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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ 
 

Максютін С.О., НУЦЗУ 
НК – Островерх О.О., к.пед.н., доцент, НУЦЗУ 

 
Відповідно до п. 43 ст. 2 Кодексу цивільного захисту (далі – КЦЗУ) техногенна 

безпека – це відсутність ризику виникнення аварій та/або катастроф на потенційно не-
безпечних об’єктах, а також у суб’єктів господарювання, що можуть створити реальну 
загрозу їх виникнення.  

Відповідно до п. 33 ст. 2 КЦЗУ пожежна безпека – це відсутність неприпустимо-
го ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання 
шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю 

Відповідно до ст. 51 КЦЗУ (глава 12. Забезпечення техногенної безпеки) та ст. 
55 КЦЗУ (глава 13. Забезпечення пожежної безпеки): 

1. Забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території України, регулю-
вання відносин у цій сфері органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
та суб’єктів господарювання і громадян здійснюються відповідно до КЦЗУ, законів та 
інших нормативно-правових актів. 

2. Діяльність із забезпечення техногенної та пожежної безпеки є складовою ви-
робничої, експлуатаційної та іншої діяльності відповідних посадових осіб і працівників 
підприємств, установ, організацій. Ця вимога відображається у трудових договорах 
(контрактах), статутах та положеннях. 

3. Забезпечення техногенної та пожежної безпеки суб’єкта господарювання пок-
ладається на власників та керівників таких суб’єктів господарювання. 

4. Забезпечення техногенної та пожежної безпеки під час проектування та забу-
дови населених пунктів, будівництва об’єктів, будівель і споруд покладається на орган 
архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації. 

5. Забезпечення техногенної та пожежної безпеки в жилих приміщеннях держав-
ного, комунального, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних коо-
перативів покладається на житлово-експлуатаційні організації, квартиронаймачів та 
власників квартир, а в жилих приміщеннях приватного житлового фонду та інших спо-
рудах, приватних житлових будинках садибного типу, дачних і садових будинках з гос-
подарськими спорудами та будівлями - на їх власників або наймачів, якщо це обумов-
лено договором найму. 

6. Повноваження у сфері пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів, 
інших господарських об’єднань визначаються їхніми статутами або договорами між 
суб’єктами господарювання, що утворили об’єднання. Для виконання делегованих 
об’єднанню функцій у його апараті створюється служба пожежної безпеки. 
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