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1. Вступ звіту 

 

Предмет договору: «Послуги з проведення технічного обстеження будівельних конструкції 

будівель Навчально-адміністративного корпусу № 1, Навчально-лабораторного корпусу № 2, 

Навчально-лабораторного корпусу № 3, Навчально-лабораторного корпусу № 4 

Національного університету «Чернігівська політехніка» за адресою: м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 95, що зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії російської федерації» 
  (назва, місцезнаходження об'єкта)  

 

Замовник/забудовник:  Національний університет «Чернігівська політехніка 

      (найменування замовника, його місце 

місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти) 

 

 Відповідальний виконавець:  Безпалько М.В.  кваліфікаційний сертифікат АР 

№018257    

 

                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

 

м. Чернігів, 2022р. 

(місце та рік складання звіту)  

 

       Мета та задачі обстеження: 

  Роботи з технічного обстеження об’єкта: 

 « Послуги з проведення технічного обстеження будівельних конструкції будівель Навчально-

адміністративного корпусу № 1, Навчально-лабораторного корпусу № 2, Навчально-

лабораторного корпусу № 3, Навчально-лабораторного корпусу № 4 Національного 

університету «Чернігівська політехніка» за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, що 

зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії російської федерації»   

      

 (назва та місцезнаходження об'єкта) 

Підставою для виконання даної роботи є договір укладений між замовником та ПП 

«ЮА ІНЖИНІРИНГ».  

 Проведено візуальне обстеження будівельних конструкцій об'єкта щодо 

технічного стану об’єкту, пошкоджень від обстрілів будівельних конструкцій для 

визначення можливості подальшої експлуатації об’єкта та проведення будівельних 

робіт на об’єкті. Виконавець проводить роботи з технічного обстеження відповідно 

до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт 

(послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури серії АР №018257, виданий 

атестаційною архітектурно-будівельною комісією від 

23.12.2021р.                                                                                 

(серія  і  номер  кваліфікаційного  сертифіката, ким та коли виданий)  

 

Технічне обстеження об’єкта включає в себе наступні етапи: 

 

 ознайомлення з існуючою документацією; 
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 виявлення дефектів та пошкоджень будівельних конструкцій; 

 інструментальні заміри величин виявлених дефектів та пошкоджень 

будівельних конструкцій; 

 проведення фотозйомки будівельних конструкцій та виявлених пошкоджень; 

 визначення технічного стану об’єкта; 

 розроблення у разі необхідності рекомендацій щодо забезпечення безпечної 

експлуатації об’єкта; 

 складання звіту за результатами технічного обстеження.  

 

Виконано відповідно вимог нормативних документів та діючого законодавства 

України. 

Роботи проводились з врахуванням вимог: 

- Постанови КМУ №257 від 12 квітня 2017р «Про затвердження порядку проведення 

обстеження прийнятих в експлуатацію обєктів будівництва» 

- ДСТУ –Н.Б.В.1.2-18:2016 « Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення 

їх технічного стану. 

- ДСТУ Б В.2.6-210:2016 Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що 

експлуатуються 

- МЕТОДИКИ обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, 

бойових дій та терористичних актів 
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2. Коротка характеристика об’єкту  

 
2.1. Загальні дані 

       Об'єкт, що обстежується, розміщений за адресою: м. Чернігів, вулиця Шевченка, 95   

                                                                                                                               (місцезнаходження об'єкта) 

                 
Код по ДКБС 1263.2     Будівлі вищих навчальних закладів   

 

         Цей район належить до району :  -  VI-го району снігового покрову (172 кг/м2); 

                                                                         -   ІІ-го району вітрового тиску (41 кг/м2); 

                                                                         -  територія  забудови не підроблювальна та не  

                                                                            підтоплювальна.  
                         (за характеристичними значеннями  ваги снігового покрову, вітрового тиску;   

з підроблювальною або підтоплювальною територією)  

 

     Розрахункова сейсмічність - до 6,0 балів. 

Рельєф ділянки спокійний,  без значних ухилів.    
 

     Вогнестійкість об’єкта - ІІ ступеню (згідно з додатком В  ДБН В.1.1.-7-2016 "Захист від пожежі.  

Пожежна безпека об'єктів будівництва"). 

