
      
 

 

 Воркшоп із оцінювання втрат і ризиків культурної спадщини України  
внаслідок воєнних дій  

Дата: 11 – 12 квітня 2022 року 
Час: 12.00 – 14.30 (час за Києвом) 

 
(З перекладом на українську) 

 

Флагманська програма Міжнародного центру з дослідження, збереження та 
реставрації культурних цінностей (ICCROM) щодо надання Першої допомоги та 
забезпечення стійкості культурної спадщини під час кризи (First Aid and Resilience for 
Cultural Heritage in Times of Crisis (FAR) у партнерстві з Національним музеєм Революції 
Гідності (Музеєм Майдану) та Штабом порятунку спадщини (HERI) запрошують взяти 
участь у дводенному семінарі з розробки спільної методики оцінювання збитків та 
ризиків (damage and risk assessment) для об’єктів культурної спадщини, пошкоджених у 
російсько-українській війні. 

 
Посилання на он-лайн сесію: 
https://us02web.zoom.us/j/83456621575?pwd=UnNJTUVORTZZcmhsWTdGN2NneWdzdz09 
Meeting ID: 834 5662 1575 
Passcode: 772539 
 

 
 
Завдання воркшопу 
 
Після заняття його учасники зможуть: 
 
▪ краще розуміти необхідність оцінювання втрат і ризиків 
▪ навчитися покроковому методу оцінювання збитків після надзвичайної події для 

рухомої та нерухомої культурної спадщини  
▪ розробити форми для оцінювання втрат і ризиків для рухомої та нерухомої 

спадщини у конкретному контексті  
▪ дізнатися, як забезпечити особисту безпеку під час доступу до об’єктів спадщини у 

небезпечних зонах. 
 
 
 
 
 
 



      
 

11 квітня 2022  
Час (за 

Києвом) 
Тема Спікери 

12.00-12.10 Вступ до воркшопу  Ігор Пошивайло, 
Музей Майдану, Штаб 
порятунку спадщини  

12.10-12.25 Презентація: Навіщо потрібне оцінювання втрат і 
ризиків? 

Апарна Тандон, 
команда ICCROM  

12.25-12.40 Презентація: Покрокова методологія оцінювання 
втрат і ризиків 

Апарна Тандон, 
команда ICCROM 

12.40-13.10 Презентації:  Робота у зонах підвищеного ризику  Зейнеп Гул Унал, 
ICOMOS-ICORP, 
Барбара Каранза, 
CHEF 

13.10-14.45 Пленарна сесія: Групова робота над адаптацією  
форм із оцінювання втрат і ризиків (рухома 
спадщина)  

Усі учасники 

 

 
12 квітня 2022 

Час (за 
Києвом) 

Тема Спікери 

12.00-12.05 Вступ до воркшопу Ігор Пошивайло, 
Музей Майдану, Штаб 
порятунку спадщини 
Initiative 

12.05-12.10 Введення щодо подальшої діяльності Апарна Тандон, 
команда ICCROM 

12.10-12.35 Презентації: Робота у зонах підвищеного ризику Зейнеп Гул Унал, 
ICOMOS-ICORP, 
Барбара Каранза, 
CHEF 

12.35-13.00 Презентація: Оцінювання втрат і визначення 
пріоритетів щодо будівель та колекцій 

Хавьєр Ромайо, 
Есмеральда Пауперіо, 
University of Porto 

13.00-13.25 Презентація: Оцінювання втрат і визначення 
пріоритетів щодо будівель та колекцій 

Соня Гіовіназзі, ENEA 

13.25-14.30 Пленарна сесія: Групова робота над адаптацією  
форм із оцінювання втрат і ризиків (нерухома 
спадщина) 

Усі учасники 

 


