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 1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ 

1.1. Підстава для виконання 

Обстеження виконано на підставі звернення та договору із замовником: ОСББ 

"ЕВЕРЕСТ-10" за адресою: 08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця 

Тургенівська, будинок 10. 

Обстеження та складання висновку виконані у відповідності з: 

«Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та 

надійної експлуатації виробничих будівель і споруд»,  НДІБВ, НДІБК та ін.- К.: 

1999-153 с. [1]. 

Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх 

технічного стану. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016  [2]. 

1.2. Мета проведення робіт 

Визначення технічного стану несучих конструкцій будівлі щодо можливості 

подальшої безпечної експлуатації у відповідності до нормативних актів в 

будівництві. 

Необхідно визначити технічний стан несучих конструкцій будівлі 

багатоквартирного житлового будинку та розробити рекомендації щодо її 

подальшої безпечної експлуатації.  

Актуальність робіт викликана необхідністю проведення ремонтних робіт із 

усуненням наслідків механічного пошкодження конструкцій будівлі, що виникли 

у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України. 

1.3. Хід робіт 

Хід виконання робіт включає наступні етапи: 

- проведення візуального обстеження несучих конструкцій будівлі.  

- визначення об’ємно-планувальних та конструктивних рішень будівлі; 

- виявлення та фіксація дефектів у конструкціях, проведення їх аналізу; 

- визначення категорій технічного стану будівельних конструкцій; 
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- розробка рекомендацій щодо можливості проведення проектних робіт та 

подальшої безпечної експлуатації будівлі; 

- опрацювання результатів обстеження та оформлення технічного звіту за 

результатами обстеження.   

 Обміри конструкцій виконувалися лазерними та механічними 

вимірювальними інструментами. Місця з обмеженим доступом - не оглядалися. 

Характерний стан конструкцій, пошкодження та дефекти фіксувалися за 

допомогою фотофіксації.  

В процесі виконання обмірів за умовну відмітку +0,000 прийнято  рівень 

чистої підлоги 1-го поверху. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ ОГЛЯДУ ТА ОБСТЕЖЕНЬ  

Місцерозташування 

Координати 50.52835545236831, 30.24143988741294

 

Об’єкт розташований в Київської області, м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 10. 

Рельєф місцевості рівнинний з незначним перепадом висот, кліматична зона І. 
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Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення. 

Об’єкт, що обстежується – багатоквартирний житловий будинок, складається з 

3х секцій, був побудований в 2007-2009 роках. В експлуатацію введений в травні 

2009 року. 

Рис. 1.1 Головний вигляд існуючий стан 

1 секція 
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2 секція 
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3 секція 
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Рис. 1.2 Внутрішній фасад (існуючий стан) 
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Будівля має «П» подібну форму в плані з орієнтовними розмірами 70х48 м, 

складається з 5-ти секцій. Будівля має 9-13 поверхів, а також технічний та 

цокольний поверхи. 

Зовнішні фасадні стіни будівлі виконані з силікатної цегли на цементно-

піщаному розчині, товщиною 640, 510, 380 мм. Перев'язка цегли в муруванні 

дворядна - постійно чергуються тичкові і ложкові ряди. Фасади виконані під 

розшивку швів. 

Конструктивна схема будівлі виконана за безкаркасною схемою з 

повздовжніми та поперечними несучими цегляними стінами, жорстким диском є 

залізобетонне збірне перекриття, присутні монолітні ділянки. Висота поверху 2,7 

м в чистоті (від підлоги до стелі).  

Перекриття - збірні залізобетонні, товщиною  220 мм., частково присутні 

монолітні ділянки ( балкони ).  

Дах - плоский з покриттям руберойдом. В центральній частині будівлі 

присутній фрагмент скатного даху з металевими несучими конструкціями та 

покриттям із фальцованого металу.  
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 Рис 1.3. 

Водовідведення з даху -  внутрішнє. 

Під будівлею наявний цокольних поверх. 