Група капітальності, згідно КПД-204/12 Україна 193-91 – ІІ з терміном експлуатації 125 років 

  

 

     Клас наслідків  -  СС2       згідно ст.32 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»,  ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної  документації на будівництво", ДСТУ 

8855:2019 Будівлі та споруди  «Визначення класу наслідків (відповідальності) 

     Об'єкт зведено підрядним способом будівництва. 

 

     Проектна та робоча документація у балансоутримувача -  наявна 
                                                                                                                                                        (в наявності, частково в наявності, відсутня) 

 

     Попередні обстеження об'єкта -   не встановлено 
                                                                                              (коли і ким проводились або не проводились) 

    Дані про геологічні умови на цей час відсутні 
                                                                                     (наявні, відсутні). 
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2.2. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ  

  
 
Об'єкт Корпус №4:   9-ти поверхова будівля Г подібної форми в плані для 3 поверху, складної 
форми в плані для 1,2-го поверху, висота пов. –  3,0 м   
Конструктивна система будівлі:    змішана несучі цегляні стіни та з/б колони з з/б балками та з/б 
перекриттям; 
Фундаменти –  залізобетонні ; 
    (стрічкові зі збірних залізобетонних блоків, з паль, стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо) 

Підвал, техповерх –  присутній; 
Стіни – цегла;  
 (з блоків, штучного і природного каменю, з несучих панелей тощо)  
Зовнішнє оздоблення –  без оздоблення ; 
   (облицювальна плитка, сайдинг, облицювальна цегла тощо)  

Внутрішнє оздоблення -  штукатурка, фарба, кахельна плитка; 
   (штукатурка, гіпсокартон, тощо) 

Утеплювач (зовнішніх стін, покриття) –  зовнішні стіни – відсутнє, покрівля –  бетон, керамзит. 
     (мінераловатні плити, пінопласт, базальтові мати тощо) 

Перекриття (покриття) –  з/бетонне;                                
   (зі збірних монолітних плит,   монолітні залізобетонні, дерев'яні тощо) 

Підлога –  паркетна, кахельна,бетонна ;   
                   (дерев'яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо) 
 Сходи – залізобетонні;  
             (по сталевих  косоурах, залізобетонні, дерев'яні тощо) 
Балкони, козирки, лоджії  - наявні, з/б; 
         (монолітні, збірні залізобетонні, дерев'яні, металеві тощо) 
Покрівля –  рулонна;  
                 (рулонна, мастична, шиферна, металева, черепична, м/черепична, з полімерних виробів тощо) 

Вікна – дерев’яні, металопластикові,алюмінієві; 
        (дерев'яні, металопластикові, зі склоблоків тощо)  
Вхідні двері – алюмінієві;  
                (металеві, дерев'яні, комбіновані тощо) 
Електропостачання на об'єкті – наявне; 
                    (освітлення, обігріву, підключення побутових приладів) 

Опалення – централізоване; 
              (автономне або централізоване, камінне, пічне, газове чи електричне)  

Системи водопроводу та водовідведення (каналізації) –    наявне; 

(наявне або відсутнє, матеріал труб: пластикові, металеві, чавунні тощо) 

Вентиляція –  природна, примусова. 
         (природна, канальна тощо) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 
 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 

     Під час технічного обстеження були оглянуті конструкції  зовнішніх стін, перекриття, інженерних 
мереж. 
 
Основи і фундаменти: 

Основні можливі дефекти та пошкодження фундаментів з віднесенням до відповідної категорії 

стану наведені в табл. В1.1 

 

Категорія 1 – нормальний стан, категорія 2 –задовільний стан, 3- непридатний до нормальної 

експлуатації стан, 4- аварійний стан.  

Згідно обстеження стан конструкцій фундаментів будівлі-1 (нормальний стан) 

Кам’яні та армокам’яні конструкції  

Основні можливі дефекти та пошкодження кам’яних конструкцій з віднесенням до відповідної 

категорії стану наведені в табл. В3.1 
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Категорія 1 – нормальний стан, категорія 2 –задовільний стан, 3- непридатний до нормальної 

експлуатації стан, 4- аварійний стан.  

Згідно обстеження стан конструкцій будівлі -2 (задовільний стан),   

Залізобетонні конструкції 

Основні можливі дефекти та пошкодження залізобетонних конструкцій з віднесенням до 

відповідної категорії стану наведені в табл. В.2.1 ДСТУ –Н.Б.В.1.2-18:2016 
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Категорія 1 – нормальний стан, категорія 2 –задовільний стан, 3- непридатний до нормальної 

експлуатації стан, 4- аварійний стан.  

