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ТЕМАТИКА 

      навчальних відеофільмів 

 
№ 

з/п Тематики Виконавець Посилання 

1 Розгортання автоцистерни пожежної АЦ-2,0-20 шасі Iveco 

Daily 60C16HD з подачею двох ручних пожежних стволів з 

прокладанням магістральної лінії на три рукава d 77 (66) 

мм та двох робочих ліній (по два рукава d 51 мм) з 

установкою автоцистерни на водоймище 

ГУДСНС 

в Одеській області 

https://www.youtube.com/watch?v=9uI

2yP5NEXM&feature=youtu.be 

2 Інструкція по користуванню тактичним роботом MAGIRUS 

wolf R1 

ГУ ДСНС 

у Рівненській області 

https://youtu.be/61vGqOPCJxc 

3 Розгортання автоцистерни пожежної АЦ 2,5-30 (NQR)-

537IS на базі ISUZU NQR90 з подачею двох ручних 

пожежних стволів з прокладанням магістральної лінії на 

три рукава d 77 (66) мм та двох робочих ліній (по два 

рукава d 51мм) з установкою автоцистерни на пожежний 

гідрант 

ГУДСНС 

у Тернопільській області 

https://www.youtube.com/watch?v=g1

AMFDntqiQ 

4 Пожежна насосно-рукавна станція ПНРС 220/800 на базі 

автомобіля підвищеної прохідності МАЗ-6317 

ГУДСНС 

у Тернопільській області 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF7T

M9C2NhA  

5 Розгортання та робота на пожежній автодрабині YT32M2-

XCMG шасі HOWO 
ГУДСНС 

у Запорізькій області 

https://www.youtube.com/watch?v=

d9D7K4y_Wc4&feature=youtu.be 

6 Порядок підготовки до роботи бульдозера типу 

DRESSTA TD-15M 

ГУ ДСНС 

у Закарпатській області 

https://www.youtube.com/watch?v=

dkI-lE4nXzs 

7 Розгортання автоцистерни пожежної АЦ-2.0 IVECO Spa 

70C21H з подачею переносного лафетного ствола з 

установкою автоцистерни на пожежний гідрант 

ГУДСНС 

у Кіровоградській області 
https://www.youtube.com/watch?v=

M0z6WZZFH3o 
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8 Підготовка, робота та обслуговування компресора високого 

тиску РЕ100-TE 1*300 бар, виробник BAUER 

KOMPRESSOREN GmbH 

ГУ ДСНС 

у Вінницькій області 

https://www.youtube.com/watch?v=-

0iZGYw4Tfw 

9 Розгортання автоцистерни пожежної АЦ-7-50 шасі Daewoo 

Maximus з подачею ствола“ГПС-600”через робочу лінію на 

три рукава d 51 мм від автоцистерни 

ГУДСНС 

в Івано-Франківській області 

https://www.youtube.com/watch?v=L_

ODp383DZc 

10 Порядок розгортання та роботи з системою пожежогасіння 

типу “Кобра” WJFE 300 Modular 
ГУДСНС 

у Полтавській області 

https://www.youtube.com/watch?v=

qq0V5TrunoA 

11 Розгортання автоцистерни пожежної АЦ 8-40 (TGM18340)  

шасі MAN-TGM18340 з установкою автоцистерни на 

водоймище та проведенням оперативного розгортання з 

подачею вогнегасячих речовин  через ручні та лафетні 

стволи 

ГУ ДСНС  

у Дніпропетровській області 

https://youtu.be/EZq87PcW38 

12 Порядок розгортання автомобіля генераторно-

освітлювального 

ГУДСНС 

у Черкаській області 

https://www.youtube.com/watch?v=

FpnRQoiFrMo 
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