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3. ТЕХНІЧНИЙ  ЗВІТ 

про відповідність державним будівельним нормам, правилам та 

стандартам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення гуртожитку Любешівського технічного 

коледжу Луцького національного технічного університету                      

на вул. Брестській, 5 в смт. Любешів 

 

Організація,  що  провела  обстеження: 

Комунальне підприємство “ВОЛИНЬПРОЕКТ” Волинської обласної 

ради, директор Доротій Анатолій Михайлович. 

Кваліфікаційний сертифікат серія АЕ №000539 від 31.07.2012р. 

(технічне обстеження будівель і споруд) – експерт Радивонік Л.Є.  

Замовник: Любешівський технічний коледж Луцького національного 

технічного університету. 

Дата  проведення  обстеження: березень 2020 року.                       

Мета обстеження: визначення відповідності державним будівельним 

нормам, правилам та стандартам щодо доступності для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення гуртожитку Любешівського технічного 

коледжу Луцького національного технічного університету на вул. Брестській, 

5 в смт. Любешів. 

Обстеження проведено начальником архітектурно-будівельної групи 

Маковським І.В., провідним інженером - проектувальником (експертом)  

Радивонік Л.Є., інженером - проектувальником Дячуком І.І. в  присутності 

представника Замовника.  

Обстеження здійснено візуальним методом та за допомогою 

інструментів: 

- фотоапарат Canon PowerShot A800; 

- лазерна рулетка Leica DISTOTM D2; 

- рулетка металева Topex Magnetic – 5,0м; 

- штангенциркуль, ціна поділки 0,1мм; 

- металева лінійка, ціна поділки 1,0мм.  
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а). Фактичні характеристики і конструктивні параметри будівельних 

конструкцій на момент обстеження. 

 Обстежуваний зовнішній пандус при головному вході в гуртожиток 

виконаний з бетону. Габарити пандуса: ширина-1,2м, довжина - 3,1м, 

висота - 0,5 м.  

 

 

б). Перелік та результати аналізу виявлених відхилень від проектної 

документації та будівельних норм і стандартів  

- при обстеженні конструкцій зовнішнього пандуса при головному вході 

в гуртожиток виявлено тріщини в бетоні, ненормативний ухил пандуса, 

див. фото № 2, порушено вимоги ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність 

будівель і споруд”, п.11.3 «Технічний регламент будівельних виробів 

будівель і споруд» (постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 

2006 р. № 1764). 

 

 

в). Дані щодо відповідності будівельних конструкцій основним 

вимогам встановлених Технічним регламентом будівельних виробів, 

будівель і споруд. 

№ п/п 
Будівельні конструкції, 

інженерні мережі і системи 

Відповідність основним вимогам 

Технічного регламенту будівельних 

виробів, будівель і споруд 

1. Зовнішній пандус при 

головному вході в 

гуртожиток 

Забезпечує механічний опір та 

стійкість, не забезпечують безпеку 

експлуатації 
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г). Обґрунтування причин виникнення дефектів і пошкоджень, 

прогнозування їх подальшого розвитку і впливу на технічний стан 

будівельних конструкцій. 

Дефекти, пошкодження будівельних конструкцій виникли частково 

внаслідок неякісного будівництва, невідповідності об’єктів будівельним 

нормам і правилам та тривалий період експлуатації будівлі без необхідного 

ремонту, без приведення будівельних конструкцій до діючих будівельних 

норм і правил. 

Наявні дефекти, пошкодження будівельних конструкцій можуть в 

подальшому збільшуватись та привести зовнішній пандус гуртожитка до 

категорії технічного стану «3» – непридатний до нормальної експлуатації.  

 

 

д). Обґрунтовані рекомендації щодо вжиття заходів до забезпечення 

надійності та безпеки під час експлуатації об’єкта, зокрема (за 

необхідності) рекомендації  щодо:  

- Умов безпеки, яких слід дотримуватись на об’єкті, віднесеному 

до категорії технічного стану «3» (непридатний до нормальної 

експлуатації) або «4» (аварійний) 

Будівельні конструкції, які відносяться до категорії технічного стану 

«3» (непридатний до нормальної експлуатації) або «4» (аварійний) відсутні, 

відповідно вживати заходів безпеки при експлуатації немає потреби.   

- Заходів з технічного обслуговування об’єкта: 

При категорії технічного стану «2» - задовільна, технічне 

обслуговування будівлі необхідно проводити згідно «Правила утримання 

житлових будинків та прибудинкових територій» Наказ №76 від 17.05.2005р. 

ЖКГ України (застосовано), інших нормативних документів. 
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- Заходів з відновлення експлуатаційних властивостей об’єкта, з 

пристосуванням об’єкта до зміни умов використання, або 

виведення його з експлуатації 

Згідно виявлених дефектів, пошкоджень, відхилень від будівельних 

норм та правил необхідно вжити наступні заходи з відновлення 

експлуатаційних властивостей: 

 провести ремонт зовнішнього пандуса при головному вході в 

гуртожиток із влаштуванням нормативного ухилу 1:12 для 

доступу маломобільних груп населення згідно вимог ДБН В.2.2-

40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд”. 

 

 

е). Дані щодо строку проведення наступного обстеження 

Для категорії технічного стану «2» – задовільний, при дотриманні 

вимог нормативних документів по експлуатації, строк наступного 

обстеження необхідно проводити через 6 років. При виявленні 

дефектів, деформацій, пошкоджень, які істотно впливають на несучу 

здатність конструкцій термін чергового обстеження може бути 

скорегований. 

 

 

ж). Висновки щодо технічного стану будівельних конструкцій, 

зовнішнього пандуса. 

Технічний стан будівельних конструкцій зовнішнього пандуса при 

головному вході в гуртожиток – задовільний, Згідно вимог п.5.4 

табл.5.1 СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009 «Правила визначення 

фізичного зносу житлових будинків» (застосовано), нормальна 

експлуатація зовнішнього пандуса при головному вході в гуртожиток 

можлива лише при умові проведення ремонту. 
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Підстава: 

 

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»; 

- “Технічний регламент будівельних виробів будівель і споруд” 

(постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764); 

- “Правила утримання житлових будинків та прибудованих 

територій. Наказ №76 від 17.05.2005р. ЖКГ України” (застосовано); 

- ДСТУ – Н Б В.1.2-18:2016 “Настанова щодо обстеження будівель і 

споруд для визначення та оцінки їх технічного стану”. 

 

Обстеження та технічний звіт виконали:   
 

Начальник архітектурно-будівельної групи    І.В. Маковський  
 

 

Провідний інженер - проектувальник (експерт) 

кваліфікаційний сертифікат        Л.Є. Радивонік   

серія АЕ № 000539 від 31.07.2012р. 
 

Інженер-проектувальник        І. І. Дячук  

  



Фотофіксація 

 
Фото №1 

 
Фрагмент фасаду головного входу в гуртожиток  

 

Фото №2 

 
Зовнішній пандус при головному вході в гуртожиток 
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