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В с т у п
Роботи з проведення експертного обстеження несучих та огороджувальних 

конструкцій будівлі Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи 

Алієвої Ірпінської міської ради Київської області (Київська область, м. Ірпінь, 

вул. Академіка Заріфи Алієвої, 64) виконані у відповідності з технічним 

завданням та договором укладеним із замовником.  

Внаслідок збройною агресією Російської Федерації проти України були 

завдані значні руйнування та пошкодження окремих конструктивних елементів 

будівлі, а також пошкодження інженерних мереж та прилеглої території об’єкту.  

Виконавча та проектна документація для виконання робіт з проведення 

експертного обстеження несучих та огороджувальних конструкцій будівлі та 

визначення технічного стану будівлі - не надані.  

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження на підставі 

кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт 

(послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури, - експерта (інженера) з 

технічного обстеження (сертифікати додаються). 

Висновки та рекомендовані пропозиції виконані згідно з діючими нормами 

і правилами в галузі будівництва та експлуатації і направлені на забезпечення 

надійності та безпечної експлуатації об’єкта. 
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1. Постановка задач
Експертне обстеження несучих та огороджувальних конструкцій будівлі 

Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 з 

вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської 

міської ради Київської області (Київська область, м. Ірпінь, вул. Академіка 

Заріфи Алієвої, 64) виконане в травні 2022 року.  

Роботи виконувались відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 

«Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх 

технічного стану».  

Об’єкт дослідження – будівля Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа 

лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради Київської області 

(Київська область, м. Ірпінь, вул. Академіка Заріфи Алієвої, 64).  

Мета роботи – обстеження несучих та огороджувальних конструкцій 

будівлі та оцінка технічного стану і експлуатаційної придатності будівлі в 

цілому.  

Методи дослідження – аналіз технічної документації, проведення 

візуального обстеження несучих та огороджувальних конструкцій будівлі, 

інструментальні виміри геометричних параметрів будівельних конструкцій з 

виявленням відхилень від проекту, визначення характеристик міцності 

матеріалів основних будівельних конструкцій неруйнівними методами, 

виконання перевірних розрахунків. Опрацювання результатів обстеження та 

визначення технічного стану конструкцій та будівлі в цілому.  

Результат роботи та основні вимоги – результати повинні відповідати 

вимогам Постанови КМУ № 257 від 12 квітня 2017 р. «Про затвердження 

порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів 

будівництва», надати рекомендації із забезпечення надійності й безпечної 

експлуатації будівлі. 
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Умови виконання роботи – замовник забезпечує доступ в приміщення і 

до місць проведення обстежень. 

Перелік технічної документації, яка передається по закінченню робіт 

технічний звіт за результатами проведення експертного обстеження несучих та 

огороджувальних конструкцій будівлі Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа 

лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради Київської області 

(Київська область, м. Ірпінь, вул. Академіка Заріфи Алієвої, 64). 

При обстеженні ставилися такі завдання: 

1. Визначити та оцінити технічний стан будівельних конструкцій об’єкту.

2. Розробити рекомендації по усуненню виявлених дефектів та пошкоджень.

3. На підставі виконаного обстеження надати висновок з рекомендаціями щодо

можливості виконання реконструкції об’єкта.

4. За матеріалами виконаного обстеження скласти звіт про технічний стан

будівельних конструкцій об’єкту.

Для вирішення цих завдань виконувалися наступні роботи: 

– визначення конструктивної схеми будівлі;

– загальна оцінка території забудови;

– візуальний огляд будівельних конструкцій об’єкту;

– вимірювання геометричних розмірів поперечних перерізів окремих

конструктивних елементів і об’єкта в цілому;

– визначення технічного стану будівельних конструкцій з урахуванням

виявлених дефектів та пошкоджень;

– наданий (розроблений) висновком з рекомендаціями щодо можливості

виконання реконструкції об’єкта;
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– за матеріалами виконаного обстеження складений звіт про технічний стан

будівельних конструкцій будівлі в цілому.

2. Методи та способи визначення технічного стану
Огляд проводився у відповідності з вимогами нормативних документів 

України, а також рекомендацій провідних у будівельній галузі інститутів.  

Вимірювання виконувалися сталевою рулеткою DEGAJOUR 30 та 

лазерним далекоміром DLE 50 BOSCH Professional. Міцність бетону 

визначалася за допомогою еталонного молотка Кашкарова у відповідності з 

ГОСТ 22690.2-77.  

