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Особовому складу та ветеранам Українського 

науково-дослідного інституту пожежної безпе-

ки МНС України, пожежникам і рятувальни-

кам, викладачам, співробітникам і курсантам 

навчальних закладів, науковцям, проектуваль-

никам та підприємцям, які здійснюють свою 

діяльність у сфері пожежної безпеки 

 

 

 

Шановні колеги! 

 

 

Швидко плине час. Виповнилось 15 років Українському науково-

дослідному інституту пожежної безпеки МНС України та 30 років Київській 

філії Всесоюзного науково-дослідного інституту протипожежної оборони МВС 

СРСР, на базі якої він був створений. 

За роки свого існування інститутом зроблено вагомий внесок в 

узагальнення і розвиток теорій виникнення, поширення та припинення горіння, 

вирішення науково-прикладних задач з розроблення вогнегасних і 

вогнезахисних речовин, технічних засобів та технологій пожежогасіння, 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів різного призначення, ведення 

пожежної статистики в країні, розроблення національних програм, створення 

сучасної національної нормативної бази у сфері пожежної безпеки. 

Розробки інституту застосовуються у практиці та отримали визнання не 

тільки в нашій країні, а й за її межами. 

Відзначаючи досягнення та накопичений досвід у науковій діяльності, 

вітаю колектив інституту, всіх колег по співпраці з інших організацій, читачів 

нашого наукового видання з 15-річчям УкрНДІПБ і сподіваюсь на подальшу 

результативну співпрацю у сфері пожежної безпеки, попередження і ліквідації 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Начальник УкрНДІПБ МНС України 

генерал-майор внутрішньої служби, 

канд. техн. наук, ст. наук. співр., 

доктор наук у галузі економіки М. Я. Откідач 
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