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Центральні органи виконавчої влади
(за списком)
Міністерство розвитку громад та територій України надсилає на
погодження проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням
будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або
проведенням робіт з ліквідації їх наслідків» (далі – проєкт постанови).
Відповідно до § 37, 38 Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року
№ 950 (із змінами), просимо погодити проєкт постанови в одноденний строк.
Додатки: 1. Проєкт постанови на 21 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка на 3 арк. в 1 прим.
3. Порівняльна таблиця на 6 арк. в 1 прим.
4. Довідка про виконання повноважень на 1 арк. в 1 прим.

Перший заступник Міністра

Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

Вадим Євстаф’єв
Ілля Костров. 095 488 72 26
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ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від

2022 р. №
Київ

Про затвердження Порядку поводження з відходами, що
утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та споруд
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або
проведенням робіт з ліквідації їх наслідків
Відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”,
Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного
стану в Україні”, статей 12, 18 та 26 Закону України “Про відходи”, статті 6
Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, пунктів 93 розділу V
“Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної
діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок поводження з відходами, що утворились у зв’язку
з пошкодженням будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних
актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, що додається.
2. Рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад,
а в разі їх відсутності військовим адміністраціям вжити заходів, передбачених
Порядком, затвердженим цією постановою.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №2008366
Підписувач Лозинський Василь Миронович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D040000003B20000057A40000
Дійсний з 30.11.2020 15:30:11 по 30.11.2022 15:30:11

Д. ШМИГАЛЬ

Ì0002008366UÎ

№7/31/5183-22 від 10.06.2022

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___________ 2022 р. № ______

ПОРЯДОК
поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням
будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій
або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків
Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм поводження з відходами, що
утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд,
об’єктів незавершеного будівництва, об’єктів благоустрою внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх
наслідків (далі – об’єкти) з метою запобігання та зменшення негативного
впливу таких відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я
людини.
Цей Порядок застосовується під час виконання комплексу
відновлювальних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під
час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій.
2. Дія цього Порядку не поширюється на поводження з радіоактивними
відходами відповідно до Закону України “Про поводження з радіоактивними
відходами”, поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням
об’єктів оборонного і спеціального призначення та об’єктів, на які
поширюється дія законів України “Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку”, “Про охорону культурної спадщини”.
У разі пошкоджень (руйнувань) об’єктів підвищеної небезпеки відповідні
заходи щодо ліквідації наслідків таких пошкоджень (аварій) здійснюються з
дотримання вимог Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”.
3. У цьому Порядку терміни вживаються в наступних значеннях:
відходи від руйнувань – частини (уламки) пошкоджених (зруйнованих)
об’єктів, а також матеріали, предмети, які знаходились всередині або поруч із
такими об’єктами у момент пошкодження (руйнування) та/або виконання робіт
із демонтажу (повного або часткового), та які повністю або частково втратили
свої споживчі властивості та не мають подальшого використання за місцем їх
утворення чи виявлення;
СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №2008366
Підписувач Лозинський Василь Миронович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D040000003B20000057A40000
Дійсний з 30.11.2020 15:30:11 по 30.11.2022 15:30:11

Ì0002008366UÎ

№7/31/5183-22 від 10.06.2022

2

місця тимчасового зберігання відходів від руйнувань (далі – місця
тимчасового зберігання) – спеціально обладнані або пристосовані земельні
ділянки (майданчики), призначені для тимчасового, протягом дії воєнного
стану та протягом одного року з дня припинення або скасування воєнного
стану, зберігання відходів від руйнувань до їх утилізації чи видалення у спосіб,
що не становить загрози здоров’ю людей та навколишньому природному
середовищу;
уповноважений орган – виконавчий орган сільської, селищної, міської
ради, а в разі його відсутності – військова адміністрація, що здійснює на
відповідній території організацію та координацію операцій поводження з
відходами від руйнувань.
4. Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значеннях, наведених у
Кодексі цивільного захисту України, законах України “Про відходи”, “Про
охорону навколишнього природного середовища”, “Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про металобрухт”,
“Про благоустрій населених пунктів”, “Про регулювання містобудівної
діяльності”.
5. Поводження з відходами від руйнувань передбачає комплекс
організаційно-технічних заходів та робіт (операцій), що здійснюються з метою
забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, сортування,
зберігання, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і
захоронення таких відходів.
Координація поводження з відходами від руйнувань здійснюється
уповноваженим органом.
6. Організація проведення операцій поводження з відходами від
руйнувань забезпечується їх власником:
власником об’єкту, в результаті пошкодження якого утворились такі
відходи або власником чи користувачем земельної ділянки, в межах якої такі
відходи розміщені;
уповноваженим органом – щодо відходів від руйнувань, що розміщені на
вулицях і дорогах населених пунктів, дорогах загального користування, місцях
загального користування, в тому числі на територіях парків, площ, майданів,
набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ тощо (в тому числі ті,
що віднесені на зазначені території ударно-повітряною хвилею внаслідок
потрапляння засобів ураження, вибухів).
7. Виявлення та облік відходів від руйнувань здійснюється
уповноваженим органом.
Визначення відходів від руйнувань та наступний їх облік здійснюється
уповноваженим органом у разі виявлення на відповідній території
пошкоджених об’єктів, зокрема за результатами їх комісійних оглядів, розгляду
заяв (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів
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масової інформації, центральних органів виконавчої влади (ДСНС,
Національної поліції), військових формувань тощо.
Визначення власника відходів від руйнувань, щодо яких не встановлено
власника або власник яких невідомий, уповноважений орган здійснює
відповідно до Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів,
затвердженого Кабінетом Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1217, із
залученням правоохоронних органів, відповідних спеціалістів та експертів.
У разі неможливості встановлення власника відходів від руйнування
поводження з ними організовується уповноваженим органом.
8. Облік відходів від руйнувань здійснюється на місцях тимчасового
зберігання або на інших об’єктах поводження з відходами за формою згідно з
додатком 2 до цього Порядку.
Уповноважені органи надають інформацію до обласних державних
адміністрацій щодо відходів від руйнувань щомісячно, не пізніше 5 числа
наступного за звітним місяцем. Узагальнена інформація щодо відходів від
руйнувань надається Київською військовою (Київською міською) та обласними
військовими (державними) адміністраціями до Мінрегіону, не пізніше 10 числа
наступного за звітним місяцем.
Інформацію щодо виявлення та обліку відходів від руйнувань
уповноважений орган розміщує на власному офіційному вебсайті та/або
письмово повідомляє власника або управителя об’єкта, в результаті
пошкодження якого утворились такі відходи, або власника чи користувача
земельної ділянки, в межах якої такі відходи розміщені.
9. Якщо протягом 90 календарних днів після припинення або скасування
на території України воєнного стану власником відходів не здійснено
відповідних заходів щодо поводження з відходами від руйнувань
уповноважений орган приймає рішення щодо поводження з такими відходами з
урахуванням Цивільного кодексу України та інших законів України.
10. Операції поводження з відходами від руйнувань, які власник за
технічних чи економічних причин не має можливості здійснювати самостійно,
організовуються уповноваженим органом (на підставі звернення власника
таких відходів до уповноваженого органу).
Класифікація відходів від руйнувань
11. За походженням відходи від руйнувань поділяються на:
відходи, що утворились внаслідок пошкодження об’єктів – повного або
часткового порушення їх цілісності внаслідок позапроектних впливів,
зумовлених бойовими діями, в тому числі потрапляння засобів ураження,
вибухів, пожеж тощо;
відходи, що утворились в результаті виконання робіт з часткового або
повного демонтажу пошкоджених об’єктів (поетапного контрольованого
часткового чи повного розбирання на окремі елементи та вироби або
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неконтрольованого знесення внаслідок обвалення при
бульдозерів, металевої кулі на стрілі, вибухової сили тощо).

