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ПЛАН 

проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту  

у відокремленому підрозділі „Полтавська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії  

„Південна залізниця” ПАТ „Укрзалізниця” 

 

Тема: Дії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій.  

Навчальні цілі: 

 для керівного складу – набуття практичних навичок організаторської роботи по якісному виконанню завдань цивільного 

захисту в умовах виникнення надзвичайної ситуації унаслідок аварії на транспорті з виливанням небезпечної хімічної речовини; 

 

для чергово-диспетчерської служби – відпрацювання алгоритму дій по доведенню до працівників інформації про 

виникнення НС, обміну інформацією з наявними та залученими силами цивільного захисту у ході ліквідації наслідків НС; 

 

для особового складу формувань цивільного захисту – набуття практичного досвіду з виконання завдань за 

призначенням, використання табельного майна для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

 

для працівників, які залучаються до проведення практичних заходів –  навчання діям при отриманні сигналу „Увага 

всім” та інформаційного повідомлення про виникнення аварії з виливанням небезпечної хімічної речовини. 
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Строки проведення навчання: з 10.40 до 16.00      23 травня 2017 року. 

 

 Склад учасників: керівник спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту (далі – навчання), 

оперативний штаб відокремленого підрозділу „Полтавська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії „Південна 

залізниця” ПАТ „Укрзалізниця” (далі - дирекція), заступники (помічники) керівника навчання, штаб керівництва навчанням, 

об’єктова комісія з питань НС станції „Полтава-Південна”, особа, на яку у разі виникнення НС покладаються функції керівника 

робіт з ліквідації наслідків НС, чергово-диспетчерська служба дирекції, керівний та особовий склад відновного і пожежного 

поїздів станції „Полтава-Південна”, 2 (дві) бригади обходу колій станції „Полтава-Південна”.  

 

Задум навчання:  

Вихідна обстановка 

Дирекція працює в режимі повсякденного функціонування. На початок навчання працівники у повному складі 

знаходяться на своїх робочих місцях. План реагування на надзвичайні ситуації уточнений та відкоригований станом на 

01.01.2017 р. Відновний та пожежний поїзди станції „Полтава-Південна” укомплектовані особовим складом та табельним 

майном на 100%. Небезпечні події та НС техногенного характеру на території обслуговування Полтавської дирекції залізничних 

перевезень, що можуть впливати на її роботу, відсутні.  

У розподілі небезпечних метеорологічних явищ на території обслуговування Полтавської дирекції залізничних 

перевезень найбільшу вагу за кількістю випадків мають сильний вітер та сильні опади. Це може призвести до значного 

навантаження на системи електрозабезпечення або пошкодження ліній електромереж. 

Основними факторами, що збільшують вірогідність виникнення НС на залізничному транспорті є висока швидкість 

рухомого складу, наявність електроструму високої напруги та небезпечних вантажів, часткова зношеність залізничних колій, 

помилкові дії персоналу. Ймовірність виникнення НС техногенного характеру пов’язана із транспортними подіями, що можуть 

призвести до загибелі або травмування людей, пошкодження технічних засобів, вантажу, об’єктів залізничного транспорту, 

дезорганізації руху негативного впливу на довкілля. 

Ризик виникнення соціальних надзвичайних ситуацій обумовлюється тим, що за інформацією Служби безпеки 

України  підвищилась вірогідність скоєння диверсійних актів на об’єктах економіки України, зокрема на об’єктах залізниці.  

Метеорологічні умови 23.05.2017 року характеризуються вітром північно-західного напрямку швидкістю 2 м/с та 

температурою повітря +25
0
С.  
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Тактичний задум 

 

Початком практичних дій навчання є оголошення о 10.40 його керівником ввідної про отримання від машиніста 

вантажного поїзда повідомлення про сходження з рейок рухомого складу поблизу Ворсклянського парку станції „Полтава-

Південна”.  