Технічний стан конструкцій визначався у відповідності з вказівками 

чинних нормативних документів, з урахуванням виявлених дефектів і 

пошкоджень. Залежно від наявності дефектів і пошкоджень технічний стан 

залізобетонних та кам’яних конструкцій ділиться на три категорії: 

Нормальний (категорія I) – характеризується відсутністю явних дефектів і 

пошкоджень (необхідності в ремонтно-відновлювальних роботах на момент 

огляду немає). 

Задовільний стан (категорія II) – характеризується наявністю 

малозначних дефектів та пошкоджень. 

З урахуванням фактичних властивостей матеріалів задовольняються вимоги 

діючих норм, які відносяться до граничного стану першої групи. 

Непридатний для нормальної експлуатації (категорія III) 

характеризується наявністю значних дефектів і пошкоджень. При цьому 

порушуються вимоги діючих норм по граничним станам І та ІІ груп, але відсутні 

небезпека обвалення і загроза безпеки працюючих. 
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Аварійний – при наявному порушенні (або неможливості протягом 

прогнозованого терміну запобігти порушенню) вимог по граничним станам 

першої групи. 

Залежно від здатності конструкцій виконувати всі функції, передбачені 

нормативною та проектною документацією, технічний стан сталевих 

конструкцій визначається чотирма категоріями: 

Справний – при виконанні всіх вимог проекту та діючих на момент 

огляду норм та державних стандартів. 

Працездатний – при частковому відступу від вимог проекту та діючих 

норм, але без порушень вимог по граничним станам першої групи і при таких 

порушеннях вимог по граничним станам другої групи, які в конкретних умовах 

не обмежують нормальне функціонування виробництва. 

Обмежено працездатний – у випадках, коли для забезпечення 

функціонування виробництва необхідний контроль за станом конструкцій, за 

тривалістю їх експлуатації або за параметрами технологічних процесів 

(наприклад, обмеження вантажопідйомності мостових кранів або вимога 

очищення від снігу). 

Аварійний – при наявному порушенні (або неможливості протягом 

прогнозованого терміну запобігти порушенню) вимог по граничним станам 

першої групи. Граничні стани першої та другої групи визначаються відповідно 

ГОСТ 27751-88.  
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3. Характеристика об'єкта
Загальні дані: 

Земельна ділянка на якій розміщена будівля Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа 

лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради Київської області 

(Київська область, м. Ірпінь, вул. Академіка Заріфи Алієвої, 64) розташована на 

території житлової забудови міста Ірпінь. 

Будівля Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої 

Ірпінської міської ради Київської області (Київська область, м. Ірпінь, вул. 

Академіка Заріфи Алієвої, 64) - чотирьохповерхова, складної форми в плані, з 

несучими поздовжніми та поперечними стінами, з підвалом, збудована та ведена 

в експлуатацію в 1994 році.  

Експертне обстеження несучих та огороджувальних конструкцій будівлі 

Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 з 

вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської 

міської ради Київської області  (Київська область, м. Ірпінь, вул. Академіка 

Заріфи Алієвої, 64) виконане з метою визначення можливості виконання 

реконструкції даного об’єкта. 

Для виконання робіт наданий технічний паспорт на дану будівлю. 

Виконавча та проектна документація по конструктивним рішенням даного 

об’єкта - не надана. 

Дані про геологічні умови на даний час – відсутні. 

Попередні обстеження об'єкта – не проводилися. 

Схематичні креслення, копія технічного паспорту та фото будівлі 

додаються. 
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Місто Ірпінь, Київської області не належить до населених пунктів України, 

розташованих у сейсмічно небезпечних районах у відповідності до ДБН В.1.1-

12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» 

Територія, на якій розташований об'єкт, належить до 2 (днугого) району за 

характерними значеннями ваги снігового покрову що становить S0=1550 Па       

для м. Київ.  

За характеристичним значенням вітрового тиску (навантаження) належить 

до 2 (другого) району з показником W0=370 Па. 

Вогнестійкість будівлі - II (друга) згідно з ДБН В.1.1.-7-2016 «Захист від 

пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва». 

Клас наслідків (відповідальності) – СС2 згідно з ДСТУ 8855:2019 

«Визначення класу наслідків (відповідальності)». 

Характеристика будівлі: 

- висота приміщень – 3,0 м.; 

- висота будівлі до карнизу – 16,0 м.; 

- загальна площа приміщень – 12044,6 кв. м.; 

- поверховість – 4 (чотири) поверхи; 

Теплопостачання – від зовнішніх теплових мереж міста. 

