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1. ВСТУП 

Даний звіт містить результати обстеження, пошкодженої внаслідок бойових дій, 

будівлі житлового будинку розташованого за адресою: Київська обл.,  Бучанський 

район ,м. Ірпінь, вул. Миру, 3-Б 

 

Замовник: Виконавчий комітет Ірпінської міської ради 

 

Дані про експертів 

П.І.Б. 
Серія і номер 

кваліфікаційного 
сертифіката 

Дата 
видачі 

Спеціалізація за сертифікатом 

Матросов 
Олександр 
Васильович 

АЕ № 006540 01.12.2021 Технічне обстеження будівель і 
споруд класу наслідків 
(відповідальності) СС3 (значні 
наслідки) 

 

Мета обстеження:  

- підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта; 

- встановлення (обґрунтування) необхідності відновлення об’єкта; 

- планування робіт з відновлення об’єкта. 

 

Задачі дослідження:  

- оцінювання (діагностування) технічного стану будівельних конструкцій, 

інженерних систем та об’єкта в цілому, в тому числі на підставі результатів візуального 

обстеження, проведення інструментальних досліджень та виконання перевірочних 

розрахунків; 

- визначення виду та обсягів робіт з відновлення об’єкта. 
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Перелік вихідних даних для проведення обстеження  

- Технічне завдання на обстеження будівлі. 

- Технічний паспорт будівлі, часткові проектні архітектурні рішення  

 

Відомості про метрологічне забезпечення обстеження 

№ 

п/п 
Найменування 

од. 

вим. 
Кількість 

1 Рулетка довжиною 10м шт. 1 

2 Далекомір BOSCH GLM 250 VF  шт. 1 

3 Штангенциркуль шт. 1 

4 Ударно-імпульсний вимірник міцності «Онікс-2.5» шт. 1 

5 Ліхтарик шт. 1 

6 Фотоапарат Canon SX260HS  шт. 1 

  



     

ТЗ-04-2022-02 
Аркуш 

     7 

Змін Арк. № докум Підпис Дата 
 

 

 
 

 

2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА 

Загальні відомості про об’єкт 

Місцезнаходження об’єкта 

(адреса, місто, район, область, координати 
згідно Google maps (за наявності)) 

Київська обл., Бучанський р-н 

м. Ірпінь, вул. Миру, 3-Б 

Призначення об'єкта: 

(передбачене проектною документацією на 
будівництво об’єкта) /(фактичне 
використання) 

Житловий будинок  

Найменування підприємства (комплексу), 
до складу якого входить об’єкт (за потреби) 

- 

Код об’єкта  

згідно з Державним класифікатором 
будівель та споруд ДК 018-2000 

1222.1 Будинки багатоквартирні 
підвищеної комфортності , індивідуальні 

Клас наслідків (відповідальності) 

(за проектною документації (у разі 
наявності)  

СС2 

Форма власності  

(за наявності відомостей) 

- 

Дані про віднесення об’єкта до пам’яток 
культурної спадщини, зона регулювання 
забудови та історичного ареалу 

не відноситься 

Дані щодо проектування об’єкта 

(генеральний проектувальник, шифр 
проекту, рік) 

“УкрНДІпроцивільсільбуд” 2003р. Шифр. 
21028 ТОМ 1.2  та 
“УкрНДІпроцивільсільбуд” 2009р. Шифр. 
21028 ТОМ 1 

Дані щодо організації що здійснювала 
будівництво об’єкта 

(генеральний підрядник) 

-  
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Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт: 

Рік зведення об’єкта або початку його 
експлуатації  

2009 

Інформація щодо наявності проектної 
документації на будівництво об’єкта  

Проект 93-квартирного житлового 
будинку в м.Ірпінь по вул.Миру ,3-б  - 
“УкрНДІпроцивільсільбуд” 2003-2009р. 

Інформація щодо наявності виконавчої 
документації на будівництво об’єкта 

відсутня 

Інформація щодо наявності матеріалів 
інженерних вишукувань 

відсутня 

Інформація щодо матеріалів технічної 
інвентаризації (інвентаризаційних справ, 
технічних паспортів) 

Технічний паспорт будівлі  

дата складання –  14.05.2009 р 

Інформація щодо наявності паспорту 
об’єкта (за результатами обстеження 
відповідно статті 392 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності») 

- 

Інформація щодо проведених капітальних 
ремонтів, реконструкції об’єкта протягом 
його експлуатації 

відсутня 

 

Результати попередніх обстежень: 

Дані щодо результатів попередніх обстежень – відсутні. 
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 Основні технічні характеристики об’єкта: 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Величина 

1 Площа забудови м2 1460 

2 Поверховість поверх 10 

3 Будівельний об’єм: усього м3 52313,9 

4 Висота поверхів м 2,8 

5 Площа: загальна 

м2 

10387,6 

площа квартир 7948,7 

житлова площа 3716,3 

6 Умовна висота м 33,88 

7 Ступінь вогнестійкості  ІІ 
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Характеристики основних будівельних конструкцій та інженерних систем 
 

Найменування  
конструкції, елементу, 

 обладнання 

Коротка характеристика конструкцій,  
елементів, обладнання 

Конструктивна схема  Безкаркасна, з несучими зовнішніми та внутрішніми 
поздовжніми та поперечними стінами 

Основні будівельні конструкції  

Фундаменти 
Плити стрічкових фундаментів по ГОСТ 13580-85 та 
бетонні блоки підвалу по ГОСТ 13579-78 