використанні

12. Відходи від руйнувань є змішаними відходами, які складаються з
таких компонентів:
1) основні компоненти: частини (уламки, бій) будівельних конструкцій,
заповнення дверних та віконних блоків, інженерних мереж, санітарнотехнічних приладів тощо;
2) супутні компоненти: матеріали, предмети, які знаходились всередині
або поруч із об’єктом у момент пошкодження або робіт із його демонтажу, в
тому числі устаткування, особисті речі, предмети вжитку (меблі, побутова
техніка), органічні речовини, тощо.
13. Відходи від руйнувань можуть містити небезпечні відходи.
У разі виявлення небезпечних відходів на пошкоджених (зруйнованих)
об’єктах та/або виконання робіт із демонтажу, поводження з ними має
здійснюватися відповідно до статті 34 Закону України “Про відходи”
суб’єктами господарювання, що одержали ліцензії на здійснення операцій у
сфері поводження з небезпечними відходами.
14. Перелік компонентів відходів від руйнувань та можливі шляхи їх
повторного використання у будівництві, промисловості будівельних матеріалів
(виробництві будівельних виробів (продукції)) наведено у додатку 1 до цього
Порядку.
Операції поводження з відходами від руйнувань
15. Організація виконання операцій поводження з відходами від
руйнувань здійснюється їх власником на територіях, на яких відсутні або
завершено активні фази бойових дій.
Діяльність щодо проведення операцій поводження з відходами від
руйнувань здійснюються в рамках виконання відновлювальних робіт з
ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та
у відбудовний період після закінчення воєнних дій, та не підлягає оцінці впливу
на довкілля відповідно абзацу другому частини першої статті 3 Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”.
16. Операції поводження з відходами від руйнувань:
1) первинне розчищення територій (збирання відходів від руйнувань, в
тому числі, за можливості, відокремлення та сортування окремих компонентів
відходів від руйнувань тощо);
2) перевезення (транспортування) відходів від руйнувань від місця їх
утворення до об’єктів поводження з відходами або місць тимчасового
зберігання;
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3) остаточне (після виконання повного або часткового демонтажу
пошкоджених об’єктів) розчищення та прибирання територій (за необхідності);
4) зберігання відходів від руйнувань в місцях тимчасового їх розміщення
(до їх утилізації чи видалення);
5) перероблення (оброблення)
знешкодження (за необхідності);

відходів

від

руйнувань

та/або

їх

6) утилізація відходів від руйнувань (використання відходів як вторинних
матеріальних чи енергетичних ресурсів);
7) видалення відходів від руйнувань, включаючи їх захоронення.
17. Під час виконання операцій поводження з відходами від руйнувань
слід дотримуватись правил пожежної безпеки та охорони праці відповідно до
законодавства.
18. Не допускається зберігання відходів від руйнувань поза межами
визначених місць їх тимчасового зберігання або об’єктів поводження з
відходами.
Особливості поводження з відходами від руйнувань при розчищенні
території
19. Розчищення територій здійснюється власником відходів від руйнувань
після виконання комплексу підготовчих заходів у складі невідкладних робіт
щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із
пошкодженням будівель та споруд (далі – невідкладні роботи), відповідно до
пунктів 5 та 8 Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків
збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та
споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня
2022 р. № 473.
20. Роботи з розчищення територій включають збирання, сортування за
місцем утворення (за можливості) та перевезення змішаних чи відсортованих
відходів від руйнувань, в тому числі із застосуванням спеціальної техніки, до
об’єктів поводження з відходами або місць тимчасового зберігання.
Роботи з розчищення територій, прилеглих до пошкоджених об’єктів,
можливо виконувати у разі відсутності загрози аварійного обвалення об’єкта в
цілому або його окремих частин.
У разі виявлення під час виконання робіт з розчищення територій
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.
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21. За технічної можливості під час розчищення територій слід
організовувати сортування або роздільне збирання відходів від руйнувань (їх
окремих компонентів) безпосередньо на місці їх утворення.
Не допускається збирання відходів від руйнувань в контейнери для
побутових відходів або для роздільного збирання окремих видів відходів.
22. Першочергово роботи (операції) щодо розчищення
населених пунктів організовуються уповноваженим органом щодо:

