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ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)  

ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА 

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Науково-дослідний інститут 

будівельного виробництва” 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Мінрегіону                               

від _____________ року № _____ 

 

ТЕКСТ 

1. Розділ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ замінити позначення та 

слова «ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва» на                     

«ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва» 

2. Розділ 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ доповнити 

терміном:  

«3.7 відокремлена частина об’єкта будівництва 

автономна конструктивна система, відокремлена деформаційно-

температурним, антисейсмічним (за потреби) швом, протипожежною стіною, та 

має автономне інженерне забезпечення (наприклад, блок-секція, дільниця, цех 

тощо).». 

3. Розділ 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ пункт 4.1 абзац перший  викласти 

у новій редакції:  

«Клас наслідків (відповідальності) та категорію складності об'єкта 

будівництва зазначають у завданні на проектування. У разі якщо розраховані  

клас наслідків (відповідальності) та категорія складності не співпадають із 

зазначеною у завданні на проектування, до завдання вносять відповідні зміни. 

Категорію складності використовують для визначення стадійності 

проектування, обов’язковості проведення експертизи проектної документації, 

дозвільних процедур та розраховують під час розроблення проектної 

документації. Розрахунок наводять у пояснювальній записці проектної 

документації на будівництво.». 

Абзац другий слова «, якщо об’єктом будівництва є окрема будівля, 

будинок, споруда, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури» 

вилучити. 
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Абзац третій вилучити. 

Доповнити абзацом наступного змісту:  

«Категорія складності об’єкта встановлюється на підставі визначеного 

класу насідків (відповідальності). Клас наслідків (відповідальності) не залежить 

від встановленої категорії складності об’єкта будівництва.» 

4. Пункт 4.2 речення друге слово «усіма» вилучити, післяслів 

«показниками таблиці А.1» доповнити словами «додатку А» 

5. Пункт 4.3 слова «, а також будівельних конструкцій та основ.» 

вилучити 

6. Пункт 4.4 абзац восьмий доповнити другим реченням «За 

відповідним обґрунтуванням клас наслідків (відповідальності) може бути 

визначений для відокремленої частини об’єкта будівництва.»; абзац десятий 

вилучити. 

7. Пункт 4.6 слово «складову» замінити словом «відокремлену» 

8. Пункт 4.7 після слів «об’єктам» доповнити словами «, території або 

населенню,». 

9. Пункт 4.9 абзац перший після слова «їх» доповнити словом 

«відокремленої»; абзац другий слово «окремі» замінити словом «відокремлені» 

10. Пункт 4.14 абзац перший викласти у новій редакції: 

«При розробленні проектної документації на реконструкцію, капітальний 

ремонт, технічне переоснащення частини існуючого об’єкту або  технічне 

переоснащення всього об’єкту  без повного призупинення його використання за 

функціональним призначенням категорію складності об’єкту будівництва за 

такою документацією визначають без урахування категорії складності об’єкту, 

що експлуатується.». 

11. Додаток А пункт А.2 вилучити. 

12. Додаток Б пункт Б.2 абзац одинадцятий слово «окремі» замінити 

словом «відокремлені» 

13. Додаток Г пункт Г.4 викласти у новій редакції: 

«До об’єктів енергопостачання: 

- загальнодержавного рівня - слід відносити споруди магістральних ліній 

електропередавання (повітряних та кабельних) та електропід-станцій, напругою 

330 кВ і  вище  (4-ий клас безвідмовності відповідно до вимог «Правил 

улаштування електроустановок(ПУЕ); 

- регіонального рівня - слід відносити споруди магістральних ліній 

електропередавання (повітряних та кабельних)  та електропідстан-цій, 

напругою 220 кВ і вище (3-ий клас безвідмовності,  відповідно до вимог ПУЕ); 
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місцевого рівня - слід відносити споруди ліній електропередавання 

(повітряних та кабельних) та електропідстанцій, напругою 110-150 кВ                   

(3-й клас безвідмовності, відповідно до вимог ПУЕ), напругою 1-35 кВ                   

(2-й клас безвідмовності,  відповідно до вимог ПУЕ) та напругою до 1 кВ               

(1-й клас безвідмовності,  відповідно до вимог ПУЕ).». 