Внаслідок транспортної події відбулося падіння одної цистерни із зрідженим аміаком, друга цистерна залишилась на 

колії. 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. У 

зоні ураження опинилась бригада обходу колій у кількості 5 (п’ять) осіб, із яких 4 (чотири) особи отримали отруєння 

небезпечною хімічною речовиною аміаком й опіки 1-3 ступенів. Практичні дії щодо проведення хімічної розвідки, визначення 

меж зони ураження аміаком, локалізації і ліквідації пожежі та наслідків розливу аміаку відпрацьовуються із залученням 

аварійно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Полтавській області, пожежного поїзда Полтавської дирекції залізничних 

перевезень. Заходи з надання домедичної та медичної допомоги постраждалим відпрацьовуються у взаємодії із службою 

екстреної медичної допомоги м. Полтави.  

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. Дії щодо знешкодження 

виявленого вибухового пристрою проводяться силами Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у 

Полтавській області.  

Після знешкодження вибухового пристрою фахівцями Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки 

України у Полтавській області особовим складом відновного поїзда станції „Полтава-Південна” відпрацьовуються практичні дії 

по встановленню цистерни на рейки.  

Подальші заходи взаємодії з  Антитерористичним центром при Управлінні Служби безпеки України у Полтавській 

області відпрацьовуються шляхом доведення ввідної про виявлення о 15.00 бригадою обходу колій 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, іншому вдалось втекти та 

передати відповідну інформацію черговому по станції „Полтава-Південна”. 
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І етап навчання „Приведення органів управління і сил цивільного захисту Полтавської дирекції залізничних 

перевезень у готовність”   
Тривалість етапу:  35 (тридцять п’ять) хвилин (з 10.40 до 11.15). 

Навчальні питання: 

доведення чергово - диспетчерською службою інформації про виникнення НС; 

оповіщення і збір оперативного штабу дирекції;  

оповіщення і збір об’єктової комісії з питань НС станції „Полтава-Південна”; 

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків НС та утворення відповідного штабу; 

приведення в готовність особового складу відновного та пожежного поїздів. 

 

ІІ етап навчання „Організація і проведення робіт з ліквідації наслідків транспортної аварії, що супроводжується 

розливом аміаку та його горінням”   
Тривалість етапу:  4 (чотири) години (з 11.15 до 15.15). 

Навчальні питання: 

проведення хімічної розвідки, визначення меж зони ураження із залученням аварійно-рятувальних підрозділів ГУ 

ДСНС України у Полтавській області; 

надання домедичної та медичної допомоги постраждалим, їх транспортування до лікувальних закладів; 

локалізація і ліквідація горіння аміаку та наслідків його виливу із залученням аварійно-рятувальних підрозділів ГУ 

ДСНС України у Полтавській області; 

організація взаємодії із Антитерористичним центром при Управлінні Служби безпеки України у Полтавській області 

щодо знешкодження вибухового пристрою; 

дії особового складу відновного поїзда по встановленню цистерни на рейки; 

організація взаємодії із Антитерористичним центром при Управлінні Служби безпеки України у Полтавській області 

при загрозі здійснення терористичного акту. 

 

ІІІ етап навчання „Розбір результатів проведення навчання”   
Тривалість етапу:  45 (сорок п’ять) хвилин (з 15.15 до 16.00). 

Місце проведення розбору: актова зала Полтавської дирекції залізничних перевезень. 

Закінчення навчання: о 16.00    23 травня 2017 року. 

 

Місця розіграшу дій на навчанні: чергово-диспетчерський пункт та полігон дирекції. 
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Хід навчання 

 
Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

Обстановка, на фоні якої діють учасники навчання (ввідна № 1) 

23.05.2017 р. о 10.40 від машиніста вантажного поїзда надійшло повідомлення про сходження з рейок рухомого складу поблизу 

Ворсклянського парку станції „Полтава-Південна”. Внаслідок транспортної події відбулося падіння одної цистерни із зрідженим аміаком, друга 

цистерна залишилась на колії.  
І етап: Приведення органів управління і сил цивільного захисту Полтавської дирекції залізничних перевезень у готовність 

10.40-11.00 

23.05.2017 

Доведення чергово - 

диспетчерською 

службою інформації 

про виникнення НС  

Керівник 

навчання, штаб 

керівництва 

навчанням, 

чергово-

диспетчерська 

служба дирекції, 

оперативний 

штаб дирекції  

Віддає розпорядження  

на оповіщення та збір  

членів оперативного 

штабу дирекції 

 

Контролює: 

- дії чергово-

диспетчерськіої служби 

щодо інформування про 

виникнення НС у 

встановленому порядку. 

