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1.ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Технічний звіт виконано відповідно до договору, 

укладеного між Національним юридичним університетом ім. 

Ярослава Мудрого (надалі іменується «Замовник») та То-

вариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна фір-

ма «Містобудпроект». 

На проведення робіт з обстеження будівельних конс-

трукцій відповідальний виконавець має кваліфікаційний 

сертифікат провідного експерта, класу наслідків «СС3», 

сер. «АЕ», №005066, виданий «Асоціацією експертів буді-

вельної галузі» 18 квітня 2018 р.; провідний архітектор 

має кваліфікаційний сертифікат сер. «АА», № 002596, ви-

даний «Атестаційною архітектурно-будівельною комісією», 

виданий 24 грудня 2015 р. Див. Додаток А. 

 

Об'єктом дослідження є будівлі Полтавського юридич-

ного інституту, відокремленого структурного підрозділу 

«Полтавський фаховий коледж» Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого: 

1. Нежитлові будівлі літ. «А-3,А-4» (учбовий корпус) по 

пр.Першотравневому, 14;  

2. Громадські будівлі: будівлі літ. «А-2-6-8» (учбовий 

корпус),  літ. «В-9» (гуртожиток) по 

пр.Першотравневому, 5;  

Мета роботи: діагностика технічного стану доступнос-

ті навчальних приміщень, нежитлових приміщень та гуртожи-

тку для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення (МГН) Полтавського юридичного інституту, відо-

кремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий 



4 
 

коледж» Національного юридичного університету ім. Яро-

слава Мудрого. 

Робота виконана в наступній послідовності: 

- проведено збір вихідних даних; 

- проведено візуальне обстеження; 

- на підставі вихідних даних, матеріалів обстежен-

ня, виконано аналіз інженерно технічного стану; 

- складено висновок. 

 

2. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Замовником надана технічна документація у вигляді 

технічних паспортів, виконаних ПП Полтавське  бюро тех-

нічної інвентаризації «ІНВЕНТАРИЗАТОР»: 

1. Нежитлові будівлі літ. «А-3,А-4» (учбовий корпус) по 

пр.Першотравневому, 14. 

2. Громадські будівлі: будівля літ. «А-2-6-8» Учбовий 

корпус;  будівля літ. «В-9» Гуртожиток по 

пр.Першотравневому, 5.  

3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

При виконанні роботи використані нормативні документи: 

- ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження 

будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічно-

го стану; 

- ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи; 

- ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конс-

трукції; 

- ДБН В.1.2-14-2018 Загальні принципи забезпечення 

надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд; 

- ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і спо-

руд. Основні положення; 
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- ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. 

Основні положення. 

 
 

4.ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ 

Будівлі Національного юридичного університету 

ім. Ярослава Мудрого, що підлягали обстеженню розташо-

вані в м. Полтава за вищевказаними адресами, розташова-

ні на місцевості IV типу. 

Вітрове навантаження для 3-го вітрового району - з 

характеристичним значенням вітрового тиску 500 Па. 

Вітрове навантаження при ожеледі для 3-го вітрового 

району - з характеристичним значенням вітрового тиску 

250 Па. 

Снігове навантаження прийняте для 5-го району - з 

характеристичним значенням снігового покриву 1600 Па. 

Величина ожеледного навантаження прийнята для 3-го 

району - с характеристичним значенням товщини стінки 

ожеледі 19 мм. 

Клімат району — помірно-континентальний. 

Середньорічна температура повітря +9,30С. Серед-

ньорічні температури: літня +23,9С, зимова -5,50С. Аб-

солютна мінімальна температура повітря становить –

29,2С. Абсолютна максимальна температура повітря стано-

вить +39,4С. Середньорічна кількість опадів становить 

593 мм. Максимальна середньомісячна кількість опадів у 

червні складає 65 мм. Середня температура по місяцях 

наведена в табл. 1.  
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Табл. 1. 