14. Додаток Д пункт 8 вилучити. 

15. Доповнити додатком Ж наступного змісту: 

«Додаток Ж 

(довідковий) 

 

ПРИКЛАДИ  

ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВІДНЕСЕНІ ДО 

IV-V КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ 

Ж.1 Цей орієнтовний перелік може бути використано при підготовці 

завдання на проектування.  

Таблиця Ж.1 

№ Об’єкти будівництва 

Переважний критерій 

віднесення об’єкту до 

відповідної категорії 

складності (орієнтовно) 

1 Будівлі готельні  

1.1 
Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні 

заклади з надання житла 

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад 

300 або кількість осіб, які 

періодично перебувають на 

об'єкті понад 500.  

1.2 
Туристичні та гірськолижні бази для сімейного 

відпочинку 

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад 

300 або кількість осіб, які 

періодично перебувають на 

об'єкті понад 500. 

2 Будівлі офісні  

2.1 
Будівлі органів державного та місцевого 

управління 

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад 

300 або кількість осіб, які 

періодично перебувають на 

об'єкті понад 500.  
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2.2 Будівлі фінансового обслуговування 

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад 

300 або кількість осіб, які 

періодично перебувають на 

об'єкті понад 500 (з 

розрахунку 10 м
2 

на 1 особу). 

2.3 
Адміністративно-побутові будівлі промислових 

підприємств 

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад 

300 або кількість осіб, які 

періодично перебувають на 

об'єкті понад 500 (з 

розрахунку 10 м
2 

на 1 особу). 

2.4 

Будівлі конторські та адміністративні  

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад 

300 або кількість осіб, які 

періодично перебувають на 

об'єкті понад 500 (з 

розрахунку 10 м
2 

на 1 особу). 

2.5 

Бізнес-центри 

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад 

300 або кількість осіб, які 

періодично перебувають на 

об'єкті понад 500 (з 

розрахунку 10 м
2 

на 1 особу). 

3 Будівлі торговельні  

3.1 

Торгові центри, пасажі, універмаги, спеціальні 

магазини та павільйони, зали для ярмарків, 

аукціонів, виставок, криті ринки 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500 (з розрахунку 10 м
2 

на 1 

особу). 

4 Будівлі транспорту  

4.1 
Автовокзали та інші будівлі автомобільного 

транспорту 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500 (з розрахунку 10 м
2 

на 1 

особу).  

Об’єкт загальнодержавного 

або регіонального рівня.  

4.2 
Вокзали та інші будівлі залізничного 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 
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транспорту 500 (з розрахунку 10 м
2 

на 1 

особу).  

Об’єкт загальнодержавного 

або регіонального рівня.  

4.3 

Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500 (з розрахунку 10 м
2 

на 1 

особу).  

Об’єкт загальнодержавного 

або регіонального рівня.  

4.4 

Морські та річкові вокзали та пов’язані з ними 

будівлі 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500 (з розрахунку 10 м
2 

на 5 

особу).  

Об’єкт загальнодержавного 

або регіонального рівня.  

4.5 

Автозаправні станції (комплекси) 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

Примітка. Для розрахунків 

використовуються значення 

проектної ємності і кількості 

автомобільних цистерн, які 

можуть одночасно знаходитись 

(встановлюватись) для зливу на 

АЗС. 

6 Будівлі для публічних виступів  

6.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500. 

6.2 Цирки 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500. 

7 Будівлі навчальних та дослідних закладів  

7.1 
Будівлі науково-дослідних та проектно-

вишукувальних установ 

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад  

300 (з розрахунку 6 м
2 

на 1 
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особу).  