Вертикальні несучі елеме-
нти 

Цегляна кладка з ефективної керамічної цегли М-100, 75 та 
з силікатної цегли  з товщиною 380, 510 мм 

Конструкції перекриттів Залізобетонні багатопустотні 

Конструкції покриття Металеві крокви 

Покрівля Металочерепиця 

Сходи Залізобетонні 

Перегородки Цегла, гіпсокартон 

Підлоги Лінолеум, керамічна плитка 

Вікна, двері Вікна – металопластикові, двері – металеві та фільончасті 

Ганок 
Ганок – бетонні сходи, майданчик, покриття - металочере-

пиця 

Опорядження фасадів Лицьова ефективна керамічна цегла з розшивкою швів 

Внутрішнє опорядження Шпалери, керамічна плитка, фарбування по штукатурці 

Вимощення бетонне 

Основні інженерні мережі 

Електропостачання від міської мережі 

Опалення дахова котельня 

Водопостачання холодне міська водопровідна мережа 

Водовідведення у централізовану систему каналізації 

Газопостачання від центральних газових мереж 

Вентиляція припливне-витяжна  
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Загальний вид будівлі представлений на фото 2.1,  2.4. 

 
Фото 2.1 Загальний вид блок-секції №3 (головний фасад) 

 

Фото 2.2 Дворовий фасад 
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Фото 2.3  Загальний вигляд пошкоджень головного фасаду 

 

Фото 2.4 Загальний вигляд пошкоджень головного фасаду 



     

ТЗ-04-2022-02 
Аркуш 

     13 

Змін Арк. № докум Підпис Дата 
 

 

 
 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ВІЗУАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ОБ’ЄКТА 

Обстеження пошкоджених об’єктів проводиться відповідно до «Порядку 

проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» [3] 

та Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок 

надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів [2]. 

Обстеження будівельних конструкцій будівлі багатоквартирного житлового 

будинку розташованого за адресою: Київська обл.,  Бучанський район ,м. 

Ірпінь, вул. Миру, 3-Б  виконували у травні-червні 2022р. 

На момент обстеження будівля блок-секція № 3 не експлуатується.  
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Виявлені дефекти і пошкодження основних будівельних конструкцій 

Конструктивні 

 елементи 

Стислий опис дефектів і пошкоджень (№ фотографії дефекту 

або пошкодження) / його параметри (розміри, % пошкоджен-

ня, площа та т.п. – за необхідності) 

Стіни 

  Зруйновані прямим та уламковими влученням стіни з 

кам’яної кладки з силікатної та керамічної цегли (фото 

3.15,3.17/ 45 м3) 

Пошкоджено огородження балконів з облицювальної цегли 

(фото 3.11, 3.12/ 53 м2)  

 в рівні технічного поверху, у машинному приміщенні, у 

сходовій клітці, квартирах 92, 91, 90, 86, 79, 78, 74, 72, 66, 43 – 

деформація та руйнування ділянок цегляної кладки, вертика-

льні та косі тріщини в несучих стінах на висоту вісім та більше 

рядів кладки; 

 в квартирах 90, 89, 72 – сліди пожежи, руйнування зов-

нішнього шару цегляної кладки; 

Конструкції перекриття 

 у машинному приміщенні – руйнування заповнення 

швів між плитами перекриття; (фото 3.8 / 36м.п). пошкоджено 

плиту круглопустотну (фото 3.18 / див. креслення арк.5) 

 пошкодження перемичок на вікнах сходової клітки між 

5-м та 6-м поверхами, відновити захисний шар бетону (фото 

3.14/ 0,1м2) 

 в квартирах 90, 86, 66, 60 – руйнування заповнення 

швів між плитами перекриття, пошкодження бетону плит пере-

криття; (фото 3.9,3.10, 3.12 / див. креслення арк.3), 

  в квартирі 78, 71, 65 – руйнування плити балкону; (фо-

то 3.13, 3.16 / див. креслення арк.4), 

 в квартирах 90, 89, 72 – сліди пожежі. 

Конструкції покриття 

сліди пожежі, деформація та часткове пошкодження несучих 

елементів покриття, тепло і гідроізоляційні покриття (170м2;) 

див.креслення арк- 6 

Покрівля 
руйнування та дрібне наскрізне пошкодження значної частини 

площі покрівлі; сліди пожежи; (фото 3,6 3.7 / 910 м2)+ частко-
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ве руйнування покрівлі блок-секції №2  ( 200 м2) 

Сходи  

пошкодження сходової площадки у рівні 9-го поверху(фото 

3.1 /див. креслення арк.2), в квартирі 89 - руйнування оздоб-

лення внутрішніх сходів (фото 3.2)  

Двері та вікна 

руйнування заповнення віконних отворів значної частини бу-

дівлі, в квартирах 91, 90, 89, 85, 78, 71 – повне руйнування 

заповнення віконних та дверних отворів; (фото 3.5 ) 

Ганок  пошкодження покрівлі ганку (фото 3.3/ 10,5 м2) ; 

Внутрішнє опоряджен-

ня 

в рівні технічного поверху, у машинному приміщенні, у сходо-

вій клітці, квартирах 92, 91, 90, 89, 86, 85, 84, 79, 78, 72, 71, 

66, 65, 60 пошкодження та руйнування опорядження; в квар-

тирах 90, 89, 72 – сліди пожежі (фото 3.20, 3.21) 

