
березня 2019 року

ПОГОДЖЕНО 
Капітан порту (морського)

І.Г. Орел

спільного спеціального тренування з ліквідації аварійної події 
ЦЗ, пожежної та техногенної безпеки (ПТБ) по відпрацюванню 

«Плану реагування на надзвичайні ситуації».

Тема: Гасіння умовної пожежі на б/к «Витязь» флоту портового ДП «СК 
«Ольвія» (далі -  б/к «Витязь»), який перебуває біля причалу.

Учбова мета: відпрацювання «Плану реагування на надзвичайні ситуації» з 
ліквідації аварійної події ЦЗ, ПТБ в зоні відповідальності порту.

Місце проведення: перший причал філії «Октябрьск».

Дата проведення: 27.03.2019 року.

Задіяні засоби: - сили та засоби б/к «Витязь»; (б/к «Руслан» - умовно);
- непрофесійна об’єктова АРС порту;
- сили та засоби відомчої пожежної охорони ДП «СК «Ольвія» (далі-ВПО);
- АРЗ СП ГУ ДСНС України у Миколаївській області -  умовно.

Спостерігачі:
- заступник начальника з безпеки філії «Октябрьск»;
- заступник директора ДП «СК «Ольвія» з морської та внутрішньої безпеки;
- керівник з ліквідації НП;
- фахівець з питань ЦЗ ДП «СК «Ольвія»;
- завідувач сектору безпеки мореплавства філії «Октябрьск».

Коротка характеристика об’єкту: 1. Конструктивні особливості: б/к 
«Витязь» - буксир-кантувальник: довжина -  27,7 м, ширина -  8,3 м, осадка 
(максим.) - 3,08 м. Корпус виконаний з листової сталі , переборки - металеві. 
Корпус судна поділений 4 (чотирма) головними поперечними водо 
непроникаючими переборками в межах вогнестійкості 1 (однієї) години. 
Загальна кількість цистерн (7 одиниць) становить 48 м 3. МВ суміжне з 
котельним відділенням.
2. Водопостачання: Пожежний насос НЦВ - 25/65, що працює від 
електричного приводу та заповнює водою пожежні крани на внутрішній 
пожежній магістралі з підпором 25 м 3/год та тиском -  65 м.вод.ст.
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3. Засоби зв'язку, наявність установок АПС і АПТ: м. т. 050 493 93 20, 
стаціонарна та носима радіостанції УКВ. Системи вуглекислотного 
пожежогасіння, СВЗ, піногасіння, водогасіння.
Б/к «Витязь», відшвартований лівим бортом біля першого причалу.

Тактичний задум:
1. Від короткого замикання електричної мережі в МКВ б/к «Витязь» 
виникла пожежа.
2. Склалася загроза розповсюдження пожежі на нижню палубу та життю 
членів екіпажу в середині судна.

Порядок проведення навчання:
1. Перевірка знань ЧВС судна, та дій диспетчерської служби згідно схеми 
оповіщення та зв’язку в разі виникнення НП.
2. Проведення евакуації членів екіпажу (умовно).
3. Перевірка дій непрофесійної об’єктової АРС.
4. Закінчення навчань та розгляд результатів.

Розробка тактичних завдань:

Оперативний
час

Тактична
обстановка

Дії, накази та розпорядження 
учасників навчання

Ч. Керівник 3 
ліквідації НП 
об’являє про 
виникнення НС: 
пожежі на судні.

Чергово-вахтова служба (далі - ЧВС) б/к 
«Витязь» оголошує по судну загальносуднову та 
пожежну тривоги.

Ч.- Ч. год. 01 
хв.

Змінний капітан проводить повідомлення згідно 
«Схеми...» про виникнення НС, робить запис у 
вахтовому журналі.

Ч. год. 01 
хв.-
Ч. год. 03 хв.

Повідомлення диспетчером (змінним) філії 
посадових осіб та підрозділів задіяних згідно 
«Схеми...».

Ч. год. 01 
хв.- Ч. год. 
03 хв.

Черговий інспектор СКП:
- інформує про виникнення пожежі капітана 
порту (морського) та отримує від нього вказівки;
- інформує про пожежу змінного капітана б/к 
«Руслан» та за вказівкою капітана порту ставить 
перед ним завдання.

Ч. год. 01 
хв.- Ч. год. 
03 хв.

Черговий пункту зв’язку ВПО :
- висилає до місця пожежі чергове відділення;
- проводить оповіщення за схемою;
- оповіщує ГУ ДСНС (умовно);
- викликає АРЗ СП ГУ ДСНС України у 
Миколаївській області (умовно);
- підтримує зв'язок з черговим відділенням, 
уточнює обстановку.

