 м.квЛособу.

АКТ



площа підвалів під укриття:

- навчального корпусу - 481 кв.м. місткість 801 осіб (є 2-й евакуаційний вихід); 

-лабораторного корпусу - 209 кв.м. місткість 348 осіб (є 2-й евакуаційний вихід) 

всього в закладі працівників 160 осіб, дітей 1100 осіб 

разом 1260 осіб

2. Загальний стан об'єкта:
технічний справний, обмежено працездатний,
санітарний - задовільний
загальний стан приміщень -  чисті, сухі

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів з укриттів наявні додаткові виходи, входи не 
захаращені, вільні, не обладнані засобами для мало мобільних груп населення (осіб з інвалідністю) 
в наявності 1 вхід та 1 вихід
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: вентиляційні трубопроводи пошкоджені, частково відсутні, вентиляція 
природня.
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: централізоване, в укритті навчального корпусу наявне, в 
лабораторному копусі наявне, баки для питної води відсутні в лабораторному корпусі, в наявності 
бутильована вода.

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків 
для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом 
(передбачено / не передбачено проектом)
каналізація в укритті навчального корпусу є в наявності (4 санвузли з унітазами, 6 умивальників), 
в укритті лабораторного корпусу є в наявності (2 санвузли з унітазами, 2 умивальники, 3 душових) 

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників) 
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, 
споруд, приміщень) відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено, централізоване.
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне, справне.
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних 
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення
в укритті навчального та лабораторного корпусу є в наявності стаціонарний телефонний апарат, 
для оповіщення використовується система пожежної сигналізації, гучномовці відсутні, радіоточки 
відсутні.

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)



10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
в укритті навчального корпусу наявна система пожежної сигналізації, справна 
в укритті лабораторного корпусу відсутня

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність) 
наявність та укомплектованість пожежних кранів: потребують доукомплектації 
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння наявні: забезпечено вогнегасниками 

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття

населення як найпростішого укриття

підвальні приміщення навчального та лабораторного корпусів ВСП «Фаховий коледж 
інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка» рекомендовано для укриття 1149 осіб

(об’єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення 
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:
утримання приміщень в задовільному санітарному та протипожежному стані (відповідно до 

норм протипщкёкних та санітарних правил);

Підписці оф ЗУ яуї склали цей акт:
/  ї ї /  

і  у' І// / /  / /

Заступник начальника відділу ЦЗ УЗНС та ЦЗ по Львівській 
МТГ ГУ ДСНС України у Львівській області 
Тарас БУРИЙ
Головний спеціаліст відділу з питань оборонної роботи та 
цивільного захисту Львівської РВА Тетяна РАЧКЕВИЧ
Старший дільничий офіцер поліції ЛРУП №2 ГУ НП у 
Львівській області капітан поліції Ярослав ПОЛЕХА
Провідний фахівець ресурсного центру матеріальних фондів 
приДОНЛОДА Віра ПАШКЕВИЧ
Заступник директора з навчальної роботи, заступник 
начальника Цивільного захисту коледжу, голова комісії з 
надзвичайних ситуацій Олексій МУРІН
Заступник директора з виховної роботи, 
заступник начальника Цивільного Захисту 
з евакуаційних заходів 
Любов КУРОВСЬКА0 Заступника директора з адміністративно-господарської роботи 
ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ 
«Львівська політехніка»
Володимир ЩЕРБА
Інженер з охорони праці ВСП «Фаховий коледж інформаційних 
технологій НУ «Львівська політехніка»
Оксана СТАСИШИН

3 актом ознайомлений: Власник 
об'єкта (будівлі, споруди, 
приміщення) (уповноважена ним особа)

В 1114 і "ч'0 \

В.о. директора ВСП «Фаховий коледж інформаційних 
технологій НУ «Львівська політехніка»
Василь РОМАНЧУК-------^ Ш̂ \------------------------------г|П -5Д . ч /7  ///^>То-гУ> 2023 року
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