
Тема 3.3. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах 

 

Мета 

навчальна: вивчити основи пожежної профілактики  на виробничих об’єктах. 

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові 

знання. 

пізнавальна: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами 

знань. 

 

План 

1. Показники вибухопожежонебезпеки речовин і матеріалів 

2. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю. 

3. Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень і зон.  

4. Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту.  

5. Пожежна сигналізація та засоби пожежогасіння 

6. Дії персоналу при виникненні пожежі. 

7. Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах. 

8. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками. 
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1. Показники вибухопожежонебезпеки речовин і матеріалів 

 

Відповідно до ГОСТ 12.1.044-84 оцінку пожежовибухо-небезпечності усіх 

речовин та матеріалів проводять залежно від агрегатного стану: газ, рідина, тверда 

речовина (пил виділено в окрему групу). Тому і показники їхньої 

пожежовибухонебезпечності будуть дещо різні. 

Перш за все визначають групу горючості даної речовини. За цим 

показником всі речовини та матеріали поділяються на негорючі, важкогорючі та 

горючі. 

Негорючі — речовини та матеріали не здатні до горіння на повітрі 

нормального складу. Це неорганічні матеріали, метали, гіпсові конструкції. 

Важкогорючі — це речовини та матеріали, які здатні до займання в повітрі 

від джерела запалювання, однак після його вилучення не здатні до самостійного 

горіння. До них належать матеріали, які містять горючі та негорючі складові 

частини. Наприклад, асфальтобетон, фіброліт. 

Горючі — речовини та матеріали, які здатні до самозаймання, а також 

займання від джерела запалювання і самостійного горіння після його вилучення. 

До них належать всі органічні матеріали. В свою чергу горючі матеріали 

поділяються на легкозаймисті, тобто такі, які займаються від джерела 

запалювання незначної енергії (сірник, іскра) без попереднього нагрівання та 

важкозаймисті, які займаються від порівняно потужного джерела запалювання. 

Температура спалаху — найнижча температура горючої речовини, при якій 

над її поверхнею утворюються пари або гази, здатні спалахнути від джерела 

запалювання, але швидкість їх утворення ще недостатня для стійкого горіння. 

За температурою спалаху розрізняють: 

— легкозаймисті рідини (ЛЗР) — рідини, які мають температуру  спалаху, 

що не перевищує 61 °С у закритому тиглі (бензин, ацетон, етиловий спирт).  

—  горючі рідини (ГР) — рідини, які мають температуру спалаху  понад 61 

°С у закритому тиглі або 66 °С у відкритому тиглі (мінеральні мастила, мазут, 

формалін). Температура спалахування — найнижча температура речовини, при 

якій вона виділяє горючі пари і гази з такою швидкістю, що після їх запалення 

виникає стійке горіння.  

Температура самоспалахування — найнижча температура речовини, при 

якій відбувається різке збільшення швидкості екзотермічних реакцій, що 

призводить до виникнення полум'янистого горіння Температури спалаху та 

спалахування належать до показників пожежовибухонебезпечності лише рідин та 

твердих речовин. 

Важливими показниками, що характеризують пожежовибухо-небезпечні 

властивості газів, рідин та пилу є концентраційні межі поширення полум'я 

(запалення). Нижня (НКМ) та верхня (ВКМ) концентраційні межі поширення 

полум'я — це мінімальна та максимальна об'ємна (масова) доля горючої речовини 

у суміші з даним окислювачем, при яких можливе займання (спалахування) суміші 

від джерела запалювання з наступним поширенням полум'я по суміші на будь-яку 

відстань від джерела запалювання. 
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Суміші, що містять горючу речовину нижче НКМ чи вище ВКМ горіти не 

можуть. Наявність областей негорючих концентрацій речовин та матеріалів надає 

можливість вибрати такі умови їх зберігання, транспортування та використання, 

при яких виключається можливість виникнення пожежі чи вибуху. 

Значну вибухову та пожежну небезпеку становлять різноманітні горючі 

пиловидні речовини в завислому стані. Залежно від значення нижньої 

концентраційної межі поширення полум’я пил поділяється на вибухо- та 

пожежонебезпечний. При значенні НКМ менше 65 г/м3 пил є вибухонебезпечним 

(пил сірки, муки, цукру), а при інших значеннях НКМ — пожежонебезпечним 

(пил деревини, тютюну). 

Розрізняють також нижню (НТМ) та верхню (ВТМ) температурні межі 

поширення полум’я газів та парів в повітрі. НТМ та ВТМ — це такі температури 

речовини, за яких їх насичені пари утворюють в даному окислювальному 

середовищі концентрації, рівні відповідно НКМ та ВКМ. Температурні межі 

поширення полум’я використовують зокрема для вибору температурних умов 

зберігання рідин у тарі, за яких концентрація насичених парів буде безпечною з 

точки зору пожежовибухонебезпеки. Існують і інші показники для оцінки 

пожежної та вибухової небезпеки речовин та матеріалів, які визначаються за 

стандартними методиками. 
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2. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністью 

 

Виходячи з властивостей речовин і матеріалів, умов їх застосування і 

обробки і у відповідності із ОНТП 24-86 “Визначення категорій приміщень і 

будівель по вибухопожежній і пожежній небезпеці” приміщення по 

вибухопожежній і пожежній небезпеці діляться на п’ять категорій – А, Б, В, Г, Д.  

До категорії А належать приміщення, де перебувають спалимі та 

легкозаймисті рідини з температурою спалаху, що не перевищує 28(С, а також 

речовини і матеріали здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем або 

одне з одним; при утворенні вибухонебезпечних сумішей розвивається 

розрахунковий надлишковий тиск вибуху 5 кПа.  

До категорії Б належать приміщення, в яких є пил та волокна, легкозаймисті 

рідини з температурою спалаху понад 28(С та спалимі рідини в такій кількості, що 

можуть утворюватися вибухонебезпечні пилоповітряні та пароповітряні суміші, 

при займанні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху 5 кПа.  

До категорії В належать приміщення, де перебувають спалимі та 

важкоспалимі рідини, тверді спалимі та важкоспалимі речовини та матеріали (в 

тому числі пил та волокна), а також речовини і матеріалиякі здатні при взаємодії з 

водою, киснем повітря та одне з одним тільки горіти (за умови, що ці приміщення 

не відносяться до категорії А чи Б).  

