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Анотація 

Розглянуто сучасний стан та основні проблеми пожежної безпеки житлового сектору, що дозволило 

оцінити рівень небезпеки при пожежі в житлових будівлях. 
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Abstract 

The current state and main problems of fire safety of the residential sector are considered, which allowed to assess 

the level of fire danger in residential buildings. 
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Вступ  

В останнє десятиліття в Україні зросла потреба в житлі підвищеної комфортності. Усі учасники 

житлового будівництва зацікавлені в збільшенні кількості квартир в кожному будинку, ефективному 

використанні території і вкладених коштів .Висотні будівлі в технічному відношенні є складними 

архітектурними та інженерними багатофункціональними комплексами, при зведенні яких важливим 

завданням є пожежна безпека будівель, яка потребує значного підвищення вогнестійкості несучих 

конструкцій, опоряджувальних матеріалів, збільшення кількості евакуаційних шляхів, використання 

ефективних протипожежних систем і засобів, нової протипожежної техніки [1-5]. 

Метою роботи є аналіз сучасного стану та основних проблем пожежної безпеки житлового 

сектору. 
 

Результати дослідження 

Наразі в основному у містах (особливо великих) будуються житлові будинки понад 9 поверхів. 

Для таких будинків, враховуючи збільшення часу евакуації людей, кількості проживаючих 

мешканців, складнощі гасіння пожежі на висоті передбачаються улаштування незадимлюваних 

сходових кліток, систем внутрішнього протипожежного водопроводу (пожежні кран-комплекти), 

систем протипожежного захисту (автоматичної сигналізації, димовидалення, оповіщення про пожежу 

та управління евакуацією людей) [6-10]. 

Порушення вимог пожежної безпеки у житловому секторі можна поділити на три види: під 

час проектування будинків, на етапі будівництва житлових будинків, на етапі експлуатації житлових 

будинків. 

Порушення під час проектування будинків. Дані порушення проектувальниками допускаються 

несвідомо через недостатнє розуміння вимог будівельних норм, або свідомо під «тиском» 

забудовника. 

Наприклад, з метою економії «неприбуткової» площі поверхів у висотних житлових будинках 

виходи на зовнішню повітряну зону сходової клітки типу Н1 роблять за схемою, що приведена на 

рисунку 1. 

Відповідно до пункту 7.3.30 [10] двері входу на відкритий назовні перехід сходової клітки типу Н1 

та двері виходу з цього переходу слід, як правило, розташовувати паралельно фасаду будинку в одній 

або паралельних площинах. На рисунку 1 двері і входу і виходу розташовуються перпендикулярно 

фасаду, а не паралельно. 

На рис.2 наведено правильну схему розташування зовнішньої повітряної зони незадимлюваної 

сходової клітки типу Н1 та попередню схему із зазначенням основних напрямків рухів диму.  



  

 
Рис.1. – Схема виходу на зовнішню повітряну зону незадимлюваної сходової клітки типу Н1. 

 

 
Рис.2. – Схеми руху диму по коридорах та зовнішній повітряній зоні незадимлюваної сходової клітки типу Н1  

 

На рисунку 2 можна побачити, як дим, який може рухатись за людьми, що евакуюються, 

проходить по коридору, виходить на зовнішню повітряну зону незадимлюваної сходової клітки типу 

Н1 та розсіюється у навколишнє середовище. Для того щоб дим потрапив безпосередньо у сходову 

клітку йому необхідно двічі змінити напрямок руху (праворуч та вниз). А для зміни руху диму йому 

потрібно дати імпульс (поштовх тощо), який йому отримати ні від чого. 

Порушення на етапі будівництва житлових будинків.  Яскравим прикладом із наведених порушень 

є заміни мінеральної або базальтової вати (негорючого утеплювача) на пінополістерол (пінопласт). 

При цьому пінопласти відносяться до горючих матеріалів (від помірної до підвищеної горючості), які 

здатні самостійно горіти, а також можуть утворювати краплі розплаву, що буде капати донизу та 

поширювати горіння. Відповідно до будівельних норм для утеплення будинків з умовною висотою 

понад 26,5 м мають застосовуватись виключно негорючі матеріали. 

На рисунку 3 наведені фотографії в’їзду до підземного паркінгу під одним з висотних будинків. 

  
Рис. 3. – Утеплення висотного житлового будинку 

 

Помітно, що матеріал використаний для утеплення, відноситься до горючих, і в разі пожежі 

сприятиме її швидкому поширенню з виділенням значної кількості диму, отруйних речовин. При 

цьому також можливо утворення крапель розплавленого утеплювача, який буде падати на людей, що 

евакуюватимуться по цьому проходу. 

Порушень на етапі експлуатації житлових будинків. До них можна віднести такі: не підтримання у 

працездатному стані систем протипожежного захисту  самовільне втручання в будівельні конструкції 



  

будинку (зміна розмірів, товщини захисного шару бетону тощо), в тому числі в несучі конструкції, 

улаштування перегородок, стін, приміщень, що не були передбачені проектом, заміну 

протипожежних дверей на двері з невизначеними класами вогнестійкості. 
 

Висновки 

Встановлено, що досліджений сучасний стан та основні проблеми пожежної безпеки житлового 

сектору потребують їх вирішення та уваги з боку уряду, забудовників та споживачів. 
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