Водопостачання – від зовнішніх мереж міста. 

Каналізація – з випуском в при будинкову мережу. 

Водостік – зовнішній, організований. 

Електропостачання від міської низьковольтної мережі напругою 380/220В. 

Газопостачання – від зовнішньої мережі низького тиску. 

За державним класифікатором України ДК 018-2000  будівля належить до 

підкласу 1263.3 «Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів» 

Реконструкція та зміна функціонального призначення за час експлуатації 

будівлі не проводилися. На об’єкті постійно виконувались роботи з поліпшення 

умов експлуатації, виконувалися капітально-відновлювальні  роботи. 

На момент обстеження будівля не експлуатується.  
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Внаслідок збройною агресією Російської Федерації проти України були 

завдані значні руйнування та пошкодження окремих конструктивних елементів 

будівлі, а також пошкодження інженерних мереж та прилеглої території об’єкту.  

Основні конструктивні елементи об’єкта обстеження:  

Фундаменти будівлі – стрічкові під стіни будівлі, виконані по монолітній 

залізобетонній подушці та збірних залізобетонних блоків для стін підвалу типу 

ФБС товщиною 600 мм; 500 мм та 400 мм, по серії 1.116-1 випуск 1, глибина 

закладання основи фундаменту ≈ 2,6 м від відмітки вимощення. Стовпчасті 

залізобетонні під колони каркасу.  

Стіни – цегляні, зовнішні виконані із силікатної цегли марки М100 

товщиною 510 мм на цементно-піщаному розчині М75, з влаштуванням на 

фасадах декоративних пілястр. Внутрішні стіни виконані із силікатної цегли 

марки М75 товщиною 380 мм та 250 мм на цементно-піщаному розчині М50. 

Перегородки товщиною 120 мм виконані із звичайної глиняної цегли. 

Колони – збірні залізобетонні перерізом 400х600 мм.  

Перекриття – виконане із збірних залізобеннтонних плит з круглими 

пустотами товщиною 220 мм, марки ПК з розрахунковим навантаженням на 

перекриття 800 кг/м2 по серії ИИ-04-4 випуск 2.  

Покриття – суміщене, виконане із збірних залізобетонних плит з 

круглими пустотами товщиною 220 мм, марки ПК з розрахунковим 

навантаженням на перекриття 600 кг/м2 по серії ИИ-04-4 випуск 2. На частині 

будівлі, в місці розташування спортивного залу, покриття виконане з ребристих 

плит ПКЖ-5 розміром 1,5х6,0 м з розрахунковим навантаженням 590 кг/м2 по 

серії 1ПК-01-106.  

Ферми покриття – збірні залізобетонні прогоном 24 м, типу ФБС24 по 

серії 1.463.1-3/87. 

Перемички – збірні залізобетонні заводського виготовлення. 

Покрівля – м’яка, рулонна, з 4-х шарів руберойду по цементно-піщаній 

стяжці та утеплювачу. За період експлуатації виконана реконструкція покрівлі з 
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влаштуванням дерев’яної кроквяної системи по існуючому м’якому покриттю з 

покрівлею з профнастилу Н35.  Водовідвід – зовнішній організований.  

Опалення - централізоване.  

Електропостачання – передбачено для освітлення та підключення 

побутових приладів.  

Сходи – внутрішні збірні залізобетонні заводського виготовлення, 

зовнішні - металеві. 

Вікна - металопластикові та дерев’яні. 

Двері - металопластикові та дерев’яні. 

Внутрішнє оздоблення – фарбування та шпалери. 

Зовнішнє оздоблення – відсутнє. 

Дані про геологічні умови – відсутні. 

Попередні обстеження (огляд) об'єкта –   не проводилися. 
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4. Результати обстеження 

При виконанні робіт зі здійснення експертного обстеження несучих та 

огороджувальних конструкцій будівлі Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа 

лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради Київської області 

(Київська область, м. Ірпінь, вул. Академіка Заріфи Алієвої, 64)виявлено: 

Фундаменти будівлі – стрічкові під стіни будівлі, виконані по монолітній 

залізобетонній подушці та збірних залізобетонних блоків для стін підвалу типу 

ФБС товщиною 600 мм; 500 мм та 400 мм, по серії 1.116-1 випуск 1, глибина 

закладання основи фундаменту ≈ 2,6 м від відмітки вимощення. Стовпчасті 

залізобетонні під колони каркасу.  