- організацію опо-

віщення та стан зв’язку; 

швидкість і 

організованість збору 

членів оперативного 

штабу; 

- доводить до 

членів оперативного 

штабу дирекції 

обстановку, що 

Заступники (помічники) 

керівника навчання, 

посередники, отримавши 

розпорядження на збір,  

прибувають до малої 

студії дирекції.  

Приймають участь у 

засіданні оперативного 

штабу дирекції. 

 

 

Чергово-диспетчерська служ-

ба здійснює: 

- оповіщення про 

виникнення НС згідно із 

схемою оповіщення про 

виникнення аварійної ситуації 

з небезпечними вантажами. 

- доводить до чергового 

Подільської районної у м. 

Полтаві ради інформацію про 

можливе отруєння людей, що 

проживають у безпосередній 

близькості від місця 

транспортної події, 

небезпечною хімічною 

речовиною аміаком. 

 

Члени оперативного штабу 

дирекції прибувають до малої 

студії дирекції. Приймають 

участь у засіданні, надають 
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Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

склалася; 

- заслуховує їх 

пропозиції щодо 

координації дій органів 

управління,підпорядко-

ваних їм сил цивільного 

захисту, організації 

узагальнення та аналізу 

інформації про 

обстановку в умовах 

виникнення НС.  

пропозиції керівнику навчання 

щодо координації дій органів 

управління, підпорядкованих 

їм сил цивільного захисту, 

організації узагальнення та 

аналізу інформації про 

обстановку в умовах 

виникнення НС.  

10.50-11.00 

23.05.2017 

Оповіщення і збір 

об’єктової комісії з 

питань НС станції 

„Полтава-Південна” 

Керівник 

навчання, штаб 

керівництва 

навчанням, 

заступники 

(помічники) 

керівника 

навчання, 

об’єктова комісія 

з питань НС 

станції 

„Полтава-

Південна” 

Приймає доповідь 

голови об’єктової 

комісії з питань НС 

станції „Полтава-

Південна” про її збір та 

результати проведення 

засідання. 

 

Заступники 

(помічники) керівника 

навчання, посередники 

контролюють дії 

підпорядкованих 

підрозділів. 

Члени об’єктової комісії з 

питань НС прибувають у 

студію станції. Приймають 

участь у засіданні об’єктової 

комісії з питань НС.  

Голова комісії  

контролює: 

- організацію оповіщення 

та стан зв’язку; 

- швидкість і 

організованість збору членів 

комісії; 

- доводить обстановку; 

- заслуховує пропозиції 

щодо реагування на НС. 

11.00-11.15 

23.05.2017 

Призначення 

керівника робіт з 

ліквідації наслідків 

Керівник 

навчання, штаб 

керівництва 

Призначає керівника 

робіт з ліквідації 

наслідків НС, 

Керівник робіт з 

ліквідації наслідків НС 

утворює штаб з ліквідації 

Штаб: 

- організовує розгортання 

пункту управління з 
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Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

НС та утворення 

відповідного штабу  

навчанням контролює його дії, 

приймає доповіді. 

Контролює дії 

оперативного штабу 

дирекції, приймає 

доповіді його керівника. 

 

наслідків НС (далі – 

Штаб), організовує його 

роботу. 

Віддає розпорядження 

Штабу на організацію: 

- розгортання пункту 

управління; 

- розвідки місця 

аварії та залучення до її 

проведення аварійно-

рятувальних підрозділів 

ГУ ДСНС України в 

Полтавській області; 

- уточнення даних 

про наявність 

постраждалих; 

- оцінки пожежної 

обстановки, визначення 

загрози вибуху; 

- визначення сил і 

засобів, необхідних для 

ліквідації наслідків аварії 

та порядку їх 

використання; 

- послідовності 

аварійно-рятувальних та 

відновних робіт; 

- реєстрації 

учасників ліквідації 

навітряної сторони ділянки 

виникнення аварії; 

- залучає до проведення 

розвідки місця аварії аварійно-

рятувальні підрозділи ГУ 

ДСНС України в Полтавській 

області. 