територій

1) вулиць і доріг населених пунктів (в першу чергу – доріг загального
користування, що проходять через територію населеного пункту, магістральних
вулиць і доріг);
2) територій, прилеглих до об’єктів соціальної інфраструктури (закладів
освіти; закладів охорони здоров’я, закладів соціального захисту населення),
будівель адміністративного призначення (в тому числі: надання
адміністративних послуг, розміщення органів управління) та сил цивільного
захисту, зокрема, пожежно-рятувальних підрозділів та аварійно-рятувальних
служб;
3) прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків,
гуртожитків тощо.
23. Розчищення територій власником відходів, визначеним у пункті 6
цього Порядку, що не є уповноваженим органом, здійснюється після отримання
інформації (за зверненням власника) від уповноваженого органу щодо
завершення невідкладних робіт відповідно пункту 18 цього Порядку.
Особливості поводження з відходами від руйнувань під час демонтажу
пошкоджених об’єктів
24. У разі потреби у складі комплексу невідкладних робіт та розчищення
територій від відходів від руйнування здійснюються роботи з повного або
часткового демонтажу пошкоджених об’єктів (демонтажні роботи) відповідно
Порядку виконання робіт по демонтажу об’єктів, пошкоджених або
зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних
актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022
р. № 474, з урахуванням таких особливостей:
перед початком демонтажних робіт (за відсутності загрози аварійного
обвалення об’єкта або його окремих конструктивних елементів) повинно бути
забезпечено видалення (відокремлення) складових, що можуть містити
небезпечні відходи (небезпечних складових відходів від руйнування, в тому
числі азбестовмісні відходів);
під час виконання демонтажних робіт слід вжити заходів щодо мінімізації
небезпечних для здоров’я людей та оточуючого середовища впливів, зокрема
пов’язаних з можливими викидами азбестового пилу;
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під час виконання демонтажних робіт, за можливості, слід забезпечити
попереднє сортування відходів від руйнувань за основними компонентами з
придатності таких відходів до повторного використання (утилізації), методів їх
оброблення (перероблення) тощо.
25. Операції поводження з відходами від руйнувань під час виконання
демонтажних робіт забезпечуються відповідним виконавцем робіт
(підрядником) відповідно цього Порядку.
Місця тимчасового зберігання
26. В умовах дії на території України правового режиму воєнного стану
відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” та
протягом та 90 календарних днів після його припинення чи скасування
Київською військовою (Київською міською) та обласними військовими
(державними) адміністраціями у разі утворення на відповідній території
(територіях) значних обсягів відходів від руйнувань, що перевищують
потужність наявних об’єктів поводження з відходами або за відсутності таких
об’єктів на відповідних територіях, може прийматись рішення щодо організації
місць тимчасового зберігання .
При цьому під час дії правового режиму воєнного стану відповідно до
Закону України “Про правовий режим воєнного стану” на відповідній території
допускається встановлення та зміна цільового призначення земельної ділянки
без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення
земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки –
новим видом її цільового призначення з метою розміщення місць тимчасового
зберігання) та видом функціонального призначення території, визначеним
відповідною містобудівною документацією крім:
природоохоронних та ландшафтно-рекреаційних територій, визначених
містобудівною документацією на місцевому рівні;
земель, віднесених до категорій природно-заповідного фонду та іншого
природоохоронного призначення;
земель історико-культурного призначення;
земель водного фонду (крім розміщення річкових портів (терміналів).
Також не допускається організація місця тимчасового зберігання на
земельній ділянці, якщо згідно з містобудівною документацією на місцевому
рівні, на території відповідної земельної ділянки передбачено розміщення
об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури, соціального забезпечення,
житлово-комунального господарства, цивільного захисту, військових та інших
оборонних об’єктів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної та енергетичної
інфраструктури, інженерної інфраструктури меліоративних систем).
СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №2008366
Підписувач Лозинський Василь Миронович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D040000003B20000057A40000
Дійсний з 30.11.2020 15:30:11 по 30.11.2022 15:30:11

Ì0002008366UÎ

№7/31/5183-22 від 10.06.2022

8

Встановлення або зміна цільового призначення земельної ділянки з
метою організації місця для тимчасового зберігання допускається за умови,
якщо розміщення на земельній ділянці місця для тимчасового зберігання не
призведе до порушення обмежень у використанні земель, у тому числі у сфері
забудови та охорони культурної спадщини, вимог нормативно-правових актів,
будівельних норм та інших нормативних документів, обов’язковість
застосування яких встановлена законодавством.
Рішення щодо встановлення або зміни цільового призначення земельної
ділянки з метою організації місця для тимчасового зберігання здійснюється на
підставі мотивованого висновку уповноваженого органу містобудування та
архітектури сільської селищної, міської ради.
27. Місця тимчасового зберігання слід організовувати з дотриманням
вимог екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів, а також необхідних санітарно-захисних зон, а
саме:
2 км – від об’єктів водного фонду;
0,5 км – від житлової та громадської забудови, об’єктів соціальної
інфраструктури;
0,2 км – від сільськогосподарських угідь,
користування та залізничних шляхів загальної мережі;

доріг

загального

0,05 км – від межі лісу і лісопосадок, не призначених для використання з
метою рекреації.
28. Місця тимчасового зберігання організовуються з дотриманням таких
вимог щодо наявності (влаштування):
твердої та рівної основи (покриття), зокрема із бетону, асфальту чи
ущільненого ґрунту, покритого шаром геомембрани товщиною не менше 1,5
мм, захищеною від механічних пошкоджень шаром завтовшки не менше 0,5 м;
організованого відведення поверхневих вод;
огородженого периметру (за потреби);
забезпечення освітлення території (за потреби);
облаштованого в’їзду та під’їзних
безперешкодний проїзд транспортних засобів.

