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Протипожежний захист культових споруд в Україні

Анотація

Культові споруди належать до пожежонебезпечних будівель і є об’єктами з масовим 
перебуванням людей. Особливостями пожежної небезпеки культових споруд є те, 
що в них використовується відкритий вогонь: свічки, факели, світильники, а також 
є підземні приміщення зі складним плануванням, без систем вентиляції, крім цього, 
стародавні культові споруди переважно зведені з використанням дерев’яних матеріалів. 
Пожежі, що виникають у таких спорудах, є резонансними, завдають як матеріальних, 
так і великих духовних втрат державі та суспільству. 

Профілактичні заходи протипожежної безпеки культових споруд в Україні є одним з 
пріоритетів державної програми з ліквідації надзвичайних ситуацій. Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій здійснює постійний моніторинг дотримання норм 
протипожежної безпеки, що включає в себе регулярні перевірки об’єктів, контроль 
навчання персоналу запобігання загоряння та ліквідації наслідків пожеж, розробка, 
впровадження та контроль технічних способів забезпечення безпеки. 

Вимоги Правил пожежної безпеки для культових споруд спрямовані на вирішення 
важливого завдання сьогодення – збереження культових споруд. 

Ключові слова: протипожежний захист, культові споруди, евакуація, протипожежний 
режим, вогнетривка фарба 
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Ochrona przeciwpożarowa obiektów sakralnych 
na Ukrainie

abstrakt 

Obiekty sakralne należą do obiektów zagrożonych pożarem i są obiektami masowego groma-
dzenia się ludzi. Zagrożenia pożarowe obiektów sakralnych wynika z faktu, że używa się w nich 
otwartego ognia w postaci świec, pochodni, lamp, a także z tego, że są tam pomieszczenia podziemne 
o złożonym układzie, bez systemów wentylacyjnych. Ponadto obiekty sakralne z dawnych lat i epok 
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są w większości budowane z materiałów drewnianych. Pożary występujące w takich budynkach są 
rezonansowe, powodują zarówno materialne, jak i duchowe szkody dla państwa i społeczeństwa.

Działania zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów sakralnych na 
Ukrainie są jednym z priorytetów państwowego programu reagowania w sytuacjach nad-
zwyczajnych. Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy na bieżąco monitoruje 
przestrzeganie norm bezpieczeństwa pożarowego, co obejmuje regularne kontrole obiektów, 
kontrolę szkolenia personelu w zakresie zapobiegania pożarom i eliminowania skutków pożarów, 
opracowywanie, wdrażanie i kontrolę technicznych metod bezpieczeństwa.

Wymagania przepisów przeciwpożarowych obiektów sakralnych mają na celu rozwiązanie 
ważnego zadania dnia dzisiejszego – konserwację tychże obiektów.

Słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, obiekty sakralne, ewakuacja, reżim przeciwpo-
żarowy, farba ognioodporna
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Fire Protection of religious buildings in Ukraine

abstract

Religious buildings are basically used for mass assembly of people and are endangered by fire. 
The fire hazard of such buildings arises from the fact that open fire is used inside them, such 
as candles, torches, lamps, and in addition they frequently comprise underground premises 
of complex layout, without provided ventilation systems. What is more, older churches built 
ages ago have been erected primarily with the use of wooden materials. Fires that occur in 
such buildings are of a resonance nature, and cause not only material losses, but also spiritual 
ones, both for the state and for the community.

Preventive measures related to fire protection of churches in Ukraine are one of the priorities 
of the state response system applicable for emergency situations. The Ukrainian State Service 
for Emergency Situations keeps monitoring in an on-going way the following of fire protection 
standards, the process of which comprises regular inspections of buildings, development, de-
ployment and verification of application of technical security methods.  

Requirements of fire protection regulations pertaining to religious buildings are oriented 
at solving an important task of the present day – and namely preservation of those facilities.

Keywords: fire protection, religious buildings, evacuation, fire protection regime, flame resistant 
paint
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Вступ

Пам’ятки архітектури, залишені нам творцями минулих епох, становлять вагому 
частину багатої культурної спадщини України. Вони – свідки життя народу і роз-
витку його національної культури – відіграють важливу роль у пізнанні історії, 
вихованні почуття патріотизму і відданості своїй землі. Збереження історич-
но-культової спадщини – одне з важливих завдань сьогодення.