Виявлені часткові руйнування оздоблення цоколю, внаслідок влучання 

уламків снаряду. По осі «9» в осях «В1» та «Г1» виявлено руйнування цоколю 

будівлі внаслідок влучання снаряду.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просідань та нерівномірних деформацій – не виявлено. 

Технічний стан фундаментів – задовільний (категорія II) 
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Стіни – цегляні, зовнішні виконані із силікатної цегли марки М100 

товщиною 510 мм на цементно-піщаному розчині М75, з влаштуванням на 

фасадах декоративних пілястр. Внутрішні стіни виконані із силікатної цегли 

марки М75 товщиною 380 мм та 250 мм на цементно-піщаному розчині М50. 

Перегородки товщиною 120 мм виконані із звичайної глиняної цегли. 

Зовнішні стіни будівлі не відповідають вимогам, викладеним у ДБН В. 2.6-

31:2016 «ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ». 

Виявлені часткові руйнування на глибину до 5 см цегли фасадів будівлі, 

внаслідок влучання уламків снаряду. Виявлено руйнування декоративних 

пілястр будівлі внаслідок влучання снаряду. 

   

 

 

 

 

 

По осі «10» в осях «В1» та «Г1» виявлено руйнування цегляного мурування 

внаслідок влучання снаряду.   
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Технічний стан стін – непридатний до нормальної експлуатації 

(категорія III) 

Колони – збірні залізобетонні перерізом 400х600 мм.  

Тріщин та нерівномірних деформацій, руйнування захисного шару робочої 

арматури – не виявлено. 

Технічний стан – задовільний (категорія II) 

Перекриття – виконане із збірних залізобеннтонних плит з круглими 

пустотами товщиною 220 мм, марки ПК з розрахунковим навантаженням на 

перекриття 800 кг/м2 по серії ИИ-04-4 випуск 2.  

Виявлена руйнування та випадання повздовжніх швів між плитами 

перекриття. 

Технічний стан перекриття – задовільний (категорія II) 

Покриття – суміщене, виконане із збірних залізобетонних плит з 

круглими пустотами товщиною 220 мм, марки ПК з розрахунковим 

навантаженням на перекриття 600 кг/м2 по серії ИИ-04-4 випуск 2. На частині 

будівлі, в місці розташування спортивного залу, покриття виконане з ребристих 

плит ПКЖ-5 розміром 1,5х6,0 м з розрахунковим навантаженням 590 кг/м2 по 

серії 1ПК-01-106.  

Тріщин та нерівномірних деформацій, руйнування захисного шару робочої 

арматури – не виявлено. 

Суміщення покриття будівлі не відповідають вимогам, викладених в ДБН 

В. 2.6-31:2006 «ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ». 

Технічний стан покриття – задовільний (категорія II) 

Ферми покриття – збірні залізобетонні прогоном 24 м, типу ФБС24 по 

серії 1.463.1-3/87. 

Тріщин та нерівномірних деформацій, руйнування захисного шару робочої 

арматури – не виявлено. 

Технічний стан – задовільний (категорія II) 

Перемички – технічний стан задовільний (категорія II) 
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Покрівля – м’яка, рулонна, з 4-х шарів руберойду по цементно-піщаній 

стяжці та утеплювачу. За період експлуатації виконана реконструкція покрівлі з 

влаштуванням дерев’яної кроквяної системи по існуючому м’якому покриттю з 

покрівлею з профнастилу Н35.  Водовідвід – зовнішній організований.  

Виявлені руйнування дерев’яної кроквяної системи, та покрівлі з 

профнастилу Н35 внаслідок влучання снаряду. 
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Частково руйнування верхнього шару покриття, здуття, та виявлення 

пузирі між шарами руберойду. 

Технічний стан покрівлі – непридатний до нормальної експлуатації 

(категорія III) 

Опалення - централізоване.  

Внаслідок руйнування віконних блоків та замерзання системи опалення 

виникли руйнування радіаторів опалення.  

Технічний стан системи опалення – аварійний 

Електропостачання – передбачено для освітлення та підключення 

побутових приладів.  

Технічний стан електропостачання – працездатний 

Сходи – внутрішні збірні залізобетонні заводського виготовлення, 

зовнішні - металеві.  

Тріщин та нерівномірних деформацій, руйнування захисного шару робочої 

арматури – не виявлено. 

Технічний сходів – задовільний (категорія II) 
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Вікна - металопластикові та дерев’яні. 

Виявлені руйнування віконних блоків внаслідок вибухових хвиль та 

уламків від влучання снарядів. 

