
  

 

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ З  

ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ  БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 

ПОШКОДЖЕНИХ В НАСЛІДОК ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РФ 

 

1. ПЕРЕВІРКА ДОСЯГНЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ УМОВ 

 

1.1. Визначено межі пошкодженої території  

Згідно п. 5 «Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків 

збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та 

споруд» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 

р. № 473. (далі Порядок № 473) - Орган місцевого самоврядування визначає разом 

з територіальними органами ДСНС, органами управління та силами цивільного 

захисту зону можливого ураження - потенційно небезпечну територію, на якій 

внаслідок бойових дій заподіяна шкода об’єктам, є ймовірність забруднення 

вибухонебезпечними предметами, внаслідок чого виникає загроза життю або 

здоров’ю людей. 

 

1.2. Вирішення загальних організаційних питань 

Згідно п. 4 Порядку № 473 - Організація та координація виконання 

невідкладних робіт здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, 

міських рад, а в разі їх відсутності - військовими адміністраціями (далі - 

уповноважений орган). 

Згідно п. 5 Порядку № 473 - Орган місцевого самоврядування організовує: 

- оповіщення суб’єктів господарювання та населення про ризики, пов’язані із 

перебуванням у зоні можливого ураження; 

- визначає місця для складування відходів, що утворилися внаслідок 

пошкодження об’єктів, виконання робіт з демонтажу відповідно до порядку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України; 

- визначає місця знищення виявлених вибухонебезпечних предметів; 

 

1.3. Завершення активної фази бойових дій 

Згідно п. 8 Порядку № 473 - Роботи з обстеження пошкоджених об’єктів 

виконуються на територіях, на яких відсутні або завершено активні фази бойових 

дій. 

 

1.4. Завершено заходи з розмінування 

Згідно п. 8 Порядку № 473 - Роботи з обстеження пошкоджених об’єктів 

виконуються після заходів оперативного реагування на випадки виявлення 

вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування) та 

виконання піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням виявлених 

вибухонебезпечних предметів із залученням підрозділів ДСНС, Національної поліції, 

а також за необхідності - підрозділів Збройних Сил України та СБУ; 

Згідно п. 81 «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію 

об’єктів будівництва» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12 квітня 2017 р. № 257 зі змінами та доповненнями (далі Порядок № 257) -  Роботи 



  

 

з обстеження пошкоджених об’єктів проводяться відповідно до цього Порядку та 

методики, затвердженої Мінрегіоном, після проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт відповідно до Кодексу цивільного захисту України, а 

також робіт із розмінування відповідно до Закону України “Про протимінну 

діяльність в Україні”. 

 

1.5. Завершено аварійно-рятувальні роботи та пошук постраждалих 

Згідно п. 81 Порядку № 257 - Роботи з обстеження пошкоджених об’єктів 

проводяться відповідно до цього Порядку та методики, затвердженої 

Мінрегіоном, після проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 

відповідно до Кодексу цивільного захисту України, а також робіт із розмінування 

відповідно до Закону України “Про протимінну діяльність в Україні”. 

Згідно п. 8 Порядку № 473 - Роботи з обстеження пошкоджених об’єктів 

виконуються після: 

- виконання робіт з первинного демонтажу частин об’єктів або його окремих 

конструктивних елементів (у разі потреби) з метою забезпечення доступу до 

пошкоджених об’єктів сил цивільного захисту для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт; 

- виконання робіт з пошуку постраждалих та загиблих фахівцями ДСНС із 

залученням комунальних служб та формувань і спеціалізованих служб цивільного 

захисту, транспортування тіл (останків) загиблих; 

 

1.6. Завершено оперативно-слідчі дії правоохоронними органами 

Згідно п. 8 Порядку № 473 - Роботи з обстеження пошкоджених об’єктів 

виконуються після здійснення оперативно-слідчих дій правоохоронними органами 

у рамках кримінальних проваджень. 

 

2. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 

 

2.1. Визначення відповідальної особи або створення комісії 

З метою організації та координації виконання невідкладних робіт та 

проведення обстеження  виконавчими органами сільських, селищних, міських рад 

визначаються відповідальні особи, чи створюється відповідні комісії та рішенням 

виконкому затверджується її склад. До складу комісії рекомендовано долучати 

представників громадськості. 