Культові споруди в Україні зводились в різні епохи і часи, за різними архітектур-
ними стилями; вони належать до різних релігій – церкви, костьоли, мечеті, синагоги, 
святилища і храми. Народна дерев’яна архітектура, як і народне мистецтво, в усі часи 
були тими життєдайними джерелами, звідки черпали натхнення багато видатних 
митців. Однак, на жаль, дерев’яні споруди мають найбільшу пожежну небезпеку. 
Тому в областях, де ворожі навали і війни вогняним потоком прокочувались по 
наших містах і селах, залишилося дуже мало пам’яток дерев’яного будівництва.

Народні майстри здебільшого ставили дерев’яні церкви на таких місцях, де 
б вони гармонійно доповнювали ландшафт. Велике вміння обирати місця для 
споруд з давніх-давен переходило від покоління до покоління. 

Серед пам’яток українського дерев’яного будівництва особливе місце посідає 
Церква Святого Духа в с. Потелич, яка внесена до спадщини ЮНЕСКО. Її вважа-
ють однією з найдавніших дерев’яних сакральних споруд Львівщини (1502 р.) [1]. 

Церква Пресвятої Тройці у Жовкві теж занесена до спадщини ЮНЕСКО. Цей 
тризрубний ренесансовий храм спорудили у 1720 році. Церква святого Юрія в 
Дрогобичі – спадщина ЮНЕСКО – зведена у 1678 році. Собор Пресвятої Богоро-
диці у Маткові (Турківщина) – четверний дерев’яний храм Львівщини, який також 
належить до спадщини ЮНЕСКО. Це святиня бойківського типу і є зразком мо-
нументальної архітектури 1838 року. Найдосконалішою за пропорційним устроєм 
вважають церкву святої Параскеви в с. Крехів (Жовківський район) (1658 р.) [2]. 

Загалом в Україні налічується 17407 культових споруд. З них близько 3000 
дерев’яних споруд – особливо пожежонебезпечних. 

1.  Аналіз пожеж культових споруд в Україні та причин їх виникнення

Пам’ятки дерев’яної архітектури України зазнали значних втрат за «радянських» 
часів. Церкви, костьоли, монастирі підривали, палили, розбирали. Близько 90% 
церков, костьолів були зруйновані.



Сумною є хронологія церковних пожеж за останні 10 років [3]: серпень 2018 – 
у селі Велика Горожанна на Львівщині горів храм 1798 року. Будівлю врятували, 
але вогонь пошкодив храм, три куполи та дерев`яні, перегородки, травень 2018 – 
на Волині у селі Буцин горіла церква, зведена 1864 року, червень 2015 – у селі 
Бубнище вдалося врятувати від вогню храм, побудований в 1891 році. Знищено 
іконостас та церковні речі. 

У 2014 році згорів столітній храм УГКЦ у селі Дора Івано-Франківської об-
ласті, де був унікальний різьблений іконостас початку XX cтоліття, березень 2012 

– вогонь знищив монастир XVII століття у місті Сокаль, у якому розміщувалась 
колонія, лютий 2010 – згоріла дерев’яна церква 1792 року у селі Звір на Львівщині, 
січень 2010 – у селі Кам’яне на Сумщині згорів дерев’яний храм, зведений у 1870 
році, червень 2010 – у селищі Берегомет Чернівецької області згоріла дерев’яна 
церква, зведена в 1894 році, червень 2009 – у селі Косів на Франківщині горіла 
церква УГКЦ, листопад 2008 – у селі Попеляни, Львівщина, через підпал згоріла 
дерев’яна церква, збудована у 1835 році, вересень 2008 – у селі Маркова на Іва-
но-Франківщині згорів дерев’яний храм, зведений у 1846 році, липень 2008 – у 
селі Ошихліби Чернівецької області горіла дерев’яна церква, збудована у 1779 
році, будівлю врятували. Квітень 2008 – в селі Кліцко Львівської області від по-
жежі ледь врятували унікальну дерев’яну церкву XVII століття. Січень 2008 – у 
місті Яворів на Львівщині згорів дерев’яний храм 1673 року. 

В середньому за останні два роки, щороку виникало близько 20 пожеж в 
культових спорудах, зокрема в дерев’яних храмах історичної спадщини.