доріг,

що

забезпечують

29. Під час організації місць тимчасового зберігання слід передбачити
відповідну організацію території, зокрема передбачити ділянки, призначені для:
тимчасового зберігання, сортування, оброблення (перероблення), тимчасового
зберігання отриманої вторинної сировини, інші зони (в тому числі для
розміщення дробильно-сортувальних та інших установок, а також тимчасових
споруд, необхідних для проведення операцій поводження з відходами від
руйнування).
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При зберіганні відходів від руйнувань за можливості слід не допускати
змішування окремих компонентів таких відходів, які придатні для
використання як вторинні матеріальні чи енергетичні ресурси.
Зберігання відходів слід здійснювати у спосіб, що забезпечує можливість
безперешкодного навантаження на транспортний засіб для вивезення відходів з
місць їх тимчасового зберігання.
В місцях тимчасового зберігання допускається здійснення операцій з
оброблення (перероблення) виключно основних компонентів відходів від
руйнування (частин (уламків, бою) будівельних конструкцій, заповнень
дверних та віконних блоків, інженерних мереж, санітарно-технічних приладів
тощо), що не містять та/або не забруднені небезпечними відходами.
Зазначені операції з оброблення (перероблення) основних компонентів
відходів від руйнування полягають у відокремлюванні, дробленні та
фракціонуванні зазначених компонентів.
30. Не допускається розміщення інших видів відходів на місцях
тимчасового зберігання відходів від руйнувань.
31. Протягом одного року з дня припинення або скасування воєнного
стану уповноваженим органом повинно бути забезпечено утилізацію або
видалення відповідних відходів від руйнувань відповідно до Закону України
“Про відходи”.
Особливості повторного використання відходів від руйнувань
32. Будівельні вироби (продукція), отримана з використанням відходів від
руйнувань повинна відповідати вимогам Технічного регламенту будівельних
виробів (продукції), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
20 грудня 2006 р. № 1764.
33. Уповноважений орган зобов’язаний вживати заходів щодо повторного
використання основних компонентів відходів від руйнувань (після їх
оброблення (перероблення) – в разі необхідності) під час реалізації проектів
будівництва, щодо яких він виступає замовником будівництва, та сприяти
використанню відходів від руйнувань іншими замовниками будівництва.
____________________________________
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Додаток 1
до Порядку
Перелік компонентів відходів від руйнувань та можливі шляхи їх
повторного використання у будівництві, промисловості будівельних
матеріалів (виробництві будівельних виробів (продукції))
Можливі шляхи повторного
використання компонентів відходів від
Код та назва компонентів відходів від
руйнувань у будівництві, промисловості
руйнування
будівельних матеріалів (виробництві
будівельних виробів (продукції))
І. Основні компоненти відходів від руйнувань (частини (уламки, бій)
будівельних конструкцій, заповнення дверних та віконних блоків, інженерних
мереж, санітарно-технічних приладів тощо)
1. Бетон, цегла, облицювальна плитка й кераміка
1.1. Бетон (бетонні, залізобетонні
конструкції та вироби, їх уламки,
мінеральні (цементно-піщані, гіпсові,
вапняні тощо), полімер-цементні
мурувальні
та
опоряджувальні
(штукатурні,
оздоблювальні)
розчини)

Сировина для виробництва крупного та
дрібного заповнювачів для бетонів
(класу до С20/25), а також щебеневопіщаних сумішей для влаштування
шарів основи та покриття дорожнього
одягу без використання в’яжучих;
влаштування насипів автомобільних
доріг; сировина для виробництва
порошкоподібних наповнювачів для
виробництва стінових блоків і сухих
будівельних сумішей; матеріали для
зворотного заповнення (відновлення
рельєфу, заповнення гірничих виробок
(пустот), рекультивації відпрацьованих
гірничих об’єктів, інших ландшафтних
робіт); сировина для металевих
будівельних конструкцій; металобрухт
(що утворюється при видаленні
металевих включень, в тому числі
залізобетону) як вторинна сировина для
металургійного
виробництва;
подрібнений бетон як вторинний
матеріальний ресурс для виробництва
цементного клінкеру
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1.2. Цегла
(цегляний бій)

Сировина для влаштування дренажної
подушки у заболочених районах;
укріплення ґрунтових і лісових доріг;
заповнювач для габіонів (силікатна
цегла) (за винятком сировини для
виробництва крупного та дрібного
заповнювачів, а також щебеневопіщаних сумішей для влаштування
шарів основи та покриття дорожнього
одягу)

1.3. Облицювальна плитка, черепиця Сировина для укріплення ґрунтових і
та кераміка (в тому числі керамічна лісових доріг (за винятком сировини
плитка, камені, санітарна кераміка)
для виробництва крупного та дрібного
заповнювачів, а також щебеневопіщаних сумішей для влаштування
шарів основи та покриття дорожнього
одягу)
1.4. Суміші або окремі фракції
бетону, цегли, облицювальної плитки
й кераміки, що містять небезпечні
речовини

–

1.5. Суміші або окремі фракції Те ж, що і в пункті 1.1
бетону, цегли, облицювальної плитки (за
винятком
сировини
для
й кераміки інші, ніж зазначені в 1.4
виробництва крупного та дрібного
заповнювачів, а також щебеневопіщаних сумішей для влаштування
шарів основи та покриття дорожнього
одягу)
2. Деревина, скло та пластмаси
2.1. Деревина

Арболіт,
деревних
пластиків,
теплоізоляційні та звукоізоляційні
матеріали (плит), деревностружкових
плит, паливних брикетів; спорудження
тимчасових проїздів при відновленні
руху через перешкоду; вторинний
матеріально-енергетичний ресурс для
цементного виробництва
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2.2. Скло
(склобій)

Порошкоподібний заповнювач для
виробництва бетонних виробів, сухих
будівельних
сумішей,
світловідбивних фарб для дорожньої
розмітки тощо, вторинна сировина
для
виробництва
скловиробів,
оптичних кабелів тощо

2.3. Пластмаси
(частини (уламки) пластмасових труб
водопостачання,
водовідведення,
електропроводки,
полімерних
погонажних виробів, склопакетів
полімерних ущільнювачів тощо)

Вторинна сировина для виробництва
полімерної
продукції;
вторинний
матеріально-енергетичний ресурс для
цементного
виробництва
(за виключенням ПВХ)