До категорії Г належать приміщення, в яких є неспалимі речовини та 

матеріали в гарячому, розпеченому або розплавленому стані, а також спалимі гази, 

рідини та тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо; процес їх 

обробки супроводжується виділенням променевої теплоти, іскор та полум’я.  

До категорії Д належать приміщення, в яких є неспалимі речовини та 

матеріали у холодному стані.  

Будинок відноситься до категорії А, якщо в ньому сумарна площа 

приміщень категорій А перевищує 5% площі всіх приміщень чи 200м2. 

Допускається не відносити будинок до категорії А, якщо сумарна площа 

приміщень категорії А в будинку не перевищує 25% сумарної площі всіх 

розміщених у ньому приміщень (але не більш 1000 м2), і ці приміщення 

обладнаються установками автоматичного пожежегасіння. 

Будинок відноситься до категорії Б, якщо одночасно виконані дві умови: 

а) будинок не відноситься до категорії А; 

б) сумарна площа приміщень категорій А и Б перевищує 5% сумарної площі 

всіх приміщень чи 200 м2. Допускається не відносити будинок до категорії Б, якщо 

сумарна площа приміщень категорій А и Б у будинку не перевищує 25% сумарної 

площі всіх розміщених у ньому приміщень (але не більш 1000 м2), і ці приміщення 

обладнаються установками автоматичного пожежегасіння. 

Будинок відноситься до категорії В, якщо одночасно виконані дві умови: 

а) будинок не відноситься до категорій А чи Б; 

б) сумарна площа приміщень категорій А, Б и В перевищує 5% (10%, якщо в 

будинку відсутні приміщення категорій А и Б) сумарної площі всіх приміщень. 

Допускається не відносити будинок до категорії В, якщо сумарна площа 

приміщень категорій А, Б и В у будинку не перевищує 25% сумарної площі всіх 
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розміщених у ньому приміщень (але не більш 3500 м2), і ці приміщення 

обладнаються установками автоматичного пожежегасіння. 

Будинок відноситься до категорії Г, якщо одночасно виконані дві умови: 

а) будинок не відноситься до категорії А, Б чи В;  

б) сумарна площа приміщень категорій А, Б, В и Г перевищує 5% сумарної 

площі всіх приміщень. 

Допускається не відносити будинок до категорії Г, якщо сумарна площа 

приміщень категорій А, Б, В и Г у будинку не перевищує 25% сумарної площі всіх 

розміщених у ньому приміщень (але не більш 5000 м2), і приміщення категорій А, 

Б, В обладнаються установками автоматичного пожежегасіння. 

Будинок відноситься до категорії Д, якщо воно не відноситься до категорії 

А, Б, В чи Г. 
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3. Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень і 

зон 

 

Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон визначається 

«Правилами улаштування електроустановок» (ПУЕ184) і ДНАОП 0.0011.32.01 

«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». 

Характеристика пожежо- та вибухонебезпеки може бути загальною для 

усього приміщення або різною в окремих його частинах. Це також стосується 

надвірних установок і ділянок територій. Таким чином, усі приміщення, або їх 

окремі зони, поділяються на пожежонебезпечні та вибухонебезпечні 

Пожежонебезпечна зона – це простір у приміщенні або за його межами, у якому 

постійно або періодично знаходяться (зберігаються, використовуються або 

виділяються під час технологічного процесу) горючі речовини, як при 

нормальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій кількості, 

яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його 

монтажу та експлуатації. Ці зони в разі використання у них електроустаткування 

поділяються на чотири класи: П_І, П_ІІ, П_ІІа і П_ІІІ. 

Пожежонебезпечна зона класу П_І – простір у приміщенні, у якому 

знаходиться горюча рідина – ридина, що має температуру спалаху, більшу за 

+61оС. 

Пожежонебезпечна зона класу П_ІІ – простір у приміщенні, у якому можуть 

накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна з нижньою 

концентраційною межею спалахування, більшою за 65 г/м3. Пожежонебезпечна 

зона класу П_ІІа – простір у приміщенні, у якому знаходяться тверді горючі 

речовини та матеріали. 

Пожежонебезпечна зона класу П_ІІІ – простір поза приміщенням, у якому 

знаходяться горючі рідини, пожежонебезпечний пил та волокна або тверді горючі 

речовини і матеріали. 

 

Вибухонебезпечна зона – це простір у приміщенні або за його межами, у 

якому є в наявності, чи здатні утворюватися вибухонебезпечні суміші. 

Газо – пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють 

вибухонебезпечні зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні – вибухонебезпечні зони 

класів 20, 21, 22. 

Вибухонебезпечна зона класу 0 – простір, у якому вибухонебезпечне 

середовище присутнє постійно, або протягом тривалого часу. Вибухонебезпечні 

зони класу 0 можуть мати місце переважно в межах корпусів технологічного 

обладнання і, у меншій мірі, в робочому просторі (вугільна, хімічна, 

нафтопереробна промисловість). 

Вибухонебезпечна зона класу 1 – простір, у якому вибухонебезпечне 

середовище може утворитися під час нормальної роботи (тут і далі 

нормальна робота – ситуація, коли установка працює відповідно до своїх 

розрахункових параметрів). 

Вибухонебезпечна зона класу 2 – простір, у якому вибухонебезпечне 

середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, 
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то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних 

розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості), 

які не повинні розглядатися під час проектування електроустановок. 

Частоту виникнення і тривалість вибухонебезпечного газопароповітряного 

середовища визначають за правилами (нормами) відповідних галузей 

промисловості. 

Вибухонебезпечна зона класу 20 – простір, у якому під час нормальної 

експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній постійно або 

часто у кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації суміші з 

повітрям, і простір, де можуть утворюватися пилові шари непередбаченої або 

надмірної товщини. Звичайно, це має місце всередині обладнання, де пил може 

формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий термін. 

Вибухонебезпечна зона класу 21 – простір, у якому під час нормальної 

експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, достатній для 

утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації. Ця зона може 

включати простір поблизу місця порошкового заповнення або осідання і простір, 

де під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилових шарів, які можуть 

утворювати небезпечну концентрацію пилоповітряної суміші. 

Вибухонебезпечна зона класу 22 – простір, у якому вибухонебезпечний 

пил у завислому стані може з’являтися не часто і існувати недовго, або в якому 

шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати і утворювати вибухонебезпечні 

суміші в разі аварії. Ця зона може включати простір поблизу обладнання, що 

утримує пил, який може вивільнятися шляхом витоку і формувати пилові 

утворення. 