Місяць року 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура повітря, 0С 

-4,1 -3,2 1,8 9,8 16,3 20,2 22,4 21,9 15,8 8,8 2,9 -1,4 

 
 

Переважаючими вітрами є: в зимовий період – східно-

го напрямку із середньою швидкістю 4,5 м/с, в літній 

період - східного та південного напрямків і з середньою 

швидкістю вітру 3,3 м/с. 

 
 

5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУДІВЕЛЬ 

 

1. Нежитлові будівлі літ. «А-3,А-4» (учбовий кор-

пус) 3-х, 4-х поверхові з підвалом та цокольним повер-

хом, ліфти відсутні, складної форми на плані, по 

пр.Першотравневому, 14 ;  

 2. Громадські будівлі: будівля літ. «А-2-6-8» Учбовий 

корпус, будівля 2-х, 6-и, 8-и поверхова з цокольним та 

технічним поверхом, обладнана ліфтами, складної форми 

на плані, розташована по пр.Першотравневому, 5;  

 будівля літ. «В-9» Гуртожиток, 9-и поверхова з цоколь-

ним та технічним поверхом, обладнана ліфтами, складної 

форми на плані, примикає до будівлі літ. «А-2-6-8» Уч-

бовий корпус, розташована по пр. Першотравневому, 5.  
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6. ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ І КОНСТРУКТИВНІ 
РІШЕННЯ ОБ’ЄКТІВ 

На підставі проведеного інженерно-технічного обсте-

ження стану доступності навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення бу-

дівель Полтавського юридичного інституту, відокремлено-

го структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж» 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудро-

го:  

1. Нежитлові будівлі літ. «А-3,А-4» (учбовий корпус) по 

пр. Першотравневому, 14. 

2. Громадські будівлі: будівля літ. «А-2-6-8» Учбовий 

корпус;  будівля літ. «В-9» Гуртожиток по пр. Першотра-

вневому, 5, 

встановлено, що: 

1. На відкритих індивідуальних автостоянках біля 

будівель виділені місця для транспорту інвалідів. Місця 

для паркування автотранспорту людей з інвалідністю роз-

ташовані у безпосередній близькості до входу у обстежу-

вані приміщення. Шлях від місця стоянки до будівлі без 

бар’єрів. 

2. Вхід до приміщень будівель: 

1. Нежитлові будівлі літ. «А-3,А-4» (учбовий корпус) по 

пр.Першотравневому, 14. 

2. Громадські будівлі: будівля літ. «А-2-6-8» Учбовий 

корпус; будівля літ. «В-9» Гуртожиток по 

пр.Першотравневому, 5, 

обладнано стаціонарними пандусами а також табличками з 

відповідною інформацією про пандус та напрямок руху для 

маломобільних груп населення, що розташовані на прийня-



8 
 

тній для маломобільних груп населення висоті (у т. ч. 

для інваліда на візку). Уздовж сходів та пандусів вста-

новлені огорожі з поручнями. Поручні перил сходів та 

пандусів безперервні по всій довжині. Матеріал, що ви-

користовується в якості покриття пандусів жорсткий, не 

слизький і легкий у догляді. Краї пандусів захищені су-

цільним піднесенням у вигляді бровки; 

доступні для маломобільних груп населення ширина вхід-

них дверей та розміри тамбурів відповідають вимогам ДБН 

В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд, п.п. 

6.1.7; 6.2.1). 

3. Доступність до другого та вищих поверхів будівлі: 

Громадські будівлі: будівля літ. «А-2-6-8» Учбовий кор-

пус; будівля літ. «В-9» Гуртожиток по 

пр.Першотравневому, 5,  

забезпечується наявністю ліфтів, розмір кабіни яких ві-

дповідають вимогам п 6.3.32 ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзив-

ність будівель і споруд. 

4. Наявна візуальна інформація про розташування 

пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг. 

Подібна інформація розташована біля дверей входів в ос-

новні приміщення. 

 

 

7. ВИСНОВКИ 

На підставі інженерно-технічного обстеження стану 

доступності до приміщень для осіб з інвалідністю та ін-

ших маломобільних груп населення будівель Полтавського 

юридичного інституту, відокремленого структурного під-
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Додаток А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОПІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ 

 

 

 

 

 

 

 