 

Начальник Штабу доповідає 

керівнику робіт з ліквідації 

наслідків НС про результати 

виконання поставлених 

завдань.  

 

Черговий по дирекції залізнич-

них перевезень: 

- віддає наказ маневро-

вому диспетчеру про відправ-

лення відновного, пожежного 

поїздів.  

- доводить до чергових 

відновного, пожежного поїздів 

наказ чергового по дирекції 

залізничних перевезень. 



 8 

Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

наслідків аварії; 

- ужиття необхідних 

заходів безпеки. 

  

Заступники (помічники)  

керівника навчання 

подають до Штабу 

пропозиції щодо обсягів, 

способів та послідовності 

проведення робіт щодо 

зменшення наслідків НС, 

порядку їх забезпечення. 

Посередники контролю-

ють дії підпорядкованих 

підрозділів. 

10.45-11.05 

23.05.2017 

Приведення в 

готовність 

особового складу 

пожежного поїзду  

Особовий склад 

пожежного 

поїзду станції 

„Полтава-

Південна” 

Контролює дії 

керівника робіт з 

ліквідації наслідків НС, 

заслуховує його 

доповіді 

Керівник робіт з ліквідації 

наслідків НС приймає 

доповіді начальника 

Штабу про готовність до 

відправлення пожежного 

поїзду. 

 Посередник при 

пожежному поїздї 

контролює послідовність 

та правильність дій 

особового складу, фіксує 

час виконання 

поставлених завдань, 

виявлені недоліки та 

Черговий пожежного поїзду, 

одержавши і зареєструвавши в 

журналі наказ чергового по 

дирекції залізничних переве-

зень про відправлення: 

негайно доповідає про це на-

чальнику поїзду, оповіщає 

особовий склад. 

Начальник поїзду доповідає 

 про стан готовності до відп-

равлення у Штаб. 

  



 9 

Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

доповідають у Штаб. 

10.45-11.15 

23.05.2017 

Приведення в 

готовність 

особового складу 

відновного поїзду  

Особовий склад 

відновного 

поїзду станції 

„Полтава-

Південна” 

Контролює дії 

керівника робіт з 

ліквідації наслідків НС, 

заслуховує його 

доповіді 

Керівник робіт з ліквідації 

наслідків НС приймає 

доповіді начальника 

Штабу про готовність до 

відправлення відновного 

поїзду. 

 Посередник при віднов-

ному поїзді контролює 

послідовність та 

правильність дій 

особового складу, фіксує 

час виконання 

поставлених завдань, 

виявлені недоліки та 

доповідають у Штаб.  

Черговий відновного поїзду, 

одержавши і зареєструвавши в 

журналі наказ чергового по 

дирекції залізничних переве-

зень про відправлення: 

- негайно доповідає про 

це начальнику поїзду, викли-

кає особовий склад; 

- уточнює у чергового по  

депо, з якого боку будуть по-

дано локомотив; 

- готує до відправлення 

поїзд, узгодивши його відпра-

влення з місця стоянки з нача-

льником поїзда. 

Начальник поїзду доповідає 

про стан готовності до відправ-

лення у Штаб. 

Обстановка, на фоні якої діють учасники навчання (ввідна № 2) 

Об 11. 15 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. 

ІІ етап: „Організація і проведення робіт з ліквідації наслідків транспортної аварії,  

що супроводжується розливом аміаку та його горінням” 

11.15-11.30 

23.05.2017 

Проведення хіміч-

ної розвідки, визна-

Керівник 

навчання, штаб 

Нарощує обстановку 

шляхом оголошення 

Керівник робіт з ліквідації 

наслідків НС віддає 

Аварійно-рятувальні 

підрозділи  ГУ ДСНС України у 
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Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

чення меж зони 

ураження із залу-

ченням аварійно-

рятувальних під-

розділів ГУ ДСНС 

України у Полтав-

ській області 

керівництва 

навчанням, 

Керівник робіт з 

ліквідації 

наслідків НС, 

Штаб, аварійно-

рятувальні 

підрозділи ГУ 

ДСНС України у 

Полтавській 

області 

ввідної №2. 

