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Н
е відкрию великої таємниці, якщо кон�
статую: безпечність ведення будь�
якого бізнесу – одна з найважливіших

умов його успіху та стабільності.
Безпека (населення, матеріальних об’єк�

тів, навколишнього середовища) – це від�
сутність неприпустимого ризику, пов’яза�
ного з можливістю завдавання будь�якої
шкоди [1].

У загальному вигляді, «формулу успіху» у
цьому напрямку можна записати у вигляді:

Б = О · Т · П,

де Б – безпека підприємства (установи,
організації тощо) в цілому (в ідеалі – Б=1
(100 %));

О – охоронна безпека (фізична, технічна
тощо), О(0;

Т – техногенна безпека (технологічна, по�
жежна тощо), Т(0;

П – безпека праці, П(0.
Безумовно, всі ці складові важливі і

обов’язково повині бути! Але достатньо
знань з елементарної математики, щоб зро�
бити висновок: якщо хоч одна складова
наближається до «0» – можна і не мріяти
про будь�які позитивні бізнес�плани.

На жаль, керівники здебільше приділяють
підвищену увагу першій складовій («О») і в
деякій мірі – третій («П»). Щоб далеко не
ходити за прикладом, достатньо подиви�
тись на обсяги та пропорції публікацій за
напрямами в цьому та ряді інших спеціалі�
зованих видань, направлених на висвітлен�
ня саме питань безпеки.

Це, з одного боку, зрозуміло – вищенаве�
дені складові системи безпеки можна од�
разу побачити, швидко перевірити та оці�
нити: спортивної статури охоронці в еле�
гантному відпрасованому одязі, сучасне
аудіо�, відеоспостереження, ІТ�безпека на
рівні міжнародних стандартів тощо. Безпе�
ка праці (в першу чергу, на підприємствах з
виробничім циклом) теж «в пошані», тому
що має за похідну першого порядку: здо�
ров’я та навіть життя людини – «виробни�
чий травматизм».

Техногенній ж безпеці (в тому числі –
пожежній), на мою думку, як у періодич�
них виданнях, так і на практиці, доволі
часто приділяється менша, ніж вона цього
потребує, увага.

Згадаємо, що відповідно до [2] пожежна
безпека – це відсутність неприпустимого
ризику (див. для порівняння [1]) виникнен�
ня і розвитку пожежі та пов’язаної з нею
можливості завдання шкоди живим істо�
там, матеріальним цінностям і довкіллю.

За родом своєї попередньої діяльності
мені вдалось ознайомитися із технічним
станом багатьох систем газового пожежо�
гасіння (далі – СГП), в тому числі – «озо�
норуйнівних» (галонових), змонтованих
на об’єктах протипожежного захисту зде�
більше у 70�90�их роках минулого сторіч�
чя. Об’єкти ці – різні за призначенням,
формами власності, малі та надвеликі, але
їх об’єднувала одна суттєва ознака: всі во�
ни відносились до «найважливіших (ос�

новних) видів застосування» галонів [3].
Основним є застосування, яке необхідне
для забезпечення здоров’я та безпеки сус�
пільства або має життєво важливе значен�
ня для його функціонування [3].

Для того, щоб оглянути згадані СГП,
доводилось оформлювати на рівні вищого
керівництва купу дозволів, отримувати всі�
лякі перепустки, підписувати папери щодо
забезпечення умов конфіденційності тощо.
В принципі, все правильно – об’єкти важли�
ві, система охорони – відповідного рівня.

Однак майже всі станції газового поже�
жогасіння (зовнішньо чисті, акуратні) ста�
вали суцільною низкою розчарувань: бало�
ни високого тиску мали давно простроче�
ний термін періодичного опосвідчення за
[4], запірно�пускові пристрої модулів поже�
жогасіння вже не відповідали нормативним
документам в цій галузі [5, 6], було невідо�
мо – чи є в цих балонах газова вогнегасна
речовина (далі – ГВР), чи вже нема її зовсім
(тиск газу�витискувача, у випадку застосу�
вання рідких ГВР, не вказує на задовільний
стан працездатності виробу), якість ГВР не
перевірялась з моменту її заряджання, про�
екти протипожежного захисту протягом
періоду експлуатації не переглядались то�
що [7]. Трубопроводи (живильні, магіст�
ральні та розподільчі) СГП, в кращому разі
фарбувались ззовні. В якості насадок за�
стосовувались розпилювачі�дренчери во�
дяних або водопінних систем пожежогасін�
ня. Зупинимося на цьому, хоч перелік «жа�
хів» ще можна продовжувати.

Тобто система пожежогасіння ніби є, але
вона вже практично не в змозі виконати свої
функції – локалізувати або ліквідувати по�
жежу подаванням вогнегасної речовини до
фіксованого об’єкта протипожежного за�
хисту [8]. Більш того – така СГП ще є загро�
зою для обслуговуючого персоналу [7].

В цілому, загальне враження від побачено�
го: шикарна потужна іномарка, під капотом
якої причаївся двигун від «Таврії», а в салоні,
крім сучасних аудіо� та відеосистем, досі си�
діння від стареньких «Жигулів». Висновок –
ззовні блищить, але ж не поїде!

Основними задекларованими причинами
незадовільного технічного стану СГП, а ра�
зом з ними і інших (за видами вогнегасних
речовин) систем пожежогасіння, які стан�
дартно наводились (на фоні блискучого
стану із охоронною безпекою), були: «кри�
за, немає фінансування».

Все вірно, однак, наприкінці звернемося
до сумної статистики [9]: на підприємствах, в
організаціях, закладах за 10 місяців 2011 ро�
ку виникло 1688 пожеж, тільки прямий мате�
ріальний збиток склав 339 млн 169 тис. грн.
(тобто, в середньому – 200929,5 грн./по�
жежа) – 49,2 % від загальної суми пря�
мих збитків по державі. На підприємст�
вах, в організаціях, закладах унаслідок
пожеж загинуло 45 людей (відсотки тут,
зрозуміло, вже не доречні).

С. Пономарьов,
керівник проектів та програм ТОВ
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Чи варто економити на безпеці в бізнесі?

Китайцы построили первую 
в мире автомагистраль,
освещенную более чем
миллионом светодиодов

Источники света на основе светодио�
дов в настоящее время являются ос�
новными кандидатами на замену обыч�
ных ламп накаливания. Преимущества
светодиодных источников света, по
сравнению с лампами, многочисленны
и очевидны. Светодиоды требуют го�
раздо меньше энергии и служат во
много раз дольше обычных ламп. Но у
них есть и отрицательная сторона,
мощные светодиоды более дороги, чем
другие виды энергосберегающих осве�
тительных приборов.

Но, несмотря на дороговизну, свето�
диодные лампы уже давно есть на пол�
ках магазинов, и вот в Китае была реа�
лизована первая стадия проекта по мас�
совому внедрению светодиодных осве�
тительных приборов. 

Вдоль участка одной из автомагист�
ралей, длиной 120 километров, было
установлено более 10 тысяч освети�
тельных фонарей, внутри которых на�
ходятся больше миллиона мощных
светодиодов.

Согласно представителям компании
CREE, использование светодиодных ос�
ветительных приборов позволит сэко�
номить до 60 процентов энергии, что
выливается совсем в немалую сумму
денег.
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