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1. ВСТУП 

Робота виконана у відповідності з домовленістю між Комунальним закладом 

Львівської обласної ради «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака» та ФОП Швець І.О., архітектором та інженером-проектувальником у частині 

забезпечення механічного опору та стійкості та Кархутом І.І, кандидатом технічних наук за 

спеціальністю 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”, старшим науковим 

співробітником, провідним експертом з метою встановлення стану несучих конструкцій 

будівлі, її конструктивних особливостей та несучої здатності, відповідності чинним 

будівельним нормам щодо доступності для інвалідів та інших мало мобільних груп 

населення. Дані роботи виконані згідно сертифікату АЕ № 000546 від 31.07.2012 р. 

Будинок мурований. 

 

2. ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЛІ 

Будівля складається з двох корпусів з перепадом поверхів на 1,95 м. 

Конструктивна схема будівлі несучі повздовжні та поперечні цегляні стіни. 

При детальному обстеженні стін встановлювалась їх товщина - 380-510 мм. , 

перегородки муровані товщиною 120 мм. Марка цегли керамічної М75, марка розчину 

М50, що відповідає вимогам чинних будівельних норм. Виявлено, що за час існування 

будинку не було змін у розміщенні дверних та віконних прорізів. В стінах не виявлено 

тріщин від різниці деформацій різних ділянок стін протягом експлуатації будинку. 

 Матеріал конструкцій перекриття – залізобетон. Несуча здатність забезпечена. 

 Матеріал несучих конструкцій стін – кладка з керамічної цегли на цементно-вапняному 

розчині. Розрахунковий опір кладки 12 кг/см2. 

 Товщина стін будівлі 380-510 мм.  

 Фундаменти бетонні стрічкові з шириною підошви 0,5 м.  

Несуча здатність фундаментів та грунтів забезпечена. 

 Технічний стан обстежених конструкцій наступний: 

 несучі муровані стіни - нормальний; 

 конструкції перекриття - нормальний; 

 фундаменти та ґрунти - нормальний; 

 Загальний стан обстежених конструкцій нормальний (за станом найгіршого елемента) і 

вони не потребують проведення ремонту чи посилення. 

  За результатами обстеження несучі конструкції будівлі придатні до нормальної 

подальшої експлуатації. 



3. Доступність до будівлі МГН, заходи щодо інклюзивності 

 Ширина вхідних дверей становить 1.4 м, що відповідає вимогам норм щодо 

забезпечення доступу для інвалідів та інших маломобільних груп населення. Перепад 

відміток між тротуаром та підлогою в середині будівлі дорівнює 300 мм. Наявний пандус 

довжиною 3м. Дефектів у стінах та підлогах не виявлено.  

Площадка перед вхідними дверима має розміри 10,6х1,5 м, що відповідає вимогам ДБН 

В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.» 

Наявні пандус відповідної ширини та ухилу з накриттям дашком, тактильна плитка, написи 

шрифтом Брайля. 

 

Доступність осіб у колісному кріслі ті інших мало мобільних груп населення до 

вхідних дверей коледжу забезпечує зовнішній пандус. Поверхня пандуса проклеєна 

антиковзними стрічками для безпечного пересування колісного крісла. Горизонтальна 

площадка перед вхідними дверима забезпечує зону для маневреності колісного крісла, 

мінімальний діаметр якої становить не менше 1,5 м. 

Ширина вхідного дверного отвору забезпечує доступність МГН всередину будівлі. 

Висота порогу не перевищує 0,02 м. 

В одній частині входу тамбур відсутній, вхід здійснюється безпосередньо до холу 

габаритні розміри якого задовольняють потреби осіб у колісних кріслах та інших мало 

мобільних груп населення та забезпечують зону для маневрування. 

Всередині будівлі,відмітка ۪0,000, шляхи руху по внутрішніх приміщеннях, 

забезпечують безперешкодне пересування. Ширина внутрішніх дверних отворів 

забезпечує доступність МГН до приміщень. Висота порогів не перевищує 0,02 м. 

Ширина дверного отвору в санітарно-гігієнічне приміщення складає 0,92 м, що 

забезпечує безперешкодне пересування осіб на колісних кріслах. 



 Габаритні розміри санітарно-гігієнічного приміщення становлять 1,7х2,34 м, що 

забезпечує стандарт доступності та умови вільного користування таким приміщенням 

мало мобільними групами населення із забезпеченням зони для маневреності крісла 

колісного. 

Санітарно-гігієнічне приміщення оснащене унітазом та умивальником. Встановлені 

поручні для безпечного користування гігієнічними приладами. 

 

 

 

 

 

Для інклюзивної групи населення є навчальний клас 66,7м.кв. Див.арк.1 

 

 

 

 

 

 



4.Література: 
 

 

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

 ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти. Будинки і споруди. 

 ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення 

проектування. 

 ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та  конструктивної  

безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. 

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

визначення та оцінки їх технічного стану.  

  

https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/v_2_2_3/1-1-0-1804
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/v_2_2_3/1-1-0-1804


5. Додатки 
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