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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ПРАВОВА ОСНОВА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Пожежна безпека — це стан об'єкта, при якому з регламентованою 

ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і 

впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист 

матеріальних цінностей [1]. 

За  даними звітів  2014р. «Про пожежі та їх наслідки», що надійшли з 

територіальних органів управління ДСНС України впродовж 2014 року в 

Україні зареєстровано 68879 пожеж. З цього випливає те, що в  середньому 

щодня виникало 188 пожеж (у 2013 році цей показник дорівнював 160), 

унаслідок яких гинули 6 і отримували травми 4 осіб, вогнем знищувалося або 

пошкоджувалося 74 будівель та 12 одиниць техніки. Щоденні економічні 

втрати від пожеж становили суму: 21 млн. 181 тис. грн. (на 13 млн. 92 тис 

грн. більше, ніж позаторік). Із проведеного аналізу можна зробити висновок, 

що стан пожежної безпека в Україні потребує  покращення [2]. 

Основними причинами виникнення пожеж є: 

1.  Підпал;  

2. Несправність виробничого обладнання;   

3. Порушення правил ПБ при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок; 

4. Порушення правил ПБ при влаштуванні та експлуатації печей, 

теплогенеруючих агрегатів та установок; 



5. Необережне поводження з вогнем; 

6. Пустощі дітей з вогнем. 

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є: Кодекс 

Цивільного Захисту, Конституція України, постанови Верховної Ради 

України, укази і розпорядження Президента України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України; рішення органів державної 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які прийняті в межах 

їх компетенції. 

Пожежна безпека забезпечується тоді коли: 

1. вимоги пожежної безпеки, що містяться у відомчих нормативних 

актах, не суперечить національним стандартам, нормам і правилам; 

2. нормативні документи (проекти стандартів, норм і правил, технічних 

умов на виготовлення продукції та виконання робіт), які встановлюють 

вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції, 

включають вимоги пожежної безпеки і погоджуються з центральним органом 

виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та 

пожежної безпеки; 

3. виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні 

засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, 

реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси 

та продукція відповідають вимогам нормативно-правових актів з пожежної 

безпеки [1]. 
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