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Просимо враховувати, що форма змінюватиметься у співпраці з учасниками семінару із врахуванням зворотного зв'язку. 

 
Форма оцінювання втрат – Аркуш 2 

Рухома культурна спадщина | заповнюється на місці 
 

 

Загальні поради 
 
Це форма для огляду та швидкого візуального оцінювання пошкоджень рухомої культурної 
спадщини. Там, де руйнування зазнали кілька будівель, слід використовувати окремі форми. 
Для поліпшення документообігу призначайте загальний контрольний номер для кожної з 
таких форм. 
 
Дані, зафіксовані у цій формі, допоможуть виявити значні та помірні фізичні пошкодження, 
оцінити безпосередні ризики, які потенційно можуть збільшити втрати, а також спланувати 
негайні заходи для збереження та стабілізації об’єктів спадщини на місці. 
 
Це оцінювання сприятиме визначенню часових, фінансових і людських ресурсів, потрібних 
для надання першої допомоги культурній спадщині. 
 
Оцінювання також допоможе сформувати уявлення як про пріоритети для окремих об’єктів 
спадщини / установ, так і про загальні пріоритети першочергового відновлення. 
 
Перед виходом на місце огляду, якщо це можливо, зберіть попередню документацію на 
кшталт мапи місцевості, плану (планів) будівлі, креслення висот, фотографії стану об’єкта до 
пошкодження тощо. 

 

E Адміністративна інформація 

E.1 Номер форми  

E.2 Дата оцінювання  

E.3 Контактна особа на місці огляду 
(ім’я, прізвище, адреса електронної пошти 
та номер телефону) 

 

E.4 Географічні координати місця спадщини 
(якщо об’єкт міститься на підвищенні, 
опишіть, як туди краще потрапити) 
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E.5 Дані про місцевість ! Село / місто 

! Сільська місцевість 

! Урбаністична зона 

! Індустріальна зона 

! Інше:  

E.6 Кількість будівель на місці події  

E.7 Власник / розпорядник місця 
події / будівлі 

! Державна / муніципальна власність 

! Приватна власність 

! Інше:  

E.8 Яке було основне призначення будівлі ! Релігійний заклад 

! Архів 

! Бібліотека 

! Музей 

! Археологічний об’єкт 

! Житловий будинок 

! Театр 

! Урядова інституція 

! Лікарня 

! Освітній заклад (школа, університет 

тощо) 

! Інше:  

 

E.9 Скільки поверхів має будівля?  
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Загальний доступ до об’єкта і причина його пошкодження 

E.10 Основна причина(Основний чинник) 
пошкодження 

! Бомбовий удар, пожежа внаслідок 

бомбування 

! Артобстріли 

! Ракетний удар 

! Надзвичайні фізичні сили 

! Інше:  

E.11 Оцініть доступ до місця з огляду на наявні 
маршрути 

! Багато доріг 

! Дві дороги 

! Тупикова вулиця 

! Пішохідна зона 

! Інше: 

Зазначте, чи ці дороги відкриті й не заблоковані тим або іншим чином: 
 

E.12 Чи є місце для паркування середніх і 
важких транспортних засобів (зазначте на 
мапі місцевості / поверховому плані)? 

! Так 

! Ні 

Якщо так, то скільки транспортних засобів можна припаркувати на цій території або 
поблизу? 

E.13 Чи бачите ви якісь вибухові засоби або 
залишки їх навколо об’єкта спадщини 
та/або інші перешкоди для доступу до 
будівлі (будівель), що підлягають огляду? 

! Так 

! Ні 

E.14 Чи бачите ви уламки, які не є частиною 
об’єкта спадщини, розкидані навколо або 
такі, що блокують доступ до будівлі? 

! Так 

! Ні 
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E.15 Кількість входів та виходів із будівлі 
(зазначте й додайте посилання на фотографії) 

 

E.16 Уточніть, які саме вхід та вихід можна використовувати (позначте вхід і вихід, які діють, 
на мапі місцевості / плані-схемі будівлі) 

E.17 Які з комунальних постачань 
здійснюються? 

! Вода 

! Газ 

! Електрика 

E.18 Який ступінь руйнування споруди 
загалом? 

! Сильні руйнування (тяжкі 
пошкодження несучих елементів, 
часткова руйнація не несучих 
елементів) 
! Середні руйнування (середні 
пошкодження несучих елементів, тяжкі 
пошкодження не несучих елементів) 
! Слабкі руйнування (легкі 
пошкодження несучих елементів, 
середні пошкодження не несучих 
елементів)  
! Повне руйнування (повністю 
знищено або наближено до повного 
знищення,  ушкодження аварійного 
характеру) 

 

E.19 Помітні збитки будівлі (структурні й неструктурні) 

Пошкодження 

 
Елемент 
будівлі 

Незначні 
(тріщини 
й неістотні 
пошкодження) 

Помірні  
(часткові 
руйнування / 
пошкодження) 

Тяжкі 
(цілковите 
руйнування / 
пошкодження) 

Повністю 
зруйновано / 
переміщено 

Вертикальна 
структура 
(стіни й 
колони)  

! ! ! ! 
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Горизонтальна 
структура 
(балки та 
плити) 

! ! ! ! 

Дах 
! ! ! ! 

Облицювання 
(декоративне) ! ! ! ! 

Сходи 
! ! ! ! 

Двері та вікна 
! ! ! ! 

E.20 Сфотографуйте пошкодження елементів, робіть це особливо ретельно, якщо у 
формі позначка «тяжкі руйнування», наприклад відкриті елементи конструкцій, 
зламані світильники, великі тріщини тощо. Позначте розміщення цієї 
фотофіксації на мапі місцевості / поверховому плані, якщо це можливо, як фото 
№ 1. 

