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Статистика пожеж багатоповерхових будинків показує, що зі 

збільшенням темпів висотного будівництва кількість пожеж 

неухильно зростає. Розвиток пожежі в багатоповерховій будівлі, тобто 

швидкість поширення полум'я і зростання температури, носить значно 

жорсткіший характер, ніж в інших спорудах, що обумовлює 

підвищену складність гасіння, забезпечення евакуації людей та 

проведення рятувальних робіт. У зв'язку з цим проблема забезпечення 

безпечної евакуації людей з висотних житлових і 

багатофункціональних будівель набуває особливої актуальності. 

Критеріями безпечної евакуації є своєчасність та безперешкодність 

[1].  

При організації евакуації необхідно враховувати вплив 

численних факторів: скупчення великої кількості людей різного віку 

та фізичного стану, геометричні розміри проходів і сходових клітин 

(шляхів евакуації), можливість використання пожежних автодрабин 

чи підіймачів. Для успішного порятунку людей повинна бути 

спроектована система управління евакуацією, що включає блоки 

оповіщення, охоронної та пожежної сигналізації, управління 

евакуацією, контролю і управління доступом в приміщення, 

аварійного освітлення. У цій системі слід передбачити варіанти 

евакуації в залежності від місця виникнення і характеру пожежі [2]. 

Досвід експлуатації пожежних автодрабин та автопідіймачів 

показує, що з точки зору оптимального  сполучення вимог міцності і 

стійкості з обмеженнями за габаритними розмірами і масою, а також 

щодо питомої вартості, робоча висота 52-55 м є для них граничною 

[2]. 

Згідно з даними Державного департаменту матеріально-

технічного забезпечення МНС України, в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту України на озброєнні 



знаходиться 307 пожежних автодрабин і 50 пожежних автопідіймачів, 

потреба даного типу автомобілів є значною, а саме -  140 пожежних 

автодрабин і 28 пожежних автопідіймачів. Зокрема, 7 пожежних 

автопідіймачів необхідно для потреб ОРС ЦЗ ГУ (У) МНС України в 

Луганській області, по 3 – в Дніпропетровській, Житомирській, 

Запоріжській, Хмельницькій областях. Кількість пожежних 

автодрабин, що суттєво необхідно для ГУ (У) МНС України в 

областях:  Дніпропетровській – 20, Донецькій – 18, Луганській – 14, 

Рівненській – 11, Київській – 7.  

За марками автомобілі розподіляються наступним чином: 181 

пожежна автодрабина – АД-30(131)ПМ506, 107 – АД-30(131)Л21, 4 – 

АД-50(53213), решта автодрабин експлуатуються у незначних 

кількостях. Відмічаємо наявність у 2-х підрозділах сучасних 

автодрабин висотою 53 м із відцентровим пожежним насосом – Metz 

DL 53. 

В Україні найбільше використовуються автопідіймачі АКП-

30(53213) – 16 шт. та Bronto Skylift-30(53213) – 12 шт. Наявний один 

пожежний автопідіймач висотою 90 м - Bronto Skylift F90HLA на базі 

автомобіля Mercedes-benz Actros 4150. 

Після аналізу статистичних даних можна зробити висновок, що 

найбільші регіони України негативно забезпечені спеціальною 

пожежною технікою, яка призначена для рятування та евакуації 

людей із багатоповерхових будівель. 
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