Технічний стан віконних блоків – аварійний 

Двері - металопластикові та дерев’яні. 

Виявлені часткові руйнування дверних блоків внаслідок вибухових хвиль 

та уламків від влучання снарядів. 

Внутрішнє оздоблення – фарбування та шпалери. 

В частині приміщень виявлені руйнування внутрішнього оздоблення та 

підлог в наслідок влучання уламків від снарядів. 

 

Для детального огляду несучих і огороджувальних конструкцій необхідно 

забезпечити доступ до поверхонь конструктивних елементів будівлі. 

Усі роботи з ремонту та усуненню дефектів виконувати за проектом, 

розробленим спеціалізованою організацією. 

Необхідно зазначити що всі огороджувальні конструкції будівлі не 

відповідають вимогам, викладених в ДБН В. 2.6-31:2016 «ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ 

БУДІВЕЛЬ». 

Входи та шляхи евакуації в будівлі не пристосовані для інвалідів та інших 

маломобільних груп населення, невідповідність вимогам ДБН В.2.2-

40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».  
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5. Висновки та рекомендації 
Роботи зі здійснення експертного обстеження несучих та огороджувальних 

конструкцій будівлі Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи 

Алієвої Ірпінської міської ради Київської області (Київська область, м. Ірпінь, 

вул. Академіка Заріфи Алієвої, 64) виконані у відповідності з технічним 

завданням та договором укладеним із замовником.  

 

За визначенням нормативних документів з питань обстеження, 

паспортизації, безпечної та надійної експлуатації будівель і споруд та матеріалів  

експертного обстеження несучих та огороджувальних конструкцій будівлі 

Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 з 

вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської 

міської ради Київської області (Київська область, м. Ірпінь, вул. Академіка 

Заріфи Алієвої, 64) - знаходяться в непридатний до нормальної експлуатації 

(категорія III). 

Несуча здатність та експлуатаційна придатність будівельних конструкцій 

та будівлі в цілому з урахуванням виконання реконструкції по проекту, 

розробленому спеціалізованою організацією – забезпечені. 

Для подальшої безпечної та енергоефективної експлуатації будівлі у 

відповідності до діючих норм, при плануванні реконструкції (капітального 

ремонту) необхідно передбачити наступні заходи: 

1. Розробити організаційні заходи щодо контролю технічного стану 

будівлі, регулярно виконувати технічні огляди будівельних 

конструкцій; 

2. Волосяні тріщини на поверхні стін та в штукатурці стелі розробити на  

глибину до  20…30  мм, і зачеканити цементно-піщаним розчином не 



 
  
 

 
Зм. Кіл.. Лист    №док. Підп. Дата 

Лист 

12/05-2022-В 

 

нижче М 200. Відновити цегляне мурування цоколю та фронтону 

будівлі; 

3. Запобігти замочуванню ґрунтів основи, для цього необхідно виключити 

будь яке попадання води з покрівлі та інженерних мереж до ґрунтових 

основ фундаменту; 

4. Виконати ремонт внутрішнього оздоблення приміщень, що зображені 

на схематичних кресленнях що додаються;   

5. Виконати заміну віконних та частково дверних блоків; 

6. Відновити стропильну систему покрівлі та замінити покриття даху; 

7. Замінити зруйновані радіатори опалення;  

8. Виконати утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі. 

Теплову ізоляцію пропонується виконати за системами зовнішнього 

утеплення.  

Проект слід виконати згідно ДСТУ Б В.2.6-33:2008 «Конструкції 

зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, 

улаштування та експлуатації» та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції 

будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною 

теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою. Загальні технічні 

умови». 

Мінімально необхідна товщина та тип теплоізоляційного матеріалу 

повинна відповідати забезпеченню опору теплопередачі згідно ДБН 

В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель», та встановлюється 

проектними рішеннями. 

Під час утеплення стін, важливим є ліквідувати усі «містки холоду», що 

присутні на фасаді будівлі, а саме залізобетонні плити, залізобетонні 

перемички та елементи, що виступають.  

Виконати заміну дерев’яних віконних заповнень на металопластикові 

склопакети із забезпеченням опору теплопередачі згідно ДБН В.2.6-

31:2016 «Теплова ізоляція будівель».  
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Перед роботами по утепленню необхідно провести ремонт стін, при 

якому передбачити розчистку зруйнованих елементів, при наявності 

тріщин та в містах примикання перемичок, виконати їх зачистку, 

ін'єкціювання цементно-полімерним розчином та штукатурення 

пошкоджених ділянок.  Роботи виконати згідно з ДСТУ Б В.3.1-2:2016 

«Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних 

конструкцій та основ будівель і споруд». 