При визначенні розмірів вибухонебезпечних зон у приміщеннях слід 

враховувати що: 

1) при розрахунковому надлишковому тиску вибуху газо – пароповітряної 

вибухонебезпечної суміші, що перевищує 5 кПа, вибухонебезпечна зона займає 

весь об’єм приміщення; 

2) вибухонебезпечна зона класів 20, 21, 22 займає весь об’єм приміщення; 

3) при розрахунковому надлишковому тиску вибуху газо – пароповітряної 

вибухонебезпечної суміші, що дорівнює або менше 5 кПа, вибухонебезпечна зона 

займає частину об’єму приміщення і визначається відповідно до норм 

технологічного проектування або обчислюється технологами згідно з ГОСТ 

12.1.004191. За відсутності даних допускається приймати вибухонебезпечну зону в 

межах до 5м по вертикалі і горизонталі від технологічного апарату, з якого 

можливий викид горючих газів або парів ЛЗР; 

4) при розрахунковому надлишковому тиску вибуху в приміщенні, що не 

перевищує 0,5 кПа, матиме місце пожежонебезпечна зона, що визначається згідно 

з вимогами розділу 5; 

5) при розрахунковому надлишковому тиску вибуху пилоповітряної суміші 

або парів ГР, що дорівнює або менше 5 кПа, матиме місце пожежонебезпечна 

зона; 
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6) простір за межами вибухонебезпечних зон класів 21, 22 не вважається 

вибухонебезпечним, якщо немає інших умов, що створюють для нього 

вибухонебезпеку. 

Зони в приміщеннях або за їх межами, в яких тверді, рідкі та газоподібні 

горючі речовини спалюються як паливо, або утилізуються шляхом спалювання, не 

належать у частині їх електрообладнання до пожежонебезпечних і 

вибухонебезпечних зон. До них також не належать зони до 5 м по горизонталі та 

вертикалі від апарата, у якому знаходяться горючі речовини, якщо технологічний 

процес ведеться із застосуванням відкритого вогню, розжарених частин, або 

технологічні апарати мають поверхні, нагріті до температури самозаймання 

горючої пари, пилу або волокон. 

Клас пожежонебезпечної та вибухонебезпечної зони визначається 

технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої організації у 

залежності від частоти і тривалості присутнього вибухонебезпечного середовища. 

Залежно від класу зони згідно з вимогами ПУЕ і ДНАОП 0.001 1.32101 

визначається тип виконання електроустаткування, що є одним з головних 

напрямків у запобіганні пожежам і вибухам від теплового прояву електричного 

струму. Правильний вибір типу виконання електрообладнання забезпечує 

виключення можливості виникнення пожежі чи вибуху за умови підтримання 

допустимих режимів його експлуатації. 

Усі електричні машини, апарати і прилади, розподільні пристрої, 

трансформаторні і перетворювальні підстанції, елементи електропроводки, 

струмоводи, світильники, тощо повинні використовуватися у виконанні, яке б 

відповідало класу зони з пожежовибухонебезпеки, тобто мати відповідний рівень і 

вид вибухозахисту або ступінь захисту оболонок згідно ГОСТ 14254, ПУЕ184 і 

ДНАОП 0.0011.32101. Електроустаткування, що використовується, повинно мати 

чітке маркування щодо його вибухозахисних властивостей і ступеню захисту 

оболонки згідно з чинними нормативами. 
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4. Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого 

об’єкту 

 

Під пожежною безпекою об'єкта розуміють такий його стан, за якого з 

регламентованою імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку 

пожежі та впливу на людей небезпечних чинників пожежі, а також забезпечується 

захист матеріальних цінностей. 

Забезпечення пожежної безпеки об’єкта досить складне і багатоаспектне 

завдання, тому до його вирішення необхідно підходити комплексно. Комплекс 

заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта складається із 

відповідних систем, кожна з яких підрозділяється на підсистеми, а ті, в свою 

чергу, на підсистеми нижчого рівня, які на рис. 1 не показані. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальна схема комплексу заходів та засобів щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єкта 

 

Основними системами комплексу заходів та засобів щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єкта є: система запобігання пожежі, система 

протипожежного захисту та система організаційно-технічних заходів. 

 

Система організаційно-технічних заходів 

Всі заходи організаційно-технічного характеру на об’єкті можна 

підрозділити на організаційні, технічні, режимні та експлуатаційні. 

Організаційні заходи пожежної безпеки. Забезпечення пожежної безпеки є 

складовою частиною виробничої або іншої діяльності посадових осіб, працівників 

підприємств та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах 

(контрактах) та статутах підприємств. 

Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо 

забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку 

окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного 

устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів 
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протипожежного захисту. Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, 

утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути 

відображені у відповідних посадових документах (функціональних обов'язках, 

інструкціях, положеннях тощо). 

На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом 

(інструкцією) повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, в 

тому числі визначені: 

• можливість (місце) паління, застосування відкритого вогню та побутових 

нагрівальних приладів; 

• порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних (в тому числі 

зварювальних) робіт; 

• правила проїзду та стоянки транспортних засобів; 

• місця для зберігання і допустима кількість сировини, напівфабрикатів та 

готової продукції, які можуть одночасно знаходитися у виробничих приміщеннях і 

на території (у місцях зберігання); 

• порядок прибирання горючого пилу та відходів, зберігання промасленого 

спецодягу і шмаття, очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих 

відкладень; 

• порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі; 

• порядок огляду і зачинення приміщень після закінчення роботи; 

• порядок проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з 

пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних 

інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням 

відповідальних за їх проведення; 

• порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних 

засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних 

станцій, вогнегасників тощо); 

• дії працівників у разі виявлення пожежі. 

Для об’єктів з перебуванням людей вночі інструкції мають передбачати два 

варіанти дій відповідно у денний та нічний час. 

Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем здійснення професійної 

діяльності повинні проходити інструктаж з питань пожежної безпеки (вступний, 

первинний, повторний на робочому місці, позаплановий та цільовий). Посадові 

особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на 3 роки 

мають проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

Отже, організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: організацію 

пожежної охорони на об’єкті, проведення навчань з питань пожежної безпеки 

(включаючи інструктажі та пожежно-технічні мінімуми), застосування наочних 

засобів протипожежної пропаганди та агітації, проведення перевірок, оглядів 

стану пожежної безпеки приміщень, будівель, об'єкта в цілому та ін. 

