
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 травня 2022 року                              м. Біла Церква                                         № 267 

 

Про затвердження Програми робіт з обстеження об’єктів, 

пошкоджених внаслідок воєнних дій на території 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 10 травня 2022 року № 536, відповідно до 

статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про введення 

воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України 

«Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указу Президента України від 18 

квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX», 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257 «Про затвердження 

Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва», 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473 «Про затвердження 

Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії 

Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд», рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 травня 2022 року № 266 «Про 

проведення обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій», з метою ліквідації 

наслідків воєнних дій та відновлення інфраструктури Білоцерківської міської 

територіальної громади, виконавчий комітет Білоцерківської міської ради вирішив:  

 

1. Затвердити Програму робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок 

воєнних дій на території Білоцерківської міської територіальної громади (далі – Програма), 

що додається.  

2. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради 

за результатами проведення робіт, передбачених Програмою надати звіти та акти 

обстежень. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                 Геннадій ДИКИЙ 



                                                                                          Додаток  

                                                                                          до рішення виконавчого 

                                                                                          комітету міської ради 

                                                                                          від 12. 05. 2022 року № 267 
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I. ПАСПОРТ 

Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених 

внаслідок воєнних дій на території Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області  

 

1.  Ініціатор розроблення програми  
Департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради 

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про затвердження проєкту 

програми/змін до програми 

Рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 12 травня 

2022 року № 267 «Про затвердження  

Програми робіт з обстеження об’єктів, 

пошкоджених внаслідок воєнних дій на 

території Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. 

3.  Розробник програми  
Департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради 

4.  Співрозробники програми  

Структурні підрозділи Білоцерківської 

міської ради відповідно до функціональних 

обов’язків 

5.  Головний розпорядник коштів 
Департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради 

6.  Відповідальний виконавець програми  
Департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради 

7.  Співвиконавці заходів Програми 

Структурні підрозділи Білоцерківської 

міської ради відповідно до функціональних 

обов’язків 

8.  Строк виконання Програми  2022  рік 

9.  

Загальний обсяг фінансування для 

реалізації Програми з бюджетів усіх 

рівнів, всього,  

2500,0 тис. грн. 
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II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

 

Внаслідок бойових дій військ Російської Федерації на території України з 24 лютого 

2022 року інфраструктура Білоцерківської міської територіальної громади Київської області 

зазнала значних ушкоджень, а саме по м. Біла Церква агресором здійснено ракетно-бомбові 

удари, у зв’язку з чим виникла необхідність проведення обстеження об’єктів, пошкоджених 

внаслідок воєнних дій. 

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою програми є здійснення всіх можливих невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

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

території громади. Проведення комплексу першочергових організаційно-технічних робіт і 

заходів, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії Російської 

Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, запобігання загибелі людей, 

зменшення обсягів можливих матеріальних втрат. 

 

ІV. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

 

Програма робіт обстеження об'єктів, внаслідок воєнних дій на території Білоцерківської 

міської територіальної громади Київської області (далі – Програма) розроблена на виконання 

вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 

24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ «Про введення воєнного стану в Україні», 

Указу Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 

2022 року №2119-IX, Указу Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX», постанови Кабінету Міністрів України від 12 

квітня 2017 року № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в 

експлуатацію об’єктів будівництва», постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 

року № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації 

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

споруд».  

За результатами опрацювання пропозицій, наданих Комісією по обстеженню житлових 

будинків, що постраждали внаслідок настання надзвичайних ситуацій воєнного характеру на 

території Білоцерківської міської територіальної громади та структурними підрозділами 

Білоцерківської міської ради, щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів інфраструктури, 

складено перелік (Розділ VI), який містить: 

 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. 

Обстеженню підлягають: 

пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури (об’єкти закладів дошкільної, загальної 

середньої освіти; закладів охорони здоров’я, закладів соціального захисту населення), будівлі 

адміністративного призначення, в тому числі, в яких надаються адміністративні послуги, 

розміщуються органи управління та сили цивільного захисту, зокрема, пожежно-рятувальні 

підрозділи та аварійно-рятувальні служби; 
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пошкоджені об’єкти житлово-комунального господарства (електро-, газо-, 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також їх мережі); 

пошкоджені об’єкти житлового фонду. 

Фінансове забезпечення реалізації програми відбувається за рахунок коштів 

державного, обласного та місцевих бюджетів, інших шляхів фінансування, дозволених 

чинним законодавством України. 