Заповнення віконних та дверних прорізів, в переважній частині, – 

металопластикові з подвійним склопакетом та металеві двері. 
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3. ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ВИБІРКОВИХ  ВІЗУАЛЬНИХ ОБСТЕЖЕНЬ 
 

На момент проведення робіт з обстеження, об’єкт експлуатувався за прямим 

призначенням – як багатоквартирний житловий будинок. 

Відповідно до завдання замовника проведено візуальне обстеження будівлі. 

Обстеження конструкцій будівлі виконувалось згідно з рекомендаціями 

[1,2,3].  

При виконанні робіт з обстеження, було виявлено та зафіксовано 

пошкодження, які виникли в наслідок механічного пошкодження 

(пошкодження під час бойових дій у зв’язку з агресією Російської 

Федерації проти України).  

- Пошкодження елементів заповнення віконних та дверних прорізів маю 1-5 

секція будівлі; 

- Пошкодження вхідних груп ( ганки, козирки ) лицьового фасаду; 

- Пошкодження плоского даху 1,4 секції та скатного даху на 3-й секції; 

- Пошкодження зовнішніх несучих чи самонесучих конструкції (стін) 

мають 3,4,5 секція будівлі, а саме: 

 

3 секція 

- Пошкодження кладки зовнішніх стін 2,3,4 поверхів. Рис 1.4. 

- Руйнування кладки в місці опору перемичок зовнішньої несучої стіни. 

Рис.1.6. 

- Пошкодження фасадних стін будівлі у вигляді сколів цегляної кладки та 

круглих отворів. Рис. 1.4-1.5. 

- Пошкодження шатрового даху секції 3, горищного приміщення з 

деформаціями кладки парапету ( в місцях опору несучих конструкцій 

даху). Рис 1.3, 1.11, 1.12. 

- Пошкодження вентиляційних каналів секції. 
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Рис. 1.4 Секція 3 
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Рис. 1.5 Секція 3 
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Рис. 1.6 Секція 3, поверх 2, кв.68 
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4 секція 

- Пошкодження кладки зовнішніх стін 2,3,4 поверхів. 

- Руйнування кладки в місці опору перемичок зовнішньої несучої стіни (6 

поверх). Рис.1.7. 

- Пошкодження фасадних стін будівлі в вигляду сколів цегляної кладки та 

круглих отворів. 

- Руйнування зовнішньої самонесучого огородження балкону ( 8 поверх ). 

 
Рис. 1.7 Секція 4  
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5 секція 

- Пошкодження кладки зовнішніх стін 2,3,4 поверхів. 

- Руйнування кладки в місці опору перемичок зовнішньої несучої стіни (6,8 

поверхи). Рис.1.8. 

- Пошкодження фасадних стін будівлі у вигляді сколів цегляної кладки та 

круглих отворів. 

- Руйнування зовнішньої самонесучого огородження балкону (6, 8 поверх ). 

 
Рис. 1.8 Секція 5  
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1, 4 секції  

- Пошкодження плоскої покрівлі будівлі рис 1.9; 

 

Рис. 1.9 Секція 1 

 

Інженерні мережі ( 3 секція ) 

Згідно висновку з обстеження дахової котельні ТОВ «Сервіс - Укрінтерм» 

від 29 квітня 2022р.: 

- Зруйновані вентиляційні канали; 

- Обладнання дахової котельні потребує заміни. 

- Газова труба по фасаду будівлі потребує заміни; 
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Рис. 1.10 Секція 3 
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Рис. 1.10 Секція 3 
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Рис. 1.11 Секція 3 

 

Рис. 1.12 Секція 3  
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Пошкодження оздоблення квартир: 
 

- Квартира 128 ( 6 поверх ) секція 4. 

 
Рис. 2.1 

 
Рис. 2.2 
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Рис. 2.3 
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Рис. 2.4 
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Рис. 2.5 
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- Квартира 133 ( 8поверх ) секція 4. 

 
Рис. 2.6 

 
Рис. 2.7 
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З ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕФЕКТІВ. 

