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Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від 
якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. 
Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити наступним 
чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює 
велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного 
господарства. 

Сучасний досвід показує, що дотримання державної політики щодо пожежної та 
техногенної безпеки в Україні не завжди збігається з приватними інтересами. 

Так, у спробі заощадити на різних етапах реалізації об'єктів будівництва, 
з'являється спокуса обійти нормативи, що, в результаті, може призвести до сумних 
наслідків. 

На думку фахівців, проблема сучасного будівництва зводиться до того, що при 
існуючій системі контролю учасникам будівельного ринку вдається ухилитися від 
нормативної бази. 

Більшість заводів сьогодні випускає будівельні матеріали, які не мають 
сертифікатів відповідності тому, в першу чергу, власник будівлі насамперед, повинен 
звертати увагу на сертифікацію товару. 

Суть в тому, що елементарне недотримання державних будівельних норм може не 
тільки дискредитувати сучасні технології і матеріали, а й в цілому, підірвати довіру до 
новобудов. 

Необхідно відзначити, що в нормативній будівельній базі особливе місце 
приділено дотриманню техніки пожежної безпеки. Нові технології вимагають 
особливої відповідальності за застосування цих норм. Цілком реально, що якісний 
матеріал у руках несумлінного будівельника може перетворитися на предмет загрози 
для життя. 

Найбільшу небезпеку веде за собою економія на якості будівельних матеріалів. 
Але ж це основа, на якій стоїть будинок. Якщо там є помилки їх вже не виправиш. 
Зараз економлять на всьому, що дає найбільший прибуток. Забудовник і замовник 
також часто зацікавлені в економії. 

Останнім часом на ринок України як з-за кордону, так і від вітчизняних 
виробників потрапляє значна кількість будівельних і оздоблювальних матеріалів, для 
яких, відповідно до вимог норм та правил з питань пожежної безпеки, повинні бути 
визначені показники щодо пожежної небезпеки. Завдяки цим визначенням, можна 
судити про те, де і який матеріал застосувати найбільш оптимально та безпечно, без 
можливих небажаних наслідків, що можуть виникнути. 

Майже рік минув після прийняття Закону України  «Про регулювання 
містобудівельної діяльності» від 17 лютого 2011 року N 3038-VI. Відповідно до цього 
закону органи державного пожежного нагляду Держтехногенбезпеки України були 
позбавлені можливості вести нагляд за дотриманням вимог пожежної безпеки при 
здійсненні містобудівної діяльності.  



Це участь у комісіях з вибору майданчиків, в прийманні завершених 
будівництвом об'єктів, контроль за будівництвом, а також узгодження проектної 
документації.  

Внесені законом зміни в порядок здійснення контролю за містобудівної 
діяльністю повинні були, на думку розробників закону, створити передумови для 
розвитку сприятливих умов на шляху здійснення процесу зі зведення будівель. 
Ліквідувати зайві адміністративні бар'єри, впорядкувати сам процес будівництва.  

Однак цього не сталося. Фактично відбувся розрив організаційно-структурного 
зв'язку наглядових органів на всіх етапах створення будинків та їх експлуатації. 
Склалася ситуація, коли відповідні органи в будівництві розглядають і погоджують 
проектну документацію та ведуть контроль за будівництвом і приймають об'єкти в 
експлуатацію, а органи державного пожежного нагляду здійснюють нагляд за об'єктами 
тільки після їх приймання в експлуатацію.  

В такому випадку доводиться констатувати, що ситуація не просто погіршилася, 
вона призвела до послаблення контролю за якістю реалізованих заходів щодо 
протипожежного захисту об'єктів, що проектуються і до зниження рівня пожежної 
безпеки як на споруджуваних, так і на закінчених будівництвом і реконструкцією 
об'єктах. 

Ще одне важливе питання - організація роботи з розробки нових нормативно-
правових актів, що містять вимоги з пожежної безпеки та корегування вже існуючих 
документів. Дуже шкода, що органи державного пожежного нагляду не залучається до 
цієї роботи, або залучається тільки на заключних етапах. 

На останок необхідно відзначити, що зберегти існуючу систему безпеки на 
об'єктах містобудівного комплексу, забезпечивши при цьому надійний захист життя і 
здоров'я громадян від пожеж та їх наслідків, можливо тільки узгодженими діями всіх 
учасників процесу. 
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