Для підвищення результативності Програми залучаються в установленому порядку 

відповідні фахівці, за результатом роботи яких складається звіт, який має містити висновок 

про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості 

виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації). 

Для реалізації Програми та її результативності Департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради може одержувати в установленому порядку 

відповідну інформацію від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності. 

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ 

ЕФЕТИВНОСТІ 

 

Результатом виконання Програми є складання звітів для кожного об’єкта, який має 

містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі 

щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації), а також в разі 

потреби відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, 

інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення 

(рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення). 

Зазначений звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення 

пошкоджених об’єктів або їх демонтаж (ліквідацію). 

Відповідно до Порядку невідкладних робіт до зазначеного звіту також додається акт 

обстеження, що повинен містити інформацію щодо визначеної за результатами обстеження 

категорії пошкоджень об’єкта. 

 

 

VI. ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, ПОШКОДЖЕНИХ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ, ЩО 

ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСТЕЖЕННЮ 

 

№ 

Черговість 

виконання 

робіт 

Строк 

виконання 

робіт 

Найменування 

об'єкту 
Адреса об'єкту 

Інформаці

я щодо 

власників 

чи 

користува

чів об'єкту 

Основні 

характеристик

и об'єкту 

1.  

 

 

І черга 

2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

перший, 4,  

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

2.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

перший, 3,  

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

3.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 24, м. 

Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

4.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 19, м. 

Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

5.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

другий, 6, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 
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6.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

другий, 8, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

7.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

другий, 3, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

8.  2022 рік Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 22, 

кв.1, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

9.  2022 рік Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 22, кв. 

2, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

10.  2022 рік Житловий 

будинок 

вул. Лазаретна, 

1/20, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

11.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

перший, 12, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

12.  2022 рік Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 32 кв. 

1, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

13.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Озерна, 18, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

14.  2022 рік Житловий 

будинок 

вул. Партизанська, 

85 кв.2, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

15.  2022 рік Житловий 

будинок 

вул.Річкова, 32 

кв.2, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

16.  2022 рік Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 5А, 

кв.1, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

17.  2022 рік 
Багатоквартир

ний житловий 

будинок 

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 37А, 

кв. 24, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
5 поверховий 

18.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

другий, 9, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

19.  2022 рік Житловий 

будинок 

вул. Партизанська, 

83, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

20.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 25, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

21.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

другий, 4, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

22.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

перший, 9, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

23.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 34А, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
3 поверховий 
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24.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 29, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

25.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 31/24, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
3 поверховий 

26.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Лазаретна, 3, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
3 поверховий 

27.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

другий, 5Б, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

28.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

перший, 6, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

29.  2022 рік Житловий 

будинок 

вул. Лазаретна, 5, 

кв. 3, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

30.  2022 рік Житловий 

будинок 

вул. Лазаретна, 5, 

кв. 5, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

31.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 15, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

32.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

перший, 10, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

33.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

перший, 10 А, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

34.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

перший, 23 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

35.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

перший, 21, кв. 2, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

36.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

перший, 17, кв. 2, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

37.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 27, кв. 

4, м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

38.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 27, кв. 

1, м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

39.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 27, кв. 

3, м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

40.  2022 рік 

Багатоквартир

ний житловий 

будинок 

вул. Річкова, 4, кв. 

7, м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
5 поверховий 

41.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

перший, 8, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

42.  2022 рік Житловий 

будинок 

вул. Партизанська, 

85, кв. 1, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

43.  2022 рік 
Багатоквартир

ний житловий 

будинок 

б-р. 

Олександрійський, 

103, кв. 25, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
5 поверховий 
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44.  2022 рік Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

перший, 16, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

45.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 11, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

46.  2022 рік 

Багатоквартир

ний житловий 

будинок 

вул. Полковника 

Коновальця, 27, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
5 поверховий 

47. ‘ 

ІІ черга 

2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 28/2, 

кв.2, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

48.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 26, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

49.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 17, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

50.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 21, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

51.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 28А, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

52.  2022 рік Житловий 

будинок 

вул. Партизанська, 

79, кв. 1, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
1 поверховий 

53.  2022 рік 
Житловий 

будинок 

вул. Річкова, 23/2, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

54.  
2022 рік 

 

Житловий 

будинок 

пров. Річковий 

другий, 7, 

м. Біла Церква 

Приватна 

власність 
2 поверховий 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                   Анна ОЛІЙНИК                                                                                                                       
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