
Примірна форма технічного завдання на проведення обстеження 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
на проведення обстеження 

______________________________________________________________ 
(назва об’єкта) 

1. Інформація про замовника обстеження: ___________________________ 

2. Джерело фінансування робіт з обстеження: ________________________ 

3. Інформація щодо власника або управителя об’єкта: 
Дані фізичної особи: _____________________________________________ 
(Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) 
Дані юридичної особи: ___________________________________________ 
найменування, код ЄДРПОУ 

4. Інформація щодо об’єкта обстеження: 
 (визначається замовником за результатами проведення підготовки до 
обстеження) 
Місцезнаходження об’єкта ________________________________________ 
(адреса, місто, район, область, координати) 
Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт 
(за потреби) _____________________________________________________ 
Клас наслідків (відповідальності) ___________________________________ 
(за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, 
наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) 
Форма власності (за наявності відомостей) ___________________________ 
Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона 
регулювання забудови та історичного ареалу _________________________ 

5. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:  
Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації ____________________ 
Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта 
________________________________________________________________
Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво 
об’єкта _________________________________________________________ 
Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань _________ 
Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних 
справ, технічних паспортів) ________________________________________ 
Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження 
відповідно статті 39-2 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності») _____________________________________________________ 



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

Примітка. У разі наявності первинної документації зазначається її назва та 
місце зберігання, у разі відсутності такої документації зазначається, що 
інформація відсутня. 

6. Основні характеристики об’єкта: 
Площа забудови, кв. м. ____________________________________________ 
Орієнтовні розміри у плані, м ______________________________________ 
Орієнтовна висота, м _____________________________________________ 
Поверховість ____________________________________________________ 
Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та 
його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип 
покрівлі тощо) ___________________________________________________ 
Короткий опис стану об’єкта _______________________________________ 
(за результатами попереднього візуального огляду) 

7. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті: 
Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення 
вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), 
піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/
або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати 
відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) 
________________________________________________________________ 
Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, 
інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами 
індивідуального захисту органів дихання тощо)_______________________ 
Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до 
приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій тощо) _________________ 
________________________________________________________________ 
Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) ___ 
________________________________________________________________ 
              
8. Мета та етапи обстеження  
Мета обстеження ________________________________________________ 
Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності 
виконання основного (детального) обстеження) _______________________ 
Перелік робіт з обстеження (за необхідності) _________________________ 
Термін виконання робіт з обстеження _______________________________ 



 8. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при 
виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування 
галузевої специфіки об’єкта): ______________________________________ 
        
9. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:  
Найменування звітної документації/кількість примірників/електронна 
версія 
Звіт за результатами обстеження ___________________________________ 
Акт, складений за результатами проведеного обстеження пошкоджених 
об’єктів ________________________________________________________ 
Необхідність складання обмірних креслень __________________________ 
Необхідність складання відомостей дефектів та пошкоджень ___________ 
Необхідність складання схем розташування дефектів та пошкоджень ____ 
_______________________________________________________________ 
Необхідність складання відомостей обсягів робіт (необхідність визначення 
обсягів робіт з відновлення об’єкта (в рамках капітального ремонту (в 
тому числі у складі дефектного акта), реконструкції) __________________ 
Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження 
відповідно статті 39-2 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності») _____________________________________________________ 

Примітка. 
Зазначається необхідність розроблення певного виду звітної документації, 
кількість екземплярів, що передається замовнику, форма (паперова/
електронна), вимоги до електронної версії (в тому числі формат файлів для 
текстової та графічної інформації частини звітної інформації) та носія, на 
якому передається інформація тощо. 

 10. Особливі (додаткові) умови виконання робіт, вимоги до оформлення, 
 надання та погодження звітної документації: 
________________________________________________________________ 

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