Згідно обстеження стан конструкцій залізобетонних конструкцій будівлі  -1 (нормальний),  
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Зведений опис  результатів технічного обстеження з виявленими недоліками (дефектами, 
пошкодженнями) наведено в таблиці 1. 

 Таблиця 1 
N№ 
з/п 

Опис виявлених недоліків 

1 2 

1 Фундаменти, вимощення, ґанки 

 

Стан фундаментів корпусу в цілому нормальний.  
Дефекти: 

 Відсутнє утеплення цокольної частини будівлі; 

 Наявне розшарування вимощення по периметру будівлі; 

 Наявне розшарування оздоблювального шару цокольної частини будівлі,  
 

2 Стіни, стеля, вікна, двері 

 

Стіни та перегородки: Стан несучих  стін корпусу в цілому задовільний. 
Дефекти: 

 

 Наявне локальне місцями відшарування оздоблювального шару штукатурки  
 Наявні тріщини в цегляних перегородках з шириною розкриття до 3мм 

Стеля: 
 Пошкодження підвісних стель внаслідок замокання 

 Локальні місцеві тріщини в шпаклівці стель, її відшарування 

Вікна 
 Руйнація всіх дерев’яних вікон будівлі(розбите скло, пошкоджена фурнітура, тріщини, 
перекоси рам) 

 Всі деревяні та алюмінієві вікна не відповідають сучасним нормам по 
енергозбереженню 

 Руйнація деяких м.п вікон(розбиття склопакетів, тріщини та сколи профілів в 
місцях ответних планок фурнітури, завісів, пошкодження фурнітури 

 Пошкодження алюмінієвих вікон (розбиття скління) 

 Руйнація віконних відкосів, тріщини та відшарування штукатурки, пошкодження 
підвіконь 

 Розміщення та ступінь пошкодженості вікон зазначені на планах поверхів та в 
фотофіксації по приміщенням 

Двері внутрішні 

 Пошкоджень від вибухової хвилі деревяних та алюмінієвих дверей. Розміщення – див. 
поповерхові плани 

Підлоги 

- Локальні пошкодження лінолеуму та паркету в окремих приміщеннях внаслідок 

замокання ( див. поповерхові плани та фотофіксацію по приміщенням) 

3 Перекриття, покрівля 

 

Стан перекриття корпусу нормальний. 

 Відлущування штукатурки з плит перекриття 

 Покрівля рубероїдна нещодавно відремонтована, пошкоджень від осколків та 
вибухів при візуальному огляді не виявлено 
Пошкодження оголовків вентшахт покрівлі, парапетних плит покрівлі викликані 
тривалими атмосферними впливами та не пов’язані з війною  

 

4 
Інженерні мережі (опалення, водопостачання, водовідведення, 
електропостачання, вентиляція) 
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   Мережа опалення зруйнована. Всі радіатори опалення чавунні типу МС140 
внаслідок вибухів та від замерзання –розмерзання розірвало. Відновленню чавунні 
радіатори не підлягають. Сталеві труби місцями також розірвало.  

 Мережі водопостачання та каналізації вичерпали термін експлуатації; 

 В наслідок корозії металу та граничного терміну експлуатації наявний фізичний знос 
вентиляційної системи будівлі; 
 
 

 
 
 

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ 
(ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ)  

 
     За результатами проведеного  технічного  обстеження  корпусу №4 об'єкта «Навчально-

лабораторного корпусу № 4», стан будівлі  оцінюється  як задовільний. Придатний для виконання 

будівельних робіт з реконструкції, капітального ремонту. 

 

Замовнику слід   виконати   роботи   згідно   з рекомендаціями, наведеними у таблиці 2. 