опорядження фасадів 

пошкодження та руйнування значної частини фасадного об-

лицювання – до 40% площі; 

 (фото 3.4 ,2.2,2.3,2.4 / 920 м2). Враховуючи те що будівля 

побудована без утеплення фасаду рекомендується виконати 

утеплення всієї будівлі 

 

      
 

Фото 3.1. Пошкодження сходової площадки між 9 та 8 поверхами 
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Фото 3.2  Пошкодження сходової клітки в квартирі 89 

 

 
 

Фото 3.3  Пошкодження покриття вхідної групи 
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Фото 3.4. Пошкодження фасаду 

  

Фото 3.5. Руйнування заповнення віконних отворів  
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Фото 3.6. Пошкоджено уламками покриття з металочерепиці 
 

 
 

Фото 3.7. Пошкоджено уламками покриття з металочерепиці 
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Фото 3.8. Руйнування заповнення швів між плитами перекриття в ма-

шинному приміщені ліфтової ; 
 

 

Фото 3.9  та  3.10 Руйнування плити перекриття між квартирами 66 та 72 
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Фото 3.11  Руйнування та пошкодження огородження балконів та частина 
фасадної стіни 
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Фото 3.12  Пошкодження плити між 8 (квартира 86) та 9 поверхах.  

Плата кругло пустотна ПК 63-15-8 

 

Фото 3.13  Пошкодження плити між 6 (квартира 71) та 7 поверхах.  

Плата кругло пустотна ПК 63-12-8 
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Фото 3.14 Пошкодження перемичок на вікнах сходової клітки між 5-м та 6-м 
поверхами   

 
Фото 3.15 Руйнування прямим та уламковими влученням стіни з кам’яної 

кладки з силікатної цегли (кв.72 6-й поверх) 
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Фото 3.16  Руйнування плити між 5 (квартира 65) та 6 поверхах.  

Плата кругло пустотна ПК 63-15-8 

 

Фото 3.17 Руйнування стіни по осі В**( квартира 74)   
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фото 3.18 та 3.19 зруйновано плиту круглопустотну (машинне приміщення) 

    

Фото 3.20 та 3.21 пошкодженно опорядження в квартирах 90, 89,  сліди пожежі 

В процесі спеціальних обстежень проведених з застосуванням неруйнівного 
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метода визначення показників міцності були визначені міцності конструкцій.  

Результати визначення міцності конструкцій прибудови 

Конструкції 
Клас міцності 

(результат вимірювання) 

Клас міцності 

(по проекту) 

Фундаментні балки  
(виробничий корпус) 

С20/16 С20/16 

Фундаментні балки 
(адміністративний корпус) 

С20/16 С20/16 

Фундаментні балки 
(побутовий корпус) 

С20/16 С20/16 

Колони 
(адміністративний корпус) 

С20/16 С20/16 

Плита перекриття 
(адміністративний корпус) 

С20/16 С20/16 

Балка перекриття 
(адміністративний корпус) 

С20/16 С20/16 

 

Міцність бетону конструкцій прибудови відповідає проектній 

 

Аналіз причин виникнення дефектів і пошкоджень 

 

Внаслідок прямих влучень снарядів, та ударних хвиль в ході проведення бойових 

дій, зруйновані опорядження фасадів , пошкоджено конструктивні елементи  будівлі, 

покриття, скління та  віконні блоки,  перегородки стіни 

Необхідно негайно виконати роботи по підсиленню та заміні несучих 

елементів будівлі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСТЕЖЕННЯ 

При візуальному огляді основних будівельних конструкцій будівлі житлового 
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будинку, розташованого за адресою: Київська обл.,  м.Ірпінь , вул. Миру, 3-б виявлено: 

- Внаслідок прямих влучень снарядів в ході проведення бойових дій зруйноване 

покриття будівлі (металочерепиця та ізоляційні матеріали), пошкоджено  частину 

несучих елементів будівлі, покриття, скління та  віконні блоки, двері, цегляні 

перегородки, фасадна облицювальна цегла.  Роботи по їх відновленню необхідно 

включити до невідкладних робіт.  

- Необхідно негайно виконати підсилення стін , плит перекриття , та 

конструкцій даху що знаходяться в аварійному стані 

- Міцність непошкоджених бетонних конструкцій будівлі відповідає проектній. 

Оцінювання технічного стану конструкцій та об’єкта в цілому виконувалось відповідно 

до розділу 5 ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд 

для визначення та оцінки їх технічного стану» . 

Класифікаційні ознаки категорії пошкоджень об’єкта надані у Додатку3 «Методики 

обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, 

бойових дій та терористичних актів». 
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Загальні результати обстеження основних будівельних конструкцій 

Найменування  
конструкції, елементу, 

 обладнання 

Коротка характеристика конструкцій,  
елементів, обладнання 

Оцінка технічного 
стану на дату 
 обстеження 

Категорія 
пошкоджень 

Стан 

 

Основні будівельні конструкції блок-секція 3 

 

Фундаменти залізобетонні  - 2 

Вертикальні несучі еле-
менти 

цегляні стіни з силікатної та керамічної 
цегли 

- 2 

Перекриття круглопустотні плити перекриття - 2 

Перегородки цегляні  - 2 

Конструкції покриття 
металеві балки, прогони ІІ 3 

листи металочерепиці  ІІІ 4 

Підлоги дерево , керамічна плитка - 2 

Вікна металопластикові блоки ІІІ 3 

Двері металеві ІІІ 3 

Сходи залізобетонні - 2 

 