Згідно п. 4 Порядку № 473 - Організація та координація виконання 

невідкладних робіт здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, 

міських рад, а в разі їх відсутності - військовими адміністраціями (далі - 

уповноважений орган). 

 

2.2. Проведення візуального огляду 

Відповідальні особи (комісія) здійснює попередні візуальні огляди 

пошкоджених об’єктів з метою формування попередніх переліків таких об’єктів та 

визначення пріоритетності  їх обстеження; 



  

 

Згідно п. 5 Порядку № 473 - уповноважений виконавчий орган ради (далі – 

виконавчий орган) організовує візуальні огляди пошкоджених об’єктів з метою 

формування попередніх переліків таких об’єктів; 

До проведення візуальних оглядів пошкоджених об’єктів та розроблення 

програми робіт можуть залучатися фахівці з обстеження, визначені у пунктах 2, 2-

1 та 2-2 Порядку № 257, фахівці підрозділів ДСНС, Національної поліції (за згодою), 

а також за необхідності - підрозділів Збройних Сил та СБУ.  

Рекомендовано проведення фіксації шляхом відеозйомки, або фотофіксації, з 

визначенням дати, часу та осіб, що проводять огляд. 

 

2.3. Складання програми робіт (переліку майна) 

У разі, коли в результаті візуального обстеження виявлено низку 

пошкоджених об’єктів, складається програма з обстеження в якій зазначається 

перелік майна, черговість та орієнтовні строки та обсяг робіт. Особа (орган, 

комісія), що забезпечує обстеження, виявляє об’єкти що підлягають 

першочерговому обстеженню  

Згідно п. 6 Порядку № 473  

Програма робіт повинна містити: 

- перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають обстеженню (найменування 

об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних чи фізичних 

осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта); 

- черговість та строки виконання робіт з обстеження, основні 

характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт. 

 

2.4. Прийняття рішення про проведення обстеження (виконавчий 

орган) 
На підставі даних, наданих відповідальними особами (комісією), виконавчий 

орган приймає рішення щодо проведення обстеження пошкоджених об’єктів та у 

разі необхідності (наявність низки пошкоджених об’єктів)  затверджує програму 

робіт 

Згідно п. 5 Порядку № 473 – уповноважений орган приймає рішення щодо 

проведення обстеження пошкоджених об’єктів відповідно до Порядку проведення 

обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (Офіційний 

вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1045) 

 

2.5. Розміщення інформації про прийняття рішення про обстеження 

Відповідальні особи (комісія) забезпечує розміщення протягом трьох 

календарних днів інформацї про прийняте рішення щодо проведення обстеження 

на офіційному веб-сайті та/або письмово повідомляє власнику або управителю 

об’єкта 

Згідно п. 2 Порядку обстеження затв. ПКМУ № 257 - У разі проведення 

обстеження за рішенням уповноваженого органу - виконавчих органів відповідних 

сільських, селищних, міських рад або у випадках, передбачених законодавством, 

військовими адміністраціями (далі - уповноважений орган) він письмово 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D0%BF#n81
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D0%BF#n81
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D0%BF#n81
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D0%BF#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D0%BF#n86


  

 

повідомляє про таке рішення власника або управителя об’єкта протягом трьох 

календарних днів. 

Згідно п. 5 Порядку затв. ПКМУ № 473 – уповноважений орган розміщує 

протягом трьох календарних днів інформацію про таке рішення на офіційному 

веб-сайті та/або письмово повідомляє власнику або управителю об’єкта, складає 

та затверджує програму робіт з обстеження (далі - програма робіт). 

 

2.6. Збір та обробка первинної інформації про об’єкт обстеження 

Відповідальною особою здійснюється збір підготовка та обробка інформації 

про об’єкти обстеження. Збираються дані про основні характеристики, правовий 

статус обстежуваного об’єкта. Також доречно у разі наявності додати акт органу 

ДСНС та протокол огляду місця події від правоохоронних органів, СБУ - у разі їх 

наявності. 