2.4. Деревина, скло та пластмаси, що –
містять або забруднені небезпечними
речовинами
3. Бітумні суміші, вугільна смола та просмолені вироби
3.1. Бітумні суміші,
що містять вугільну смолу
(покрівельні
та
гідроізоляційні
будівельні вироби: бітумні, дьогтеві,
дьогтебітумні,
бітумополімерні,
гумово-дьогтеві
та
бітумні
безосновні матеріали (ізол), вироби
на
основі
картону (руберойд,
пергамін, толь) та скловолокнистій
основі (склоруберойд) тощо)

Компонент
асфальтобетонних
та
бітумомінеральних сумішей для шару
основи
дорожнього
одягу
автомобільних доріг ІІІ – IV категорії,
бітумінозних
будівельних
матеріалів тощо

3.2. Бітумні суміші інші, ніж -“зазначені в 3.1 (в тому числі:
бітумовмістні матеріали у вигляді
пошкодженого асфальтобетону тощо)
3.3. Вугільна смола та просмолені -“продукти
4. Метали (включаючи їх сплави)
4.1. Мідь, бронза, латунь

Вторинна сировина для металургійного
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виробництва
4.2. Алюміній

-“-

4.3. Свинець

-“-

4.4. Цинк

-“-

4.5. Чавун і сталь

-“-

4.6. Олово

-“-

4.7. Змішані метали

-“-

4.8. Відходи металів, забруднені –
небезпечними речовинами
4.9. Кабелі, що містять масла, –
вугільну смолу або інші небезпечні
речовини
4.10. Кабелі інші, ніж зазначені в 4.9

Виокремлення металевих компонентів
для повторної переробки

5. Ґрунт (включаючи ґрунт із забруднених ділянок)
5.1. Ґрунт та каміння, що містять –
небезпечні речовини
5.2. Ґрунт та каміння інші, ніж Засипка окремих ділянок, формування
зазначені в 5.1
ландшафту в рамках планування
територій,
влаштування
насипів
автомобільних доріг
5.3. Дорожній баласт (щебінь), що –
містить небезпечні речовини
5.6. Дорожній баласт (щебінь) інший, Влаштування шарів основи дорожнього
ніж зазначений в 5.3
одягу,
влаштування
насипів
автомобільних доріг
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6. Ізоляційні матеріали та азбестовмісні будівельні матеріали
6.1. Ізоляційні матеріали, що містять Наповнювачі
для
виробництва
азбест
вогнестійких виробів, заповнювачі для
бетону, покрівельні вироби
6.2. Інші ізоляційні матеріали
(вироби
(продукція)),
що
складаються або містять небезпечні
речовини
(в
тому
числі:
теплозоляційні
матеріали та вироби
мінеральні та полімерні:
мінеральна вата,
спучений перліт,
вермикуліт,
спінений
та
екструдований
полістирол, тощо)

Вторинна сировина для виробництва
полімерної та іншої аналогічної
продукції,
скла,
кераміки,
як
заповнювачів та наповнювачі для
виробництва бетону тощо

6.3. Ізоляційні матеріали інші, ніж
зазначені в 6.1 та 6.2

–

6.4. Будівельні матеріали (вироби
(продукція)), що містять азбест

–

7. Будівельні матеріали вироби (продукція) на основі гіпсу
7.1. Будівельні матеріали (вироби
(продукція)) на основі гіпсу, що
містять небезпечні речовини

–

7.2. Будівельні матеріали (вироби Домішки
до
сухих
будівельних
(продукція)) на основі гіпсу інші, ніж сумішей, вторинна сировина для
зазначені в 7.1
виробництва аналогічної продукції,
сировина для виробництва гіпсового
в’яжучого; вторинний матеріальний
ресурс для цементного виробництва
ІІ. Супутні компоненти відходів від руйнувань (матеріали, предмети, які
знаходились всередині або поруч із об’єктом у момент пошкодження або робіт
із його демонтажу, в тому числі устаткування, особисті речі, предмети вжитку
(меблі, побутова техніка), органічні речовини, тощо)
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1. Змішані компоненти відходів від руйнувань, що містять небезпечні речовини
1.1.
Компоненти
відходів
руйнувань, що містять ртуть

від –

1.2.
Компоненти
відходів
від –
руйнувань, що містять поліхлоровані
дифеніли (далі – ПХД) (наприклад,
ПХД-вмісні ізолятори, ПХД-вмісні
покриття (для підлоги) на основі
синтетичних
смол,
ПХД-вмісні
ущільнювачі склоблоків, ПХД-вмісні
конденсатори)
1.3. Інші компоненти відходів від –
руйнувань (супутні компоненти),
включаючи змішані відходи, що
містять небезпечні речовини
2. Інші змішані компоненти відходів від руйнувань
2.1. Компоненти
піддаються
розкладанню

відходів, що –
біологічному

2.2. Люмінесцентні лампи та інші –
відходи, що містять ртуть
2.3. Батареї та акумулятори
2.4 Електричне
обладнання

та

–

електронне –

2.5. Електричне та електронне –
обладнання, що містить небезпечні
складові
2.6. Папір та картон

–

2.7. Тканини

–

2.8 Інші, не перелічені в пунктах 2.12.7 побутові відходи

–

3. Інші змішані компоненти відходів від руйнувань
3.1. Промислові відходи

–
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3.2. Медичні
відходи

та

фармацевтичні –

3.3. Інші компоненти відходів від –
руйнувань (супутні компоненти,
включаючи змішані відходи), інші,
ніж зазначені в пунктах 3.1 та 3.2
________
Примітки.