До технічних заходів належать: суворе дотримання правил і норм, 

визначених чинними нормативними документами при реконструкції приміщень, 

будівель та об’єктів, технічному переоснащенні виробництва, експлуатації чи 

можливому переобладнанні електромереж, опалення, вентиляції, освітлення і т. п. 

Заходи режимного характеру передбачають заборону куріння та 
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застосування відкритого вогню в недозволених місцях, недопущення появи 

сторонніх осіб у вибухонебезпечних приміщеннях чи об'єктах, регламентацію 

пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт тощо. 

Експлуатаційні заходи охоплюють своєчасне проведення профілактичних 

оглядів, випробувань, ремонтів технологічного та допоміжного устаткування, а 

також інженерного господарства (електромереж, електроустановок, опалення, 

вентиляції). 

 

Система запобігання пожежі 

Система запобігання пожежі — це комплекс організаційних заходів і 

технічних засобів, спрямованих на унеможливлення умов, необхідних для 

виникнення пожежі. 

Запобігання утворення горючого середовища досягається: застосуванням 

герметичного виробничого устаткування; максимально можливою заміною в 

технологічних процесах горючих речовин та матеріалів негорючими; обмеженням 

кількості пожежо та вибухонебезпечних речовин при використанні та зберіганні, а 

також правильним їх розміщенням; ізоляцією горючого та вибухонебезпечного 

середовища; організацією контролю за складом повітря в приміщенні та контролю 

за станом середовища в апаратах; застосуванням робочої та аварійної вентиляції; 

відведенням горючого середовища в спеціальні пристрої та безпечні місця; 

застосуванням в установках з горючими речовинами пристроїв захисту від 

пошкоджень та аварій; використанням інгібувальних (хімічно активні компоненти, 

що сприяють припиненню пожежі) та флегматизаційних (інертні компоненти, що 

роблять середовище негорючим) добавок та ін. 

Запобігання виникнення в горючому середовищі джерела запалювання 

досягається: використанням устаткування та пристроїв, при роботі яких не 

виникає джерел запалювання; використанням електроустаткування, що відповідає 

за виконанням класу пожежо- та вибухонебезпеки приміщень та зон, груп і 

категорії вибухонебезпечної суміші; виконанням вимог щодо сумісного зберігання 

речовин та матеріалів; використанням устаткування, що задовільняє вимоги 

електростатичної іскробезпеки; влаштуванням блискавкозахисту; організацією 

автоматичного контролю параметрів, що визначають джерела запалювання; 

використанням швидкодіючих засобів захисного вимкнення; заземленням 

устаткування, видовжених металоконструкцій; використанням при роботі з ЛЗР 

інструментів, що не допускають іскроутворення; ліквідацією умов для 

самоспалахування речовин і матеріалів; усуненням контакту з повітрям 

пірофорних речовин; підтриманням температури нагрівання поверхні 

устаткування пристроїв, речовин та матеріалів, які можуть контактувати з 

горючим середовищем нижче гранично допустимої (80% температури 

самозаймання).  

 

Система протипожежного захисту 

Система протипожежного захисту — це сукупність організаційних заходів 

а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей 

небезпечних чинників пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї. 
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Протипожежний захист об’єкта здійснюється за такими чотирма 

напрямками: 

1. Обмеження розмірів та поширення пожежі: 

— розміщення будівель та споруд на території об'єкта із дотриманням 

протипожежних розривів та інших вимог пожежної безпеки; 

— дотримання обмежень стосовно кількості поверхів будівель та площі 

поверху; 

— правильне планування та розміщення виробничих цехів, приміщень, 

дільниць у межах будівлі; 

— розміщення пожежонебезпечних процесів та устаткування в ізольованих 

приміщеннях, відсіках, камерах; 

— вибір будівельних конструкцій необхідних ступенів вогнестійкості; 

— встановлювання протипожежних перешкод у будівлях, системах 

вентиляції, паливних та кабельних комунікаціях; 

— обмеження витікання та розтікання легкозаймистих та горючих рідин при 

пожежі; 

— влаштування систем автоматичної пожежної сигналізації та 

пожежогасіння. 

2. Обмеження розвитку пожежі: 

— обмеження кількості горючих речовин, що одночасно знаходяться в 

приміщенні; 

— використання оздоблювальних будівельних та конструкційних матеріалів 

з нормативними показниками вибухопожежонебезпечності; 

— аварійне стравлювання горючих рідин та газів; 

— своєчасне звільнення приміщень від залишків горючих матеріалів; 

— застосування для пожежонебезпечних речовин спеціального устаткування 

із посиленим захистом від пошкоджень. 

3. Забезпечення безпечної евакуації людей та майна: 

— вибір такого об'ємно-планувального та конструктивного виконання 

будівлі, щоб евакуація людей була завершена до настання гранично допустимих 

рівнів чинників пожежі; 

— застосування будівельних конструкцій будівель та споруд відповідних 

ступенів вогнестійкості, щоб вони зберігали несучі та огороджувальні функції 

протягом всього часу евакуації; 

— вибір відповідних засобів колективного та індивідуального захисту; 

— застосування аварійного вимкнення устаткування та комунікацій; 

— влаштування систем протидимового захисту, які запобігають задимленню 

шляхів евакуації; 

— влаштування необхідних шляхів евакуації (коридорів, сходових кліток, 

зовнішніх пожежних драбин), раціональне їх розміщення та належне утримання. 

4. Створення умов для успішного гасіння пожежі: 

— встановлення у будівлях та приміщеннях установок пожежної 

автоматики; 

— забезпечення приміщень нормованою кількістю первинних засобів 

пожежогасіння; 
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— влаштування та утримання в належному стані території підприємства, 

під’їздів до будівельних споруд, пожежних водоймищ, гідрантів.  

Засоби протипожежного захисту — технічні засоби, призначені для 

запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних 

цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі. 

