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проведення спільного спеціального об’єктового тренування з 
персоналом філії «Октябрьск» та ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» 
щодо локалізації та ліквідації розливу забруднюючих речовин на 

акваторії ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» у льодових умовах
відповідно плану ЛАРН

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

ТЕМА: Порядок дій персоналу групи з локалізації та ліквідації розливу
забруднюючої речовини під час локалізації та ліквідації розливу небезпечних
речовин на акваторії ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» в умовах льодової
обстановки

МЕТА:

1. Перевірка реальності «Плану локалізації та ліквідації розливів забруднюючих 
речовин філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» та «Плану взаємодії при ліквідації 
аварійних розливів забруднюючих речовин на території та акваторії 
спеціалізованого морського порту Ольвія ДП «АМПУ».

2. Надати практичний досвід персоналу ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» та філії 
задіяному у локалізації та ліквідації розливів забруднюючих речовин на 
акваторії спеціалізованого морського порту ОльВія.

3. Досягнення злагодженості у діях групи під час ліквідації забруднень в умовах 
льодової обстановки.

4. Відпрацювання схеми організації зв’язку та оповіщення сил цивільного 
захисту і схеми оповіщення та взаємодії згідно додатків 1,2 «Плану локалізації 
та ліквідації аварій (катастроф) спеціалізованого морського порту Ольвія».

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 20.02.2019р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: причал № 4 ТОВ «Компанія «Євровнєшторг».

СИЛИ ТА ЗАСОБИ:

- члени штабу з ліквідації наслідків НС;



- особовий склад групи з локалізації та ліквідації розливу забруднюючих 
речовин;

- черговий склад диспетчерських служб та СКМП;
- екіпажі б/к «ЦБАКМК» та «МОУІСАТОЯ»;
- група охорони -  штатна.
- засоби згідно з «Плану локалізації та ліквідації розливів забруднюючих 

речовин», 500м бонів;
- пожежний автомобіль.

КЕРЕВНИКИ СПІЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ:

- Керівник робіт з ліквідації розливу НР- Начальник виробництва ТОВ «ЄВТ 
ГРЕЙН» Глазачев А.А.;

- Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в портових водах -  
капітан порту.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:

- План локалізації та ліквідації розливів забруднюючих речовин філії 
«Октябрьск;

- План взаємодії при ліквідації аварійних розливів забруднюючих речовин на 
території та акваторії спеціалізованого морського порту Ольвія ДП «АМПУ»;

- План локалізації та ліквідації аварій (катастроф) спеціалізованого морського 
порту Ольвія;

- Інструкція по виконанню вимог перепускного та внутрішньооб’єктового 
режиму на території спеціалізованого морського порту Ольвія.

II. ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ

1. Підготовка до тренування, вивчення місцевості проведення тренування, розгляд 
планів причальної лінії, місць розміщення та швартовки суден.
2. Тренування провести в районі причалу № 4 ТОВ «Компанія «Євровнєшторг».
3. Провести інструктаж учасників тренування та залучених осіб.
4. Розстановка сил та засобів, які задіяні в тренуванні.
5. Підготовка засобів оповіщення, аварійно-рятувального обладнання задіяного в 
тренуванні.

III. ОСНОВНІ ЕТАПИ ТРЕНУВАННЯ

1. Оповіщення та збір учасників спільного тренування.
2. Заходи унеможливлюючі незаконне проникнення осіб на територію ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг».
3. Локалізація та ліквідація розливу забруднюючих речовин на акваторії, в районі 
причалу № 4 ТОВ «Компанія «Євровнєшторг».
4. Прикінцеві заходи.
5. Розбір навчального тренування.



IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНУВАННЯ

Час Навчальні питання Обстановка Дії керівника спільного 
тренування Дії навчаємих

1. 2. 3. 4. 5.
П ерш ий ет ап: Оповіщ ення т а збір учасників спільного т ренування

20.02.19
09.00-
09.30

1. Оповіщення робітників і 
службовців про виникнення 
надзвичайної ситуації.

