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ЗВІТ 

про організацію проведення спеціального об'єктового навчання з 

питань цивільного захисту на станції Полтава-Південна виробничого 

підрозділу «Полтавська.дирекція залізничних перевезень» регіональної філії 

«Південна 

залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за темою: дії органів управління та сил 

цивільного захисту при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України під 02. 10. 
2012р № 5403 - VI, постанов Кабінету Міністрів України: № 443' 
від.26.06.2013 „Про затвердження Порядку підготовки до дій за 
призначенням органів управління та сил цивільного захисту": № 444 від 
26.06.2013 „Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у 
надзвичайних ситуаціях"; № 819 від 23.10.2013 „Про затвердження Порядку 
проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана 
з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту"; наказу 
МВС України „Про затвердження Порядку організації та проведення 
спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту" № 
934   від    11,09.2014,   зареєстрованого   у   Міністерстві   юстиції   України 
03.10.2013 за № 1200/25977, та відповідно плану мобілізаційної підготовки та 
цивільного захисту регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ 
«Укрзалізниця» на 2017 рік затвердженого начальником філії 28 грудня 2016 
року з метою перевірки готовності органів управління та сил цивільного 
захисту (далі ЦЗ) регіональної філії «Південна залізниця» (далі залізниця) до 
виконання покладених на них завдань, надійності системи управління, зв'язку 
та оповіщення, реальності планів ЦЗ, досягнення злагодженості в роботі 
керівного складу, виробничих підрозділів залізниці по ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації (далі НС) 23 травня поточного року на базі 
виробничого підрозділу «Полтавська дирекція залізничних перевезень» (далі 
дирекція) об'єкті ЦЗ станція «Полтава - Південна» (далі станція) було 
проведене комплексне об'єктове навчання по темі «Дії органів управління та 
* сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій». 

Навчальні цілі навчання: 
- 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 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. 

Склад учасників навчання: 

Керівник навчання - Начальник Полтавської дирекції залізничних перевезень 

Дяченко О.С. 

До навчання залучались: 

керівний склад       15     осіб; 

комісія з питань надзвичайних ситуацій       14     осіб; 

евакуаційні органи    _-_ осіб; 

спеціалізовані служби цивільного захисту       11 осіб (відновний поїзд), 6 

осіб (пожежний поїзд); 

формування цивільного захисту __-_осіб; 

добровільні пожежні дружини (команди)     -     осіб; інші 

працівники       12       осіб. 

Задум навчання: 

- 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 однієї цистерни із зрідженим аміаком, друга цистерна 
залишилась на колії. 

- 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. 

- 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. 

- 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 

- 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. 

I етап навчання „Приведення органів управління і сил 



цивільногозахисту 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; (10.40-11.00) 

- оповіщення і збір оперативного штабу дирекції; (10.50-11.00) 
 

- оповіщення і збір об'єктової комісії з питань НС станції „Полтава-Південна"; 

(10.50-11.00) 

- призначення керівника робіт з ліквідації наслідків НС та утворення 

відповідного штабу; (11.00-11.15) 

- приведення в готовність особового складу відновного та пожежного поїздів. 

(10.45-11.05) 

II 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; 

(11.15-11.30) 

- локалізація і ліквідація горіння аміаку та наслідків його виливу із 

залученням пожежного поїзду та аварійно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС 

України у Полтавській області; (11.30-12.15) 

надання    домедичної    та    медичної    допомоги    постраждалим,    їх 

транспортування до лікувальних закладів; (11.20-12.00) 

- організація взаємодії із Антитерористичним центром при Управлінні 

Служби безпеки України у Полтавській області щодо знешкодження 

вибухового пристрою; (12.15-13.00) 

- дії особового складу відновного поїзда по встановленню цистерни на рейки; 

(13.00-15.15) 

- організація взаємодії із Антитерористичним центром при Управлінні 

Служби безпеки України у Полтавській області при загрозі здійснення 

терористичного акту. (15.00-15.15) 

III 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. 

Вжиті заходи 

Робота з розробки організаційно-методичних документів щодо 

підготовки та проведення спеціального об'єктового навчання з питань 

цивільного захисту проводилась на підставі наказу начальника Полтавської 

дирекції залізничних перевезень „Про підготовку та проведення спеціального 

об'єктового навчання з питань цивільного захисту".  

Наказ виданий не пізніше, ніж за 45 (сорок п'ять) днів до початку проведення 



навчання, а саме 06 квітня 2017 року. 

Він складається із констатуючої та розпорядчої частин. У констатуючій 

частині Наказу зазначені підстави для проведення навчання та мета його 

проведення. У розпорядчій частині Наказу визначені: 

- термін проведення навчання та його тема; 

- навчальні цілі для кожної категорії учасників з урахуванням їх 

функціональних обов'язків з питань цивільного захисту; 

- місця проведення навчання; 

- керівництво навчанням; 

- склад тих, хто навчається, та посередники при них; 

- строки розробки організаційно-методичної документації, кошторису 

витрат на підготовку та проведення навчання та відповідальні за це особи; 

- порядок підготовки учасників навчання із зазначення термінів її 

проведення та відповідальних за організацію; 

- строки та обсяг робіт з підготовки місць відпрацювання практичних 

заходів; 

- порядок оцінки готовності (допуску) персоналу, який залучається до 

проведення навчання, із зазначенням персонального складу відповідної 

комісії, дати та часу її засідання; 

- порядок доведення Наказу до учасників навчання; 

- порядок контролю за виконанням Наказу. 