1. Поводження з небезпечними відходами, виявленими при
збиранні та сортуванні відходів від руйнування,
здійснюється відповідно статті 34 Закону України “Про
відходи”.
2. Операції з металобрухтом здійснюються відповідно Закону
України “Про металобрухт”.
3. Операції з медичними та фармацевтичними відходами
здійснюють відповідно до Державних санітарнопротиепідемічних правил і норм щодо поводження з
медичними відходами, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 08 червня 2015 року № 325,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 серпня
2015 року за № 959/27404.
4. Збирання азбестовмісних відходів необхідно проводити із
застосуванням засобів індивідуального захисту органів
дихання та захисного одягу, а також забезпечувати
зволоження місць їх збирання. За можливості не допускати
подальшу руйнацію азбестовмісних відходів. Зібрані
азбестовмісні відходи мають бути упаковані для
унеможливлення контактування з навколишнім природним
середовищем та транспортовані до місця їх видалення.
Після складування азбестовмісних відходів на місці їх
видалення, вони підлягають покриттю ізолювальним шаром
(ґрунт, глина, подрібнені будівельні відходи тощо)
завтовшки не менше 75 см.
5. Будівельні
вироби
(продукція),
виготовлені
з
використанням відходів від руйнувань повинні відповідати
вимогам Технічного регламенту будівельних виробів
(продукції), затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 20 грудня 2006 р. № 1764.
_________________________________________
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Додаток 2
до Порядку
Форма обліку відходів від руйнувань
Порядковий
номер

Код та назва
компонентів
відходів від
руйнування

Одиниця
Обсяг
виміру

Місце розміщення
(місце тимчасового
зберігання відходів від
руйнувань/інший об’єкт
поводження з відходами)

________
Примітки. 1. У таблиці зазначається відомості щодо відходів від руйнувань,
що розміщені на місці тимчасового зберігання відходів від
руйнувань або іншому об’єкті поводження з відходами.
2. Код та назва компонентів відходів від руйнувань згідно додатку 1
до цього Порядку.
3. Обсяги відходів від руйнувань наводяться у тонах або метрах
кубічних, відповідна одиниця виміру зазначається під час
заповнення форми .
_________________________________________

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №2008366
Підписувач Лозинський Василь Миронович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D040000003B20000057A40000
Дійсний з 30.11.2020 15:30:11 по 30.11.2022 15:30:11

Ì0002008366UÎ

№7/31/5183-22 від 10.06.2022

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___________ 2022 р. № ______
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків
збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та
споруд, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня
2022 р. № 473:
1) в абзаці п’ятому пункту 5 слова “порядку, затвердженого Кабінетом
Міністрів України” замінити словами “Порядку поводження з відходами, що
утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та споруд внаслідок збройної
агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від __________ № _____.”;
2) в абзаці сьомому пункту 9 після слів “рекомендовано виконання робіт з
відновлення” доповнити словом “шляхом”;
2) в абзаці третьому пункту 12 слова “порядку, затвердженого Кабінетом
Міністрів України” замінити словами “Порядку виконання робіт з демонтажу
об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій,
воєнних дій або терористичних актів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 474;”;
3) в абзаці четвертому пункту 12 слова “порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України” замінити словами “Порядку поводження з
відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та споруд
внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від __________ № _____.”.
2. Доповнити Порядок виконання робіт з демонтажу об’єктів,
пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій
або терористичних актів, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 19 квітня 2022 р. № 474 пунктом 25 такого змісту:
“25. Поводження з відходами від руйнувань, що утворились при
виконанні демонтажних робіт здійснюється відповідно до Порядку поводження
з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та споруд
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внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від __________ № _____.”.
3. Доповнити Порядок ведення державного обліку та паспортизації
відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1
листопада 1999 р. № 2034, пункт 1 абзацем другим такого змісту:
“Цей порядок не поширюється на відходи, що утворились у зв’язку з
пошкодженням будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів,
диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків”.

_____________________________
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку поводження з відходами, що
утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та споруд внаслідок
бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з
ліквідації їх наслідків»
1. Мета
Метою прийняття проєкту акта є визначення механізму поводження з
відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель
та споруд, об’єктів незавершеного будівництва, об’єктів благоустрою
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з
ліквідації їх наслідків, спрямованого на запобігання та зменшення негативного
впливу таких відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я
людини.
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
В результаті збройної агресії Російської Федерації суттєвих пошкоджень
зазнають будівлі та споруди різного призначення, внаслідок чого утворюються
значні обсяги відходів від руйнування, що створюють складнощі при
проведенні відновлювальних та пошукових робіт, налагодженні роботи
об’єктів критичної інфраструктури, створює несприятливі умови проживання
та створює передумови до погіршення стану як здоров’я населення, так і стану
навколишнього природного середовища, довкілля.
У зв’язку з вищенаведеним, проблема поводження з відходами
руйнування у безпечний, екологічний та ефективний спосіб потребує
відповідного нормативно-правового регулювання, що передбачено проєктом
акта.
3. Основні положення проекту акта
Проєктом акта передбачається:
запровадження визначення відходів від руйнувань;
запровадження механізму поводження з відходами від руйнувань та їх
обліку та утилізації;
облаштування місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань (у
разі утворення значних обсягів таких відходів).
4. Правові аспекти
Проєкт акта розроблено відповідно до Закону України “Про правовий
режим воєнного стану”, Закону України “Про відходи”, Закону України “Про
благоустрій населених пунктів”, Указу Президента України від 24 лютого 2022
року № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом
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України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення
воєнного стану в Україні”.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проєкту акта не потребує видатків Державного бюджету
України.
6. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку.
Проєкт акта не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з
інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.
Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної
діяльності, тому на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань
розвитку науки і технологій не надсилається.
Проєкт акта потребує погодження із Міністерством фінансів України,
Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації
України та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України,
Міністерством аграрної політики та продовольства України да Державною
службою України з надзвичайних ситуацій.
7. Оцінка відповідності
Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері європейської
інтеграції щодо предмета правового регулювання проєкту акта відсутні.
Проєкт акта не містить положень, що стосуються прав та свобод,
гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,
не впливає на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, не
містить ризиків вчинення правопорушень та правопорушень, пов'язаних з
корупцією, не створює підстави для дискримінації, не стосується інших ризиків
та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.
Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та
громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.
8. Прогноз результатів
Прийняття проєкту акта направлене на визначення механізмів
поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та
споруд, об’єктів незавершеного будівництва, об’єктів благоустрою внаслідок
збройної агресії Російської Федерації, зменшення їх об’ємів та зниження
негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я
людини.
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Вплив реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін:
Вплив
реалізації акта
Заінтересована
на
Пояснення очікуваного впливу
сторона
заінтересован у
сторону
Держава
Позитивний
Держава
отримає
механізм,
(захист життя та
необхідний для поводження із
здоров’я людей)
відходами від руйнувань, які
утворились
у
зв’язку
з
пошкодженням будівель та споруд,
об’єктів
незавершеного
будівництва, об’єктів благоустрою
внаслідок
збройної
агресії
Російської
Федерації,
що
забезпечить ресурсоефективні та
безпечні підходи до утилізації
відходів руйнування.
Виконавчі органі Позитивний (чітке
Наявність механізму та підходів до
сільських,
визначення
поводження
із
відходами
селищних,
механізму
руйнування, сприяння відновленню
міських рад,
поводження з
територій населених пунктів для
військові
відходами
проживання та експлуатації об’єктів
адміністрації,
руйнування)
інфраструктури.
центральні
органи
виконавчої
влади
Суб’єкти
Позитивний
Для виробників будівельної
господарювання,
(стимулювання
продукції очікується додаткове
населення
виробництва
джерело сировини у вигляді
будівельної
вторинного ресурсу.
продукції,
Для населення очікується
збереження
запобігання погіршенню санітарної
життя та
ситуації в населених пунктах,
здоров’я)
зниження рівня загрози життю та
здоров’ю.

