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Шлях, який пройшли
ВГО «Український союз пожежної та техногенної безпеки» (УСПТБ) була утворена в 2004 році

(зареєстровано Міністерством юстиції України 19 жовтня 2004 року за № 2163).
За період існування було затверджено 4 Програми діяльності УСПТБ, якими визначались стратегічні напрямки розвитку

робіт та послуг протипожежного призначення, пріоритетами серед інших було-

На 2004 – 2007 роки (розробка і впровадження спільно із Департаментом пожежної безпеки МНС України Європейських

норм EN-54 та сприяння гармонізації національних стандартів із міжнародними; представництво в органах влади; сприяння

залученню потенційних інвесторів та кредиторів для членів Союзу)

На 2007 – 2010 роки (у співпраці з Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, Державним комітетом
України з питань регуляторної політики та підприємництва, розробити нові Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності на ринку протипожежного захисту; забезпечення розробки і впровадження норм та стандартів Європейського
рівня; запровадити програми багаторівневого та постійного навчання і підвищення кваліфікації працівників галузі, максимально
сприяти відповідним вищим, як МНС України так і іншим, навчальним закладам у підготовці кваліфікованих кадрів)

На 2010 – 2015 роки (тісна співпраця з ЦОВВ у роботі з розробки і вдосконаленні нормативно-регуляторної бази, що стосується
підприємницької діяльності галузі; з МНС та науково-дослідними та науковими закладами щодо розробки і впровадження норм
та стандартів Європейського рівня у забезпеченні пожежної і техногенної безпеки в Україні; співпраця із Державною інспекцією
техногенної безпеки щодо недопущення надходження на ринок недоброякісної продукції та проявів недобросовісної конкуренції;
створення умов запровадження на підприємствах галузі міжнародної системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009;
сприяння членам Союзу у державній реєстрації винаходів та корисних моделей)
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Запорукою для успішної роботи над прийняттям
нормативно-технічних актів стало

У 2007 році створення Науково-технічного центру УСВППП (НТЦ),
який активно виконував і продовжує здійснювати роботи із
підготовки проектів державних будівельних норм та стандартів

НТЦ виконує функції секретаріату і забезпечує діяльність Технічного
комітету 315 «Системи техногенної безпеки будівель і споруд», є
базовою організацією Мінрегіонбуду з питань пожежної і
техногенної безпеки будівель і споруд

НТЦ є ліцензованим учбовим центром для нашої галузі
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Стандарти – спосіб впорядкування умов ведення бізнесу
(держава не спроможна була забезпечити потреби ринку у нормативному
регулюванні, УСПТБ було вирішено активно залучитися до цієї роботи)

З 2004 року УСПТБ активно розробляє (як самостійно, так і приймає
участь) для своєї галузі:
- державні будівельні норми (ДБН В.2.5-56 «Системи протипожежного захисту» (2010 рік,

2014р.); ДБН В.2.5-76 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» (2014 рік);

- державні стандарти та стандарти організації (розроблено більше ніж 43 стандарти, і робота
триває, УСПТБ є; 

- Законопроекти, проекти постанов Кабінету Міністрів України, наказів міністерств та
відомств для галузі.



впроваджується консорціумом під керівництвом GFA

Перелік розроблених стандартів
Документ Назва

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ.

ДСТУ EN 54-2:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні.

ДСТУ EN 54-3:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові.

ДСТУ EN 54-4:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устаткування електроживлення.

ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповщувачі пожежні теплові точкові.

ДСТУ EN 54-7:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла,

пропущеного світла або іонізаційні.
ДСТУ EN 54-10:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 10. Сповіщувачі пожежні полум’я точкові.

ДСТУ EN 54-11:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні.
ДСТУ EN 54-12:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного 

світла.
ДСТУ EN 54-13:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 13. Вимоги щодо систем та оцінювання сумісності.

ДСТУ pr50136-1-1:2004 Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина1. Загальні вимоги до систем 

передавання тривожних сповіщень.