Згідно п. 7 Порядку № 473 – Відповідальні особи (комісія) забезпечує роботи 

з ознайомлення з об’єктом шляхом збирання первинної інформації (даних щодо 

правового статусу, наявної проектної та технічної документації, в тому числі 

інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації та технічних 

паспортів, виконавчої документації тощо); 

Згідно п. 9 Порядку № 257 - Підготовка до проведення обстеження об’єкта 

здійснюється шляхом: 

- ознайомлення з об’єктом, його об’ємно-планувальним і конструктивним 

рішеннями, виконавчою геодезичною документацією, матеріалами інженерно-

геологічних вишукувань; 

- проведення аналізу наявної проектної та технічної документації; 

 

2.7.  Визначення виконавця робіт з обстеження та укладання договору  
Вимоги до виконавця робіт з обстеження визначені в п.п. 2, 2-1, 2-2 Порядку 

№ 257. 

Визначенні виконавця робіт з обстеження пошкоджених об’єктів  та 

організації робіт з обстеження, в тому числі вахтовим методом. 

За умов, коли щоденна доставка працівників до місця роботи і назад до місця 

постійного проживання не може бути забезпечена або є економічно недоцільною, 

роботи з обстеження пошкоджених об’єктів можуть здійснюватися вахтовим 

методом. 

 

2.8. Підготовка та затвердження технічного завдання 
Всі вимоги до виконавця обстеження повинні бути чітко і повно прописані в 

технічному завданні. Законом не передбачено хто саме (замовник уповноважений 

орган або виконавець) готують технічне завдання, але визначено, що замовник 

затверджує, а виконавець погоджує ТЗ. Зразок технічного завдання наведений в 

додатку 1 до Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок 

надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів, затвердженої наказом 

міністерства розвитку громад та територій України  від 28.04.2022 р. № 65 (далі - 

Методика обстеження). Не вимагається складання технічного завдання у разі, коли 



  

 

за попереднім візуальним оглядом комісією віднесено об’єкт до 3 категорії 

пошкоджень як такий що не придатний до експлуатації та підлягає демонтажу  

Відповідно до п. 4. Розділу 3 Методики обстеження - Кількість етапів та 

обсяг робіт, що виконуються за кожним із етапів обстеження, визначається 

технічним завданням залежно від мети та задач обстеження. 

Відповідно до п. 5. Розділу 4 Методики обстеження - Обґрунтовані вимоги 

замовника та особливості проведення робіт з обстеження пошкодженого 

об’єкта встановлюються технічним завданням на обстеження об’єкта (далі – 

технічне завдання), в якому, зокрема зазначається: 

- загальна інформація про об’єкт, та його основні характеристики; 

інформація щодо наявної проектної та технічної документації, в тому числі: 

виконавчої документації, матеріалів інженерних вишукувань, матеріалів 

технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), 

результатів попередніх обстежень, іншої експлуатаційної документації тощо); 

- інформація щодо особливостей виконання робіт на об’єкті (проведення 

підготовчих робіт, умов доступу на об’єкт, форма участі замовника в роботах з 

обстеження); 

- мета обстеження; 

- інформація щодо кількості етапів та найменування робіт, що виконуються 

за кожним із етапів обстеження; 

- термін виконання робіт з обстеження; 

- склад та форма подання звітної документації щодо результатів 

обстеження, необхідність складання паспорта об’єкта; 

- нормативні документи, вимоги яких мають бути враховані (за 

необхідності); 

- інша інформація, необхідна для організації та виконання робіт із 

обстеження. 

Відповідно до п. 6. Розділу 4 Методики обстеження - У разі одночасного 

обстеження декількох об’єктів на замовлення одного замовника єдиним 

виконавцем допускається складання єдиного технічного завдання на весь комплекс 

робіт. 

 

2.9. Організація безпечного доступу 

Відповідно до п. 2. Розділу 4 Методики обстеження - підготовка до проведення 

обстеження включає комплекс організаційно-технічних заходів, що здійснюється 

замовником та полягає у організації робіт з обстеження, в тому числі проведення 

підготовчих робіт, забезпечення безпечного доступу на об’єкт (знеструмлення, 

дегазація, перевірка радіаційного та хімічного забруднення, з’ясування 

можливості застосування будівельної техніки тощо). 