За результатами перевірок інспекторів з нагляду за протипожежним станом, 
найпоширенішими недоліками в протипожежному захисті культових споруд є 
відсутність або несправність автоматичної пожежної сигналізації; невідповід-
ність електромережі вимогам правил влаштування електромереж; неналежне 
забезпечення об’єктів первинними засобами пожежогасіння; відсутність бли-
скавкозахисту, а також запасів води для пожежогасіння. Реальним фактором 
виникнення пожеж є використання в приміщеннях культових споруд відкритого 
вогню у вигляді свічок при наявності великої кількості дерев’яних поверхонь.  
В більшості споруд дерев’яні конструкції не оброблені вогнетривким розчином. 

Викликає занепокоєння про стан організації належного догляду та утри-
мання культових споруд, виконання вимог чинного законодавства, зокрема в 
дотриманні протипожежних заходів, запропонованих у приписах інспекторів 
з нагляду за протипожежним станом. Залишаються невиконаними 80% проти-
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пожежних заходів, запропонованих приписами органів державного пожежного 
нагляду, термін виконання яких давно минув [7].

Дуже часто, незважаючи на статус пам’ятки, який потребує отримання до-
зволу органів охорони культурної спадщини на проведення будь-яких робіт та 
погодження проєктної документації, реставраційних завдань, релігійні громади 
нехтують цією вимогою, проводять самовільні ремонтні роботи не усвідомлюю-
чи, що такі дії спотворюють пам’ятки та сприяють їх руйнуванню, призводять до 
безповоротних втрат їх історичної автентичності, а в деяких випадках – до пожеж.

Необхідно зауважити, що дуже багато залежить і від органів місцевого са-
моврядування. Місцева влада не завжди усвідомлює, що пам’ятки є не тягарем 
для місцевого бюджету, а значимою архітектурною спорудою.

Окрім цього, через економічну скруту держава не в змозі забезпечити відпо-
відний нагляд за пам’ятками дерев’яної архітектури. Одна з причин – відсутність 
можливості контролю за дотриманням пам’ятко-охоронного законодавства, 
ведення обліку пам’яток, надання відповідних дозволів на місцях.

Це ускладнює вчасне реагування при порушенні (виконання самовільних 
робіт, відхилення від погодженої документації тощо), що призводить до по-
шкодження пам’яток або їх елементів, нівелювання їх цінності, а то й до повної 
втрати пам’ятки. А покладання обов’язків щодо охорони об’єктів культурної 
спадщини на районні відділи культури чи відділи архітектури є недоцільним 
через відсутність у їх, украй малочисельних штатах, відповідних фахівців. 
Аналіз статистичних даних про пожежі в культових спорудах свідчить, що кожна 
третя з них супроводжувалася горінням дерев’яних конструктивних підкуполь-
них елементів.

Гасіння пожеж в культових спорудах ускладнюється їх об’ємно-планувальни-
ми та конструктивними особливостями, а саме: відсутністю можливості доступу 
пожежно-рятувальних підрозділів до підкупольного простору, висотою розта-
шування куполу (як правило, більше 10 м), відсутністю вогнезахисту дерев’яних 
елементів [8].

2. Профілактичні заходи протипожежної безпеки культових споруд в Україні

Профілактичні заходи протипожежної безпеки культових споруд в Україні є 
одним з пріоритетів державної програми з ліквідації надзвичайних ситуацій. З 
цією метою держава активно розвиває і вдосконалює законодавчі норми і ви-
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моги, що висуваються до таких об’єктів. Зокрема, в Україні чинними є Правила 
пожежної безпеки для культових споруд (НАПБ В.01.059-2009/980) введені в дію 
наказом від 18.05.2009 № 339 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для 
культових споруд» [4].

Згідно з цими Правилами, Державна служба України з надзвичайних ситуа-
цій здійснює постійний моніторинг дотримання норм протипожежної безпеки, 
що включає в себе регулярні перевірки об’єктів, контроль навчання персоналу 
запобігання загоряння та ліквідації наслідків пожеж, розробка, впровадження 
та контроль технічних способів забезпечення безпеки. 

Вимоги Правил пожежної безпеки для культових споруд спрямовані на ви-
рішення важливого завдання сьогодення – збереження культових споруд. Пред-
ставлено основні з них.