Ч.год. 02 
хв.-

Чергово-вахтова служба б/к «Витязь» проводить 
роботи з ліквідації пожежі власними силами
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Ч. год. 22 хв. згідно з Плану пожежогасіння.
Ч. год. 03 
хв.-
Ч. год. 22 хв.

Початок гасіння 
пожежі.

Прибуває ВПО, проводить розгортання та 
починає гасіння умовної пожежі, узгоджуючи 
свої дії з ЧВС б/к «Витязь». Виявлення 
постраждалого члена екіпажу. Викликає 
медичну допомогу (умовно). Проводиться його 
евакуація та надання першої долікарської 
допомоги (умовно).

Ч. год. 03 
хв.-
Ч. год. 15 хв.

Змінний капітан чергового б/к «Руслан»:
- отримує від чергового інспектора СКП 
повідомлення про виникнення пожежі та 
вказівку про виконання першочергових дій;
- ставить завдання особовому складу по 
ліквідації пожежі на б/к «Витязь»;
- підтримує зв'язок з черговим інспектором СКП;
- виконує роботи за вказівками керівника з 
ліквідації НП. (Відпрацьовується зв’язком)

Ч. год. 03 хв. Початок
локалізації
пожежі

Керівник з ліквідації НП :
- здійснює керівництво роботами з ліквідації 
умовної пожежі та її наслідків;
- через чергового інспектора СКП підтримує 
зв’язок зі змінним капітаном б/к «Руслан», яке 
задіяне в ліквідації пожежі та вахтою аварійного 
судна;
- підтримує зв'язок з ВПО.

Ч. год. 22 хв. Локалізація
пожежі

Сили та засоби, які задіяні в ліквідації НП:
- б/к «Руслан» : забезпечує охолодження борту 
аварійного судна та інші завдання по ходу дії - 
умовно;
- ВПО: - проводить розвідку;

- ліквідує пожежу;
- проводить евакуацію членів екіпажу 

відрізаних вогнем, температурою та димом з 
приміщень нижньої палуби;
- АРЗ СП ГУ ДСНС України у Миколаївській 
області проводить рятування члену екіпажу б/к 
«Витязь» з води -  умовно.

Ч. год. ЗО 
хв.- 
45 хв.

Ліквідація
пожежі.

ВПО продовжує подачу засобів пожежогасіння 
впродовж 15 хвилин після закінчення горіння до 
повного охолодження конструкцій судна.

Інші ввідні:
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Закінчення ліквідації умовної пожежі:
Керівник з ліквідації НП. Під час отримання інформації по гасінню умовної 

пожежі віддає розпорядження на закінчення робіт, доповідає про це начальнику 
адміністрації.

Проводиться згортання сил та засобів, які були задіяні під час гасіння 
умовної пожежі, а саме:

- змінний капітан б/к «Витязь» віддає наказ особовому складу свого судна 
про проведення згортання;

- змінний капітан б/к «Руслан» віддає наказ особовому складу свого судна 
про проведення згортання, веде судно до штатного стояночного місця (умовно,- 
робить запис про тренування у вахтовому журналі);

- ВПО проводить згортання бойового розрахунку, повертається в депо.
Керівник з ліквідації НП підводить підсумки проведення навчання. Дає

доручення про розробку заходів з усунення виявлених недоліків.

Розбір навчань.

Допущені помилки.

Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. 

Завідувач СПТБ Філії «Октябриста^

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника з безпеки 
Філії «Октябрьск»

Заступник директора ДП «СК 
«Ольвія» з морської та 
внутрішньої безпеки

Головний диспетчер філії 
«Октябрьск»

Начальник району (вантажного)
ДП «СК «Ольвія»

Начальник флоту портового 
ДП «СК «Ольвія»

Фахівець з питань цивільного 
захисту ДП «СК «Ольвія»

Начальник ВПО ДП «СК «Ольвія»

Завідувач сектору безпеки 
Мореплавства Філії «Октябрьск»

Капітан б/к «Витязь»

В.М. Дмитренко

М.П. Пихтін

О.І. Масензов

В.О. Левченко

В.С. Біліченко 

Х.Х. Джемліханов

A. Є. Биченко

B. П. Філімонов

І.С. Никифоров 

В.В. Власов
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Схема
розташування сил та засобів під час гасіння пожежі на б/к „Витязь”

ПГ-27
К-150 - ф