О 09.00 змінний 
диспетчер філії 
отримує інформацію 
від начальника 
зміни ТОВ 
«Компанія «ЄВТ» 
про виникнення 
надзвичайної 
ситуації та оповіщає 
керівний склад філії

Капітан порту - керівник робіт з 
ліквідації наслідків НС оцінив 
обстановку, прийняв рішення:
- оповістити працюючу зміну 
про виникнення надзвичайної 
ситуації (умовно);
- об’явити збір штабу та сил і 
засобів задіяних на тренуванні
- старшому капітану портового 
нагляду готувати доповідь за 
встановленою формою

Керівник робіт з ліквідації 
розливу НР віддає роз поряд- 
ження начальнику зміни на:
• оповіщення працюючого 

персоналу про 
виникнення надзвичайної 
ситуації (умовно);

* оповіщення і збір членів 
штабу та групи з 
ліквідації розливу ЗР 
(згідно списку)

20.02.19
9.30-
10.00

2. Збір керівника робіт та чле
нів штабу з ліквідації наслідків 
НС, працівників залучаємйх на 
тренування ТОВ «Компанія 
«ЄВТ». Постановка задач на * 
тренування.

Збір учасників
спільного
тренування

Керівник робіт з ліквідації 
розливу НР доводить обстановку, 
порядок проведення тренування, 
проводить інструктаж по заходам 
безпеки під час тренування

Збирання працівників 
залучаємйх на тренування. 
Начальник штабу з ліквідації 
наслідків НС доповідає про 
готовність до тренування.

20.02.19
09.00-
10.00

3. Проведення заходів ЦЗ ТОВ 
«Компанія «ЄВТ», які 
спрямовані на зниження 
можливих наслідків НС

Обстановка І етапу Керівник робіт заслуховує 
керівників підрозділів про 
виконання відданих 
розпоряджень.

Особовий склад виконує 
розпорядження керівника 
робіт з ліквідації наслідків НС

Д ругий  ет ап: Л окалізація т а ліквідація розливу забрудню ю чих речовин ТОВ «Компанія «ЄВТ»
20.02.19
10.00-
11.00

1. Створення вільної від криги 
зони та локалізація розливу 
забруднюючих речовин в районі 
4 причалу

Буксири
утворюють зону 
вільною від великих 
криг

Керівник тренування ставить 
завдання капітанам буксирів про 
порядок утворення вільної зони 
та порядок розміщення буксирів

Буксири розміщуються в зоні 
розливу та виконують роль 
суден -  екранів для створення 
вільної від великої криги зони



20.02.19
10.00-
12.00

2. Виклик МНМС101 для 
збирання НР (нафтопродуктів), 
(умовно)

Збирання ' розливу 
НР
(нафтопродуктів)

Капітан порту віддає 
розпорядження на виклик 
МНМС 101 та збирання НР 
(нафтопродуктів)

Капітан портового нагляду 
викликає МНМС-101 згідно 
заявки з Миколаївській філії 
(умовно)

20.02.19
11.00-
1200

3. Ліквідація наслідків розливу 
НР (нафтопродуктів), обробка 
поверхні акваторії препаратом 
«Еконадін»

Ліквідація розливу 
НР (нафтопродук
тів) в умовах битого 
льоду

Контролює виконання 
оперативного плану ЛАРН

МНМС 101 збирає НР 
(нафтопродуктів)

20.02.19
12.00-
13.00

4.Прибуття нафтосміттєзбірника 
МНМС-101 та ліквідація розливу 
НР

МНМС-101 
заводиться у вільну 
від криг льоду зону

Капітан порту інструктує 
капітана МНМС-101 про порядок 
збирання НР

МНМС-101 збирає засмачені 
НР криги льоду разом з 
верхнім шаром води

20.02.19
11.00-
13.00

5. Збір та здача зібраних 
нафтопродуктів з допомогою 
МНМС101 на СОЛВ або 
підприємству за договором

