
Орієнтовний перелік обєктів за класами наслідків (відповідальності) 

 

До будівель і споруд класу СС3, як правило, слід відносити: 

 

- об'єкти нафто- і газодобувної, газопереробної, металургійної, хімічної та інших галузей 

промисловості, обладнані пожежо- і вибухонебезпечними ємкостями і сховищами рідкого палива, газу і 

газопродуктів, особливо при їх зберіганні під тиском (технологічні трубопроводи, апарати, котли, 

газгольдери, ізотермічні резервуари ємністю понад 10 тис. кубометрів, резервуари для зберігання нафти 

та нафтопродуктів ємністю 30 тис. кубометрів і більше, посудини високого тиску тощо); 

- об'єкти хімічної, нафтохімічної, біотехнологічної, оборонної та інших галузей, що пов'язані з 

використанням, переробкою, виготовленням і зберіганням хімічно токсичних, вибухо- і 

пожежонебезпечних речовин і промислових вибухових матеріалів, біологічно небезпечних речовин 

тощо; 

- об'єкти вугільної і гірничорудної промисловості, небезпечні щодо пожежі, вибуху і газу 

відповідно до класифікації Держнаглядохоронпраці; 

- будівлі головних вентиляційних систем на копальнях і рудниках; 

- об'єкти атомної енергетики (АЕС, AETC, ACT), включаючи сховища і заводи з переробки 

ядерного палива і радіоактивних відходів, а також інші радіаційне небезпечні об'єкти за класифікацією 

Держатомнагляду; 

- об'єкти гідро- і теплоенергетики (ГЕС, ГРЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГАЕС) потужністю понад 1,0 млн. кВт; 

- мости і тунелі на дорогах вищої категорії, або протяжністю понад 1000 м чи прогоном понад 300 м; 

- стаціонарні споруди знаків навігаційної обстановки; 

- шлюзи і основні портові споруди на водних шляхах 1-го і 2-го класів ДСТУ Б В.2.3-1; 

- будівлі і споруди крупних залізничних вокзалів і аеровокзалів; 

- магістральні трубопроводи діаметром понад 1000 мм, або з робочим тиском понад 2,5 МПа, а 

також ділянки магістральних трубопроводів меншого діаметра і з меншим робочим тиском у місцях 

переходів через водні перешкоди, залізничні та автомобільні дороги; 

- гідротехнічні споруди меліоративних систем із площею зрошення і осушення понад 300 тис. га і 

водоймищ об'ємом понад 1 кубічний кілометр; 

- крупні елеватори і зерносховища, млинарські комбінати; 

- житлові, громадські або багатофункціональні будівлі заввишки понад 100 м; 

- будівлі основних музеїв, державних архівів, сховищ національних історичних і культурних 

цінностей; 

- видовищні об'єкти з масовим перебуванням людей (стадіони, театри, кінозали, цирки, виставкові 

приміщення тощо); 

- будівлі університетів, інститутів, шкіл, дошкільних закладів тощо; 

- великі лікарні та інші заклади охорони здоров'я; 

- універсами та інші великі торговельні підприємства; 

- об'єкти життєзабезпечення великих районів міської забудови і промислових територій; 

- великі об'єкти захисно-запобіжного характеру (протиселеві, протизсувні, протилавинні споруди, 

захисні дамби тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