Контролює дії 

керівника робіт з 

ліквідації наслідків НС, 

заслуховує його 

доповіді 

 

розпрорядження 

Штабу на організацію:  

визначення меж осередку 

ураження, прогнозування 

розвитку аварії у взаємодії 

їз аварійно-рятувальними 

підрозділами ГУ ДСНС 

України у Полтавській 

області, ізолювання 

небезпечної зони; 

доведення до чергового 

Подільської районної ради 

м. Полтави інформацію 

про обстановку; 

динамічного контролю 

наявності за змінами 

обстановки 

Полтавській області 

здійснюють: 

- визначення концентрації 

аміаку у повітрі та меж зони 

ураження; 

- пошук постраждалих; 

- оцінку пожежної 

обстановки Штаб: 

здійснює прогнозування 

розвитку аварії на підставі 

даних, отриманих від  

аварійно-рятувальних 

підрозділів ГУ ДСНС України 

у Полтавській області; 

черговий диспетчер станції 

„Полтава-Південна” доводить 

до чергового Подільської 

районної ради м. Полтави 

інформацію про поширення 

зони ураження на  житловий 

сектор у безпосередній 

близькості від місця 

транспортної події;  

уточнює наявність 

постраждалих; 

здійснює оцінку загрози 

виникнення пожежі, вибуху; 

здійснює розрахунок сил і 

засобів, необхідних для 
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Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

ліквідації наслідків аварії та 

визначає порядок їх 

використання; 

визначає обсяг завдань та 

доводить до їх до керівників 

структурних підрозділів 

Полтавської дирекції 

залізничних перевезень; 

визначає послідовність 

проведення аварійно-

рятувальних та відновних 

робіт; 

організовує реєстрацію 

учасників ліквідації наслідків 

аварії; 

визначає потребу у спецодязі 

та засобах індивідуального 

захисту, організовує іх 

доставку до місця аварії. 

Обстановка, на фоні якої діють учасники навчання (ввідна № 3) 

Об 11. 20 у зоні ураження виявлена бригада колійних працівників у кількості 5 (п’ять) осіб, із яких 4 (чотири) особи отримали 

отруєння небезпечною хімічною речовиною аміаком й опіки 1-3 ступенів. 
11.20-12.00 

23.05.2017 

Надання домедич-

ної та медичної до-

помоги постражда-

лим та їх 

транспортування до 

лікувальних закла-

дів; 

Керівник 

навчання, штаб 

керівництва 

навчанням, 

керівник робіт з 

ліквідації 

наслідків НС, 

Нарощує обстановку 

шляхом оголошення 

ввідної №3. 

Контролює дії 

керівника робіт з 

ліквідації наслідків НС, 

заслуховує його 

Керівник робіт з ліквідації 

наслідків НС віддає 

розпрорядження 

Штабу на організацію: 

надання домедичної 

допомоги ураженим та 

залучення до її здійснення 

Штаб організовує виклик 

підрозділів екстренної 

медичної допомоги  

м. Полтави, надання 

домедичної допомоги 

постраждалим до прибуття 

зазначених бригад. 
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Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

 Штаб, 

посередник при 

пожежному 

поїзді, чергово-

диспетчерська 

служба дирекції, 

служба 

екстренної 

медичної 

допомоги 

м.Полтави, 

особовий склад 

пожежного 

поїзда 

доповіді. 

 

підрозділів екстренної 

медичної допомоги  

м. Полтави. 

Конролює дії Штабу, 

приймає доповіді про 

виконання поставленого 

завдання, доповідає 

керівнику навчання. 

 

Особовий склад аварійно-

рятувальних підрозділів  ГУ 

ДСНС України у Полтавській 

області, пожежного поїзда 

виносять постраждалих за 

межи зони ураження, надають 

їм домедичну допомогу, 

передають підрозділам 

екстренної медичної допомоги  

м. Полтави. 

 

Підрозділи екстренної 

медичної допомоги  

м. Полтави надають медичну 

допомогу ураженим здійсню-

ють їх транспортування до 

лікувальних закладів. 

