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Поряд з розвитком будівельної галузі в Україні, як однією з найважливіших галузей, 

залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Важливість 

цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне 

будівництво, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і 

споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. 

Досвід показує, що дотримання державної політики щодо пожежної та техногенної 

безпеки не завжди збігається з приватними інтересами. У спробі заощадити на різних етапах 

реалізації об’єктів будівництва, з’являється спокуса обійти вимоги нормативних документів, 

що призводить до сумних наслідків. Проблема сучасного будівництва полягає в тому, що при 

існуючий системі контролю в будівництві її учасники намагаються ухилитись від вимог 

діючих нормативно-правових актів. Більшість заводів-виробників продукції будівельного 

призначення не мають необхідних сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, що 

ставить під сумнів відповідність будівлі, що зводиться,  вимогам одного з основних 

державних будівельних стандартів в галузі будівництва в країні [1]. ДБН «Пожежна безпека 

об'єктів будівництва» встановлює пожежно-технічну класифікацію будівельних матеріалів, 

конструкцій, протипожежних перешкод, зовнішніх пожежних драбин, сходів та сходових 

кліток, будинків і споруд (надалі – будинків), приміщень, а також загальні вимоги щодо 

забезпечення безпеки людей у разі виникнення пожежі, пожежної безпеки конструктивних та 

об'ємно-планувальних рішень, обладнання будинків, приміщень інженерно-технічними 

засобами захисту від пожежі. 

Пожежна безпека об’єкта – стан об’єкта, за якого ймовірність виникнення і розвитку 

пожежі та ймовірність впливу небезпечних чинників пожежі не перевищують унормованих 

допустимих значень. Вона полягає в тому, щоб за можливості уникнути виникнення пожежі, а 

якщо вона таки виникне – не допустити загибелі, травмування, опіків у людей чи їх отруєння 

продуктами згоряння і загалом звести до мінімуму її наслідки. 

Відповідно до вимог цього стандарту всі будівельні конструкції і матеріали повинні 

відповідати визначеним критеріям. Так, будівельні матеріали класифікують за показниками 

пожежної небезпеки: горючістю, займистістю, поширенням полум’я поверхнею, 

димоутворювальною здатністю та токсичністю продуктів горіння. Поруч з цим, будівельні 

конструкції класифікують за вогнестійкістю та здатністю поширювати вогонь. Виходячи з 

класифікації будівельних конструкцій і матеріалів, складається загальна характеристика 

будинку, де є основою показник його вогнестійкості. Ступінь вогнестійкості будинку 

встановлюють залежно від його призначення, категорії з вибухопожежної та пожежної 

небезпеки, висоти (поверховості), площі поверху в межах протипожежного відсіку. Ступінь 

вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості його будівельних конструкцій і 

межами поширення вогню по цих конструкціях [1]. 

При цьому значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом 

випробувань, за стандартами на методи випробувань на вогнестійкість будівельних 

конструкцій конкретних видів або за розрахунковими методами відповідно до стандартів і 

методик, затверджених або узгоджених з центральним органом державного пожежного 

нагляду [2].  
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