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План  

нарощування обстановки на спеціальному об’єктовому навчанні з питань цивільного захисту  

у відокремленому підрозділі „Полтавська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії  

„Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” 23 травня 2017 р. 
                                                                                                            

Час 

вручення 

ввідної 

Зміст ввідної Хто вручає ввідну Кому вручає Спосіб вручення 

 

1 2 3 4 5 

10.40 

 
Ввідна № 1 

Від машиніста вантажного 

поїзда надійшло повідомлення про 

сходження з рейок рухомого складу 

поблизу Ворсклянського парку 

станції „Полтава-Південна”. 

Внаслідок транспортної події 

відбулося падіння однієї цистерни 

із зрідженим аміаком, друга 

керівник спеціального 

об’єктового навчання з 

питань цивільного 

захисту  

(далі – навчання)  

черговому диспетчеру 

відокремленого 

підрозділу 

„Полтавська дирекція 

залізничних 

перевезень” 

регіональної філії 

„Південна залізниця” 

ПАТ “Укрзалізниця”  

усно по телефону 



 

 

1 2 3 4 5 

цистерна залишилась на колії. 

 

11.15 

 

Ввідна № 2 

У ході обстеження району 

транспортної аварії з’ясовується, 

що внаслідок сходження з рейок та 

падіння цистерни із зрідженим 

аміаком відбулась її 

розгерметизація. Це призвело до 

розливу аміаку в орієнтовній 

кількості 0,2 тони із утворенням 

вибухонебезпечної пароповітряної 

хмари. Пароповітряна хмара 

поширюється вітром швидкістю  

2 м/с у північно-західному 

напрямку. Внаслідок контакту 

пароповітряної хмари із відкритим 

вогнем, розпаленим невідомими 

особами на відстані 3 (трьох) 

метрів від залізничної колії, 

відбулося її займання. Пожежа 

поширилася на цистерну, що впала 

внаслідок сходження із рейок 

штаб керівництва 

навчанням 

керівнику робіт з 

ліквідації наслідків НС 

усно по телефону 

11. 20 

 
Ввідна № 3 

У зоні ураження виявлена бригада 

обходу колій у кількості  

5 (п’яти) осіб, із яких 4 (чотири) 

особи отримали отруєння 

небезпечною хімічною речовиною 

штаб керівництва 

навчанням 

керівнику робіт з 

ліквідації наслідків НС 

усно по телефону 



 

 

1 2 3 4 5 

аміаком й опіки 1-3 ступенів 

 

12. 15 

 

Ввідна № 4 

У ході огляду місця транспортної 

події після закінчення робіт з 

локалізації і ліквідації пожежі та 

наслідків виливу аміаку, під 

цистерною, що стояла на колії, 

виявлено підозрілий предмет, 

схожий на вибуховий пристрій 

штаб керівництва 

навчанням 

керівнику робіт з 

ліквідації наслідків НС 

усно по телефону 

15.00 

 
Ввідна № 5 

Від працівника бригади обходу 

колій надійшло повідомлення про 

виявлення в районі залізничного 

мосту через річку Коломак  

3 (трьох) підозрілих осіб, які 

намагались прилаштувати на 

залізничній колії невідомі 

предмети. При спробі працівників 

бригади обходу колій з’ясувати 

ситуацію 1 (один) з них був 

скинутий з мосту у воду. 

штаб керівництва 

навчанням 

черговому по станції 

„Полтава-Південна” 

усно по телефону 

 

Начальник штабу керівництва  

спеціальним об’єктовим навчанням                                                     

з питань цивільного захисту                                         В.А. Чуб  