До засобів протипожежного захисту відносяться: 

- пожежна сигналізація та засооби пожежогасіння, 

- системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, 

- системи протидимного захисту, 

- системи пожежного спостереження, 

- блискавкозахист, 

- вогнезахист конструкцій, 

- протипожежні перешкоди  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D1%83&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
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5. Пожежна сигналізація та засоби пожежогасіння 

 

 

Пожежна сигналізація. Застосування автоматичних засобів виявлення 

пожеж є одним з основних умов забезпечення пожежної безпеки в 

машинобудуванні, оскільки дозволяє оповістити черговий персонал про пожежу і 

місце її виникнення. Пожежні засоби сповіщання перетворять неелектричні 

фізичні величини (випромінювання теплової і світлової енергії, рух частинок 

диму) у електричні, які у вигляді сигналу певної форми прямують по проводам на 

приймальну станцію. 

Комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію пожежі, що виникла, 

називається пожежогасінням. Основою пожежогасіння є примусове припинення 

процесу горіння. На практиці використовують декілька способів припинення 

горіння, суть яких полягає у приведеному нижче. 

Спосіб охолодження ґрунтується на тому, що горіння речовини можливе 

тільки тоді, коли температура її верхнього шару вища за температуру його 

запалювання. Якщо з поверхні горючої речовини відвести тепло, тобто охолодити 

її нижче температури запалювання, горіння припиняється. 

Спосіб розбавлення базується на здатності речовини горіти при вмісті кисню 

у атмосфері більше 14–16% за об’ємом. Зі зменшенням кисню в повітрі нижче 

вказаної величини полуменеве горіння припиняється, а потім припиняється і 

тління внаслідок зменшення швидкості окислення. Зменшення концентрації 

кисню досягається введенням у повітря інертних газів та пари із зовні або 

розведенням кисню продуктами горіння (у ізольованих приміщеннях). 

Спосіб ізоляції ґрунтується на припиненні надходження кисню повітря до 

речовини, що горить. Для цього застосовують різні ізолюючі вогнегасні речовини 

(хімічна піна, порошок та інше). Спосіб хімічного гальмування реакцій горіння 

полягає у введенні в зону горіння галоїдно-похідних речовин (бромисті метил та 

етил, фреон та інше), які при попаданні у полум’я розпадаються і з’єднуються з 

активними центрами, припиняючи екзотермічну реакцію, тобто виділення тепла. 

У результаті цього процес горіння припиняється. 

Спосіб механічного зриву полум’я сильним струменем води, порошку чи 

газу. Спосіб вогнеперешкоди, заснований на створенні умов, за яких полум’я не 

поширюється через вузькі канали, переріз яких менший за критичний. 

Реалізація способів припинення горіння досягається використанням 

вогнегасних речовин та технічних засобів. До вогнегасних належать речовини, що 

мають фізико-хімічні властивості, які дозволяють створювати умови для 

припинення горіння. Серед них найпоширенішими є вода, водяна пара, піна, газові 

вогнегасні суміші, порошки, пісок, пожежостійкі тканини, тощо. Кожному 

способу припинення горіння відповідає конкретний вид вогнегасних засобів.  

Вода має порівняно малу в’язкість, легко просочується в щілини та шпарини 

горючої речовини. При цьому вода поглинає велику кількість тепла завдяки 

випаровуванню (для випаровування 1 кг води витрачається 2258,5 кДж тепла) і 

утворює парову хмару, що в свою чергу перешкоджає доступу кисню до речовини, 

що горить. Крім того, перетворюючись на пару, вода збільшується в об’ємі 
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приблизно у 1700 разів. Змішуючись із горючими газами, що виділяються при 

горінні, пара розводить їх, утворюючи суміш, не здатну до горіння. У вигляді 

потужних струменів, воду можна також застосовувати для механічного збиття 

полум’я. Завдяки високій технологічній стійкості води (розкладення на кисень та 

водень відбувається при температурі 1700оС) її можна використовувати для 

гасіння більшості горючих матеріалів та рідин. Застосування розчинів змочувачів, 

які зменшують поверхневий натяг води, дає можливість зменшити її витрати на 

гасіння деяких матеріалів на 30–50%. Воду для гасіння використовують як у 

компактному так і у розпиленому стані. Компактні струмені води звичайно 

застосовують у випадках, коли неможливо близько підійти до осередку горіння, 

наприклад, при пожежі на великій висоті, на складах лісових матеріалів і т.ін. 

Дальність, на яку б’є компактний струмінь, досягає 70–80 м. Для отримання 

компактного струменю використовують ручні та лафетні стволи. Значно більший 

вогнегасний ефект спостерігається при застосуванні води у дрібно розпиленому 

стані. У такому вигляді її можна використовувати навіть для гасіння 

легкозаймистих та горючих рідин, оскільки туманоподібна хмара 

дрібнорозпиленої води ізолює поверхні рідин від проникнення кисню. І хоча вода 

у компактному стані є добрим електропровідником, що створює певну небезпеку 

під час гасіння пожеж електроустаткування під напругою, в тонко розпиленому 

стані вода може використовуватись для гасіння електроустановок, тому що в 

такому стані електричний опір води різко зростає. 

Не рекомендується гасити водою цінні речі, обладнання, книги, документи 

та інші предмети, що приходять під впливом води до непридатного стану. 

Інколи для гасіння вогню застосовують пару. Сутність гасіння пожежі 

полягає у зменшенні вмісту кисню у повітрі. Концентрація пари у повітрі 30–35% 

по об’єму викликає припинення горіння. Крім того, пара частково охолоджує 

предмети, що погано вентилюються.  

Піна – це колоїдна дисперсна система, яка складається із дрібних 

бульбашок, заповнених газом. Стінки бульбашок утворюються із розчинів 

поверхневоактивних речовин і стабілізаторів, склад яких обумовлює стійкість 

піни. За способом створення і складом газової фази піни поділяють на хімічні та 

повітряно-механічні. Хімічна піна отримується в результаті взаємодії кислотного 

та лужного розчинів у ручних вогнегасниках або хімічних піногенераторах. 

Повітряно-механічна піна утворюється за допомогою спеціальних піногенераторів 

із водних розчинів піноутворювачів. 

Піна має досить низьку теплопровідність. Вона здатна перешкоджати 

випаровуванню горючих речовин, а також проникненню парів, газів, теплового 

випромінювання. Оскільки основою піни є вода, вона також має охолоджувальні 

властивості. Важливими характеристиками піни є її стійкість і кратність – 

відношення об’єму піни до об’єму піноутворючої рідини. Низькократними пінами 

вогонь гасять, головним чином, на поверхнях . Для гасіння рідин застосовують 

піни середньої кратності (до 100). Для об’ємного гасіння, витиснення диму, 

ізоляції технологічних установок від впливу теплових потоків використовують 

високократну піну (100–150 та більше).  
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Вуглекислий газ (СО2) безбарвний, не горить, при стисканні під тиском 3,5 

МПа (35 кг/см2) перетворюється у рідину, що називається вуглекислотою, яка 

зберігається і транспортується у стальних балонах під тиском. За нормальних умов 

вуглекислота випаровується, при цьому з 1 кг кислоти отримується 509 л газу. 

