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Історичний підхід у дослідженні будь-якої проблеми може стати ключем до 

розв'язання завдань, які постають перед науковцями, управлінським апаратом, державою та 

суспільством. Протистояння між пожежею і людиною триває впродовж усієї історії 

існування людства. З цією метою мною висвітлені деякі організаційні та правові аспекти 

боротьби з пожежами у минулих століттях. Пожежі з давніх давен були одним із найтяжчих 

народних лих. Полум'я не тільки перетворювало на попіл окремі будинки та селища, а й 

знищувало цілі міста: Рим - у 64 р. н.е., Лондон - у 1666-му, Москву - в 1812-му, Гамбурґ - у 

1943-му. Пожежі у давній Русі також були страшенним лихом, бо через щільну дерев'яну 

забудову міст і селищ вогонь поширювався дуже швидко. Перші згадки про заходи 

боротьби з пожежами на території Київської Русі є в "Руській правді" - законодавчому 

положенні, котре з'явилося в XI ст. Оскільки причиною пожеж зазвичай було необережне 

поводження з вогнем, основні заходи щодо запобігання їм полягали в суворому обмеженні 

чи навіть забороні користуватися вогнем жаркої пори та жорстокому, аж до смертної кари 

покаранні винних. Головним способом ліквідації пожеж було руйнування дерев'яних 

будівель, що дозволяло відвернути масштабне поширення вогню. Покрівлі та стіни 

будинків під час пожежі покривалися лубом та мішковиною, які поливалися водою з відер. 

Запаси води робили в бочках і чанах, що встановлювалися на гори щах та у дворах. На 

шляхах поширення вогню ставили так звані "паруси" з цупкої тканини й луб'яні щити, 

змочені водою. 

Основну роль у  формуванні системи забезпечення пожежної безпеки в Україні 

відіграло Магдебурзьке право у Львові (1356 р.) та Києві (1499р.), яке наділило органи 

місцевого самоврядування  функціями і повноваженнями щодо забезпечення пожежної 

безпеки на їх територіях. Правові основи реформування пожежної справи в Російській 

імперії, у тому числі і на Україні, були закладені Указом Олександра І від 24 червня 1803 

року, яким передбачалося створення пожежних команд на професійній основі у складі 

поліції. Подальше вдосконалення організації пожежної справи в Україні безпосередньо 

пов’язане з прийняттям та введенням у середині ХІХ століття Сенатом Російської імперії 

Будівельного та Пожежного статутів, свого роду зведених законів (правил) у сфері 



пожежної безпеки, якими унормовувалось питання організації та проведення заходів з 

профілактики пожеж та їх гасіння, а також визначалась відповідальність за невиконання 

протипожежних заходів. Ці статути відіграли важливу роль у подальшому вдосконаленні 

пожежної справи в Україні.  

Спадкоємність дійсного розуміння необхідності удосконалення і розвитку системи 

пожежної справи на базі досягнутого витікає із прийнятих за часів незалежної України 

таких нормативно-правових актів, як Закон України „Про пожежну безпеку” (1993 р.) у 

якому питання боротьби з пожежами було поставлено на державному рівні. Це слугувало 

подальшому розвиткові і вдосконаленню організації та діяльності системи забезпечення 

пожежної безпеки та створенню єдиного виду Державної пожежної охорони на базі 

колишніх – воєнізованої та професійної. У подальшому цьому сприяло прийняття низки 

Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України стосовно проблем 

пожежної безпеки. 

В  цій роботі висвітлено саме ту основу, за допомогою якої, в минулому намагалися 

уникнути зустрічі з вогнем. На мою думку вивчення історії розвитку та формування 

державного управління у сфері пожежної безпеки в Україні в минулих століттях мають 

важливе наукове значення, оскільки з його аналізом пов’язане дослідження таких 

кардинальних питань, як роль держави у підтримці забезпечення пожежної безпеки, 

взаємодія пожежної охорони із владними структурами, населенням та громадськими 

організаціями, вплив стану пожежної безпеки населених пунктів і об’єктів на соціально-

економічний розвиток держави, довкілля та добробут населення. 

Стан з пожежами та їх наслідками не дають підстав ставитися до проблеми 

забезпечення пожежної безпеки як до другорядної, адже вона є складовою частиною 

національної безпеки України, а її забезпечення – однією із важливіших функцій держави 

щодо охорони життя людей, національного багатства і довкілля, оскільки пожежі 

призводять до загибелі й травмування людей, знищення навколишнього середовища та 

національного багатства. 
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