 

3. ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ (ПОПЕРЕДНІХ) 

 

3.1. Повідомлення про дату та час обстеження 

Згідно п. 4 Порядку затв. ПКМУ № 473 - Організація та координація 

виконання невідкладних робіт здійснюється виконавчими органами сільських, 



  

 

селищних, міських рад, а в разі їх відсутності - військовими адміністраціями (далі 

- уповноважений орган). 

Згідно п. 2 Порядку обстеження затв. ПКМУ № 257 - У разі проведення 

обстеження за рішенням уповноваженого органу - виконавчих органів відповідних 

сільських, селищних, міських рад або у випадках, передбачених законодавством, 

військовими адміністраціями (далі - уповноважений орган) він письмово 

повідомляє про таке рішення власника або управителя об’єкта протягом трьох 

календарних днів. 

 

3.2. Участь у проведенні обстежень 
Нормативними документами не передбачена обов’язкова участь 

представників органів виконавчої влади в проведенні обстеження. Враховуючи, що 

попереднє обстеження проводиться за зовнішніми ознаками з метою визначення 

необхідності проведення основного (детального) обстеження і прийняття 

подальших рішень щодо об’єкту рекомендовано забезпечити участь 

уповноважених осіб (представників громадськості) у проведенні попереднього 

обстеження. При проведенні попереднього обстеження вимоги нормативних 

документів  щодо фотофіксації ( у разі необхідності)  покладені на виконавця робіт. 

У разі участі в обстеженні представника органу виконавчої влади, з метою 

подальшого прийняття обґрунтованого рішення, розумно рекомендувати  

проводити додаткову відео або фотофіксацію  об’єкту та його основних 

пошкоджень. 

Відповідно до п. 5. Розділу 4 Методики обстеження - Участь замовника в 

підготовці та/або проведенні обстеження (за необхідності) полягає у 

присутності його представника при обстеженні, створенні умов для проведення 

робіт (прибирання й очищення приміщень і конструкцій, забезпечення допоміжним 

устаткуванням, освітленням, забезпечення безпеки праці), створенні умов щодо 

виконання робіт вахтовим методом тощо. 

 

Також слід враховувати що відповідно до п. 5. Розділу 3 Методики обстеження 

- Під час виконання робіт з обстеження пошкоджених об’єктів слід 

дотримуватись правил пожежної безпеки та охорони праці відповідно до 

законодавства. 

У разі виявлення під час виконання робіт небезпечних предметів, вибухових 

пристроїв, останків загиблих, запаху газу або інших характерних запахів, пробою 

електричного струму, а також пов'язаного з цим погіршення самопочуття, 

роботи слід негайно припинити та невідкладно повідомити територіальні органи 

ДСНС та правоохоронні органи. 

 

3.3. Розгляд складеного виконавцем звіту (попереднє обстеження) та 

акту обстеження  
За результатами попереднього обстеження виконавцем складається звіт, що 

містить: рекомендацій щодо необхідності та обсягів основного (детального) 

обстеження або рекомендацій щодо забезпечення надійної та безпечної 

подальшої експлуатації об’єкта (у разі коли проведення основного (детального) 



  

 

обстеження не вимагається). 

Вимоги щодо змісту звіту наведені в  Методиці обстеження п. 4. Розділу 5 - 

Складається звіт, що містить: 

попередній висновок про технічний стан будівельних конструкцій, мереж і 

систем об’єкта; 

Якщо за результатами проведення попереднього обстеження встановлено, що 

виконання основного (детального) обстеження не вимагається, або якщо це 

передбачено технічним завданням, до звіту додається акт обстеження, що повинен 

містити інформацію щодо визначеної за результатами обстеження категорії 

пошкоджень об’єкта (примірну форму акту, наведено у додатку 8 до цієї Методики 

обстеження). 

Одна із основних вимог до звіту – Звіт повинен бути завантажений до Реєстру 

будівельної діяльності, тому при розгляді звіту уповноваженим особам необхідно 

перевірити реєстраційний номер звіту та ідентичність паперової та  електронної 

версій звіту. 