Дерев’яні елементи конструкцій культових споруд (колони, стіни, перекриття, 
несучі конструкції хорів, інші несучі конструкції, огороджувальні конструкції, 
сходи та марші сходових кліток, куполи), крім споруд V ступеня вогнестійкості, 
необхідно обробляти засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнеза-
хисної ефективності [9].

Несучі металеві конструкції культових споруд повинні оброблятися вогнеза-
хисними фарбами або захищатися відповідними конструкціями, що забезпечує 
необхідний клас вогнестійкості за чинними державними будівельними нормами.

Іконостас, виконаний із горючих матеріалів (деревини), повинен підлягати 
вогнезахисному обробленню із внутрішнього боку вівтаря.

Для внутрішнього гасіння куполів, що виконані із горючих матеріалів, необ-
хідно влаштовувати сухотруби з дренчерними зрошувачами. Дренчерні зрошува-
чі повинні забезпечувати інтенсивність подавання водної вогнегасної речовини 
для будь-якої точки підкупольного простору не менше ніж 0,05 л/кв.см. Сухот-
руби повинні закінчуватися виведеними назовні патрубками із з›єднувальними 
головками діаметром 80 мм для підключення насосів пожежних автомобілів.

При необхідності влаштування у культових спорудах системи протидимного 
захисту використовують системи димовидалення з механічним або природним 
спонуканням.

Культові споруди необхідно обладнувати системами пожежної сигналізації. 
За наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних при-
ладів автоматичних систем пожежної сигналізації (пожежогасіння) необхідно 
виводити на пульт централізованого спостереження пожежної охорони.
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Розподільчі електричні пристрої слід розташовувати в електричних шафах, 
які закриті на замок. Електрична проводка по горючих конструкціях культових 
споруд повинна прокладатися в металевих трубах. Необхідно проводити заміри 
опору електромереж.

Забороняється:
•	 застосування для опалення приміщень культових споруд нестандартного 

(саморобного) обладнання або ламп розжарювання;
•	 сушіння будь-яких горючих матеріалів на котлах, печах та трубопроводах 

систем опалення, димоходах тощо;
•	 використання в культових спорудах газового обладнання, в тому числі для 

теплопостачання. 
Використання пічного опалення дозволяється в культових спорудах, які 

розраховані на перебування в них не більше 50 віруючих та відвідувачів.
У молитовних залах, які розташовані в підвальних, підземних поверхах та 

підземних печерах, оздоблення стін, підлоги та стелі повинно бути виконано із 
негорючих матеріалів. У таких молитовних залах повинно бути передбачено не 
менше двох евакуаційних виходів [10].

Перед відвідуваннями віруючими та відвідувачами підземних печер повинен 
проводитися інструктаж щодо правил поведінки в печері та поведінки у разі над-
звичайної ситуації. Перед входом повинні бути вивішені плани-схеми підземних 
печер та повинна призначатися особа, відповідальна за супровід цих людей та їх 
евакуацію у разі надзвичайної ситуації, а також повинні бути виконані вимоги 
щодо функцій системи оповіщення.

Найбільш допустима кількість віруючих та відвідувачів у молитовних залах 
встановлюється залежно від ступеня вогнестійкості культової споруди відпо-
відно до таблиці 1.

Таблиця 1.  Найбільш допустима кількість віруючих та відвідувачів у молитовних залах

Ступінь вогнестійкості культової споруди
Найбільш допустима кількість віруючих  
та відвідувачів у молитовних залах, осіб

I, II не нормується

III, IIIа, III b до 600

IV, IVа, V до 300
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В будівлях з масовим перебуванням людей дуже важливим питанням є евакуація 
вірян. Тому евакуаційні виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захара-
щуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпечну евакуацію людей.

Двері евакуаційних виходів у культових спорудах повинні відчинятися в на-
прямку виходу віруючих та відвідувачів із споруди. Не нормується напрямок 
відчинення дверей для:
•	 приміщень з одночасним перебуванням не більше 15 осіб;
•	 комор для зберігання церковного інвентарю;
•	 приміщень вівтаря та дверей, що встановлюються в іконостасі;
•	 санітарних вузлів.

Двері евакуаційних виходів під час перебування в культових спорудах віру-
ючих та відвідувачів не повинні замикатися на запори, які відчиняються лише 
за допомогою ключів.