Для гасіння пожеж вуглекислоту застосовують у двох станах: у 

газоподібному та у вигляді снігу. Сніжинки вуглекислоти мають температуру –

79оС. При надходженні у зону горіння вуглекислота випаровується, сильно 

охолоджує зону горіння та предмет, що горить, і зменшує процентний вміст 

кисню. В результаті цього горіння припиняється. Вуглекислота не 

електропровідна. Застосовують її для гасіння електроустановок, що знаходяться 

під напругою, а також для гасіння цінних речей. 

Вуглекислота не електропровідна. Застосовують її для гасіння 

електроустановок, що знаходяться під напругою, а також для гасіння цінних 

речей. Інертні гази (азот, аргон, гелій) та димові гази мають здатність зменшувати 

концентрацію кисню в осередку горіння. Вогнегасна концентрація цих газів при 

гасінні пожеж у закритих приміщеннях складає 30–36% за об’ємом. 

Галоїдовані вуглеводні (хладон, чотирихлористий вуглець, бромистий етил 

та ін.) є високоефективними вогнегасними засобами. Їх вогнегасна дія заснована 

на гальмуванні хімічних реакцій горіння.  

Галоїдовані вуглеводні застосовують для гасіння твердих та рідких горючих 

матеріалів, найчастіше при пожежах у замкнених об’ємах. Вогнегасна 

концентрація цих речовин значно нижча за вогнегасну концентрацію інертних 

газів, наприклад, для бромистого етилу вона складає 4,5%, чотирихлористого 

вуглецю 10,5% по об’єму. У той же час слід зазначити, що більшість цих речовин 

є вкрай шкідливими, тому можуть застосовуватися за умови відсутності людей у 

приміщенні. Відносно помірну токсичність має хладон 114В2, який забезпечує 

гасіння при концентраціях всього біля 2%. Але за вимогами безпеки евакуація 

людей повинна бути завершена до його використання. Особи, що беруть участь у 

ліквідації пожежі, можуть заходити у приміщення, де використовують будь-які 

галоїдовані вуглеводні, тільки у спеціальних засобах захисту органів дихання. 

Вогнегасні порошки використовують для ліквідації використовують для 

ліквідації горіння твердих, рідких та газоподібних речовин. Вогнегасний ефект 

застосування порошків складається з хімічного гальмування реакції горіння, 

утворення на поверхні речовини, що горить, ізолювальної плівки, утворення 

хмари порошку, яка має властивості екрану, механічного збивання полум’я 

твердими частинками порошку та виштовхування кисню із зони горіння за 

рахунок виділення СО2. Найчастіше порошки застосовують при горінні 

легкозаймистих і горючих рідин, електроустаткування, вуглецевих тліючих 

матеріалів, лужних та лужноземельних металів та інших речовин (калію, магнію, 

натрію), які не можна гасити водою та водяними розчинами. 

Виявлення та гасіння пожежі є важливою складовою у справі забезпечення 

пожежної безпеки. Для своєчасного здійснення заходів з евакуації людей, 

включення стаціонарних установок пожежогасіння, виклику пожежників тощо, 

вибухопожежонебезпечні об’єкти обладнуються системами пожежної сигналізації, 

запуск яких може здійснюватись автоматично або вручну.  
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Система пожежної сигналізації повинна швидко виявляти місця 

виникнення пожежі, надійно передавати сигнал на приймальноконтрольний 

прилад і до пункту прийому сигналів про пожежу, перетворювати сигнал про 

пожежу у сприйнятливу для персоналу об’єкту, що захищується, форму, вмикати 

існуючі стаціонарні системи пожежогасіння, забезпечувати самоконтроль 

функціонування. До складу будь-якої системи пожежної сигналізації входять 

пожежні сповіщувачі, приймальний прилад та автономне джерело 

електроживлення. 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


6. Дії персоналу при виникненні пожежі 

 

Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб (у тому 

числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити 

відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, 

дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за 

утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. 

Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації 

засобів протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних посадових 

документах (функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо).  

Успіх гасіння пожежі залежить від ступеня підготовки об’єкта та навченості 

персоналу до дій в цих екстремальних умовах. 

У разі появи ознак загоряння (диму, запаху, полум’я) кожен працівник має 

негайно повідомити про це органи пожежної охорони (101), керівника або 

посадову особу підприємства, а також задіяти систему оповіщення і вжити 

відповідних заходів щодо евакуації людей, а надалі приступити до гасіння пожежі 

та збереження матеріальних цінностей. 

Персонал об’єкту має добре знати ознаки пожежі, а при їх появі знати свої 

дії, визначені посадовими інструкціями з пожежної безпеки. 

До прибуття пожежно-рятувальної служби об’єктові ДПД мають викликати 

фахівців для відключення силової і світлової електричної мережі, приточно-

витяжну вентиляцію, припинити живлення технологічного обладнання 

пожежонебезпечними речовинами та задіяти наявні засоби пожежогасіння. 

Між членами ДПД, для оперативної і злагодженої дії, завчасно 

розподіляються обов’язки, які відображаються в табелі оперативного розрахунку, 

який є додатком до оперативного плану пожежогасіння. 

Посадова особа об’єкта до прибуття пожежно-рятувальної служби має 

видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, що не беруть участь у 

ліквідації пожежі і задіяти всі наявні засоби та сили на ліквідацію загоряння. 

Для успішної ліквідації загорянь у початковий період велике значення має 

наявність, справність, та правильне утримання засобів пожежогасіння, а також 

достатнє знання персоналом їхніх тактико-технічних даних та правил 

користування ними. 

До прибуття підрозділів пожежно-рятувальної служби на персонал об’єкта 

покладаються тільки обов’язки щодо, описаних вище, первинних дій. 

При виникненні пожежі на енергетичному об’єкті перша особа, яка виявила 

загорання, зобов’язана негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону, 

начальника зміни станції (диспетчера або чергового підстанції), старшого зміни і 

приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, дотримуючись 

при цьому правил техніки безпеки.  

