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Для ліквідації надзвичайних ситуацій використовують різні технічні засоби, найчас-

тіше – різноманітні багатофункційні транспортні засоби. Пожежні машини – це моторизовані 

засоби з багатофункційним устаткуванням, призначені для подачі вогнегасної речовини до 

джерела вогню, гасіння пожеж, евакуації постраждалих на пожежі тощо. Пожежними маши-

нами вважаються автомобілі, літаки, вертольоти, поїзди, судна, мотопомпи. Пожежні авто-

мобілі призначені для: доставлення в необхідний район оперативних розрахунків, вогнегас-

них засобів і пожежного устаткування, та їх подачі у необхідній кількості у вогнище горіння; 

виконання низки спеціальних робіт перед початком і під час гасіння пожежі. 

Залежно від пожежного устаткування, пожежні автомобілі поділяють на: основні – 

призначені для доставлення до місця пожежі оперативного розрахунку, пожежного устатку-

вання і запасу вогнегасних засобів, а також для подачі їх у вогнище пожежі; спеціальні – 

призначені для виконання спеціальних робіт під час гасіння пожеж; допоміжні – забезпечу-

ють заправку паливом, підвезення вантажів, ремонт пожежної техніки і т. ін. 

Методика проектування пожежних автомобілів є вузькою і придатною для машин, 

що використовуються у містах. На сьогодні в Україні відсутні інформаційні технології роз-

роблення, створення та використання базових автомобілів для їхнього ефективного застосу-

вання при ліквідації надзвичайних ситуацій, наприклад лісових і торф'яних пожеж. Проте за 

кордоном серед пожежних автомобілів простежується тенденція до багатофункціональності 

та модульності їхніх конструкцій. Наприклад, на автоцистерні можуть встановлювати драби-

ну, освітлювальні щогли, устаткування пінного гасіння. Аварійно-рятувальні автомобілі по-

єднують функції пожежних, рятувальних, деколи і автомобілів швидкої медичної допомоги. 

Водночас, на сьогодні відсутнє обґрунтування саме методики перевірки доцільності того чи 

іншого компонування модульного автомобіля. Тому, розроблення методів адаптації автомо-

білів для ліквідації надзвичайних ситуацій, спрямованих на підвищення рівня їхньої експлуа-

таційної досконалості та ефективності функціонування, є важливим завданням для науковців 

та інженерів. 

Для створення багатофункційних автомобілів необхідно розв'язати такі завдання:  



 розробити інформаційні технології вибору базового шасі автомобіля для га-

сіння лісових пожеж;  розробити модель побудови компонувальної схеми автомобіля для лі-

квідації надзвичайних ситуацій; 

  розробити алгоритм компонування автомобіля для ліквідації надзвичайних 

ситуацій на основі багатофункціональності і модульності;  

 розробити інформаційні технології формування базових контейнерів модуль-

ного автомобіля для гасіння лісових пожеж;  виконати комп'ютерне моделювання та натурні 

експерименти з метою ідентифікації параметрів і характеристик та оцінки адекватності мо-

делі багатофункційного автомобіля; 

 здійснити теоретичні дослідження щодо впливу і вибору конструктивних та 

експлуатаційних параметрів на підвищення ефективності роботи багатофункційного автомо-

біля для ліквідації надзвичайних ситуацій у конкретних умовах експлуатації, наприклад для 

гасіння лісових пожеж. 

У багатьох країнах затверджено програми створення пожежних автомобілів для по-

жежно-рятувальної служби. Пріоритетними напрямами в реалізації таких програм є:  

 створення нових моделей багатофункціональних автомобілів пожежогасіння, 

зокрема пожежно-рятувальні та пожежно-технічні автомобілі з модульно-контейнерним 

компонуванням, автомобілі  для рятування з висоти у поєднанні з обладнанням і матеріалами 

для пожежогасіння; 

 модернізація конструкцій пожежних автомобілів з метою адаптації їх до екс-

плуатації пожежно-рятувальною службою;  

 створення комплексів пожежних автомобілів, пристосованих до конкретних 

умов експлуатації або оперативного використання (для гасіння великих пожеж);  

 природоохоронного призначення – для аварій і пожеж, пов'язаних з нафтою і 

нафтопродуктами, потенційно-небезпечними речовинами, радіоактивними матеріалами, за-

раженням довкілля.  

Загальним принципом концепції є обмеження кількості базових моделей пожежних 

автомобілів і забезпечення багатофункціональності за рахунок збільшення їх видів за макси-

мальної уніфікації використовуваних пристроїв. 
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