ДСТУ 4490:2005 Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та 

експлуатування. Технічні вимоги.
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Документ Назва

ДСТУ  4466-10:2006 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж , випробування, технічне обслуговування та 

безпека. Частина 10: Вогнегасна речовина HFC 23(ISO 14520-10 :2005, MOD)

ДСТУ  4466-11:2006 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж , випробування, технічне обслуговування та 

безпека. Частина 11: Вогнегасна речовина HFC 236 fa(ISO 14520-11:2005, MOD)

ДСТУ  4466-12:2006 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж , випробування, технічне обслуговування та 

безпека. Частина 12: Вогнегасна речовина IG-01(ISO 14520-12:2005, MOD)

ДСТУ ISO 7240-1:2007 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Загальні положення, терміни та

визначення понять.

ДСТУ ISO 84213:2007 Протипожежний захист словник термінів. Частина 3. Пожежна сигналізація та оповіщування.

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки.

ДСТУ  4466-13:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж , випробування, технічне обслуговування та безпека.

Частина 13: Вогнегасна речовина IG-100(ISO 14520-13:2005, MOD)

ДСТУ  4466-14:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж , випробування, технічне обслуговування та безпека.

Частина 14: Вогнегасна речовина IG-55(ISO 14520-14:2006, MOD)

ДСТУ-Н CTN/NS 54-

14:2009

Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування,

монтування, введення в експлуатацію, експлуатування, і технічного обслуговування.

ДСТУ EN-54-21:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про

несправність.

ДСТУ CLC/TS 50136-

4:2010

Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина 4.

Устаткування індикації центрів приймання тривожних сповіщень.
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Документ Назва

ДСТУ  4466-10:2006 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж , випробування, технічне 

обслуговування та безпека. Частина 10: Вогнегасна речовина HFC 23(ISO 14520-10 :2005, 

MOD)

ДСТУ  4466-11:2006 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж , випробування, технічне 

обслуговування та безпека. Частина 11: Вогнегасна речовина HFC 236 fa(ISO 14520-11:2005, 

MOD)

ДСТУ  4466-12:2006 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж , випробування, технічне 

обслуговування та безпека. Частина 12: Вогнегасна речовина IG-01(ISO 14520-12:2005, 

MOD)

ДСТУ ISO 7240-1:2007 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Загальні положення, терміни та

визначення понять.

ДСТУ ISO 84213:2007 Протипожежний захист словник термінів. Частина 3. Пожежна сигналізація та

оповіщування.
ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки.

ДСТУ  4466-13:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж , випробування, технічне обслуговування

та безпека. Частина 13: Вогнегасна речовина IG-100(ISO 14520-13:2005, MOD)

ДСТУ  4466-14:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж , випробування, технічне обслуговування

та безпека. Частина 14: Вогнегасна речовина IG-55(ISO 14520-14:2006, MOD)

ДСТУ-Н CTN/NS 54-

14:2009

Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови,

проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування, і технічного обслуговування.

ДСТУ EN-54-21:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та

попередження про несправність.

ДСТУ CLC/TS 50136-

4:2010

Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування.

Частина 4. Устаткування індикації центрів приймання тривожних сповіщень.
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Шлях до саморегулювання

У 2013 року відбулось розширене засідання комітету Громадської ради з питань ліцензування та
дозвільної системи у сфері господарської діяльності Державної регуляторної служби, де
розглянуто можливість проведення протягом 2 років пілотного проекту щодо запровадження
альтернативного державному механізму ліцензування саморегулювання фаховими громадськими
організаціями. УСПТБ став ініціатором перед ДРС пілотного проекту у своїй галузі. Процеси в
державі дещо відкинули ініціативу.

Але, у 2015 році цю ініціативу УСПТБ відновив та направив лист до ДРС та Міністерства
економічного розвитку і торгівлі щодо проведення у галузі пілотного проекту по запровадженню
альтернативного державного механізму регулювання шляхом оцінки відповідності робіт та послуг
протипожежного призначення на підставі стандартів. Ініціатива згасла із зміною керівництва
органу.

