ІНФОРМАЦІЯ
щодо ситуації з будівлею Миколаївської гімназії №2
Миколаївська гімназія №2 – освітній заклад нашого міста, який має
свою історію, яка тісно пов’язана с історією нашого міста. І це не тільки будівля,
якої, до речі більше 155 років, це, насамперед, колективи педагогів, працівників
гімназії, здобувачів освіти (учнів) та їх батьків.
Цілі сім’ї, покоління навчалися у стінах гімназії. В історії гімназії був
час, коли весь колектив (педагоги та учні) був змушений переїхати тимчасово до
школи №53, яка люб’язно надала нашим учням кабінети для навчання, а до
будівлі гімназії було добудовано нові приміщення.
Зараз для гімназії прийшло нове випробування: закриття приміщення,
яке розташовано по вулиці Адміральській, 24 для реконструкції.
Навколо цього питання виникають певні домисли та чутки, тому, вашій
увазі представлені тільки факти, які мають документальне підтвердження.
З історії питання:
- 09.12.2016р. комісія у складі представників:
Органу охорони пам’яток облдержадміністрації: заступник начальника
управління

культури,

національностей

та

релігій

Миколаївської

облдержадміністрації – Л.О. Поддубної;
Замовника проекту: директора КП Миколаївської міської ради
«Капітальне будівництво міста Миколаєва» – Є.А.Бєдакова;
Балансоутримувача: начальника управління з питань культури та
охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради – Л.А.
Заворотньої;
Користувача: директора гімназії №2 – В.О. Федоренко;
Проектної організації: ГІП проекту, директора ТОВ «Автограф – Н» –
Н.О. Стерпул
склала акт огляду технічного стану Миколаївської гімназії №2 (пам’ятки
архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» (друга жіноча гімназія),
ІІ половини ХІХст.) по вул. Адміральській, 24;

- 20.12.2017р.
відправила

КП

№450

адміністрація

Миколаївської

міської

м.Миколаєва» Бохіну Р.С. «Інформацію

Миколаївської

ради

гімназії

«Капітальне

№2

будівництво

щодо пропозиції та побажань, які

потрібно врахувати при підготовці проектної документації реконструкції будівлі
Миколаївської гімназії №2» з 15 пунктів, які стосувалися модернізації технічного
обладнання та посилення безпечності будівлі та підвищення комфортності для
здобувачів освіти (учнів) та працівників гімназії;
- 04.04.2018р. адміністрація Миколаївської гімназії №2 звернулася з
клопотанням до

управління освіти Миколаївської міської ради «…щодо

виділення коштів на проведення робіт по обробці дерев’яних конструкцій
покрівлі

вогнезахисним

розчином,

обладнання

закладу

автоматичною

протипожежною сигналізацією та блискавкозахистом», згідно вимог перевірки
протипожежної безпеки освітнього закладу органами ДСНС. На що 14.05.2018р.
№1427/1301.01-12/14 управління освіти надіслало відповідь, що «вищезазначені
роботи увійшли до проекту реконструкції покрівлі ЗОШ №59 по вул.
Адміральській, 24, до проекту капітального ремонту будівлі ЗОШ №59, у тому
числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза та проекту реставрації
Миколаївської гімназії №2 по вул. Адміральській, 24, у тому числі проектновишукувальні роботи та експертиза. Згідно з розпорядженням Миколаївського
міського голови від 04.10.2017 року №320 капітальним будівництвом займається
УКБ»;
- 22.03.2019р. №87 адміністрація Миколаївської гімназії №2 дала
«згоду замовнику, управлінню капітального будівництва Миколаївської міської
ради, на проведення робіт по об’єкту «Реконструкція покрівлі Миколаївської
гімназії

№2

по

вул.

Адміральській,

24»

після

чого

була

повністю

відреставрована/відремонтована покрівля над спортивною залою, актовим залом
та їдальнею, відповідно. На це було виділено частку коштів із запланованих на
повну реконструкцію будівлі гімназії, згідно акту від 09.12.2016р.;
- 04.09.2020

р.

№

1052/18.03

інформацію «Про розгляд клопотання»

адміністрація

гімназії

отримала

«…щодо планування реставраційних

робіт Миколаївської гімназії №2..» від начальника управління капітального
будівництва Миколаївської міської ради Григорія Патоки. У цьому документі
було зазначено, що «16.07.2019р. управлінням було отримано дозвіл на початок
виконання будівельних робіт за № 113191970123. Відповідно до висновку
експертної організації ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» встановлено, що
проектна документація по даному об’єкту розроблена… і може бути затверджена
в установленому порядку», «…кошти для виконання будівельно-монтажних робіт
по даному об’єкту будуть передбачені при формуванні бюджету міста на 2021 та
за наявною інформацією, даний об’єкт будівництва також включено до програми
Президента України «Велике Будівництво»;
- 26.02.2021р. №20-025-21 адміністрація Миколаївської гімназії №2
отримала

(на повторний запит) результати обстеження будівлі гімназії №2,

пам’ятки архітектури місцевого значення від експерта ТОВ «Автограф-Н» Н.О.
Стерпул, у якому зазначено, що «середньозважений фізичний знос конструкцій
будівлі становить 50,6%, що дозволяє оцінити технічний

