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Анотація. У статті проведено аналіз стану вимог до електропостачання будівель і 
споруд та досліджено правові підстави застосування спеціальних знань для встановлення 
причини пожеж, які виникають через їх аварійні режими роботи, з метою подальшого 
підвищення захисту об’єктів. На підставі цього встановлено необхідність підготовки 
проектів національних стандартів на базі міжнародних у галузі безпеки життєдіяльності. 
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Постановка проблеми. За офіційними даними, з 2000 по 2009 рік у 

державі зареєстровано 523 848 пожеж, унаслідок яких загинуло 37 503 особи та 

було травмовано 17 867 осіб. У середньому щодня виникало 145 пожеж, 

унаслідок яких гинуло десять та отримувало травми п’ять осіб, вогнем 

знищувалося або пошкоджувалося 60 будівель та споруд і вісім одиниць 

техніки. Прямі матеріальні збитки від пожеж за зазначений період становлять 

понад 2 млрд. 211 млн. гривень, а загальні економічні витрати — більш як 7 

млрд. гривень, або в середньому близько 0,75 відсотка валового внутрішнього 

продукту [1]. 

Велика кількість пожеж та їх наслідки свідчать про гостру необхідність 

підвищення ефективності охорони життя людей, національного багатства і 

навколишнього природного середовища. Відсутність у багатьох НС достовірної 

і науково обґрунтованої інформації про перебіг процесів, які передують 

займанню в електромагнітних системах, мережах, обладнанні, ставить задачу їх 

деталізації та уточнення, щоб  це могло бути однозначною підставою для 

тлумачення за наслідками пожежі її технічної причини і обґрунтуванням для 
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розроблення і застосування протипожежних профілактичних заходів і норм 

технічного регулювання [2]. 

Аналіз останніх досліджень. Закон України “Про пожежну безпеку” 

визначає, що забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною 

реалізації державної політики у сфері охорони життя та здоров’я людей, 

національного багатства і навколишнього природного середовища. Державна 

цільова програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. № 870, 

прийняті впродовж 2002—2008 років галузеві та регіональні цільові програми 

забезпечення пожежної безпеки, а також інші програми, до яких включені 

окремі заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, не виконані в повному 

обсязі внаслідок відсутності або обмеженості фінансування [3]. Особливо 

проблемною залишається ситуація із забезпеченням пожежної безпеки у сфері 

технічного регулювання життєдіяльності населення. 

Основний матеріал. Низький рівень забезпеченості пожежної безпеки в 

Україні зумовлений відсутністю розроблення та впровадження єдиних 

нормативів безпеки, системи економічного управління безпекою, національних 

стандартів та актів технічного регулювання, які визначають технічні вимоги до 

суб’єктів господарювання з урахуванням критеріїв їх розподілу за ступенем 

пожежного ризику. 

Внаслідок відсутності фінансування заходів, спрямованих на підвищення 

рівня протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів, не забезпечено 

належного рівня пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості, 

висотних будинків та інших об’єктів шляхом невідкладного приведення 

електрообладнання у відповідність з вимогами законодавчих та нормативно-

технічних актів у сфері пожежної безпеки. Хоча, згідно з Правилами [4], 

енергопостачальник зобов'язується гарантувати безпечне користування 

послугами, пов'язаними з електропостачанням, за умови дотримання 

споживачами вимог правил безпечної експлуатації внутрішньої електромережі, 

електроустановок та побутових електроприладів; забезпечувати належний 
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технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок та побутових 

електроприладів. 

У разі відмови енергопостачальника провести необхідні заміри параметрів 

якості електричної енергії споживач має право сам організувати проведення 

таких замірів. Проводити заміри параметрів якості електроенергії може 

організація, яка має відповідні повноваження або ліцензії. У цьому випадку 

енергопостачальник повинен відшкодувати витрати споживача. До прикладу, у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності на кафедрі 

електротехніки, промислової і пожежної автоматики працюють фахівці: доктор 

технічних наук, професор, кандидати технічних наук, доценти, які до 

проведення пожежно-технічної експертизи можуть дати вмотивований 

висновок за питаннями про причину виникнення пожежі. Однак, у 

відповідності до вимог частини 3 статті 10 Закону України Про судову 

експертизу, атестації та кваліфікації судового експерта у них немає. отримання 

такої кваліфікації згідно з цим законом передбачене для фахівців системи 

юстиції [5-6]. 

Висновки. За результатами проведеного аналізу стану вимог до 

електропостачання будівель і споруд та дослідження правових підстав 

застосування спеціальних знань для встановлення причини пожеж, які 

виникають через їх аварійні режими роботи, встановлено, що залежно від меж 

відповідальності можуть розглядатися різні пожежонебезпечні прояви 

електромагнітних явищ як безпосередня причина виникнення займання. Для 

підвищення рівня пожежної безпеки об'єктів у державі особливу увагу слід 

надавати заходам щодо запобігання випуску недосконалих нормативно-

технічних документів. Для цього потрібно забезпечувати нагляд за 

дотриманням вимог системи національної стандартизації на стадії 

проектування нормативних документів. Рекомендується включення до переліку 

науково-дослідних установ, у яких проводиться рецензування проектів 

нормативних документів щодо безпеки життєдіяльності, відповідних закладів 

МНС України. 
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