Перший заступник
Міністра розвитку громад
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та територій України
« » _____________ 2022 р.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку поводження з відходами, що
утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій
або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків”
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації,
пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19
квітня 2022 р. № 473
5. У разі виникнення на відповідній території
5. У разі виникнення на відповідній території
проявів збройної агресії Російської Федерації, що проявів збройної агресії Російської Федерації, що
зумовили пошкодження об’єктів, уповноважений орган:
зумовили пошкодження об’єктів, уповноважений орган:
повідомляє територіальним органам ДСНС, органам
повідомляє територіальним органам ДСНС,
управління та силам цивільного захисту, правоохоронним органам управління та силам цивільного захисту,
органам щодо пошкодження об’єктів;
правоохоронним органам щодо пошкодження об’єктів;
визначає разом з територіальними органами ДСНС,
визначає разом з територіальними органами ДСНС,
органами управління та силами цивільного захисту зону органами управління та силами цивільного захисту зону
можливого ураження - потенційно небезпечну територію, можливого ураження - потенційно небезпечну територію,
на якій внаслідок бойових дій заподіяна шкода об’єктам, є на якій внаслідок бойових дій заподіяна шкода об’єктам,
ймовірність
забруднення
вибухонебезпечними є
ймовірність
забруднення
вибухонебезпечними
предметами, внаслідок чого виникає загроза життю або предметами, внаслідок чого виникає загроза життю або
здоров’ю людей;
здоров’ю людей;
організовує оповіщення суб’єктів господарювання
організовує оповіщення суб’єктів господарювання
та населення про ризики, пов’язані із перебуванням у зоні та населення про ризики, пов’язані із перебуванням у зоні
можливого ураження;
можливого ураження;
визначає місця для складування відходів, що
визначає місця для складування відходів, що
утворилися внаслідок пошкодження об’єктів, виконання утворилися внаслідок пошкодження об’єктів, виконання
робіт з демонтажу відповідно до порядку, затвердженого робіт з демонтажу відповідно до Порядку поводження з
Кабінетом Міністрів України;
відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням
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визначає
місця
знищення
виявлених
вибухонебезпечних предметів;
здійснює візуальні огляди пошкоджених об’єктів з
метою формування попередніх переліків таких об’єктів;
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) (далі – Порядок
проведення обстеження), 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).
До проведення візуальних оглядів пошкоджених
об’єктів та розроблення програми робіт можуть
залучатися фахівці з обстеження, визначені у пунктах 2, 21
та 22 Порядку проведення обстеження, фахівці підрозділів
ДСНС, Національної поліції (за згодою), а також за
необхідності - підрозділів Збройних Сил та СБУ.
12. На підставі рішення регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
уповноважений орган:
затверджує
переліки
потенційно
аварійно
небезпечних об’єктів, які потребують невідкладних робіт

будівель та споруд внаслідок збройної агресії
Російської Федерації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від __________ № _____.;
визначає
місця
знищення
виявлених
вибухонебезпечних предметів;
здійснює візуальні огляди пошкоджених об’єктів з
метою формування попередніх переліків таких об’єктів;
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) (далі – Порядок
проведення обстеження), 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).
До проведення візуальних оглядів пошкоджених
об’єктів та розроблення програми робіт можуть
залучатися фахівці з обстеження, визначені у пунктах 2,
21 та 22 Порядку проведення обстеження, фахівці
підрозділів ДСНС, Національної поліції (за згодою), а
також за необхідності - підрозділів Збройних Сил та СБУ.
12. На підставі рішення регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій уповноважений орган:
затверджує
переліки
потенційно
аварійно
небезпечних об’єктів, які потребують невідкладних робіт
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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;

організовує роботи щодо збирання, попереднього
сортування та відокремлення небезпечних відходів (у разі
можливості), транспортування та тимчасового зберігання
відходів, що утворилися внаслідок виконання робіт з
демонтажу, відповідно до порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.