 

Категорія 
пошкоджень 

об’єкта 

Загальна характеристика категорії 
пошкоджень об’єкта 

Загальні 
рекомендації щодо 

подальшої 
експлуатації 

Рекомендовани
й термін 

виконання 

II Наявні пошкодження несучих та 
огороджувальних конструкцій 
(категорій відповідальності 
конструкцій А та Б), ступінь та 
характер яких свідчить про 
необхідність виконання робіт щодо 
часткового демонтажу частин 
об’єкта або його окремих 
конструкцій, підсилення об’єкта 
або його окремих несучих та 
огороджувальних конструкцій 

Рекомендовано 
виконання робіт з 

відновлення шляхом 
капітального 

ремонту, 
реконструкції 

об’єкта 

6 місяців 
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Рекомендації по виконанню ремонтно-відновлювальних робіт 
 Невідкладні ремонтно-відновлювальні роботи  

 

1. Перед роботами з відновлення житлового будинку виконати обстеження 

території по виявленню вибухонебезпечних предметів та піротехнічних робіт та 

скласти відповідні акти. 

2. Демонтувати залишки зруйнованих конструкцій покриття та частин плит перек-

риття. 

3. Виконати демонтаж / монтаж пошкоджених віконних блоків.  

4. Виконати розбір та вивіз залишків стін та перегородок . 

5. Виконати ремонт пошкоджених несучих елементів : 

5.1  Виконати демонтаж / монтаж зруйнованих частин кругло пустотних плит 

перекриття , відновити згідно креслень. 

5.2. Підсилити пошкоджені частини конструкцій металевого  даху: 

- верхній пояс ферм (швелер №16 – 100м), в осях 1..3 / В-Е 

- верхній пояс ферм (двотавр №16 – 70м), в осях 1..3 / В-Е Стик      5.3. 

Виконати демонтаж / монтаж зруйнованих частин стін з силікатної та керамічної 

цегли.   

         Перекладку окремих ділянок пошкоджених стін, виконується в напрямку зверху 

вниз при розбиранні старої кладки і від низу до верху - при виконанні нової кладки. 

При цьому вживають заходів, що гарантують безпеку  і стабільність положення 

верхніх ділянок стіни  і конструкцій, що на них спираються. 

До розбирання старої і влаштування нової кладки приступають після влашту-

вання тимчасових кріплень, які зберігаються на весь період виконання робіт. Для 

заміни вузьких простінків (до 1 м) тимчасові кріплення виконують з одиночних стійок, 

що спираються на низ віконного  або дверного отвору і підтримують безпосередньо 

елементи перемичок, а для широких простінків (більше 1 м)  -  з парних стійок, що 

встановлюються по обидва боки прорізу. При влаштуванні тимчасових кріплень за-

безпечують щільне прилягання верхньої та нижньої частини стійок, а також вклю-

чення їх в роботу за допомогою клинів. В особливо відповідальних випадках вклю-

чення стійок тимчасових кріплень в роботу контролюють виміром деформації стійки 

в процесі підбиття клинів.  

Щоб розвантажити деформовану  ділянку, застосовують розвантажувальні 

балки, які заводять по обидва боки стіни в заздалегідь пробиті борозни. В першу чер-

гу балку заводять з найбільш ослабленою  боку стіни.  Для  цього  роблять розмітку  і 

пробивають  в  стіні борозну,  висота  якої повинна бути  більше  висоти 
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розвантажувальної балки на 40 ... 60 мм. Далі готують майданчики обпирання балки 

на кладку глибиною не менше 250 мм і встановлюють балку. Зазор між верхньою по-

верхнею балки і кладкою зачеканити жорстким цементним розчином.  

З іншого боку стіни ці операції виконують  через  2  ...  3  доби  після  установки  

і закладення першої балки.  

Забороняється одночасна перекладання стін в декількох ярусах по  вертикалі  і 

доступ людей.  

Розміри каменів, використовуваних для ремонту, повинні відповідати розмірам 

каменів ремонтованої кладки. Вони повинні бути близькими за своїми фізико-

механічними властивостями. Для зведення нових простінків застосовують матеріали 

(цегла, бетонні камені і т. п.) підвищеної міцності, не нижче марки 100.  

Склад і марка розчину повинні відповідати вимогам проекту. Розчин викори-

стовують до початку схоплювання. Якщо він  розшарувався  при перевезенні, то пе-

ред вживанням його ретельно перемішують. Залежно від призначення,  розчин пови-

нен володіти рухливістю, визначеної за стандартним конусу: для стін і стовпів з цегли 

- 80 ... 130; клинчатих перемичок -50 ... 60 мм. Горизонтальні шви між рядами 

цегляної кладки і вертикальні шви між цеглинами в перемичках, простінках і стовпах 

заповнюють розчином. При кладці впустошовку глибина не заповнених розчином з 

лицьового боку швів не повинна перевищувати 15 мм для стін і 10 мм (тільки верти-

кальних швів)  - для  стовпів. Шви в місцях сполучення старої  і нової кладки ретель-

но заповнюють розчином і  

розшивають. Верх  нової кладки не доводять до  старої на 30  ... 40 мм; цей  

зазор виконати  жорстким цементним розчином марки не нижче 100. У окремих ви-

падках для забезпечення підвищеної щільності примикання нової кладки до старої 

допускається в незатверділий розчин забивати плоскі сталеві клини.  