Шляхи евакуації із молитовних залів культових споруд повинні забезпечувати 
евакуацію віруючих та відвідувачів у необхідний час залежно від його об›єму 
(Tаблиця 2).

Таблиця 2. Необхідний час для евакуації людей із молитовного залу

Назва приміщення
Необхідний час для евакуації людей (хв) із молитовного залу 

об’ємом, тис.куб.м

Молитовні зали
до 5 включно від 5 до 10 включно понад 10

2 хв 3 хв 6 хв 

Двері при виходах у горищні приміщення повинні бути протипожежними, 
постійно замкненими, а ключі зберігатися в місці, вільному для доступу в будь-
який час доби. На таких дверях необхідно вказувати місце зберігання ключів 
для їх відмикання.

Забороняється:
•	 влаштовувати в молитовних залах житлові приміщення і допускати в них 

проживання людей, у тому числі тимчасове;
•	 виконувати перепланування приміщень без узгодження з органом держав-

ного пожежного нагляду;
•	 зберігати легкозаймисті та горючі рідини, балони з газами та інші вогнене-

безпечні речовини та матеріали в приміщеннях культових споруд.
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Підсвічники та інші пристрої, у яких використовується відкритий вогонь, 
необхідно встановлювати на негорючу поверхню, яка виступає за їх габарити 
(проєкція габаритів на підлогу, стіни) не менше ніж на 0,5 м. Конструкції під-
свічників, лампад, світильників тощо повинні виключати можливість самови-
падання свічок.

Стаціонарні підсвічники та інші пристрої, у яких використовується відкритий 
вогонь, повинні бути надійно закріплені до підлоги, стіни або стелі, а переносні 
не повинні встановлюватися на шляхах евакуації.

Горючі рідини (для лампад, світильників тощо) та кадильне вугілля необхідно 
зберігати в металевих шафах. В одній шафі повинно зберігатися не більше 5 л 
горючої рідини.

Перед проведенням богослужінь напередодні релігійних свят настоятелі куль-
тових споруд призначають відповідальних осіб за дотримання протипожежного 
режиму. Відповідальна за дотримання протипожежного режиму особа повинна 
додатково перевіряти протипожежний режим території навколо культової спо-
руди, приміщень культової споруди в цілому щодо забезпечення їх первинними 
засобами пожежогасіння та справний стан інженерних систем протипожежного 
захисту, а також проводити інструктажі з питань пожежної безпеки із служите-
лями культових споруд щодо дій у разі виявлення пожежі.

Під час проведення богослужінь у темний час доби територія навколо куль-
тових споруд повинна освітлюватися, відповідальна особа повинна перевірити 
місця використання відкритого вогню, дверей евакуаційних виходів, щоб не 
були замкнуті на запори.

Після проведення богослужінь відповідальна за дотримання протипожеж-
ного режиму особа в культовій споруді або призначена нею інша особа з числа 
служителів культової споруди повинна перевірити, щоб усі свічки та пристрої 
культового призначення, у яких використовується відкритий вогонь, були пога-
шеними. Встановлені цими правилами вимоги є обов›язковими для настоятелів 
та їх канонічних підрозділів.

Висновок

Культові споруди мають історичну, культурну, архітектурну та духовну цінність. 
Вони належать до пожежонебезпечних будівель і є об’єктами з масовим пере-
буванням людей. Особливостями пожежної небезпеки культових споруд є те, 

Протипожежний захист культових споруд в Україні 47



що вони зведені з дерев’яних матеріалів і в них використовується відкритий 
вогонь: свічки, факели, світильники. Пожежі, що виникають у таких спорудах, є 
резонансними, завдають як матеріальних, так і великих духовних втрат державі 
та суспільству. 

Після завершення Богослужінь необхідно повністю знеструмлювати бу-
дівлі та не залишати у церкві без нагляду запалені свічки та відкритий вогонь. 
В будівлях культових спорудах необхідно здійснити вогнезахист дерев›яних 
елементів конструкцій, встановити системи пожежогасіння підкупольного про-
стору, системи адресної пожежної сигналізації, блискавкозахист, слідкувати за 
справністю електромереж, не допускати відкритого прокладання електропро-
водів по горючих конструкціях, оснастити приміщення первинними засобами 
пожежогасіння. Важливим завданням є вчасне та якісне проведення перевірки 
протипожежного стану приміщень культової споруди. 
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