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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК  
протипожежного стану об’єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 
29 березня 2018 року проведена експертиза протипожежного стану приміщень навчальних 
корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» по вул. Шевченка 57, корпус 1 (головний корпус) 
м.Івано-Франківськ.

Характеристика об’єкту: учбовий корпус ступінь ризику високий
конструктивні елементи будівлі: стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: 

залізобетон
ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна 

безпека об'єктів будівництва") III -я ступень вогнестійкості 
загальна площа 10140,3 кв.м
кількість поверхів 4 поверха, , наявність підвальних приміщень є наявність горищ є 

система електроосвітлювання відповідно ПУЕ 
система опалення: водяне (центральне)
Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів -  згідно норм 
під'їздів -  згідно норм
Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм шляхи 

евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил
Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі, 

Пожежна безпека об'єкта будівництва") -  протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства -  протипожежні розриви 
відповідають вимогам законодавства.

Первинні засоби пожежогасіння - вогнегасники ВП-5 - 12
Наявність внутрішнього протипожежного водогону -  внутрішні пожежні крани в 

кількості 12 шт. згідно норм
Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання 3 пожежних гідранти

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих 
протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити 
евакуації людей при пожежі не виявлено.

1.1.7-2002.

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.
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