9. Після проведення термомодернізації огороджувальних конструкцій

виконати модернізацію системи опалення, в зв’язку із зменшенням

теплового навантаження на систему опалення. Треба виконати

теплотехнічний розрахунок та врахувати при розробці проекту

модернізації системи опалення. Розрахункову температуру повітря при

проектуванні опалення прийняти згідно ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади

освіти. Будинки і споруди». Проект модернізації системи опалення має

бути заснований на вимогах державних нормативних документів, а

саме обов’язкове автоматичне гідравлічне балансування стояків або

приладових гілок систем опалення та застосування автоматичних

терморегуляторів на опалювальних приладах систем опалення згідно

ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання».

Експлуатацію будівлі виконувати згідно вимог нормативних документів з 

питань безпечної і надійної експлуатації будівель і споруд. 

Експерт                     В. М. Кольба 
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ДОДАТОК №1 
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ДОДАТОК №2 
(копія технічного паспорту об’єкту) 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №3 
(схематичні креслення об’єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні дані.

Ситуаційний план.

Відомість основних креслень

Н А Й М Е Н У В А Н Н ЯЛист Примітки

1 Загальні дані. Ситуаційний план.

2 Схема будівлі

Перевірив

№Док.  ДатаПідписКільк.Зм. Арк.

АркушівАркушСтадія

Н .контроль

Яцина О. П.

Е 1

Виконав

12/05-2022-В

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої

Ірпінської міської ради Київської області

Управління освіти і науки

Ірпінської міської ради

Київської області

3

4

5

6

ПриміткиН А Й М Е Н У В А Н Н Я

Склад та зміст проектної документації на буд.

ПОЗНАЧЕННЯ

ДБН А.2.2-3:2014

Відомість документів, на які посилаються та додаються

ДБН В.2.6-220:2017

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

Камяні та армокамяні конструкції

Покриття будівель і споруд

Теплова ізоляція будинків

ДБН В.2.6-162:2010

ДБН В.2.6-31-2016

Конструкції будинків і споруд.

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

Ситуаційний план

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд

Настанова щодо обстеження будівель і споруд

для визначення та оцінки їх технічного стану
ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016

Кольба В. М.

Яцина Я. О.

План 2-го поверху

План 1-го поверху

План підвалу

План 3-го поверху

спеціалізована загальноосвітня школа №12

вул. Академіка Заріфи Алієвої, 64

План 4-го поверху6
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№Док.  ДатаПідписКільк.Зм. Арк.

АркушівАркушСтадія

Е 2

Схема будівлі

Перевірив

Н .контроль

Виконав

Схема будівлі

Яцина О. П.

12/05-2022-В

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої

Ірпінської міської ради Київської області

Управління освіти і науки

Ірпінської міської ради

Київської області

Кольба В. М.

Яцина Я. О.
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№Док.  ДатаПідписКільк.Зм. Арк.

АркушівАркушСтадія

Е 3

План підвалу

Перевірив

Н .контроль

Виконав

План підвалу

Яцина О. П.

12/05-2022-В

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої

Ірпінської міської ради Київської області

Управління освіти і науки

Ірпінської міської ради

Київської області

Кольба В. М.

Яцина Я. О.
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№Док.  ДатаПідписКільк.Зм. Арк.

АркушівАркушСтадія
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План 1-го поверху

Перевірив
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План 1-го поверху

Яцина О. П.
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Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої

Ірпінської міської ради Київської області

Управління освіти і науки

Ірпінської міської ради

Київської області
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Яцина Я. О.
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- приміщення в яких необхідно виконати відновлення

внутрішнього оздоблення
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Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої

Ірпінської міської ради Київської області

Управління освіти і науки

Ірпінської міської ради

Київської області
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Яцина Я. О.
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- приміщення в яких необхідно виконати відновлення

внутрішнього оздоблення
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№Док.  ДатаПідписКільк.Зм. Арк.

АркушівАркушСтадія
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План 3-го поверху
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Н .контроль
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План 3-го поверху

Яцина О. П.

12/05-2022-В

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої

Ірпінської міської ради Київської області

Управління освіти і науки

Ірпінської міської ради

Київської області

Кольба В. М.

Яцина Я. О.
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- приміщення в яких необхідно виконати відновлення

внутрішнього оздоблення
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