В шви між старою кладкою та новою, встановити анкери з арматури Ø6 А400С 

L=300 (на 150 мм в існуючу кладку) з кроком по висоті кожні 4-и ряди. 

6. Виконати ремонт покрівлі – взамін пошкоджених ділянок покрівлі змонтувати 

листи металочерепиці ідентичний існуючому вся секція №3 та частина секції №2 (1 

110  м2); 

7. Виконати ремонт стінового фасадного опорядження блок-секції №3. 

 Незначні пошкодження облицювальної цегли відремонтувати за допомогою на-

кладок із клінкерної плитки, аналогічної існуючій цеглі (920 м2) та заповнення поро-

жнини в цеглі бетонним розчином М75 (65 м33).  Враховуючи те що будівля побу-

дована без утеплення фасаду рекомендується виконати утеплення всієї будівлі.  
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8. Виконати ремонт площадки сходової клітки згідно креслень.  

9. Виконати кладку стін та перегородок (45 м3) з керамічного каменю аналогічного 

по характеристикам та матеріалам в існуючій стіні  

10. Виконати кладку огороджень балконів та лоджій (53 м2) з керамічної облицю-

вальної цегли аналогічного по характеристикам та матеріалам в існуючій стіні . 

По периметру цегляного огородження влаштувати обрамлення з швелера №14 

(54 м.п) з анкеруванням на торцях до несучих стін .  

11. Орієнтовна вартість відновлення конструкцій будівлі багатоквартирного житлово-

го будинку , розташованої за адресою: Київська обл.,  м.Ірпінь, вул. Миру, 3-б (за 

зведеним кошторисним розрахунком) - ___________тис. грн. 

12. Капітальний ремонт або реконструкцію будівлі виконати за окремим проектом у 

відповідності до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на 

будівництво» 

13. До робіт з відновлення пошкоджених будівельних конструкцій допускати тільки 

кваліфікованих фахівців, що мають навички виконання ремонтно-

відновлювальних робіт 

14. Роботи з відновлення пошкоджених будівельних конструкцій слід виконувати 

під наглядом інженерно-технічних працівників з дотриманням правил техніки 

безпеки ДБН А.3.2-2-2009 . 

15. Дані рекомендації по відновленню експлуатаційної придатності пошкоджених 

будівельних конструкцій виконати протягом 6 місяців.  
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паспортизації об’єктів нерухомості) Стаття 39-2. Огляд, обстеження та 

паспортизація об’єктів 

6. ДБН В.1.2-9-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації. 

7. ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 

об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки 

будівель і споруд. 

8. ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні 

положення. – Київ: Мінрегіонбуд України – 2010. 
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ДОДАТОК 1.  

КОПІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ,  ЗАВДАННЯ НА 

ТЕХОБСТЕЖЕННЯ ТА ДОГОВОРА 
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на проведення обстеження 

 

житловий будинок  за адресою:  Київська обл.,  Бучанський район , 

м. Ірпінь, вул. Миру, 3-Б 
 (назва об’єкта)  

 

1. Інформація замовника обстеження:             ___________________________ 

 

2. Джерело фінансування робіт з обстеження: _________________________________ 

 

3. Інформація що до власника або управителя об’єкта: 

Дані фізичної особи: 

(Прізвище, власне ім’я, 

індивідуальний податковий номер) 

 

Дані юридичної особи: 

найменування, 

код ЄДРПОУ 

 

 

4. Інформація щодо об’єкта обстеження: 

Місцезнаходження об’єкта 
(адреса, місто, район, область, координати згідно Google 

maps (за наявності)) 

Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь,  

вул. Миру ,3-б 

Призначення об'єкта: 

первісне (передбачене проектною документацією на 

будівництво об’єкта) / станом на час проведення 

обстеження (фактичне використання) 

Багатоквартирний житловий будинок 

Найменування підприємства (комплексу), до 

складу якого входить об’єкт (за потреби) 
- 

Клас наслідків (відповідальності) 
(за проектною документації (у разі наявності) або іншою 

документацією, наявною у замовника із зазначенням 

джерела інформації) 

 блок-секція №3 - СС2 

Форма власності (за наявності відомостей) приватна 

Дані про віднесення об’єкта до пам’яток 

культурної спадщини, зона регулювання 

забудови та історичного ареалу 

не відноситься 
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5.  Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт: 

Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації  2009 

Інформація щодо наявності проектної 

документації на будівництва об’єкта  

Частково розділ проекту стадії П - 

ГП,АР,ОВ,ВК,ЕО,СЗ,ПС 

Інформація щодо наявності виконавчої 

документації на будівництво об’єкта 
відсутня 

Інформація щодо наявності матеріалів інженерних 

вишукувань 
відсутня 

Інформація щодо матеріалів технічної 

інвентаризації (інвентаризаційних справ, 

технічних паспортів) 

Ірпінське бюро технічної 

інвентаризації . справа №6243 від 

14.05.2009 р. 

Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за 

результатами обстеження відповідно статті 39
2
 

Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності») 

- 

Інформація щодо проведених капітальних 

ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його 

експлуатації 

відсутня 

  

6. Основні характеристики об’єкта: 

Площа забудови, кв. м 1460 

Орієнтовні розміри у плані, м 39х22 

Орієнтовна висота, м 33,88 

Поверховість 10 

Короткий опис конструктивної системи об’єкта 

(каркасна/стінова тощо) та його основних 

конструктивних елементів (матеріал 

стін/каркасу/тип покрівлі тощо) 

Конструктивна схема – безкаркасна  з 

поздовжніми та поперечними несучими 

стінами; 

фундаменти – залізобетоні; 

покриття –  металева крокв’яна система з 

покриттям листів металочерепиці; 

перекриття – круглопустотні  залізобетоні  

плити перекриття; 

стіни – з керамічної та силікатної цегли 

перегородки  – з керамічної цегли;  

Короткий опис стану об’єкта 

(за результатами попереднього візуального огляду) 

внаслідок артилерійського обстрілу під 

час проведення бойових дій були 

частково зруйновані або пошкоджені 

несучі елементи будівлі : стіни, 

перегородки , огородження балконів , 

оздобленя фасадів , пошкоджені панелі  

перекриття, елементи конструкцій 

покрівлі, покриття даху пошкоджене на 

всій секції,  вікна та двері 
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7. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті: 

Інформація щодо проведення підготовчих робіт: 
виявлення вибухонебезпечних предметів, 

проведення обстеження (розмінування), 

піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного 

очищення територій та/або первинного демонтажу 

аварійно небезпечних конструкцій (вказати 

відповідну інформацію, номер та дату акта 

розмінування тощо) 

Будівля непридатна для експлуатації 

На момент обстеження виконувались 

роботи по розбору завалів та вивіз 

будівельного сміття 

Умови доступу на об’єкт 
(за необхідності зазначається дні та часи доступу, 

інформація щодо необхідності роботи у 

спеціальному одязі, із засобами індивідуального 

захисту органів дихання тощо) 

- 

Форма участі замовника в роботах з обстеження 
(забезпечення доступу до приміщень, розкриття та 

демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними 

засобами та механізмами, забезпечення проживання 

тощо) 

- 

Інформація щодо організації робіт вахтовим 

методом (за необхідності) 
- 

 

8. Мета та етапи обстеження: 

Мета обстеження - підтвердження можливості подальшої 

безпечної експлуатації об’єкта; 

- встановлення (обґрунтування) 

необхідності відновлення об’єкта; 

- планування робіт з відновлення об’єкта. 

Кількість етапів робіт з обстеження  
(інформація щодо необхідності виконання основного 

(детального) обстеження) 

 Обстеження технічного стану об’єкту  

(в один етап) 

Перелік робіт з обстеження (за необхідності) 
1. Візуальне технічне обстеження 

будівельних конструкцій 

2. Інструментальне дослідження 

3. Складання звіту з технічного 

обстеження 

Термін виконання робіт з обстеження 1 місяць 
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9. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при 

виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої 

специфіки об’єкта): 

Позначення Назва 

  

 

10. Вимоги до оформлення та надання звітної документації: 

Найменування звітної документації 
Кількість примірників / 

електронна версія 

Звіт за результатами обстеження 3 єкз. ф.А4/ 

Акт складений за результатами проведеного обстеження 

пошкоджених об’єктів 
Немає необхідності 

Необхідність складання відомостей дефектів та пошкоджень Немає необхідності 

Необхідність складання обмірних креслень Немає необхідності 

Необхідність складання схем розташування дефектів та 

пошкоджень 
Необхідно 

Необхідність складання відомостей обсягів робіт  

(необхідність визначення обсягів робіт з відновлення об’єкта 

(в рамках капітального ремонту (в тому числі у складі 

дефектного акта), реконструкції) 

Дефектування у табличній 

формі 

Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами 

обстеження відповідно статті 39
2
 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності») 

Немає необхідності 

 

11. Особливі (додаткові) умови виконання робіт, вимоги до оформлення, надання 

та погодження звітної документації: 

- Звіт з попереднього обстеження виконувати без обмірних креслень   

- Надати об’єми робіт для відновлення будівлі 

12. Відповідальна особа замовника:______________________________________  
                                                                  (прізвище, власне ім’я, контактний телефон) 

______________________________________________________________________________ 

 

13. Відповідальна особа виконавця   Матросов Олександр Васильович                 ,  
                                                                  (прізвище, власне ім’я, контактний телефон) 

____________________________________________________________________________ 
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ДОДАТОК 2 

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3 

КРЕСЛЕННЯ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Акт 

складено на підставі Звіту шифр №_______ від ___червня 2022 р. 

 за результатами проведеного попереднього обстеження, виконаного: 

у період з 23 травня  2022 р. по 30 червня  2022 р. 

Підприємство, установа чи організація, що здійснила обстеження (у разі залучення) 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТРОСОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
 (найменування юридичної особи) 

 

Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єкта 

архітектури (далі – виконавці), що брали участь в розробці звіту: 

П.І.Б. 

СЕРІЯ І НОМЕР 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 

СЕРТИФІКАТА 

ДАТА 

ВИДАЧІ 

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗА 

СЕРТИФІКАТОМ 

МАТРОСОВ 

ОЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬОВИЧ                  

   

 

Замовник обстеження - Виконавчий комітет Ірпінської міської ради. 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА (УПРАВИТЕЛЯ) ОБ’ЄКТА 

Дані фізичної особи: П.І.Б.  

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ 

 

 
Назва об’єкту 
 

 Багатоквартирний житловий будинок  за адресою:  

Київська обл.,  Бучанський район , м. Ірпінь, вул. 

Миру, 3-Б 

Адреса будинку 
Київська область ,  Бучанський район,   

 м. Ірпінь вул. Миру  3-б . 

