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Технічне завдання:

Обстеження технічного стану будівлі Чернігівського обласного навчально 
курсового комбінату по просп. Перемоги, 33 в м. Чернігові

1. Мета роботи:
- проведення обстеження технічного стану будівлі Чернігівського 

обласного навчально-курсового комбінату по просп. Перемоги, 33 в м.
Чернігові

з метою визначення можливості безпечної та надійної експлуатації
приміщення будівлі.

2. Завдання:

2.1. Проведення обстеження в обсязі, необхідному для оцінки технічного 
стану будівлі в цілому.

2.2. Підготовка технічного звіту про стан будівлі з висновками і 
рекомендаціями щодо проведення проектних робіт з подальшою безпечною 
експлуатацією будівлі.

3. Основні етапи роботи:

3.1. Проведення візуального обстеження.
3.2. Підготовка технічного звіту про стан будівлі щодо подальшої безпечної 
експлуатації.

4. Основні вимоги до результатів роботи:

Результати повинні відповідати вимогам « Нормативних документів з питань 
обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих 
будівель та споруд».

Умови виконання роботи:
Замовник забезпечує доступ до місць проведення обстежень.
Необхідність в кількості місць проведення обстежень та інші додаткові 
роботи, які не передбачені цінником по обстеженню, узгоджуються 
Виконавцем з Замовником.

5. Перелік технічної документації, яка передається по закінченню 
робіт:

висновок експерта про стан будівлі з рекомендаціями щодо проведення 
проектних робіт з подальшою безпечною експлуатацією будівлі.
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ВСТУП

Підставою для виконання даної роботи є договір укладений замовником та 
ФОП Скепська Н.В., який діє на підставі Виписки з Єдиного державного 
реєстру.

Технічним експертом Скепським А.С (атестованим рішенням 
Атестаційної архітектурно-будівельної комісії від 10.03.2017р. №66 та 
зареєстровано у реєстрі атестованих осіб 15.03.2017 року, 
кваліфікаційний сертифікат АБ № 004520 Асоціації експертів 
будівельної галузі 15 березня 2017р.), було проведено обстеження 
технічного стану будівлі Чернігівського обласного навчально-курсового 
комбінату по просп. Перемоги, 33 в м. Чернігові

для визначення можливості щодо подальшої безпечної експлуатації 
приміщення будівлі (без виконання статичних розрахунків).

Вирішувались такі завдання:

1) виконання обстежень в обсязі необхідному для оцінки технічного стану 
будівлі;
2) підготовка висновку експерта за результатами технічного обстеження 
стану будівлі (без виконання перевірочних статичних розрахунків).

Робота виконувалась в такій послідовності:
вивчались об’ємно-планувальні та конструктивні рішення будівлі; 
виконувалось обстеження стану будівель;
на основі отриманих даних з урахуванням дефектів і пошкоджень 

оцінювався технічній стан та придатність до подальшої експлуатації будівлі;
розроблявся технічний акт з рекомендаціями щодо проведення 

проектних робіт реконструкції будівлі.
Роботи виконувались з урахуванням вимог:

- “Нормативних документів з питань обстежень, паспортизації, безпечної та 
надійної експлуатації виробничих будівель і споруд”.
Київ, 1998р.

«Технічному регламенту будівельних виробів, будівель і споруд». 
Затвердженого Постановою КМУ від 20.12.2006 року №1764

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО БУДІВЛЮ.

Земельна ділянка не відноситься до територій із складними інженерно- 
геологічними та техногенними умовами (райони з сейсмічністю 6 балів та 
вище).

Будівля знаходиться за адресою: просп. Перемоги, 33 в м. Чернігові. Будівля
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трьохповерхова. Конструктивна схема будівлі -  стінова з несучими 
зовнішніми та внутрішніми стінами.
Будівля побудована із керамічної цегли, перекриття із залізобетонних плит. 
Фундаменти -  стрічкові бетонні, стан задовільний.
Стіни -  із керамічної цегли, стан задовільний.
Покрівля -  рулонна, стан задовільний.
Перекриття -  залізобетонні плити, стан задовільний.
Зовнішнє оздоблення -  фарбування, кахельна плитка, внутрішнє оздоблення 
-  штукатурка, шпалери, фарбування.
Підлога -  лінолеум, кахельна плитка. Стан підлоги - задовільний.
Вікна -  металопластикові, стан незадовільний.
Двері -  металеві, дерев’яні, стан незадовільний.
Електропостачання на об’єкті передбачено -  для освітлення, підключення 
побутових приладів, напруга -  380 В, стан задовільний.
Опалення -  автономне, газове, стан задовільний.
Система водопроводу та водовідведення (каналізації) -  наявні.
Вентиляція -  канальна, природна.
На час проведення технічного обстеження будівля експлуатується.