 
 
 

F ПОШКОДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ТА КОЛЕКЦІЙ 

*Додайте максимум 6–7 фотографій пошкоджених предметів у тому вигляді, який вони 
мають із вулиці та зсередини приміщення. Якщо це можливо, зробіть ескіз плану будівлі та 
позначте на ньому фотографії з відповідною нумерацією. 

F.1 Чи є безпечні внутрішні приміщення 
для сховища предметів? 
(Позначте їх на поверховому плані 
будівлі) 

! Так 

! Ні 
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Якщо немає, то чи існують безпечні 
приміщення поблизу, які можна 
використовувати як тимчасові 
сховища? (Позначте їх на місцевості 
або на поверховому плану будівлі)  

! Так 

! Ні 

F.2 Чи є предмети, розміщені на своєму 
початковому місці? 

! Так 

! Ні 

! Невідомо 

Якщо ні, опишіть, де розміщено предмети (позначте на поверховому плані) 

F.3 Де зараз розміщено предмет? ! Постійна експозиція 

! Тимчасова експозиція 

! Фондосховище 

! Реставраційна майстерня 

! Інше:  

F.4 Якщо це можливо та відповідає 
ситуації, зазначте кількість важких 
об’єктів, які потребують додаткової 
людської сили та обладнання для 
порятунку 

 

F.5 Чи наявні інші уламки та рештки на 
предметах / колекціях 

! Так          

! Ні       

! Невідомо 
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F.6 Опишіть загальні пошкодження 
предметів (Позначте всі, що 
відповідають ситуації) 

! Вологі 

! Розбиті 

! Сухі 

! Напівсухі 

! Згорілі 

! Забруднені 

! Запліснявілі 

! Розірвані 

! Деформовані 

! Інші:  

F.7 Сфотографуйте предмет, який ілюструє різновид пошкодження. Позначте їхнє 
розміщення на мапі як фото № 2. 

F.8 Рівень пошкодження предметів 
 

! Жодного пошкодження 

! Рівень 1 – незначне пошкодження 

! Рівень 2 – помірне пошкодження  

! Рівень 3 – значне пошкодження 

 
Для точнішого оцінювання різних рівнів пошкодження застосовуйте таку 
класифікацію: 
 
Рівень 1 (незначне) – пошкодження предмета не збільшується під час роботи з ним 
(предмет можна переміщати без особливо обережного поводження). 
 
Рівень 2 (помірне) – шкода для предмета не збільшиться, якщо з ним поводитися 
обережно. Якщо ж це не так, то існує велика ймовірність його подальшого 
руйнування. 
 
Рівень 3 (значне) – навіть обережне та ощадне поводження з предметом призведе 
до посилення наявних пошкоджень. 
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F.9 Якщо це можливо, оцініть, скільки предметів пошкоджено. Дайте оцінку у відсотках, 
наприклад: 50 % предметів значно пошкоджено, 20 % – пошкоджено помірно. 
 
 
Поясніть:  

F.10 Чи наявні є предмети у стані, який 
потребує негайного втручання?  

! Так 

! Ні 

Опишіть фізичний стан предмета (предметів), які потребують негайного втручання: 

F.11 Сфотографуйте предмет чи колекцію, що потребує негайного втручання. 
Позначте їх розміщення на поверховому плані чи схемі як фото № 3.  

F.12 Чи існують конкретні обмеження, які 
треба враховувати? (предмети 
духовної цінності, доступ до послуг, 
електроенергії та вентиляції, 
вторинні ризики тощо) 

 

F.13 Чи існують вторинні ризики, які треба враховувати? 

Вогонь 
! Пожежа через 
пошкоджену 
електропроводку / займис
ті матеріали 
! Пожежа через 
пошкоджені газові труби 

Локалізоване 
підтоплення 
! Пошкодження даху та 
затоплення 
! Прорив водогону / 
системи опалення та 
локальне затоплення 
! Витік / просочування 
води 

Вандалізм 
! Вандалізм і 
мародерство  
! Ознаки зумисного 
знищення 
! Зумисне або 
невибіркове 
бомбардування / обстріли 
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Фізичні пошкодження 
! Розбите скло / уламки 

! Часткове обвалення 
будівлі 
! Цілковита руйнація 
будівлі 
! Зсуви землі / тріщини 
 

 

Небезпечні матеріали 
та відходи 
! Хімічні й токсичні 
матеріали / пара, дим 
! Забруднювальні 
речовини 
! Інше: 
 

Список небезпек 
(перерахувати та 
пояснити) 

F.14 Перерахуйте негайні дії, які треба 
виконати для гарантування безпеки та 
стабілізації колекції (якщо це 
можливо, наведіть орієнтовну 
вартість виконання цих дій і 
зазначте, чи потрібна особлива 
спеціалізована допомога) 
 

! Усунення руїн, прибирання сміття 

! Безпечне вивезення боєприпасів, які 
не розірвалися 
! Екстрена стабілізація 

! Документування 

! Рятування предметів 

! Рятування та евакуація до іншого 
безпечного сховища  
! Потрібна охорона 

! Захист місцевості від потенційної атаки 
 

 Примітки: 
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F.15 Накресліть загальну мапу місцевості / поверховий план із відповідними номерами 
фотографій, як зазначено вище. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Примітка. Якщо є потреба, робіть додаткові фотографії з відповідними номерами та позначайте їх на 
мапі / поверхових планах. 

 