11.30-12.15 

23.05.2017 

Локалізація і лікві-

дація горіння аміа-

ку та наслідків його 

виливу 

 

 

 

Керівник 

навчання, штаб 

керівництва 

навчанням, 

керівник робіт з 

ліквідації 

наслідків НС, 

Штаб, чергово-

диспетчерська 

служба, особо-

вий склад 

пожежного 

Контролює дії 

керівника робіт з 

ліквідації наслідків НС, 

заслуховує його 

доповіді 

 

 

 

 

 

 

Керівник робіт з ліквідації 

наслідків НС віддає 

розпрорядження 

Штабу  

 

Начальнику пожежного 

поїзда на: 

застосування особовим 

складом спецодягу та 

засобів індивідуального 

захисту; 

локалізацію і ліквідацію 

Штаб: 

здійснює раєстрацію учасни-

ків ліквідації наслідків аварії, 

контролює і координує іх дії; 

узагальнює інформацію про 

хід робіт з локалізації і 

ліквідації горіння аміаку та 

наслідків його виливу надає її   

керівнику робіт з ліквідації 

наслідків НС.  

 

Аварійно-рятувальні підрозділи  
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Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

поїзда станції 

„Полтава-

Південна”, 

аварійно-

рятувальні 

підрозділи ГУ 

ДСНС України у 

Полтавській 

області. 

горіння аміаку та наслід-

ків його виливу у взаємо-

дії їз аварійно-

рятувальними підрозділа-

ми ГУ ДСНС України у 

Полтавській області. 

  

Здійснює керівництво 

наявними та залученими 

силами цивільного 

захисту у ході виконання 

робіт з локалізації і 

ліквідації горіння аміаку 

та наслідків його виливу, 

контролює їх дії. 

Доповідає керівнику 

навчання про хід 

виконання робіт. 

Здійснює контроль за 

повнотою локалізації і 

ліквідації наслідків 

виливу аміаку, 

пересвідчується у 

відсутності небезпеки для 

персоналу та можливості 

проведення відновних 

робіт, віддає розпоряд-

ження на їх початок. 

 

ГУ ДСНС України у 

Полтавській області 

здійснюють: 

 бойове розгортання, прокла-

дання рукавних ліній від 

пожежного поїзда; 

локалізацію і ліквідацію 

горіння; 

встановлення водної завіси; 

накладання бандажу на 

цистерну, що впала внаслідок 

сходження із рейок. 

 

Особовий склад пожежного 

поїзда: 

прибуває у місце проведення 

робіт, у взаємодії з аварійно-

рятувальними підрозділи  ГУ 

ДСНС України у Полтавській 

області здійснює заходи з 

локалізації та ліквідації 

пожежі. 
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Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

Заступники (помічники) 

керівника           навчання, 

керують діями 

підпорядкованих 

підрозділів, доповідають у 

Штаб про хід виконання 

поставлених завдань. 

 

Посередники 

контролюють послідов-

ність та правильність дій 

тих, хто навчається, 

фіксують час виконання 

поставлених завдань, 

виявлені недоліки та 

доповідають у Штаб. 

Обстановка, на фоні якої діють учасники навчання (ввідна № 4) 

О 12.15 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 

      

12.15-13.00 

23.05.2017 

Організація взає-

модії із Антитеро-

ристичним центром 

при Управлінні 

Служби безпеки 

України у Полтав-

ській області щодо 

знешкодження ви-

бухового пристрою 

Керівник 

навчання, штаб 

керівництва 

навчанням, 

керівник робіт з 

ліквідації 

наслідків НС, 

Штаб, 

посередники, 

Нарощує обстановку 

шляхом оголошення 

ввідної №4 

Контролює дії 

керівника робіт з 

ліквідації наслідків НС, 

заслуховує його 

доповіді. 

 

Керівник робіт з ліквідації 

наслідків НС віддає 

розпрорядження на 

негайне припинення робіт, 

відведення учасників 

ліквідації наслідків НС на 

відстань 200 метрів 

 

Заступники (помічники) 

Фахівці Антитерористичного 

центру при Управлінні Служби 

безпеки України у Полтавській 

області прибувають до місця 

транспортної події, 

здійснюють заходи щодо 

знешкодження вибухового 

предмету за окремим планом, 

по завершенні робіт дають 



 15 

Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

чергово-

диспетчерська 

служба дирекції 

керівника           навчання, 

віддають розпорядження 

підпорядкованим 

підрозділам про 

припинення робіт, 

доповідають у Штаб про 

виконання розпорядження 

керівника робіт з 

ліквідації наслідків НС. 