2.РЕЗУЛБТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ

Обстеження будівельних конструкцій проводилось з метою 
виявлення дефектів, проведення їх аналізу, визначення технічного стану 
основних несучих конструкцій будівель в цілому.

У відповідності з “ Нормативними документами з питань 
обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих 
будівель і споруд” (Київ, 1998) наведено основні вимоги до технічного стану 
конструкцій і частин будівлі що підлягали обстеженню.

На день обстеження всі основні несучі конструкції знаходились в 
задовільному технічному стані.
Пандус в наявності, згідно з вимогами ДБН В.2.2 -  40:2018 
„Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”.

Фотофіксація
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висновок

по технічному обстеженню стану будівлі Чернігівського обласного 
навчально-курсового комбінату по вул. просп. Перемоги, 33 в м. Чернігові 
не порушують ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та 

капітальний ремонт», ДБН В.2.2-17:2006, санітарно-епідеміологічні 
норми та правила пожежної безпеки та ДБН В.2.2 -  40:2018 

„інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”.

Даний технічний звіт складений на основі аналізу даних обстеження стану
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будівлі. На день обстеження будівля знаходиться в задовільному стані. 
Технічний стан будівлі в цілому оцінюється, як -  задовільний.

За результатами проведеного обстеження експерт Скепський Анатолій 
Семенович вважає, що будівля ВІДПОВІДАЄ вимогам безпечної 
експлуатації та нормативним актам з питань охорони праці, створені 
необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних 
будівельних норм, правил і стандартів.

1. “Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та 
надійної експлуатації виробничих будівель і споруд”. Київ: Держбуд 
України - Держнаглядохоронпраці України, 1999.

2. ДБН В. 1.2-1-95 “Положення про розслідування причин аварій 
(обрушень) будівель, споруд, їх частин і конструктивних елементів” - К.: 
Державний комітет України з питань містобудування та архітектури,

3. Керівництво з експлуатації будівельних конструкцій.
4. ДБН В. 1.2-2:2006 „Навантаження та впливи. Норми проектування”
5. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків та споруд. Бетонні та 

залізобетонні конструкції. Основні положення. Київ Мінрегіонбуд 2011.
6. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СниП 

2.02.01 83)/НИИОСП им. Герсеванова. - М: Строиздат, 1986.
7. ДБН В.2.6-162:2010. Конструкції будинків та споруд.Кам'яні та 

армокам'яні конструкції. Основні положення. Київ Мінрегіонбуд 2011.
8. ДБН В. 1.1-7-2002. Пожарная безопасность строительства./Госстрой 

Украиньї. Киев, 2002.
9. ДБН В. 1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 
основ. Київ Мінрегіонбуд 2009.

10. ДСТУ-Н Б В. 1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд 
для визначення та оцінки їх технічного стану. Київ «УкрНДНЦ» - 2017

11.Постанови КМ № 750 від 08.09.2015р., № 880 від 21.10.2015р., №409 від 
07.06.2017р.

4. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1995.

40:2018 „Інклюзивність будівель і споруд. Основні

А.С.Скепський/
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* ІИ V '

(Зягпупндр
Власенко І.М.Івііур««и̂

(прізвище, ім’я, по Вйпьцрлі)

Експерт
Гегсгракійа^і » ] * . *  

Л»7*7 /ІеІ®

ЛГ*<> ** с*тш*»**' \

ІШ І

Серія АЕ № 004520

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відпющального виконавця окремих видів робіт (послуг), 

пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури
Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що . Скепський Анатолій Семенович
(прізвищі, ім'я, по Батькрві)

пройшовша) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним 
вимогам у сфері діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, професійну 
акціалізацію , необхідний рівень кваліфікації і знань.
Кагегорія. П р о в ід н и й  ек сп ер т бузй вел ьн и й ................

Кваліфікаційний сертифікат гадано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної

юмса* (далі - комісія) в ід_______________№  -

ріш енням______в ід п о в ід н о ї_____________________________________________секції Комісії
15.03.2017

Комісії. 15.03.2017 №66
, затвердженим президією

Зареєстрований у  реєстрі атестованих о с іб . 
за №  Ш

15.03 _20ІІ_року

Роботи (послуги), пов’язані із створенням об’єктів архітектури, спроможність виконання 
н и х  визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель

і споруд класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки).


