
 
У К Р А Ї Н А 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

К  О  М  І  С  І  Я 
з  п и т а н ь  т е х н о г е н н о – е к о л  о г і ч н о ї  б е з п е к и 

т а  н а д з в и ч а й н и х  с и т у а ц і й 
29000 м. Хмельницький,   Майдан Незалежності, Будинок рад. Тел: (0382) 76-52-71 Факс: 76-51-19. hmns@ic.km.ua 

 

     31 жовтня 2013 року № 531-1/кц 
 
 

Затверджую 
Голова обласної державної 
адміністрації, начальник  
цивільного захисту області  
                                                
                    о/п               В. Ядуха 
   31 жовтня 2013 року  

 
 

ПРОТОКОЛ  № 9 
засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації 

 
    31 жовтня 2013 року                                                            м. Хмельницький 

 
Головує                                  -       Гаврішко В.Д. 
Присутні члени комісії       -       13 осіб (за окремим списком)   

 

Порядок денний: 

Про аварійний стан комплексу споруд «Казарми фортеці, 1760 року» по 

вул. Госпітальній, 14 у м. Кам’янець-Подільський. 

 

До комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації поступило звернення 

Кам’янець-Подільського міського голови Сімашкевича М.Є. (лист №1/02-08-3123 

від 25.10.2013 року) та доповнення до експертного висновку Хмельницького 

філіалу Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту 

«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» про загальний технічний стан головного 

корпусу казарми фортеці по вул. Госпітальна, 14 в м. Кам’янець-Подільському, 

виконане за результатами натурного обстеження в жовтні 2013 року. 

У доповнені до «Експертного висновку про загальний технічний стан 

головного корпусу казарми фортеці по вул. Госпітальна, 14 в м. Кам’янець-

Подільському», зазначається наступне: 

Пропозиції і заходи які передбачені пунктами 1, 2, 4, 5 розділу IV "Загальний 

висновок" Експертного висновку про загальний технічний стан головного корпусу 

казарми-фортеці по вул. Госпітальній, 14 в м. Кам’янець-Подільський, 

підготовленого Хмельницьким філіалом Державного науково-дослідного та 

проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 2012 

року, через відсутність фінансування, не виконані. 



Руйнування будівлі, яке передбачалось в складані висновку, 

підтверджується. 

Після тривалих дощів в червні-липні 2013 року відбулося обрушення 

перекриття в головному корпусі. Стійкість і жорсткість стін зменшується.  

В квітні місяці 2013 року відбувся зсув ґрунту в підніжжі південної стіни 

корпусу казарм в районі житлового будинку по вулиці Руській №102/1. Ґрунт та 

каміння обвалилися на прибудовану господарську будівлю та зруйнували її. 

Згідно нормативних актів технічний стан казарми-фортеці визнаний як 

"аварійна ситуація". Обвалення резолітів і стін стало ще більш реальним, що 

створює реальну небезпеку для мешканців житлових будинків вул. Руська, 100, 

102, 104, 53, 55, 57, 61, 63, 65. В яких проживає 18 осіб, згідно даних, наданих 

відділом розподілу та приватизації житла Кам’янець-Подільського 

міськвиконкому. (рішення Кам’янець-Подільського міськвиконкому № 1047 від 22,08.2013р.) 

Першочерговому відселенню підлягає житловий будинок Руська, 102, який 

розташований на віддалі від двох до чотирьох метрів від стін корпусу. 

Згідно нормативних документів, загрозою при руйнуванні стін казарми-

фортеці, існує дві висоти будівлі, тобто 50-60 метрів від стін казарми-фортеці. 

 
Комісія вирішила: 

1. На підставі акту перевірки технічного стану пам’ятки архітектури 

комісією Кам’янець-Подільського міськвиконкому від 21 жовтня 2013 року, 

доповнень до Експертного висновку про загальний технічний стан головного 

корпусу казарми-фортеці по вул. Госпітальній, 14 в м. Кам’янець-Подільський, 

підготовленого Хмельницькою філією Державного науково-дослідного та 

проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» у жовтні 

2013 року, відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 

019:2010, визначити аварійний стан головної споруди комплексу «Казарми-

фортеці, 1760 року», обрушення ризолітів та інших конструктивних елементів 

якого несе загрозу життю і здоров’ю мешканців (18 осіб), житловим та 

господарським будівлям по вул. Руська №№ 53, 55, 57, 61, 63, 65 та 100, 102, 104 

(розташовані в підніжжі підвищення, на якому побудовано зазначений корпус) як 

загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру код 10630 

НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності, ознаки 

1.2, 1.66, 1.67 (наказ МНС України від 12.12.12. № 1400),  регіонального рівня 

(пункт 4.4 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями, затвердженого постановою 

КМУ від 24.03.2004 року № 368). 

2. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 

(Данилюк Є.Д.) підготувати для розгляду експертною комісією Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій щодо визначення рівнів та класів надзвичайних 

ситуацій матеріали і документи про загрозу виникнення надзвичайної ситуації 

техногенного характеру, регіонального рівня – аварійний стан комплексу споруд 

«Казарми фортеці, 1760 року» по вул. Госпітальній, 14 у м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької області, підготовлені відповідно до Вимог до переліку 

та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної 

ситуації техногенного та природного характеру, затверджених наказом МНС 

України від 15.09.2011 № 1000. 



3. Виконавчому комітету Кам’янець-Подільської міської ради (Сімашкевич 

М.Є.): 

- підготувати, для звернення до Кабінету Міністрів України, пакет 

документів, згідно п.п. 13 та 15 Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 

року № 415, в тому числі матеріали проведення моніторингу, експертизи, 

дослідження та прогнозу щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх 

переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків; 

- вжити заходів із забезпечення безпеки громадян відповідно до 

рекомендацій Експертного висновку Хмельницького філіалу 

«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». 

 
 
 

Перший заступник голови  
облдержадміністрації, голова  
комісії з питань ТЕБ та НС     о/п   В.Гаврішко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