Для забезпечення проведення навчання, визначення його ходу та 

послідовності відпрацювання навчальних питань розроблений план проведення 

навчання. У ньому зазначені: 

- тема навчання, строк його проведення, склад учасників та навчальні цілі 

для кожної категорії його учасників відповідно до Наказу; 

задум навчання, де вказані вихідна обстановка до початку навчання із 

наведенням факторів, що збільшують ризик виникнення надзвичайних 

ситуацій, тактичний задум, місця розіграшу дій на навчанні, етапи 

навчання, їх тривалість та навчальні питання, місце і час проведення 

загального розбору навчання; 

- хід навчання із зазначенням обстановки, на фоні якої буде здійснюватися 

- відпрацювання навчальних питань (ввідні), етапів навчання, навчальних 

- питань, часу на їх відпрацювання, складу учасників, дій керівника 

- навчання, його заступників (помічників), посередників та очікуваних дій 

- тих, хто навчається. 

Додатком до плану проведення навчання є табель термінових донесень, що 

визначає порядок подання донесень (інформації) у ході навчання. У ньому 

зазначені найменування донесень (інформації), хто та кому подає, терміни і 

спосіб подання. 

На підставі плану проведення навчання розроблений план нарощування 

обстановки на навчанні. Він містить перелік ввідних у ході навчання та 

визначає час їх вручення, зміст, хто, кому та у який спосіб вручає кожну ввідну. 



З метою створення ділянок, що імітують можливі наслідки ймовірних 

надзвичайних ситуацій відпрацьований план імітації. У цьому плані визначені 

місця імітації, її вид та час проведення, сили і засоби для імітації та 

відповідальні особи. 

На підставі плану проведення навчання заступниками (помічниками) 

керівника навчання та посередниками розроблені особисті плани, які 

затверджені керівником навчання. В особистих планах зазначені: 

- тема навчання; 

- навчальні цілі для конкретної категорії учасників навчання та їх 

склад; 

- етапи навчання та їх тривалість; 

- навчальні питання і час на їх відпрацювання; 

- обстановка, на фоні якої діють учасники; 

- дії заступників (помічників) керівника навчання, посередників щодо 

нарощування обстановки, контролю за діями підпорядкованих 

підрозділів, подання доповідей керівництву навчанням; 

- очікувані дії тих, хто навчається; 

- час і місце проведення загального та часткових розборів. 

Порядок дій формувань цивільного захисту на загальному фоні навчання 

відображений у відповідних планах - календарях спеціальних об'єктових 

тренувань з питань цивільного захисту. Ці плани розроблені керівниками 

формувань цивільного захисту, що залучаються до проведення навчання. 

Для недопущення випадків травмування учасників навчання, 

запобігання пошкодженню техніки й обладнання та виникненню аварійних 

ситуації штабом керівництва навчанням розроблені заходи безпеки на навчанні. 

У них визначено: 

- дії, здійснення яких забороняється на навчанні; 

- заходи безпеки при використанні техніки та обладнання під час 

проведення аварійно-рятувальних та відновних робіт. 

Висновки: 
1. Підготовка і проведення комплексного об'єктового навчання з питань ЦЗ   на  
тему:   «Дії  органів  управління  та  сил  цивільного  захисту  при ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації» дала -можливість керівномускладу дирекції 
та підрозділів залізниці всебічно, глибоко проаналізувати стан ЦЗ і оцінити 
підготовленість працівників, фахівців до роботи в НС, оцінити можливості 
управління в конкретних обставинах, виявити «вузькі» місця, виробити 
пропозиції по їх ліквідації та вдосконаленню ЦЗ дирекції. 
2.Керівний склад апарату управління, підрозділів та 

"формувань дирекції до організації захисту працівників, пасажирів, 
відвідувачів та населення при загрозі і виникненні НС, аварії, проведення 
рятувальних та інших невідкладних робіт - готові. 
3. Системи зв'язку іі оповіщення керівного складу апарату дирекції, 



виробничих підрозділів та формувань дирекції, організація взаємодії зі 
спеціалізованими службами ЦЗ та територіальними підрозділами ДСНС м. 
Полтава - готові. 
4. Об'єктова комісія з питань НС в цілому до виконання покладених на неї 
завдань - готова. 

Система ЦЗ дирекції до виконання завдань за призначенням - готова. 
 

Основні недоліки: 

1. Недостатньо чітке знання своїх функціональних обов'язків та порядку дій у 

разі виникнення НС деякими членами штабу з ліквідації ; 

2. В роботі об'єктової комісія з питань НС досить повільно визначала 

масштаби аварії і втрати від НС, здійснення розрахунків матеріальних засобів 

на їх ліквідацію та підготовка пропозицій для прийняття рішень керівником з 

ліквідації; 

3. Керівному складу з питань ЦЗ дирекції потрібно більше уваги приділяти 

на терміни підготовки розпоряджень для керівника з ліквідації щодо усунення 

наслідків аварії та донесень про їх виконання .  

Загальна оцінка комплексного об'єктового навчання - добре. 

 
 

Начальник дирекції                                                          О.С. Дяченко 