В процесі обстеження, результати якого викладені в розділі 3 даного звіту, 

встановлено, що в будівлі виявлені пошкодження огороджуючи несучих та 

самонесучих будівельних конструкцій. На підставі положень нормативних 

документів можна провести аналіз причин виникнення дефектів та їх влив на 

несучу здатність будівлі. 

Аналіз виявлених дефектів надає можливість нам віднести їх до групи 

механічного впливу ( пошкодження в наслідок бойових дій ).  

 

Деформаційні дефекти, дефекти пов'язані з тріщиноутворенням в 

зовнішньому опорядженні стін через періодичні деформаційні осідання основ 

під фундаментами в процесі тривалої експлуатації з порушенням умов їх 

безпечної експлуатації та фізичного зношення конструкцій будівлі – не 

виявлено. 

 

Рис. 2.8       Рис. 2.9 

 
Рис. 2.10  
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5. ВИЗНАЧЕННЯ  ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ. 

Терміни і визначення за ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016: 

 

1. Технічний стан конструкцій нормальний - категорія технічного стану 

"1": фактичні зусилля в елементах та перерізах конструкції не перевищують 

допустимих за розрахунком, відсутні дефекти та пошкодження, які знижують 

несучу здатність та довговічність або перешкоджають нормальній експлуатації. 

 

2. Технічний стан конструкції задовільний - категорія технічного стану "2": 

за експлуатаційними якостями конструкція відповідає категорії технічного стану 

1, але мають місце часткові відхилення від вимог проекту, дефекти або 

пошкодження, які можуть знизити довговічність конструкції або частково 

порушити вимоги другої групи граничних станів, що в конкретних умовах 

експлуатації не обмежує використання об'єкта за визначеним призначенням.    

Потрібні заходи захисту конструкції та дотримання вимог щодо його 

використання. 

 

3. Технічний стан конструкції не придатний до нормальної експлуатації-

категорія  технічного стану "3": конструкція не відповідає категоріям стану 

"1" чи "2" щодо несучої здатності або нормальної реалізації захисних функцій, 

але аналіз дефектів і пошкоджень з перевірними розрахунками виявляє 

можливість забезпечення її цілісності до проведення ремонту, підсилення або 

заміни. Необхідно виконати ремонт, підсилення або заміну конструкції, а до 

завершення цих заходів використовувати об'єкт за обмеженим режимом 

експлуатації, контролюючи стан конструкції, навантаження і впливи. 

 

4. Технічний стан конструкції аварійний - категорія технічного стану "4":  

порушені вимоги першої групи граничних станів (або неможливо запобігти цим 

порушенням), і аналіз дефектів та пошкоджень з перевірними розрахунками 
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показує неможливість гарантувати цілісність конструкції до проведення її 

ремонту, підсилення або заміни (особливо, якщо можливий крихкий характер 

руйнування), або остаточно втрачена можливість нормальної реалізації захисних 

функцій конструкції. Необхідно негайно виключити перебування людей в зоні 

можливого обвалення та вжити заходів, які унеможливлюють таке обвалення до 

проведення ремонту, підсилення або заміни конструкції або до ліквідації об'єкта. 

 

Визначення технічного стану конструкцій багатоквартирного будівлі, що 

обстежується : 

На час обстеження,  за результатами візуального огляду, зазначені дефекти 

розділу 3 призводять до неможливості експлуатації об'єкта, псують його 

зовнішній вигляд, частина конструкцій мають аварійний або передаварійний стан 

будівельних конструкцій. 

Згідно до п.п.5.2.3, 5.3.3 [ 1 ] технічний стан будівлі в цілому характеризується 

категорією "3"– непридатний до нормальної експлуатації, "конструкції не 

відповідають категоріям технічного стану "1" та "2" щодо несучої здатності або 

нормальної реалізації захисних функцій, але аналіз дефектів і пошкоджень 

виявляє можливість забезпечення її цілісності до проведення ремонту, підсилення 

або заміни; допускається наявність окремих конструкцій категорії 

відповідальності B з технічним станом категорії "4" (аварійний) за умови 

відсутності небезпеки від них для життя і здоров'я людей, майна та довкілля". 