Клас відповідальності бу-
дівлі 

СС2 

Тип будівель Житловий будинок 

Кількість поверхів 10 

Кількість квартир  93 

Кількість під'їздів 3 

Загальна площа 10 387,6  кв.м. 

Основна площа  7 948,7  кв.м. 

Наявність проектно-
технічної документації 

Частковий проект стадія П , технічний паспорт 

Рік побудови  2003-2009 



 

 

 

 

 

1. Виявлені дефекти і пошкодження основних будівельних конструкцій 

 

№
з/
п 

Конструктивніелементи Стислийописдефектівіпошкоджень 

1 Фундамент Не виявлено пошкоджень 

2 Вертикальні несучі елементи 

вертикальні та косі тріщини, що перетина-
ють не більше двох рядів кладки; виникнен-
ня вертикальних тріщин між поздовжніми та 

поперечними стінами. 

3 Конструкції перекриття  Пошкодженя частини плит перекриття  

4 Конструкції покриття  
Частина металевих ферм пошкоджена вна-

слідок пожежі 

5 Покрівля 
Зруйновані огороджуючі конструкції покрит-

тя всієї 3-ї та частково 2-ї блок-секцій 

6 Перегородки  

Перегородки частково пошкоджені в квар-
тирах де були прильоти снарядів та      

пожежі 

7 Сходи 
Пошкоджено опорну частину однієї схо-

дової площадки  

8 Внутрішнє опорядження  

Зруйноване квартирах де були прильоти 
снарядів та осколків. Зруйноване в місцях 

виникнення пожежі 

9 Опорядження фасадів 
Пошкоджено 40% від усієї площі, по зов-

нішнім фасадам кварталу.   

10 Вікна та двері  
Пошкоджені конструкції вхідних груп , вікна 

та двері  

11 Інженерні комунікації 
 Пошкоджені  інженерні системи в 

квартирах де сталась пожежа 

 

Висновок за результатами обстеження 

 

Оцінка технічного стану 
об’єкта 

            (на  15 червня 2022 р) 

Категорія Стан 

Технічний стан об'єкта в цілому: ІІ 3 

Перелік невідкладних ремонтно-відновлювальних 
(протиаварійних робіт), консервації, часткового демонтажу 
та/або обмежень (за навантаженнями, за температурним 
режимом та ін.) 

Рекомендований 
термін виконання 

Для відновлення будівлі необхідно виконати проектну доку-
ментацію де передбачити: заміну покрівлі, фасаду,  віконних 
та дверних конструкцій, капітальний ремонт внутрішнього 
опорядження та монтаж інженерних систем забезпечення .  

в 2022 р. 



 

 

 

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації; 
необхідності капітального ремонту та нового монтажу конс-
трукцій ; проведення детального (інструментального) об-
стеження; необхідності демонтажу 

Рекомендований 
термін виконання 

Руйнування  конструкцій, що загрожують загальній стійкості 
будівлі на момент обстеження - є. Відновити експлуатацію 
будинку новим монтажем  та капітальним ремонтом конс-
трукцій та комунікацій будівлі.  

в 2022 

Рекомендований термін наступного обсте-
ження (занеобхідності) 

Не рідше, ніж один раз 
в 10 років. 

 

 
 

Категорія 
пошкоджень 

об’єкта 

Загальна характеристика 
категорії пошкоджень об’єкта 

Загальні 
рекомендації щодо 

подальшої 
експлуатації 

Рекомендова
ний термін 
виконання 

II Наявні пошкодження несучих та 
огороджувальних конструкцій 
(категорій відповідальності 
конструкцій А та Б), ступінь та 
характер яких свідчить про 
необхідність виконання робіт що-
до часткового демонтажу частин 
об’єкта або його окремих 
конструкцій, підсилення об’єкта 
або його окремих несучих та 
огороджувальних конструкцій 

Рекомендовано 
виконання робіт з 

відновлення шляхом 
капітального 

ремонту, 
реконструкції 

об’єкта 

6 місяців 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Відомості дефектів та пошкоджень об’єкта 
 

 
№ 

 
Тип та харак-
теристика де-
фекту та пош-

кодження 
 

 

Розташування дефекту 
або пошкодження 

Фотографія 
(схема, ескіз) 
дефекту або 
пошкодження 
(№ фотографії) 
/ його парамет-
ри (розміри, % 
пошкодження, 
площа та т.п. – 
за необхіднос-
ті) 

  
Загальні 

рекомендації щодо 
відновлення 

експлуатаційної 
придатності 

1 Вертикальні несучі елементи 

1.1 Руйнування 
прямим та 

уламковими 
влученням 

стіни з кам’яної 
кладки з 

силікатної 
цегли  

кв.72 та кв.74(6-й пов.);  

скіна між квартирами 89 

та 90 (10-й пов.) ; кв.90 

(9-й поверх) ; кв.92 стіна 

по осі В; фасадна стіна 

сходової клітки між 8-9  

та 7-8 поверхами; кв.86 

(8-й пов); кв.78 вісь 

5/Е(7-й поверх); кв.79 

вісь К (7-й поверх);  

Фото 3.15 

Фото 3.17 

Фото 3.20 

Фото 3.5 

-вилучити маломіцну 
цеглу зі стін ; 
-нове мурування стін 

виконати з ідентичної 

марки цегли на цем.-

піщаному розчині 

М75 (45м3) 

1.2 Пошкоджено 

огородження 

балконів з об-

лицювальної 

цегли 

кв.65(5-й пов.); кв.72(6-й 

пов.);  кв.78(7-й пов.); 