У свою чергу начальник зміни станції (диспетчер або черговий підстанції) 

про виникнення пожежі повинен негайно повідомити пожежну охорону (при 

цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце 

виникнення пожежі, наявність людей), а також керівництво енергетичного об’єкта. 
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У разі потреби - викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, 

газорятувальну тощо).  

Старший зміни особисто або за допомогою чергового персоналу 

зобов’язаний визначити місце осередку вогнища пожежі, можливі шляхи його 

поширення, загрозу діючому енергообладнанню, яке опинилося в зоні пожежі.  

Після визначення місця осередку вогнища пожежі старший зміни 

зобов’язаний:  

 особисто або за допомогою чергового персоналу перевірити ввімкнення 

автоматичної установки пожежогасіння (при її наявності);  

 ужити заходів щодо створення безпечних умов для персоналу і 

пожежних підрозділів при гасінні пожежі. У випадку загрози життю людей 

негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні 

сили й засоби;  

 провести можливі операції на технологічних установках (вимкнення або 

перемикання на обладнанні, витіснення водню з генератора, зняття напруги з 

електроустановок, злив масла з маслобака турбогенератора та ін.);  

 приступити до гасіння пожежі силами й засобами енергетичного 

об’єкта;  

 виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає 

розташування під’їзних шляхів і водоймищ;  

 при потребі - вжити заходів для охолодження водою металевих ферм і 

колон будівлі від пожежних кранів або стаціонарно встановлених лафетних 

стволів з дотриманням техніки безпеки. 

Для керівництва гасінням пожежі відповідно до НАПБ 05.027-2000 

організовується оперативний штаб пожежогасіння. У склад штабу повинен 

входити старший з присутніх інженерно-технічних працівників об’єкта або 

оперативно-виїзної бригади, який повинен мати на правому рукаві червону 

розпізнавальну пов’язку з нанесеним знаком електричної напруги. 
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7. Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах 

 

Стан безпеки підприємства, об’єднання підприємств, окремої галузі 

визначає система управління – спосіб організації (встановлення і підтримання 

порядку взаємодії) майна, матеріалів, праці і капіталу в процесі виробництва 

(бізнесу). 

Враховуючи, що однією з найважливіших складових загальної безпеки будь-

якого сучасного об’єкту є його надійний захист від пожеж, то і система управління 

пожежною безпекою має посісти відповідне місце у сфері загального управління. 

У діючих нормативних актах з питань пожежної безпеки майже зовсім 

відсутні конкретні вимоги і практичні рекомендації щодо створення, 

впровадження та забезпечення функціонування систем управління пожежною 

безпекою для окремих галузей та різноманітних категорій об’єктів. Тому 

пропонується розглянути загальні питання стосовно системи управління 

пожежною безпекою (надалі СУПБ) на прикладі підприємства. 

Забезпечення пожежної безпеки на підприємствах здійснюється наступними 

основними компонентами виробництва: 

 технічною системою, яка передбачає надійність обладнання, 

використання безпечних технологій, визначає обсяг вибухопожежонебезпечних 

речовин, проектні рішення, впровадження систем виявлення та гасіння пожеж, 

тощо; 

 персоналом, його підготовкою, забезпеченням регламентами і правилами 

роботи; 

 системою управління. 

Державне управління системою пожежної безпеки здійснюється Державною 

пожежною охороною та іншими органами державної виконавчої влади. 

Підприємство повинно гарантувати забезпечення функціонування СУПБ та 

надати людські, матеріальні і фінансові ресурси, необхідні для реалізації завдань 

щодо забезпечення пожежної безпеки. 

Управління пожежною безпекою досягається зміною стану підприємства 

(об’єкта) шляхом переводу його у менш небезпечний стан. 

 

До основних функцій СУПБ слід віднести: 
N 

п/п 

Найменування функції Короткий зміст 

 

1 Кількісна оцінка ризику 

(імовірності виникнення 

пожежі) 

Математичний розрахунок ризику, урахування його 

значення у планах локалізації та ліквідації аварійних 

ситуацій і аварій, пожежегасіння, сертифікатах 

підприємств, деклараціях безпеки небезпечних 

промислових об’єктів, оцінках впливу на довкілля. 

2 Регламентування пожежної 

безпеки 

Розробка, впровадження, нагляд за виконанням 

загальнодержавних, відомчих нормативних актів, 

інструкцій, положень, інших документів з питань 

пожежної безпеки, визначення та встановлення 

протипожежного режиму. 
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3 Забезпечення пожежної 

безпеки технологічних 

процесів, виробничого 

обладнання, будівель і 

споруд  

Систематичне проведення аналізу пожежної 

небезпеки, розробка і впровадження відповідних 

протипожежних заходів. Повне і своєчасне 

виконання приписів Держпожнагляду, служб 

пожежної безпеки, актів пожежно-технічних 

комісій. 

4 Розробка і реалізація 

програм попередження 

пожеж та зниження втрат 

від них 

Збалансоване покращення протипожежного стану та 

технічної системи підприємства, включаючи 

системи проти пожежного захисту, підвищення 

кваліфікації і підготовки персоналу, вдосконалення 

правил і систем пожежної безпеки. Підготовка 

плану проти пожежних заходів на основі передового 

досвіду споріднених підприємств, досліджень і 

розробок, вимог Держаного пожежного нагляду, 

їхнє фінансування та контроль за виконанням. 

5 Створення пожежної 

охорони, служби пожежної 

безпеки, забезпечення та 

організація їх діяльності  

Розробка та затвердження відповідних положень, 

плануючої та робочої документації. Визначення 

функцій, створення і впровадження механізму їх 

реалізації. Фінансове, матеріально технічне та 

кадрове забезпечення. 

6 Створення та організація 

роботи добровільних 

пожежних дружин і 

пожежно-технічних комісій

  

Підготовка та прийняття рішення щодо створення 

ДПД і ПТК. Визначення та затвердження їх складу. 

Розробка, реалізація і контроль виконання обов'язків 

членів та планів роботи. 

7 Організація вивчення 

правил пожежної безпеки, 

протипожежна пропаганда

  

Визначення рівнів вивчення правил пожежної 

безпеки (хто має проходити протипожежні 

інструктажі а хто і пожежно-технічний мінімум) для 

кожної посадової особи та працівника. Розробка і 

затвердження програм. Планування, організація і 

проведення навчання з питань пожежної безпеки і 

заходів протипожежної пропаганди. 