7.2 Будівлі вищих навчальних закладів 

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад  

300 або кількість осіб, які 

періодично перебувають на 

об'єкті понад 500 (з 

розрахунку 11 м
2 

на 1 особу). 

7.3 
Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 

закладів 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500 (з розрахунку 11 м
2 

на 1 

особу). 

7.4 
Будівлі професійно-технічних навчальних 

закладів 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500 (з розрахунку 11 м
2 

на 1 

особу) 

7.5 
Будівлі дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500 (з розрахунку 10-13 м
2 

на 

1 особу). 

7.6 
Будівлі спеціальних навчальних закладів для 

дітей з фізичними або розумовими вадами 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500 (з розрахунку 10-13 м
2 

на 

1 особу). 

8 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів  

8.1 
Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування 

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад  

300 або кількість осіб, які 

періодично перебувають на 

об'єкті понад 500. 

8.2 Лікарні профільні, диспансери 

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад  

300 або кількість осіб, які 

періодично перебувають на 

об'єкті понад 500. 

8.3 
Материнські та дитячі реабілітаційні центри, 

пологові будинки 

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад  

300 або кількість осіб, які 

періодично перебувають на 
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об'єкті понад 500. 

8.4 
Санаторії, профілакторії та центри 

функціональної реабілітації 

Кількість осіб, які постійно 

перебувають на об’єкті понад  

300 або кількість осіб, які 

періодично перебувають на 

об'єкті понад 500. 

9 Зали спортивні  

9.1 
Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 

тенісні 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500 (площею більше 2000 м
2
). 

9.2 Басейни криті для плавання 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500. 

9.3 Хокейні та льодові стадіони криті 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500. 

9.4 Манежі легкоатлетичні 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500. 

10 Стадіони, спортивні поля та майданчики  

10.1 Треки та поля для автомобільного, 

велосипедного та кінного спорту 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500. 

10.2 Споруди для занять водним спортом 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500. 

11 
Будівлі для культової та релігійної 

діяльності 
 

11.1 
Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги 

тощо 

Кількість осіб, які періодично 

перебувають на об'єкті понад 

500. 

12 Будівлі промисловості  

12.1 
Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів). 
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12.2 Будівлі підприємств чорної металургії 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів).  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

12.3 
Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної 

промисловості 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

12.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів). 

12.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів). 

12.6 
Будівлі підприємств медичної та 

мікробіологічної промисловості 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів).  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

12.7 
Будівлі підприємств лісової, деревообробної та 

целюлозно-паперової промисловості 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів).  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

12.8 

Будівлі підприємств будівельної індустрії, 

будівельних матеріалів та виробів, скляної та 

фарфоро-фаянсової промисловості, асфальто-

бетонні та цементні заводи 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів). 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

13 
Склади, резервуари та силоси, 

холодильники 
 

13.1 
Склади сильнодіючих отруйних речовин, 

вторинні склади 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

13.2 Склади нафтопродуктів  

 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 



Зміна № 1                                                                                ДСТУ Б В.1.2-16:2013 

Сторінок 12 Сторінка 9 

 

14 Магістральні нафтопроводи та газопроводи  

14.1 Нафтопроводи магістральні 

Об’єкт загальнодержавного 

рівня.  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

14.2 Підземні сховища газу 

Об’єкт загальнодержавного 

рівня.  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

14.3 Конденсатопроводи та продуктопроводи 

магістральні 

Об’єкт загальнодержавного 

рівня.  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

14.4 Насосні станції на магістральних нафто- та 

газопроводах 

Об’єкт загальнодержавного 

рівня.  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

14.5 Споруди для магістрального трубопровідного 

транспорту 

Об’єкт загальнодержавного 

рівня.  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

15 Магістральні водопроводи  

15.1 Водоводи магістральні та відводи від них 

Об’єкт регіонального рівня. 