 

До технічного стану конструкції аварійний - категорія технічного стану "4" 

відносяться наступні ділянки пошкодження зовнішніх стін будівлі: 

Секція 3 – 2 поверх   рис. 1.5; 

Секція 4 – 6 поверх   рис. 1.7; 

Секція 5 – 6, 8 поверх   рис. 1.8; 

 

Пошкодження внутрішніх несучих конструкцій будівлі – відсутні. 
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 6. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На підставі проведеного візуального обстеження для подальшої можливості 

безпечної експлуатації об’єкту рекомендується виконати наступні заходи: 

1. Виконати перенесення навантаження з пошкоджених несучих 

елементів будівельних конструкцій на тимчасові кріплення. 

Необхідно встановити тимчасові кріплення, 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 забезпечують щільне прилягання 

верхньої та нижньої частини стійок, а також включення їх в роботу за допомогою 

клинів. В особливо відповідальних випадках включення стійок тимчасових 

кріплень в роботу контролюють виміром деформації стійки в процесі підбиття 

клинів. 

Щоб розвантажити деформований ділянку, застосовують розвантажувальні 

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

чергу балку заводять з найбільш ослабленою боку стіни. Для цього розмічають і 

пробивають в стіні борозну, висота якої повинна бути більше висоти 

розвантажувальної балки на 40 ... 60 мм. Далі готують майданчики обпирання 

балки на кладку глибиною не менше 250 мм і встановлюють балку. Зазор між 

верхньою поверхнею балки і кладкою зачеканити жорстким цементним 

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

установки і закладення першої балки. 

2. Виконати посилення стовпів, простінків і віконних отворів 

металевими обоймами 

Ефективний спосіб підвищення несучої здатності ремонтованих конструкцій. За 

характером роботи обойми можна розділити на три типи: 
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1) стримують поперечні деформації; несуча здатність збільшується в результаті 

створення в підсилюється елементі об'ємного напруженого стану; 

2) приймають частину проектних зусиль, переданих на посилений елемент; 

бажаний ефект досягається збільшенням площі поперечного перерізу або 

введенням в існуючі габарити матеріалу з підвищеними фізико-механічними 

властивостями; 

3) комбіновані, що виконують одночасно функції обойм першого і другого 

типів. 

За родом використовуваного матеріалу обойми бувають сталеві, залізобетонні і 

армовані розчинні. 

Сталеві обойми найбільш прості в виготовленні і складаються з вертикально 

встановлюваних куточків-стійок і з'єднують їх планок зі смугової або круглої 

сталі (рис.2, а). 

 

Рис.2 Пристрій обойм: 

а, б -сталевих відповідно 1-го та 2-го типів; 

в- залізобетонної; 

1 - куточки-стійки; 

2 - з'єднувальні планки; 

3 - стягнутий болт; 

4 - арматура (на фасаді умовно не показана) 
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Основний недолік сталевих обойм - небезпека появи містків холоду при 

установці їх на зовнішніх стінах. Щоб уникнути цього вживають додаткових 

заходів по теплоізоляції. 

Обойми 1-го типу влаштовують у такий спосіб. Поверхню стовпа або простінку 

в місцях установки куточків-стійок ретельно очищають від штукатурки і 

вирівнюють, щоб забезпечити щільне прилягання куточків до поверхні, що 

підсилюється. Куточки встановлюють в проектне положення на тонкому шарі 

цементно-піщаного розчину і фіксують дротяними скрутками або струбцинами. 

Спільну роботу обойми і простінка або стовпа забезпечує попереднє напруження 

планок, приварюється до куточків. Найбільш простий і надійний спосіб створення 

попереднього напруження - термічний. Для цього поперечні планки 

безпосередньо перед установкою нагрівають до температури 150 ... 200 ° С, потім, 

не даючи їм охолонути, приварюють до куточків. Відстань між поперечними 

планками не повинна бути менше товщини елемента, що підсилюється. 