кв.85(8-й пов.);  кв.91(9-й 

пов.) вісь 12 та 9;   

кв.90(9-й пов.) вісь К;    

Фото 3.11 

Фото 3.12 

 

-вилучити маломіцну 
цеглу зі стін ; 
-нове мурування стін 

виконати з ідентичної 

марки цегли на цем.-

піщаному розчині 

М75 (53м2) 

-влаштувати метале-

ве обрамлення закін-

чення стіни огоро-

дження 

1.3 сліди пожежи, 
руйнування зов-
нішнього шару 
цегляної кладки 

в квартирах 90, 89, 72  Фото 3.15 

Фото 3.20 

Фото 3.21 

- тріщини розчистити 

на максимально мож-
ливу глибину; 

- отримані таким чи-

ном борозни продути 
стисненим повітрям, 
промити; 

- заповнити борозни 

полімер-цементним 
розчином М150;  

- на відремонтовані 

тріщини встановити 
маяки, і спостерігати 
за їх станом. 



 

 

 

 

2 Конструкції перекриттів 

2.1 руйнування за-

повнення швів 

між плитами 

перекриття; 

у машинному примі-

щенні 

фото 3.8 виконати перетирку 

цем.-піщаним розчином 

М100 

 

2.2 пошкоджено 

плиту кругло-

пустотну 

-ІІ- фото 3.8 див. креслення арк.5 

2.3 пошкодження 

перемичок   

вікна сходової клітки між 

5-м та 6-м поверхами 

фото 3.14 - Виконати відновлення 

захисного шару бетону 

2.4 руйнування за-

повнення швів 

між плитами 

перекриття, 

пошкодження 

бетону плит 

перекриття; 

в кв. 90, 86, 66, 60 фото 3.9, 

фото 3.10, 

фото 3.12 

див. креслення арк.3 

2.5 руйнування 

плити балкону 

в квартирі 78, 71, 65 фото 3.13, 

фото 3.16 

див. креслення арк.4 

3 Конструкції покриття 

3.1 сліди пожежі, 

деформація та 

часткове пошк. 

несучих еле-

ментів покрит-

тя, тепло і гід-

роізоляційні 

покриття 

на горищі та двухрівне-

вих квартирах 89 та 90 

фото 3.6, 

фото 3.7 

фото 3.20, 

фото 3.21 

див. креслення арк.6 

4 Сходи 

4.1 пошкодження 

сходової пло-

щадки   

9-й поверх фото 3.1 див. креслення арк.2 

5 Покрівля 

5.1 руйнування та 

дрібне наскріз-

не пошкоджен-

ня значної час-

тини площі по-

крівлі; сліди 

пожежі 

 

 

 

 

 

на горищі , машинних 

приміщенях та двухрів-

невих квартирах 89 та 

90 блок-секція №3 

фото 3.6, 

фото 3.7 

-демонтувати стару 
покрівлю з металоче-
репиці, гідроізоляцію, 
обрешітку залишити.  
-виконати нову покрі-
влю з аналогічних 
листів металочере-
пиці 
-гідроізоляція ПХВ 
плівка (910 м2 ) 



 

 

 

5.2 руйнування та 

дрібне наскріз-

не пошкоджен-

ня частини 

площі покрівлі 

блок-секція №2 Фото 3.7 

 

-демонтувати стару 
покрівлю з металоче-
репиці, гідроізоляцію, 
обрешітку залишити.  
-виконати нову покрі-
влю з аналогічних 
листів металочере-
пиці 
-гідроізоляція ПХВ 
плівка 
(200 м2 ) 

6 Опорядження фасадів 

6.1 пошкодження 

та руйнування 

значної части-

ни фасадного 

облицювання 

блок-секція №3 Фото 3.11 

Фото 3.4 

Фото 2.3 

Фото 2.2 

Фото 2.4 

-демонтувати   за-
лишки пошкоджених 

цеглин, 
- влаштувати ремон-
тні фасадні плитки  
- влаштувати утеп-
лення всього фасаду 

7 Внутрішнє опорядження 

7.1 пошкодження 

та руйнування 

опорядження; 

сліди пожежі 

в рівні технічного пове-

рху, у машинному при-

міщенні, у сходовій клі-

тці, квартирах 92, 91, 

90, 89, 86, 85, 84, 79, 78, 

72, 71, 66, 65, 60. в ква-

ртирах 90, 89, 72 – сліди 

пожежі  

фото 3.20, 

фото 3.21 

- розчистити  пошко-

джені ділянки штука-
турки  

- зволожити поверх-

ню стіни, нанести 
ґрунтовку Ceresit 
CT17 

- обштукатурити 

стіну по сітці цемент-
но-піщаним розчином 
марки М100 шаром 
10мм; 

- нанести ґрунтовку  

- виконати фарбу-

вання 
водоемульсійною 
фарбою  

8 Вікна, двері 

8.1 руйнування за-

повнення ві-

конних отворів 

значної части-

ни будівлі 

квартирах 91, 90, 89, 85, 

78, 71 – повне руйну-

вання заповнення ві-

конних та дверних отво-

рів 

фото 3.3, 

фото 3.4 

фото 3.5 

фото 3.11 

фото 3.14 

-демонтаж  
-монтаж металопла-
стикових дверей та 
вікон 
-відкоси (шпаклівка 
фарбування) 

 

 
 

 