 

3.4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту з попереднього 

обстеження 

Після розгляду виконаного виконавцем звіту з попереднього обстеження та 

складеного акту обстеження (у випадку коли  складення акту не вимагається тільки 

звіту) необхідно прийняти одне з наступних рішень: 

- Після усунення незначних пошкоджень (проведення поточного ремонту) 

можлива експлуатація об’єкту; 

- Необхідність проведення детального обстеження; 

- Демонтаж чи ліквідація об’єкту як такого що не підлягає відновленню; 

Відповідно до п. 4. Розділу 5 Методики обстеження - попередній висновок про 

технічний стан будівельних конструкцій, мереж і систем об’єкта складається 

звіт, що містить: 

- попередній висновок про технічний стан будівельних конструкцій, мереж і 

систем об’єкта; 

- рекомендацій щодо необхідності та обсягів основного (детального) 

обстеження або рекомендацій щодо забезпечення надійної та безпечної подальшої 

експлуатації об’єкта (у разі коли проведення основного (детального) обстеження 

не вимагається). 

 

4. ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ (ДЕТАЛЬНИХ) 

 

4.1. Повідомлення про дату та час обстеження 

Згідно п. 4 Порядку № 473 - Організація та координація виконання 

невідкладних робіт здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, 

міських рад, а в разі їх відсутності - військовими адміністраціями (далі - 

уповноважений орган). 

Згідно п. 2 Порядку № 257 - У разі проведення обстеження за рішенням 

уповноваженого органу - виконавчих органів відповідних сільських, селищних, 

міських рад або у випадках, передбачених законодавством, військовими 



  

 

адміністраціями (далі - уповноважений орган) він письмово повідомляє про таке 

рішення власника або управителя об’єкта протягом трьох календарних днів. 

 

4.2. Участь у проведенні основних (детальних) обстежень 
Відповідно до п. 5. Розділу 4 Методики обстеження - Участь замовника в 

підготовці та/або проведенні обстеження (за необхідності) полягає у 

присутності його представника при обстеженні, створенні умов для проведення 

робіт (прибирання й очищення приміщень і конструкцій, забезпечення допоміжним 

устаткуванням, освітленням, забезпечення безпеки праці), створенні умов щодо 

виконання робіт вахтовим методом тощо. 

Також слід враховувати що відповідно до п. 5. Розділу 3 Методики обстеження 

- Під час виконання робіт з обстеження пошкоджених об’єктів слід 

дотримуватись правил пожежної безпеки та охорони праці відповідно до 

законодавства. 

У разі виявлення під час виконання робіт небезпечних предметів, вибухових 

пристроїв, останків загиблих, запаху газу або інших характерних запахів, пробою 

електричного струму, а також пов'язаного з цим погіршення самопочуття, 

роботи слід негайно припинити та невідкладно повідомити територіальні органи 

ДСНС та правоохоронні органи. 

Відповідно до п. 6. Розділу 5 Методики обстеження: 

У разі виявлення дефектів і пошкоджень, що можуть знижувати міцність, 

стійкість і жорсткість будівельних конструкцій та експлуатаційні показники 

елементів інженерних мереж і систем об’єкта, проводиться основне (детальне) 

обстеження. 

Рішення щодо необхідності проведення основного (детального) обстеження 

об’єкта приймається замовником разом із виконавцем. 

Враховуючи, що детальне обстеження повинно проводитися виконавцями - 

фахівцями , вимоги щодо яких, шляхи їх роботи, етапи  та основні вимоги щодо 

проведення детального обстеження, необхідності залучення фахових спеціалістів,   

детально прописані в Методиці обстеження, вважаємо, що   безпосередня участь 

уповноважених осіб (комісії) у проведенні детального обстеження обґрунтована 

тільки у разі виникнення спірних питань.  

 

4.3. Розгляд складеного виконавцем звіту 

За результатами основного (детального) обстеження виконавцем 

складається звіт, який  повинен бути завантажений до Реєстру будівельної 

діяльності, тому при розгляді звіту уповноваженим особам необхідно перевірити 

реєстраційний номер звіту  та має  містити: 

- відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні 

конструкції, інженерні системи із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень; 

- висновок про технічний стан; 

- рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості 

виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації); 

- принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення) – за 

потреби; 



  

 

- іншу необхідну для обґрунтування висновків та рекомендацій інформацію, в 

тому числі відомості дефектів та пошкоджень, схеми розташування дефектів та 

пошкоджень, протоколи інструментальних досліджень, фотофіксація дефектів 

та пошкоджень, обмірні креслення тощо. 

