
Технічна експлуатація будівель в 
особливих умовах 
При експлуатації будівель в особливих умовах (на просадних ґрунтах, у районах 
гірських виробок, у сейсмічних районах, на підроблювальних та підтоплювальних 
територіях) необхідно враховувати загальні вимоги технічної експлуатації та деякі 
положення, що відображають особливості технічної експлуатації таких будівель. Для 
технічного керівництва і контролю організації та проведення робіт з ліквідації наслідків 
пошкоджень будівель від впливу осідань при намоканні просадних ґрунтів, обваленні 
покрівлі гірських виробок та впливі сейсмічних сил рекомендується створювати комісії 
з експлуатації житлового фонду в особливих умовах під головуванням представника 
органу місцевого самоврядування. Комісії з експлуатації житлового фонду в 
особливих умовах складаються зі штабу і груп з питань утримання житлового фонду 
та комунікацій. До складу штабу комісії включають: фахівця з питань будівництва та 
експлуатації будівель в особливих умовах, головного інженера житлового управління, 
ремонтно-будівельного підприємства, виробничого управління водопроводу і 
каналізації, енергетичного експлуатаційного управління, організації з експлуатації 
газового господарства, теплових і телефонних мереж. 

Штаб комісії виконує такі завдання: контролює стан підвалин будівель і підземних 
мереж; керує роботами з ліквідації пошкоджень будівель та інженерних мереж до 
прибуття рятівників МНС України; організовує технічне навчання виконавців послуг 
щодо попередження та вжиття заходів під час виявлення порушень у технічному стані 
будівель, споруд і комунікацій. При штабі комісії організовується група фахівців 
будівельників і геологів (не менше 3 осіб). Групи з питань утримання житлового фонду 
міста (району) організовуються при відповідних міських (районних) управліннях. До їх 
складу входять: головний інженер міського (районного) управління — голова комісії з 
питань житлового господарства, головний інженер ремонтної організації та інженер з 
експлуатації житлового фонду. 

До завдань групи з питань утримання житлового фонду входять: організація робіт із 
забезпечення збереження підвалин будівель, будівельних конструкцій і 
внутрішньобудинкового інженерного обладнання, введень і запірних пристроїв мереж; 
систематичні огляди будівель, що розташовані в особливих умовах; здійснення 
заходів щодо гарантування безпеки проживання в будівлях при виникненні процесів, 
що відбуваються через особливі умови певної території (сейсмічні явища, осідання 
ґрунту тощо); усунення виявлених дефектів та пошкоджень інженерного обладнання 
будівель. 

У необхідних випадках група з питань утримання житлового фонду проводить свою 
роботу за допомогою спеціалізованих організацій. Групи з питань утримання 
комунікацій організовуються з представників водопровідно — каналізаційного, 
теплового, газового, житлового господарства тощо. До їх складу входять: головний 
інженер водопровідно-каналізаційного господарства (голова комісії) і головні інженери 
або заступники головних інженерів, інженери теплового, газового, енергетичного чи 
експлуатаційного управління. 

Групи з питань утримання комунікацій зобов’язані: стежити за 

справністю інженерних мереж і усувати в них несправності; гарантувати безпеку при 
несправностях інженерних мереж, викликаних особливостями 

умов експлуатації будівель; контролювати систематичні огляди комісією інженерних 
мереж. 
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У будівлях, побудованих на ґрунтах, що осідають, витоки води із систем водопроводу, 
каналізації, теплофікації усувають негайно. Доступ для огляду колодязів, тунелів, 
технічних поверхів, підвалів тощо має бути постійно відкритим. Вимикання 
поливальних кранів необхідно систематично перевіряти. 

Навколо кожної водорозбірної колонки обладнують майданчики з асфальтовим чи 
бетонним покриттям, що мають відвід для води, що накопичується, у каналізаційну 
мережу. Конструкція стовпу повинна унеможливлювати промерзання води взимку час. 

Для своєчасного виявлення осідань щокварталу проводяться (у перші 2 роки 
експлуатації) інструментальні виміри осідання фундаментів. Після злив протягом 2 — 
3 днів контрольні репери на будівлі перевіряються нівелюванням. Результати оглядів 
та інструментальних вимірів фіксуються актами або в спеціальному журналі. При 
обстеженні нерівномірних осідань особливу увагу необхідно приділяти виміру 
величини зсуву ригелів міжповерхових перекриттів з опорних поверхонь. Якщо зона 
обпирання досягає мінімальних розмірів, подальше нерівномірне осідання може 
спричинити аварію. 

Для запобігання виникненню нових чи збільшення існуючих осідань фундаментів при 
повторному замочуванні ґрунту підвалин виконують такі роботи: заміну чи капітальний 
ремонт водопроводу, каналізації, гідроізоляції оглядових колодязів; виконання робіт з 
організації стоку атмосферних вод і гідроізоляційних заходів, що перешкоджають 
потраплянню вод під фундаменти; випалення, силікатизацію ґрунтів підвалин для 
ліквідації осідань. Після виконання робіт, що унеможливлюють подальше осідання, 
відновлюють справність деформованих елементів конструкцій. Будівлі на ґрунтах, що 
осідають, зміцнюють металевими тягами, металевими та залізобетонними бандажами 
й обоймами згідно з проектом. До особливостей прийняття в експлуатацію новобудов 
на ґрунтах, що осідають, належить поповерхове приймання робіт зі зведення 
конструкцій і монтажу інженерного обладнання. 

При огляді будівель особливу увагу необхідно звертати на деформації несучих 
конструкцій. Результати огляду оформлюють актом. Комісія повинна систематично 
контролювати розробку і проведення всіх заходів щодо захисту будівель від впливу 
гірських підробіток. При виявленні інтенсивного збільшення пошкоджень підвалин 
несучих конструкцій під час проведення підроблювальних дій терміново викликають 
представників підприємства, що виконує ці роботи, та збирається комісія із 
збереження будівель, розташованих на підроблювальних територіях. Пошкоджені 
будівлі ремонтують організації, що здійснюють підроблювальні заходи. При прийманні 
в експлуатацію будівель, розташованих на гірських виробках та підроблювальних 
територіях, особлива увага звертається на якість виконання деформаційних швів, 
залізобетонних поясів та плит, розпірок і зв’язків між конструкціями, нежорсткого 
закладення трубопроводів у кладці фундаментів і стін тощо. 
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