Обойми 2-го типу також виконують з куточків-стійок і поперечних планок, 

крок яких не повинен перевищувати 40 радіусів інерції куточка найменшого 

профілю в обоймі. Найбільш відповідальним етапом установки обойм цього типу 

є включення їх в роботу. Оскільки обойма покликана сприймати і передавати 

вертикальне навантаження, необхідно забезпечити достатню площу спирання 

куточка зверху і знизу. Для цього в місці обпирання обойм влаштовують постіль з 

жорсткого цементного розчину марки не нижче 100. Для включення обойми в 

роботу під опори забивають сталеві клини. У найбільш відповідальних випадках 

зусилля, створювані в вертикальних елементах, контролюють за деформаціями 

куточків. Після досягнення заданих деформацій обойму витримують до прояву 

деформацій у опор і прояви пластичних деформацій, потім остаточно підбивають 

клини і фіксують їх положення. 

Другий спосіб включення обойм 2-го типу в роботу полягає в тому, що 

куточки-стійки заготовляють довше, ніж відстань між верхньою і нижньою 

опорами, і встановлюють їх на місце, злегка зігнувши по довжині (рис.2, б). 
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Напруга створюється в результаті вирівнювання куточків стяжними болтами, 

розташованими по висоті обойми. Встановивши в проектне положення, куточки 

з'єднують між собою поперечними планками. Довжину куточків-стійок 

визначають безпосередньо перед установкою їх на місце, виходячи з фактичних 

обсягів між опорними площадками, заданого рівня попереднього напруження і 

фізико-механічних властивостей матеріалу. 

Обойми 3-го типу (комбіновані) встановлюють в проектне положення з 

дотриманням правил по установці обойм 1-го і 2-го типів. 

Найбільшого ефекту посилення простінків, стовпів і пошкоджених ділянок стін 

можна домогтися одночасним встановленням обойм і ін'єктуванням в 

пошкоджену кладку цементного розчину. 

Після установки сталеві обойми захищають від корозії шаром цементного 

розчину товщиною 25 ... 30 мм по металевій сітці. 

 

3. 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 установки 

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 забезпечують щільне прилягання верхньої та нижньої 

частини стійок, а також включення їх в роботу за допомогою клинів. В особливо 

відповідальних випадках включення стійок тимчасових кріплень в роботу 

контролюють виміром деформації стійки в процесі підбиття клинів. 



 

Зм. Кіл. Арк № док Підп. Дата 

01/03-22 - ТО 

Арк. 

      
32 

      

 

 

Щоб розвантажити деформовану ділянку, застосовують розвантажувальні 

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

чергу балку заводять з найбільш ослабленою боку стіни. Для цього роблять 

розмітку і пробивають в стіні борозну, висота якої повинна бути більше висоти 

розвантажувальної балки на 40 ... 60 мм. Далі готують майданчики обпирання 

балки на кладку глибиною не менше 250 мм і встановлюють балку. Зазор між 

верхньою поверхнею 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 

використовують до початку схоплювання. Якщо він розшарувався при 

перевезенні, то перед вживанням його ретельно перемішують. Залежно від 

призначення, розчин повинен 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 вертикальних швів) - для стовпів. 

Шви в місцях сполучення старої і нової кладки ретельно 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 

випадках для забезпечення підвищеної щільності примикання нової кладки до 

старої допускається в незатверділий розчин забивати плоскі сталеві клини. 
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4. Штукатурення місць ремонту будівельних конструкцій посиленим 

цементно-піщаним розчином з подальшим виконанням фінішного шару. 

5. Виконати заміну панелей покриття над 1,4 секціями методом 

влаштування монолітних ділянок та заміну гідроізоляційних покриттів. 

6. Виконати ремонт скатної покрівлі з відновленням дахової 

котельні. 

7. Заміна віконних та дверних блоків, які були пошкоджені. 

При подальших  проектних та  ремонтних роботах  необхідно керуватися 

нормативно-технічною документацією з проведення будівельних робіт і 

правилами прийняття окремих видів робіт при спорудженні будівель та споруд, 

що діють на час реконструкції або капітального ремонту, з дотриманням діючих 

правил безпеки та охорони праці. 
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