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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ 

ПЕРСОНАЛУ 
 

Забезпечення пожежної безпеки – невід'ємна частина державної 

діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей та навколишнього 

середовища. Відповідно до статті 4 Закону України «Про пожежну безпеку» 

державні органи виконавчої влади та органи самоврядування усіх рівнів в 

межах своєї компетенції організовують розроблення та впровадження у 

відповідних галузях і регіонах організаційних і науково-технічних заходів щодо 

запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення пожежної безпеки населених 

пунктів і об'єктів [1]. 

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, 

Закон України «Про пожежну безпеку» та інші закони, постанови Верховної 

Ради України, укази та розпорядження Президента України, декрети, постанови 

та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення органів державної 

виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в 

межах їх компетенції. Забезпечуючи пожежну безпеку слід також керуватись 

Правилами пожежної безпеки в Україні, стандартами, будівельними нормами, 

Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), нормами технологічного 

проектування та іншими нормативними актами, виходячи із сфери їх дії, які 

регламентують вимоги пожежної безпеки. 

Пожежа – це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що 

розповсюджується в часі і просторі та створює загрозу життю і здоров'ю людей, 

навколишньому середовищу, що призводить до збитків. 

Пожежна небезпека – можливість виникнення та розвитку пожежі в будь-

якій речовині, процесі, стані. Коли людина перебуває в зоні впливу пожежі, то 

вона може потрапити під дію наступних небезпечних та шкідливих факторів: 

токсичні продукти згорання, вогонь, підвищена температура середовища, дим, 

недостатність кисню, руйнування будівельних конструкцій, вибухи, витікання 

небезпечних речовин, паніка. 

Вогонь – небезпечний фактор пожежі, однак випадки його безпосередньої 

дії на людей досить нечасті. Під час пожежі температура полум'я може досягати 

1200 – 1400 °С і у людей, що знаходяться у зоні пожежі може викликати опіки 

та больові відчуття. Небезпека підвищеної температури середовища полягає в 

тому, що вдихання розігрітого повітря разом із продуктами згорання може 

призвести до ураження органів дихання та смерті.  
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В комплексі заходів, що використовуються в системі протипожежного 

захисту, важливе значення має вибір найбільш раціональних способів та засобів 

гасіння різних горючих речовин. Горіння припиняється при охолодженні 

горючої речовини до температури нижчої, ніж температура її займання, при 

зниженні концентрації кисню в повітрі в зоні горіння, при припиненні 

надходження пари та газів горючої речовини в зону горіння. Припинення 

горіння досягається за допомогою вогнегасних засобів: води (у вигляді 

струменя або розпиленому вигляді), інертних газів (вуглекислота та ін.), 

хімічних засобів (у вигляді піни або рідини), порошкоподібних сухих сумішей 

(суміші піску з флюсом), пожежних покривал з брезенту та азбесту. 

Успіх швидкої локалізації та ліквідації пожежі на її початку залежить від 

наявних вогнегасних засобів, вміння користуватися ними всіма працівниками, а 

також від засобів пожежного зв'язку та сигналізації для виклику пожежної 

допомоги та введення в дію автоматичних та первинних вогнегасних засобів. 

Вода – найбільш дешева і поширена вогнегасна речовина. Вона порівняно 

з іншими вогнегасними речовинами має найбільшу теплоємність і придатна для 

гасіння більшості горючих речовин, але водою не можна гасити легкозаймисті 

рідини (бензин, гас), оскільки, маючи велику питому вагу, вода накопичується 

внизу цих речовин і збільшує площу горючої поверхні. Не можна гасити водою 

такі речовини, як карбіди та селітру, які виділяють при контакті з водою горючі 

речовини, а також металевий калій, натрій, магній та його сплави, 

електрообладнання. 

Ручні вуглекислотні вогнегасники призначені для гасіння невеликих 

пожеж, всіх видів загорання. Вони приводяться в дію вручну. Через вентиль 

стиснена рідка вуглекислота прямує у патрубок, де вона розширюється і за 

рахунок цього її температура знижується до -70 °С. Корисна довжина струменя 

вогнегасника приблизно 4 м, час дії – 30 - 60 с. Вуглекислотою можна гасити 

електрообладнання, що знаходиться під напругою, а також горючі рідини і 

тверді речовини. Не можна гасити спирт і ацетон, котрі розчиняють 

вуглекислоту, а також терміт, фотоплівку, целулоїд, котрі горять без доступу 

повітря. 

Ручні хімічні пінні вогнегасники використовуються для гасіння твердих 

речовин та горючих легкозаймистих рідин з відкритою поверхнею. Слід мати 

на увазі, що піна електропровідна – нею не можна гасити електрообладнання, 

що знаходиться під напругою, вона псує цінне обладнання та папери. Нею не 

можна також гасити калій, натрій, магній та його сплави, оскільки внаслідок їх 

взаємодії з водою, наявною в піні, виділяється водень, котрий посилює горіння. 

Порошкові вогнегасники призначені для гасіння загорянь рідин, що легко 

спалахують (нафтопродукти тощо), матеріалів, які тліють (бавовна, текстиль, 

ізоляційні матеріали), лужних і лужноземельних металів, транспортних засобів, 

а також пожеж на об'єктах із великими матеріальними цінностями (лабораторії, 

музеї, картинні галереї тощо). Вогнегасники цього типу не застосовуються для 

гасіння матеріалів, які горять без повітря [2]. 
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Згідно діючого законодавства відповідальність за утримання 

промислового підприємства у належному протипожежному стані покладається 

безпосередньо на керівника (власника). 

Власники підприємств, установ та організацій, а також орендарі 

зобов'язані: розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної 

безпеки; відповідно до  нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і 

затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють в межах 

підприємства, здійснювати постійний контроль за їх 

додержанням; організовувати навчання працівників правилам пожежної 

безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення; утримувати в справному 

стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та 

інвентар, не допускати їх використання не за призначенням; створювати у разі 

потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та 

необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу; подавати на 

вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан 

пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється; проводити 

службові розслідування випадків пожеж. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

В Україні має місце тенденція щодо загострення ситуації на ринку 

надання охоронних послуг. Цьому сприяє відсутність у чинному законодавстві 

чітких критеріїв для розмежування об’єктів охорони між суб’єктами охоронної 

діяльності. Численні зміни у вітчизняному законодавстві щодо охоронної 

діяльності останніх років актуалізують обрану для дослідження тематику.  

Держава залишає за собою правове регулювання порядку надання 

публічних послуг та контроль за ними, а безпосереднє надання цих послуг 

делегується приватному сектору. Цій загальносвітовій тенденції неодноразово 

було приділено увагу й у вітчизняній юридичній літературі. Насамперед, це 

стосується питання застосування аутсорсингу в органах державної влади [1], 

під яким розуміються відносини, пов’язані з будь-яким скороченням обсягів 

роботи державних органів за рахунок залучення зовнішніх ресурсів на основі 

укладення контрактів з недержавними компаніями, з іншого боку, як передачу 

виконання окремого процесу або виду робіт зовнішній організації при 

збереженні загальної відповідальності державної організації шляхом укладання 

договору [2]. У переліку таких послуг є охоронні послуги, які спрямовані на 

забезпечення недоторканості майнових прав таособистої безпеки фізичних осіб, 