         Таблиця 2. 
N№ з/п 
згідно з             

виконання 
таблицею 

1 

Рекомендації  щодо  усунення недоліків 
(дефектів, пошкоджень) 

термін 
виконання 

1 Зовнішні стіни, перекриття, інженерні мережи 

 Для можливості подальшої експлуатації виконати першочергові роботи: 

 Заміну критично пошкоджених м.п вікон та всіх пошкоджених 
дерев’яних та алюмінієвих вікон на нові м.п енергозберігаючі з опором 
теплопередачі не менше 0.75  (м2*К)/Вт ; 

  Ремонт некритично пошкоджених м.п вікон шляхом регулюванням 
фурнітури 

 Ремонт стель: виконання нових підвісних стель замість вздутих в 
приміщенні архіву , ремонт шпаклівки стель під пофарбування; 

 Заміну пошкоджених внутрішніх дерев’яних дверей 

 Заміну пошкоджених алюмінієвих дверей на  м.п  

 Відновлення системи опалення: заміну або ремонт труб, повну заміну 
радіаторів опалення. Замість зруйнованих чавунних встановити панельні 
стальні радіатори. Передбачити встановлення термоголівок на радіаторах 
 
В перспективі вся будівля потребує комплексної термомодернізації з 
виконанням наступних робіт: 
 

 Відновити систему вентиляції; 

 Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації; 

 Заміну електромереж 

 Облаштування ІТП з погодозалежним  регулюванням 

 Розробити рішення по утепленню зовнішніх стін, фундаментів, 
перекриття. Ізоляцію стін пропонується виконувати за системами 
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зовнішнього утеплення відповідно до ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція 
будівель»; 

 Капітальний ремонт опорядження приміщень 
 

5.ВИСНОВОК  
 

     За результатами проведення технічного обстеження Навчально-лабораторного корпусу № 4 

об'єкта «Послуги з проведення технічного обстеження будівельних конструкції будівель 

Навчально-адміністративного корпусу № 1, Навчально-лабораторного корпусу № 2, 

Навчально-лабораторного корпусу № 3, Навчально-лабораторного корпусу № 4 

Національного університету «Чернігівська політехніка» за адресою: м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 95, що зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії російської федерації»  
(назва, місцезнаходження об'єкта, його основні показники, прізвище, найменування замовника) 

 

a) Згідно ДСТУ –Н.Б.В.1.2-18:2016 « Настанова щодо обстеження будівель і споруд для 

визначення їх технічного стану. 

 

- За попередньою оцінкою фундаменти триповерхової частини будівлі відповідають стану 

нормальний (перша категорія технічного стану),  

- Стіни,  відповідають стану задовільний (друга категорія технічного стану), 

- Плити перекриття триповерхової частини будівлі відповідають стану нормальний (перша 

категорія технічного стану) 

 

 стан ни будівлі в цілому визначається як  задовільний (друга категорія технічного 

стану). Придатний для експлуатації та реконструкції (капітального ремонту). 

 б) Згідно МЕТОДИКИ обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок 

надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів стан ини будівлі в цілому визначається 

як  I. Наявні незначні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, але без порушення 

вимог щодо механічного опору та стійкості за граничним станом першої та другої групи.  

Рекомендовано виконання робіт з відновлення шляхом поточного та/або капітального 

ремонту об’єкта 

 

Для забезпечення надійної та безпечної  експлуатації  об'єкта необхідно  усунути виявлені під 

час технічного обстеження недоліки (дефекти,  пошкодження),  зазначені  у   рекомендаціях.      

   

       Звіт про   проведення   технічного   обстеження   будівельних  конструкцій    об'єкта  склав: 

 
 
Відповідальний виконавець                         ____________  М.В. Безпалько 

              М.П. 

                                                     «___» _____________ 2022р.                   
 
* Примітка:  Надані рекомендації не являються проектним рішенням щодо усуненням виявлених дефектів. Для 

розроблення проектних рішень організація балансоутримувач повинна звернутись до проектної організації для 

розроблення проектно-кошторисної документації щодо реконструкції даного  об’єкта. 
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Д О Д А Т К И 

 

Додаток А. Стандарти. Основні нормативні документи та методична 
література. 

1 ДБН В. 1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації 
 

2 ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд 
 

3 ДБН В. 1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість 
 

4 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги 
 

5 ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 1 
 

6 ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної 
безпеки будівель і споруд 
 

7 ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів 
 

8 ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
 

9 ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції Основні положення 
 

10 ДБН В.2.6-161:2017 Дерев'яні конструкції. Конструкції будинків і споруд 
 

11 ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених 
пунктів 
 

12 НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні 
 



 

17 

13 ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та 
оцінки їх технічного стану 
 

14 ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. 

 
  

 