9. Роботи з обстеження пошкоджених об’єктів
виконуються відповідно до Порядку проведення
обстеження.
У разі виявлення під час проведення обстеження
будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем
дефектів і пошкоджень, що можуть призвести до різкого
зниження несучої здатності або обвалення окремих
конструкцій, втрати стійкості об’єкта, а також вплинути

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 виконання робіт з демонтажу
об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок
надзвичайних
ситуацій,
воєнних
дій
або
терористичних актів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р.
№ 474;
організовує роботи щодо збирання, попереднього
сортування та відокремлення небезпечних відходів (у разі
можливості), транспортування та тимчасового зберігання
відходів, що утворилися внаслідок виконання робіт з
демонтажу, відповідно до Порядку поводження з
відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням
будівель та споруд внаслідок збройної агресії
Російської Федерації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від __________ № _____.
9. Роботи з обстеження пошкоджених об’єктів
виконуються відповідно до Порядку проведення
обстеження.
У разі виявлення під час проведення обстеження
будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем
дефектів і пошкоджень, що можуть призвести до різкого
зниження несучої здатності або обвалення окремих
конструкцій, втрати стійкості об’єкта, а також вплинути
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на роботу устаткування, і таких, що створюють загрозу
життю та здоров’ю людей, виконавець робіт з обстеження
невідкладно, але не пізніше ніж у дводенний строк з дати
виявлення зазначених дефектів і пошкоджень, письмово
інформує про це уповноважений орган.
При цьому уповноважений орган зобов’язаний вжити
заходів щодо забезпечення безпеки населення, яке може
перебувати в зоні можливого обвалення будівельних
конструкцій, будівель та споруд.
За результатами обстеження пошкоджених об’єктів
виконавцем робіт з обстеження складається звіт
відповідно до пункту 81 Порядку проведення обстеження.
До зазначеного звіту також додається акт обстеження,
що повинен містити інформацію щодо визначеної за
результатами обстеження категорії пошкоджень об’єкта
(відповідно до кількісних та якісних характеристик
пошкоджень):
наявні
незначні
пошкодження
несучих
та
огороджувальних конструкцій, але без порушення вимог
щодо механічного опору та стійкості за граничним станом
першої та другої групи, - рекомендовано виконання робіт
з відновлення шляхом ремонту, в тому числі капітального
ремонту;
наявні пошкодження несучих та огороджувальних
конструкцій, 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

на роботу устаткування, і таких, що створюють загрозу
життю та здоров’ю людей, виконавець робіт з обстеження
невідкладно, але не пізніше ніж у дводенний строк з дати
виявлення зазначених дефектів і пошкоджень, письмово
інформує про це уповноважений орган.
При цьому уповноважений орган зобов’язаний вжити
заходів щодо забезпечення безпеки населення, яке може
перебувати в зоні можливого обвалення будівельних
конструкцій, будівель та споруд.
За результатами обстеження пошкоджених об’єктів
виконавцем робіт з обстеження складається звіт
відповідно до пункту 81 Порядку проведення обстеження.
До зазначеного звіту також додається акт обстеження,
що повинен містити інформацію щодо визначеної за
результатами обстеження категорії пошкоджень об’єкта
(відповідно до кількісних та якісних характеристик
пошкоджень):
наявні
незначні
пошкодження
несучих
та
огороджувальних конструкцій, але без порушення вимог
щодо механічного опору та стійкості за граничним
станом першої та другої групи, - рекомендовано
виконання робіт з відновлення шляхом ремонту, в тому
числі капітального ремонту;
наявні пошкодження несучих та огороджувальних
конструкцій, 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
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конструкцій, - рекомендовано виконання робіт
відновлення капітального ремонту, реконструкції;

з огороджувальних
конструкцій,
рекомендовано
виконання робіт з відновлення шляхом капітального
ремонту, реконструкції;
об’єкти непридатні для використання за цільовим
об’єкти непридатні для використання за цільовим
призначенням, повністю втратили свою економічну призначенням, повністю втратили свою економічну
цінність,
наявні
пошкодження
несучих
та цінність,
наявні
пошкодження
несучих
та
огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких
свідчить про небезпеку аварійного обвалення об’єкта свідчить про небезпеку аварійного обвалення об’єкта
(зруйновані об’єкти), - рекомендовано виконання (зруйновані об’єкти), - рекомендовано виконання
невідкладних робіт щодо демонтажу (ліквідації) об’єкта.
невідкладних робіт щодо демонтажу (ліквідації) об’єкта.
Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних
ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2022 р. № 474
24. Після закінчення демонтажу виключно в
24. Після закінчення демонтажу виключно в
електронній формі з використанням Реєстру будівельної електронній формі з використанням Реєстру будівельної
діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва складається акт про демонтаж.
будівництва складається акт про демонтаж.
Акт про демонтаж об’єктів, на які поширюється дія
Акт про демонтаж об’єктів, на які поширюється дія
Закону України “Про державну таємницю”, складається з Закону України “Про державну таємницю”, складається з
дотриманням вимог зазначеного Закону в паперовій формі дотриманням вимог зазначеного Закону в паперовій
згідно з додатком.
формі згідно з додатком.
У разі повного демонтажу об’єкта акт про демонтаж
У разі повного демонтажу об’єкта акт про
є підставою для анулювання технічного паспорта та демонтаж є підставою для анулювання технічного
виключення об’єкта з реєстру об’єктів нерухомого майна. паспорта та виключення об’єкта з реєстру об’єктів
нерухомого майна.
Відсутній.
25. Поводження з відходами від руйнувань, що
утворились при виконанні демонтажних робіт
здійснюється відповідно до Порядку поводження з
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відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням
будівель та споруд внаслідок збройної агресії
Російської Федерації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від __________ № _____.
Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 1 листопада 1999 р. № 2034
1. Цей Порядок встановлює єдині правила ведення
1. Цей Порядок встановлює єдині правила ведення
державного обліку та паспортизації відходів, дія яких державного обліку та паспортизації відходів, дія яких
поширюється на підприємства, установи, організації всіх поширюється на підприємства, установи, організації всіх
форм власності, громадян – суб’єктів підприємницької форм власності, громадян – суб’єктів підприємницької
діяльності, діяльність яких пов’язана з утворенням діяльності, діяльність яких пов’язана з утворенням
відходів та здійсненням операцій поводження з ними відходів та здійсненням операцій поводження з ними
(далі – підприємства).
(далі – підприємства).
Відсутній.
Цей порядок не поширюється на відходи, що
утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та
споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів,
диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх
наслідків.
Перший заступник
Міністра розвитку громад
та територій України
« » _____________ 2022 р
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