стан будівлі як

аварійний.» У цьому ж документі зазначено, що «Пройшло декілька років і
ніяких робіт з підсилення конструкцій будівлі не виконувалось. Доводжу до
Вашого відома, що при даному технічному стані несучих дерев’яних ферм
можливе їх миттєве руйнування з обрушенням горищного покриття, що
може викликати загибель людей.»
- 09.03.2021 р. комісією у складі:
Петров А.Л., заступник міського голови Миколаївської міської ради;
Пялик Г.О., заступник начальника управління капітального будівництва
Миколаївської міської ради;
Личко Г.В., начальник управління освіти Миколаївської міської ради;
Стерпул Н.О., експерт, автор проекту «Реставрація Миколаївської
гімназії №2 (пам’ятки архітектури місцевого значення «Міське дівоче
училище» (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул.
Адміральській, 24 у м. Миколаєві»;

Ціолковська

Г.Ф.,

провідний

інженер

групи

з

господарського

обслуговування закладів освіти управління освіти Миколаївської міської
ради;
Федоренко В.О., директор Миколаївської гімназії №2;
Горбуль І.В., директор ТОВ «Південьбуд Миколаїв ЛТД»;
Годор О.П., начальник інженерно-технічного відділу управління
капітального будівництва Миколаївської міської ради
було складено «Протокол комісійного обстеження будівлі гімназії №2, пам’ятки
архітектури місцевого значення, за адресою: вул. Адміральська, 24, м. Миколаїв»
у якому, зазначено рішення, які стосуються тільки директора Миколаївської
гімназії №2 Федоренка В.О.:
1. «..здійснити

заходи щодо закриття частини будівлі… та недопущення

тимчасового або постійного перебування учнів та персоналу учбового закладу в
аварійну частину будівлі…»;
2. «… здійснити заходи щодо спостереження зміни стану конструкцій будівлі:
встановити на них маяки і проводити ретельне спостереження за поведінкою
тріщин і конструкції в цілому, вести спостереження за станом швів і
з’єднувальних металевих конструкцій (зварних, клепаних, болтових) тощо.»
- 17.03.2021р. адміністрація гімназії провела попередні перемови щодо
зустрічі з Кім В.О. щодо «…прийняття рішення Миколаївської міської ради щодо
виділення коштів на реставраційні роботи»;
- 18.03.2021р.

№25/03

адміністрація

Миколаївської

гімназії

№2

отримала листа від експерта ТОВ «Автограф-Н» Н.О. Стерпул після повторного
(09.03.2021р. ) «…візуального огляду дерев’яних конструкцій даху і горищного
перекриття..». У документі зазначено, що необхідно «закрити частину будівлі
Гімназії №2 – пам’ятку архітектури (а саме: приміщення музею, бібліотеку,
кабінет №11, коридор, який примикає до цих приміщень), де можливе миттєве
локальне обрушення конструкцій.»
- протягом 22 – 24 березня 2021 року небайдужими до долі гімназії
педагогами, батьками та випускниками було проведена певна робота щодо

інформування громадськості міста через медіа-ресурси та соціальні мережі,
зареєстровано звернення до міського голови та відправлена інформація до офісу
Президента України з проханнями допомогти зберегти освітній заклад.
- 24.03.2021р. на сайті Миколаївської міської ради було розміщено
«Петицію щодо забезпечення життєдіяльності Миколаївської гімназії №2 як
муніципального освітнього закладу» на ім’я мера м. Миколаєва та депутатського
корпусу Миколаївської міської ради «..із проханням взяти діяльну участь у
вирішенні питання про виділення коштів на реконструкцію приміщення
гімназії…» У цьому документі також було нагадування про те, що «На сьогодні
гімназія має проектно-кошторисну документацію, яка пройшла державну
експертизу, проведено тендер на будівництво, отримано дозвільну документацію,
проте кошти міська рада не виділяла».
Отже, адміністрація Миколаївської гімназії №2, постійно опікувалася
питанням безпеки та комфорту здобувачів освіти та працівників гімназії, при
цьому не припинялася звичайна робота освітнього закладу, яка приносила плоди у
вигляді перемог у конкурсах, рейтингу ЗНО та високому рівні знань випускників
гімназії з усіх базових дисциплін та іноземних мов.
Ми сподіваємося на небайдужість наших випускників, батьків наших
учнів сьогодні щодо допомоги у вирішенні питання збереження не тільки будівлі
Миколаївської гімназії №2 а і в збереженні наших колективів учнівського,
педагогічного та технічних працівників тощо.
Два важливих питання на сьогодні, які потребують вирішення:
1) Гроші на здійснення реставраційних робіт згідно затвердженого
проекту;
2) Безпечне і зручне місце розташування класів гімназії з педагогічним
колективом та технічними працівниками для продовження якісного освітнього
процесу на час здійснення реставраційних робіт у будівлі по вул. Адміральській,
24. На сьогоднішній день (24.03.2021) пропозицій для закладу, які б відповідали
вищезазначеним вимогам не надійшло.
Інформація підготовлена соціальним педагогом Миколаївської гімназії №2
Городищенко Т.Л. за наданими адміністрацією освітнього закладу документами