 

Посередники 

контролюють виконання 

розпорядження керівника 

робіт з ліквідації наслідків 

НС, доповідають у Штаб. 

дозвіл на продовження робіт з 

ліквідвції наслідків 

транспортної події. 

 

 

 

13.00-15.15 

23.05.2017 

Дії особового скла-

ду відновного поїз-

да по встановленню 

цистерни на рейки  

Керівник 

навчання, штаб 

керівництва 

навчанням, 

керівник робіт з 

ліквідації 

наслідків НС, 

Штаб, 

посередник при 

відновному 

поїзді, собовий 

склад відновного 

поїзда 

 

Контролює дії керівника 

робіт з ліквідації 

наслідків НС, 

заслуховує його 

доповіді. 

 

Керівник робіт з 

ліквідації наслідків НС 

віддає розпрорядження 

Штабу на організацію 

матеріального забезпе-

чення відновних робіт; 

 начальнику відновного 

поїзда на проведення 

робіт з встановлення цис-

терни на рейки. 

 

Конролює дії Штабу, 

приймає доповіді про 

виконання поставленого 

Штаб: 

 організовує матеріальне 

забезпечення відновних робіт;  

узагальнює інформацію про 

хід робіт, надає її   керівнику 

робіт з ліквідації наслідків НС.  

 

 

Начальник відновного поїзда 

ставить завдання особовиму 

складу на встановлення 

цистерни на рейки. Доповідає 

у Штаб про хід та результати 

виконання поставленого 
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Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завдання, доповідає 

керівнику навчання. 

 

Посередник при віднов-

ному поїзді контролює дії 

його начальника та 

особового складу, фіксує 

час виконання поставле-

них завдань, виявлені 

недоліки та доповідає у 

Штаб.  

завдання. 

 

  

Обстановка, на фоні якої діють учасники навчання (ввідна № 5) 

О 15.00 черговому по станції „Полтава-Південна” надійшло повідомлення від працівника бригади  обходу колій 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.  

      

15.00-15.15 

23.05.2017 

  Організація 

взаємодії із 

Антитерористичним 

центром при 

Управлінні Служби 

безпеки України у 

Полтавській області 

при загрозі 

здійснення 

терористичного акту 

За окремим 

планом 

Антитерористич

ного центру при 

Управлінні 

Служби безпеки 

України у 

Полтавській 

області. 

За окремим планом 

Антитерористичного 

центру при Управлінні 

Служби безпеки 

України у Полтавській 

області. 

За окремим планом 

Антитерористичного 

центру при Управлінні 

Служби безпеки України 

у Полтавській області. 

За окремим планом 

Антитерористичного центру 

при Управлінні Служби 

безпеки України у 

Полтавській області. 

ІІІ етап: „Розбір результатів проведення навчання”   

15.15-16.00 

23.05.2017 

Загальний розбір 

навчання 

Керівник 

навчання, 

Проводить загальний 

розбір навчання, 

Прибувають до актової 

зали Полтавської дирекції 

Приймають участь у 

загальному розборі навчання. 
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Час 

відпрацюван-

ня навчаль-

них питань  

Навчальні питання, 

що 

відпрацьовуються 

Склад учасників 
Дії керівника 

навчання 

Дії заступників  

(помічників) керівника 

навчання, посередників 

Очікувані дії тих, хто 

навчається 

оперативний 

штаб дирекції, 
штаб 

керівництва 

навчанням, 

керівник робіт з 

ліквідації 

наслідків НС, 

Штаб, 

посередники 
об’єктова комісія 

з питань НС 

станції 

„Полтава-

Південна”, 

чергово-

диспетчерська 

служба дирекції, 

керівний 

відновного і 

пожежного 

поїздів станції 

„Полтава-

Південна” 

аналізує дії його 

учасників, визначає 

ступінь досягнення 

навчальних цілей 

навчання, ставить 

завдання на усунення 

виявлених недоліків. 

залізничних перевезень. 

 

 

Начальник штабу керівництва  

спеціальним об’єктовим навчанням                                                     

з питань цивільного захисту                                           В.А. Чуб             