У 2015 році було остаточно сформовано в Програмі діяльності до 2020 року УСПТБ напрямок
розвитку УСПТБ до статусу саморегулівної організації у галузі.

З 2009 року УСПТБ приймав активну участь у процесах підготовки проектів
законів щодо саморегулювання професійного та господарського.
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Підтримка та схвалення членами на IV З′′їзді
Програми діяльності УСПТБ до 2020 р.
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Визначено переваги саморегулювання для бізнесу порівняно із
державним регулювання надання послуг та виконання робіт

протипожежного призначення
ДЕРЖАВЕ РЕГУЛЮВАННЯ:

• Здійснюється шляхом видачі (одержання) 
ліцензії органу ДСНС на провадження
господарської діяльності із надання послуг та
виконання робіт протипожежного призначення.

• Відповідальність підприємства – ліцензіата за
порушення перед споживачем не встановлена
/не забезпечується.

• Відповідальність перед державою – зупинення
робіт/послуг, позбавлення ліцензії.

• Відповідальність ДСНС як органу ліцензування
перед споживачем та ліцензіатом не визначено

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ (САМОРЕГУЛЮВАННЯ)
• Здійснюється шляхом укладення угоди про
використання Знаку якості та надання підтверджуючого
сертифікату (як для членів УСПТБ, так і підприємств, які погоджуються

виконувати вимоги стандартів).

• УСПТБ забезпечується та здійснюється контроль за
підприємством щодо умов використання Знаку якості та
вимог сертифікату.
•наявний механізм гарантування відповідальності перед
споживачем (способи): зобов'язання усунути недоліки у
роботах/послугах за рахунок підприємства; покриття
завданої матеріальної шкоди страхуванням.
•УСПТБ гарантує споживачу безпеку (покриття можливих
збитків) у разі настання шкоди, підтвердженням якого є
Знак якості.
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УСПТБ: добровільне набуття статусу саморегулівної організації у
галузі виконання робіт та надання послуг протипожежного

призначення шляхом оцінки відповідності
На першому етапі було визначено напрямки, які потребують врегулювання (допомоги
проектом FORBIZ):

• Наявність/відсутність необхідних процедур, щоб здійснювати саморегулювання;

• Необхідні процедури визнання УСПТБ задля можливості здійснювати саморегулювання;

• Запровадження внутрішнього контролю та відповідальності (шляхи та способи);

• Вивчення питання необхідності внесення змін до статуту УПТБ, які дозволять у межах
правового поля запровадити добровільне саморегулювання у галузі серед членів;

• Необхідні кроки задля початку запровадження підтвердження відповідності робіт та
послуг шляхом здійснення оцінки відповідності (задля допуску компаній до виконання
робіт та надання послуг)

• Рекомендації/кроки задля проходження міжнародної сертифікації УСПТБ як
саморегулювання
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Для набуття УСПТБ статусу саморегулівної організації у сфері виконання
робіт та послуг протипожежного призначення визнано за необхідне:

КРОК І

• Побудова структури (системи) саморегулювання в УСПТБ

• Затвердження кодексів, стандартів, правил для функціонування механізму СРО;

• Запровадження системи/структури розгляду скарг споживачів;

• Визначення способів відшкодування шкоди завданої неякісним виконання
робіт/наданням послуг (покриття збитків споживачів)

КРОК ІІ

Закріплення напрацювань у статутних документах на З'їзді УСПТБ

(Статуті, СОУ, Правилах, затвердження структури саморегулювання);
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СТРУКТУРА СРО, ЯКУ РОЗПОЧАЛО РЕАЛІЗУВАТИ УСПТБ

ПРАВЛІННЯ
(ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, 

ПОВНОВАЖЕННЯ ВИЗНАЧЕНО СТАТУТОМ ) 

РІШЕННЯ ПРО: УТВОРЕННЯ КОМІТЕТУ, 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ

З ЧИСЛА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ:
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ (як посадова особа УСПТБ,

відповідальна за саморегулювання);

ТРИ ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ (як посадові особи,

які відповідають за напрямки:

- кодифікації та стандартизації;

- комунікацій;