До зазначеного звіту також додається акт обстеження, що повинен містити 

інформацію щодо визначеної за результатами обстеження категорії пошкоджень 

об’єкта (примірну форму акта, наведено у додатку 8 до цієї Методики). 

 

4.4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту з детального 

обстеження 

Після розгляду звіту з детального обстеження, акту, вивчення рекомендацій 

щодо подальшої експлуатації об’єкту уповноважений орган  (комісія) може 

винести на розгляд виконавчого органу (власника або управителя)  одне з 

наступних рішень: 

- Після усунення пошкоджень (проведення капітального ремонту) можлива 

експлуатація об’єкту; 

- Об’єкт підлягає відновленню шляхом проведення реконструкції (обсяги 

реконструкції) ; 

- Об’єкт може бути відновлений, але  враховуючи всі особливості та наявні 

соціально-економічні фактори,  витрати на його реконструкцію економічно не 

доцільні чи не виправдані; 

- Об’єкт визначається як аварійний і підлягає консервації; 

- Демонтаж або ліквідація об’єкта як такого що не підлягає відновленню; 

- Інше 

 

Виконавчий орган за поданням комісії  розглядає звіти та акти, складені за 

результатами обстеження, на підставі яких з метою вжиття заходів щодо 

забезпечення техногенної безпеки складає та подає на розгляд регіональній комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій переліки: 

- потенційно аварійно небезпечних об’єктів, які потребують невідкладних 

робіт щодо часткового демонтажу частин об’єкта або його окремих конструкцій; 

- аварійно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу, ліквідації. 

 

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій невідкладно, але не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня отримання 

інформації від уповноваженого органу, розглядає з урахуванням інформації від 

правоохоронних органів (в рамках можливих кримінальних проваджень, 

пов’язаних із збройною агресією Російської Федерації), та схвалює переліки 

об’єктів (див п. 11). 

Виконавчий орган затверджує переліки потенційно аварійно небезпечних 

об’єктів, які потребують невідкладних робіт щодо часткового демонтажу окремих 

частин та/або конструкцій та аварійно небезпечних об’єктів, які підлягають 

демонтажу, ліквідації, визначає черговість та строки виконання робіт з демонтажу; 

організовує виконання робіт з демонтажу відповідно до порядку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України; 



  

 

Перелік можливих рішень не є вичерпаним. Ураховуючи, що кожен 

пошкоджений об’єкт буде  мати унікальні характеристики (у тому числі – 

характеристики пошкоджень), в  кожному випадку потрібен індивідуальний підхід 

до прийняття рішень з відновлення, проведення реконструкції чи ліквідації об’єкту. 

Таке рішення власник або управитель майна буде приймати індивідуально, 

зважаючи на цілу низку економічних, соціально-політичних, демографічних та 

інших факторів. В особливо складних випадках, коли рекомендації виконавця 

обстеження не можуть бути виконані,  чи носять не чітко визначений характер,  для 

прийняття остаточних рішень щодо пошкоджених об’єктів рекомендовано 

попереднє обговорення з залученням представників громадськості, фаховими 

спеціалістами, тощо. 

 

5. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗВІТІВ З ОБСТЕЖЕНЬ 
 

Замовник обстеження реалізує на практиці висновки та рекомендації, наведені 

в звіті з обстеження. 

Відповідно до п. 7. Розділу 5 Методики обстеження: За результатами 

основного (детального) обстеження виконавцем складається звіт, який має 

містити: 

- рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості 

виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації); 

- принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення) – за 

потреби; 

- іншу необхідну для обґрунтування висновків та рекомендацій інформацію, в 

тому числі відомості дефектів та пошкоджень, схеми розташування дефектів та 

пошкоджень, протоколи інструментальних досліджень, фотофіксація дефектів 

та пошкоджень, обмірні креслення тощо. 

 

Роз’яснення надано в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global 

Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).  

 