Можлива небезпека для 

життєдіяльності людей, які 

перебувають зовні об’єкта. 

15.2 Станції насосні та фільтраційні на 

магістральних водопроводах 

Об’єкт регіонального рівня. 

Можлива небезпека для 

життєдіяльності людей, які 

перебувають зовні об’єкта. 

16 Об’єкти каналізації    

16.1 Колектори тунельні  

Об’єкт регіонального рівня. 

Можлива небезпека для 

життєдіяльності людей, які 

перебувають зовні об’єкта. 
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16.2 Колектори напірні з діаметром труби від 300 

мм 

Об’єкт регіонального рівня. 

Можлива небезпека для 

життєдіяльності людей, які 

перебувають зовні об’єкта. 

16.3 Каналізаційні насосні станції продуктивністю 

від 400 м
3
/год 

Можлива небезпека для 

життєдіяльності людей, які 

перебувають зовні об’єкта. 

16.4 Каналізаційні очисні споруди продуктивністю 

від 5 м
3
/год 

Можлива небезпека для 

життєдіяльності людей, які 

перебувають зовні об’єкта. 

16.5 Хлораторні для знезараження стічний вод 

Можлива небезпека для 

життєдіяльності людей, які 

перебувають зовні об’єкта. 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

17 Магістральні телекомунікаційні лінії  

17.1 Лінії та вузли магістрального телефонного 

зв’язку 
Об’єкт регіонального рівня. 

17.2 Релейні системи телебачення та магістральні 

кабельні мережі 
Об’єкт регіонального рівня. 

18 Споруди гірничопромислових та добувних 

підприємств 
 

18.1 Споруди підприємств нафтодобувної та газової 

промисловості 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів).  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

18.2 Шахти та споруди підприємств з добування 

вугілля та сланцю 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів).  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

18.3 Споруди підприємств торф’яної промисловості 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів).  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

18.4 Споруди підприємств з добування та Можливий економічний 
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збагачення рудної сировини для виробництва 

чорних металів 

збиток (вартість основних 

фондів).  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

18.5 
Споруди підприємств з добування та 

збагачення рудної сировини для виробництва 

кольорових металів 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів).  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

189.6 Споруди підприємств з добування рідкісних і 

дорогоцінних металів та алмазів 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів). 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

18.7 Споруди гірничопромислових та добувних 

підприємств інші 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів).  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

19 Споруди підприємств електроенергетики  

19.1 Споруди підприємств зі спалювання відходів 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів). 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

20 Споруди підприємств хімічної 

промисловості 
 

20.1 
Споруди підприємств содової, хлорної 

промисловості та з виробництва пластичних 

мас 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів). 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією.) 

20.2 Споруди підприємств лакофарбової 

промисловості та побутової хімії 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів). 



Зміна № 1                                                                                ДСТУ Б В.1.2-16:2013 

Сторінок 12 Сторінка 12 

 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

20.3 Споруди нафтохімічних та нафтопереробних 

підприємств 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів). 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

20.4 Споруди коксохімічних заводів 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів). 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

20.5 
Споруди підприємств з виробництва продуктів 

основного органічного синтезу та 

синтетичного каучуку 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів). 

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

20.6 Термінали для нафтопродуктів портові та 

прибережні 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів).  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

21 Інші інженерні споруди  

21.1 Споруди по знешкодженню та захороненню 

шкідливих промислових відходів 

Можливий економічний 

збиток (вартість основних 

фондів).  

Об’єкт підвищеної небезпеки 

(за ідентифікацією). 

21.2 Полігони твердих побутових відходів  

Можлива небезпека для 

життєдіяльності людей, які 

перебувають зовні об’єкта 

Примітка 1. Назви об’єктів будівництва наведено згідно з Державним класифікатором 

будівель та споруд ДК 018-2000. 

Примітка 2. У таблиці наведені назви об’єктів основного призначення. 

 