- контролю

КОМІТЕТ ІЗ САМОРЕГУЛЮВАННЯ
(ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДІЙСНЮЄ НА ПІДСТАВІ Положення)

У СКЛАДІ ДІЄ ТРИ КОМІСІЇ

СКЛАД (11 ОСІБ) ФОРМУЄТЬСЯ З: 
ЧЛЕНІВ УСПТБ (1/3 ВІД СКЛАДУ);
НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТІВ (2/3 ВІД СКЛАДУ) ЗА
НАСЛІДАМИ КОНКУРСУ
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КОМІТЕТ ІЗ САМОРЕГУЛЮВАННЯ УСПТБ
(3 КОМІСІЇ)

З КОДИФІКАЦІЇ, 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ІЗ РОЗВІТКУ ЗОВНІШНІХ
КОМУНІКАЦІЙ ТА ВІДНОСИН

КОМІСІЯ ІЗ КОНТРОЛЮ ЗА
ВИКОНАННЯМ ВИМОГ

СРО

- надає пропозиції щодо затвердження
розроблених проектів кодексів,
стандартів, правил УСПТБ;

- узагальнює практику їх застосування;
- надає рекомендації щодо сертифікації

підприємства та права на використання
Знаку якості УСПТБ;

- Рекомендації щодо розвитку СРО

- здійснює популяризацію УСПТБ
як саморегулівної організації;

- відповідає за поширення
діяльності УСПТБ як СРО;

- реалізує політику залучення
нових членів СРО;

- зв'язки із ЗМІ з питань СРО;
- міжнародне співробітництво

(напрямки, політики)

- здійснення контролю за виконанням
членами умов оцінки відповідності та
угоди про Знак якості УСПТБ, підготовка
відповідних рекомендації;

- надання рекомендацій підприємствам
по усуненню недоліків у діяльності;

- надання рекомендації Правлінню щодо
призупинення/припинення угоди про
використання сертифікату та Знаку
якості УСПТБ
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Механізм розгляду скарг
(для споживачів куди звертатись визначає знак)

Комісія УСПТБ з Етики
Склад затверджується ПРАВЛІННЯМ

у кількості 9 осіб (1/3 члени УСПТБ, 2/3 незалежні експерти галузі,
представники центральних органів виконавчої влади ) 

Зі складу визначається Секретаріатом шляхом опитування три робочі групи із розгляду
конкретної скарги із дотриманням принципу недопущення конфлікти інтересів

(дає можливість забезпечити формування складу групи для перегляду скарги в порядку
апеляції, забезпечити неупередженість під час розгляду, уникнути конфлікту інтересів

ВИДИ РІШЕНЬ: 

- Задовольнити скаргу (рекомендації по усуненню порушень та способів задоволення скарги)

- Залишити без розгляду із повідомленням скаржника про причини (не належить ко
СРО, порушення здійснено не членом СРО);

- Відхилити (не виявлено порушень, скарга не підтвердилась)
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Знак якості – гарантія захисту і не лише...
ПРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ ЯКОСТІ:

ДЛЯ ЧЛЕНІВ (РЕПУТАЦІЙНІ ВИГОДИ; УПІЗНАВАНІСТЬ;

ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНТЕРСІВ; МОЖЛИВІСТЬ КОРИСТУВАТИСЬ
ЗДОБУТКАМИ ТА КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ; НАВЧАННЯ ТА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ; ПІЛЬГИ У
СТРАХУВАННІ)

ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ (ОБІЗНАНІСТЬ ПРО ВИМОГИ ДО

РОБІТ/ПОСЛУГ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ;
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЯКОСТІ; ГАРАНТІЇ УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА
ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ)
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ І ТЕРПІННЯ ! 
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Партнери проекту:



ГОТОВІ ДО ДІАЛОГУ!
ТА ВІДКРИТІ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ!

03179, Україна, м. Київ, пр-т. Перемоги, 123, офіс 524-525

Тел. +38-044-3310511,
Факс. +38-044-2841237, 2841238,

Телефон гарячої лінії 097-485-48-48

e-mail: info@usptb.org

mailto:info@usptb.org