8 Дії при пожежах і 

надзвичайних ситуаціях  

Використання попередньо сформованих і 

підготовлених сил та засобів щодо захисту людей, 

локалізації і ліквідації пожеж та надзвичайних 

ситуацій, яке засноване на заздалегідь розроблених 

планах. 

9 Вдосконалення  Розробка і чітке виконання планів, створення 

системи мотивації дій щодо забезпечення пожежної 

безпеки на усіх ділянках роботи, забезпечення 

контролю за прийняттям рішень і поточних дій усіх 

учасників процесу. 

 

Органами управління СУПБ є: 

 керівники підприємств; 

 керівники структурних підрозділів та служб; 

 фахівці служби пожежної безпеки; 

 особи, призначені відповідальними за пожежну безпеку; 
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 пожежно-технічні комісії; 

 добровільні пожежні дружини (команди); 

 диспетчерські служби; 

 охорона. 

Об’єктами управління СУПБ є: 

 керівники, посадові особи, персонал апаратів управління; 

 власники, керівники, посадові особи та персонал підприємств; 

 виробнича діяльність підприємств; 

 пожежна безпека технологічних процесів, виробничого обладнання, 

будівель, споруд, речовин і матеріалів; 

 виробниче та прилегле середовище. 

Впровадження СУПБ повинно забезпечити сумісне виконання планових 

завдань в галузі пожежної безпеки усіма функціональними ланками підприємства. 

До участі у впровадженні СУПБ повинні залучатись всі працівники, починаючи з 

найвищих рівнів управління. 

Координація і вдосконалення роботи із забезпечення пожежної безпеки та 

контролю за проведенням і виконанням протипожежних заходів здійснюється 

службою пожежної безпеки (СПБ), яка створюється в міністерствах, інших 

центральних органах виконавчої влади, в об’єднаннях підприємств різної форми 

власності. Діяльність СПБ регламентується Законом України про пожежну 

безпеку та Типовим положенням про службу пожежної безпеки, затвердженим 

наказом №220 МВС України 12 квітня 1995 р. 

Цим документом визначено основні завдання СПБ, до яких відносяться: 

вдосконалення та координація пожежно-профілактичної роботи, організація 

розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки, контроль за їх 

виконанням, координація проведення науково1технічної політики з питань 

пожежної безпеки, здійснення методичного керівництва і контролю за діяльністю 

підвідомчих об’єктів у галузі пожежної безпеки та підрозділів відомчої пожежної 

охорони, облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих об’єктах. 

Для виконання перелічених завдань співробітники СПБ наділені 

відповідними повноваженнями. Зокрема, вони мають право: перевіряти стан 

пожежної безпеки на підпорядкованих об’єктах та у разі потреби видавати їх 

керівникам обов’язкові для виконання приписи, вимагати від посадових осіб 

усунення від роботи працівників, які порушують вимоги правил пожежної безпеки 

або не пройшли відповідного навчання, припиняти чи забороняти експлуатацію 

окремих приміщень, дільниць, обладнання, агрегатів у разі порушення правил 

пожежної безпеки і створення безпосередньої загрози виникнення пожежі або 

перешкоджань її гасінню та евакуації людей, тощо. 

Одночасно працівники СПБ несуть персональну відповідальність за 

невідповідність ухвалених ними рішень вимогам чинного законодавства та 

невиконання своїх функціональних обов’язків. 

Пожежна охорона. Система пожежної охорони створюється для захисту 

життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності від 

пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених 

пунктах. 
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До основних завдань пожежної охорони відносяться: 

• здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог; 

• запобігання пожежам і нещасним випадкам; 

• гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації 

наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха. 

Таким чином пожежна охорона виконує як профілактичну, так і бойову 

роботу. Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, місцеву та 

добровільну. 

Державна пожежна охорона формується на базі існуючих воєнізованої та 

професійної пожежної охорони, входить до системи Міністерства з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської аварії (МНС), здійснює державний пожежний нагляд. Вона 

створюється в містах, населених пунктах, на промислових та інших об’єктах 

незалежно від форм власності і складається з підрозділів, апаратів управління та 

допоміжних служб. 

Державна пожежна охорона є одночасно самостійною протипожежною 

службою цивільної оборони, а також службою, яка в межах своєї компетенції 

виконує мобілізаційну роботу. 

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених 

пунктах і на об’єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до 

чинного законодавства державною пожежною охороною в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких 

господарських органів, об’єднань громадян, політичних формувань, органів 

державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування. 

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, 

технічного переоснащення, будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів 

іноземних фірм та спільних підприємств регулюється чинним законодавством або 

умовами, передбаченими договорами сторін, якщо вони не суперечать чинному 

законодавству. 

На об’єктах приватної власності органи державного пожежного нагляду 

контролюють лише умови безпеки людей на випадок пожежі, а також вирішення 

питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб 

і громадян. 
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8. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками 

 

Усі працівники при прийнятті на роботу і щорічно за місцем роботи 

проходять інструктажі з питань пожежної безпеки. Особи, яких приймають на 

роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо 

пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на 

роботах з підвищеною, пожежною небезпекою, один раз на рік проходять 

перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові 

особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) 

проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

Місцеві органи державної виконавчої влади та самоврядування, житлові 

установи та організації зобов’язані за місцем проживання організувати навчання 

населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях. 

У дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, спрямована на 

запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей 

бережливого ставлення до національного багатства. 

У закладах освіти усіх рівнів (від загальноосвітніх до закладів післядипломної 

освіти) організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в 

побуті, а також діям у разі пожежі. 

Перелік посад і порядок організації навчання (у тому числі керівників різних 

рівнів) визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань 

з питань пожежної безпеки, забороняється. Програми навчання з питань пожежної 

безпеки мають погоджуватися з органами державного пожежного нагляду. 

Однією з основних форм пожежно-профілактичної роботи з працівниками є 

протипожежна пропаганда. Вона повинна бути спрямована на виконання вимог 

пожежної безпеки і попередження пожеж,наголошуючи, в першу чергу, на такі 

причини їх виникнення, як необережне поводження з вогнем, порушення правил 

експлуатації електроустановок, невиконання протипожежних заходів під час 

проведення пожежонебезпечних робіт. 
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