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Постановка проблеми. Основними засобами боротьби із 

лісовими пожежами є пожежні автомобілі та наземна пристосована 

техніка. В Україні основними технічними засобами для боротьби з 

лісовими пожежами є наземні транспортні засоби, що представлені 

автомоблями пожежними лісовими (АПЛ), автомобілями 

лісопатрульними пожежними (АЛП) та пристосованою технікою. На 

даний момент в Україні випускають наступні моделі автомобілів 

пожежних лісових: АПЛ-10(66)265, АПЛ-40(131)266, АПЛ-

40(531320)266.02 та лісопатрульних АЛП-0,25-0,3(3909)804, АЛП-0,5-

0,5(3909)804, АЛП-0,5/7(390994). Поряд із даними автомобілями 

широко використовується пристосована техніка, функціональні 

можливості якої забезпечують виконання спеціальних робіт на 

пожежі. До неї належать: смугопрокладачі, пожежні торф’яні машини, 

бульдозери та трактори з насосним устаткуванням, тракторні 

цистерни, пожежні агрегати на базі автомобілів підвищеної 

прохідності (тракторів, танків). 

Широкий спектр технічних засобів, технічні характеристики та 

функціональні можливості яких дозволяють використовувати їх для 

гасіння лісових пожеж, не мають єдиної класифікації як решта 

пожежних автомобілів. Це значно ускладнює процес управління 

підрозділами з гасіння лісових пожеж. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами 

дослідження лісових пожеж в Україні присвячено чимало наукових 

праць [1, 2]. Ефективність використання лісових пожежних 

автомобілів досліджено у роботі [3].  

Вцілому дерево класифікації пожежної та аварійно-рятувальної 

техніки здійснено [4]. Проте, запропонована класифікація є 

недосконалою та потребує подальшого опрацювання. Класифікацію 

лісових пожежних автомобілів та пристосованої техніки не 

досліджено. 

Постановка завдання. Метою роботи є проведення теоретичних 

досліджень наземної техніки для гасіння лісових пожеж, яка 

використовується в Україні та визначення необхідності класифікації 

пожежних автомобілів і пристосованої техніки для гасіння лісових 

пожеж. 



Виклад основного матеріалу. Згідно [5] пожежні автомобілі в 

Україні у залежності від призначення поділяються на основні, 

спеціальні та допоміжні. Згідно наведеної класифікації пожежних 

автомобілів, автомобілі пожежні лісові та автомобілі лісопатрульні 

пожежні не відносяться до жодної з груп. Пристосовану техніку для 

гасіння лісових пожеж частково можна віднести до допоміжних 

пожежних автомобілів. 

Автомобілі пожежні лісові призначені для гасіння лісових 

пожеж і використовуються для доставки до місця пожежі 

оперативного розрахунку, пожежно-технічного озброєння і води, 

подачі у вогнище пожежі води з цистерни або відкритого водоймища 

через напірні рукави або лафетний ствол, встановлений на даху кабіни 

[6]. Автомобілі лісопатрульні пожежні призначені для гасіння 

невеликих лісових пожеж і використовуються для доставки до місця 

пожежі оперативного розрахунку, насосної установки високого тиску 

та незначного запасу вогнегасних засобів, подачі у вогнище пожежі 

води з цистерни або відкритого водоймища через напірні рукави. 

Пристосована техніка для гасіння лісових пожеж призначена 

для доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, пожежно-

технічного озброєння і вогнегасних засобів, подачі у вогнище пожежі 

води з цистерни або відкритого водоймища через напірні рукави або 

лафетний ствол, а також для прокладання мінералізованих смуг, ровів, 

переміщення верхнього шару ґрунту, розкопування траншей, 

створення загороджувальних і опорних смуг, корчування решток 

дерев. У зв’язку з цим, вважаю доцільним до основних пожежних 

автомобілів додати окрему групу автомобілів, що призначені для 

гасіння пожеж у лісах. Безпосередньо дані автомобілі поділити на 

підгрупи - автомобілі пожежні лісові; автомобілі лісопатрульні 

пожежні; пристосована техніка для гасіння лісових пожеж. 

Запропонована класифікація пожежних автомобілів набуде 

наступного вигляду (рис. 1):  
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Рис. 1. Запропонована класифікація пожежних автомобілів в 

Україні 

 

Оскільки, функціональні можливості лісових пожежних 

автомобілів дозволяють транспортувати вогнегасні засоби, зокрема 

воду, подавати їх у осередок горіння, то доцільність віднесення їх до 

групи основних пожежних автомобілів є обґрунтованою. Це 

стосується і пристосованої техніки для гасіння лісових пожеж, адже 

більшість їх функціонально здатні також здійснювати забір та подачу 

рідких вогнегасних засобів.  

Висновки. У роботі запропоновано удосконалення існуючої 

класифікації пожежних автомобілів шляхом введення групи лісових 

автомобілів, що призначені для гасіння безпосередньо пожеж у лісах 

(АПЛ, АЛП, пристосовані). Результат запропонованих рішень 

повинен забезпечити високий рівень сумісності усіх учасників 

процесу пожежогасіння лісу та гасіння вогню у природних 

екосистемах. 
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