Збір та здача 
нафтопродуктів

>

Керівник робіт з ліквідації 
розливу НР віддає 
розпорядження на здачу зібраних 
НР (нафтопродуктів)

- зібраний забруднений лід та 
застиглу нафту перевантажу
ють у сміттєвий контейнер,
- забруднений НР лід у 
контейнері обмивають гаря
чою водою або обробляють 
паром,
- оформлюються документи 
НР,

очищений від НР лід 
перевантажують на берег або 
скидають у воду за кордоном 
розливу,
- МНМС 101 здає підприєм
ству за договором.
Здійснюють доповідь про 
ліквідацію НС.

Третій етап: ПТрикінцееі заходи
20.02.19
13.00-
14.00

1. Повернення задіяних 
працівників та техніку до 
робочих місць.

Закінчення
тренування

Керівництво контролює 
виконання заходів

Особовий склад залучаємий 
на НТ відбуває на місця 
роботи. Начальник тренування



2. Доповідь начальнику ЦЗ про 
закінчення тренування.

доповідає про закінчення 
тренування

Розбір навчального т ренування
21.02.19
10.00-
10.30

Проведення розбору тренування Розбір тренування Г енеральний директор ТОВ 
«Компанія «ЄВТ» підводить 
підсумки тренування з керівним 
складом учасників тренування

Керівник тренування 
підготовлює розбір 
проведеного тренування та 
готує звіт.

VI. П Л А Н
нарощування обстановки під час проведення навчального тренування

Увідна № Час
проведення Кому доводиться Хто доводить Зміст інформації, що доводиться Засіб доведення

1. 2. 3. 4 . 5. 6.
09.00 Начальнику зміни Керівник СОТ Початок тренування за телефоном

П ерш ий етап навчання
Ввідна №1 20.02.19

09.05
Начальнику зміни Штаб керівництва Повідомлення: «Загроза виникнення 

НС» Оповіщення членів КНС та 
штабу з ліквідації наслідків НС -  
сигнал «Навчальний ЗБІР»

за телефоном

Ввідна №2 20.02.19
09.10

Начальнику 
дільниці зв'язку та 
оповіщення

-  // - Провести оповіщення працюючої 
зміни (умовно)

за телефоном

Д ругий етап навчання
Ввідна №3 20.02.19

10.05
Капітану
портового нагляду

Керівник СОТ В районі причалу № 4 ЄВТ розлив 
нафтопродукті в

за телефоном

Ввідна №4 20.02.19
10.15

Диспетчеру (змін
ному) філії

Штаб керівництва Повідомлення «Нарощування сил для 
ліквідації НС»

за телефоном

Ввідна №5 20.02.19
10.20

Службі морської 
безпеки

Диспетчер (змін
ний) філії

Повідомлення «Організувати допуск до 
причалу № 4 додаткових сил»

за телефоном



Ввідна №6 20.02.19
10.22

Службі охорони Служба морської 
безпеки

Повідомлення «Організувати контроль 
по роботі з Інструкцією по виконанню 
вимог перепускного режиму на 
території СМП Ольвія»

за телефоном

Ввідна №7 20.02.19
13.00

Начальнику зміни Штаб керівництва Повідомлення «Розлив нафтопродуктів 
ліквідовано»

за телефоном

Третій етап навчання
Ввідна №5 20.02.19

14.00 Начальник зміни Керівник СОТ «Кінець тренування» за телефоном

Провідний інженер (з мобілізаційної 
роботи та цивільного захисту ) М.І. Більдей

Погоджено:

Начальник виробництва 
ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН»

Головний інженер
ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»

Головний диспетчер 
Філії «Октябрьск»

Начальник відділу 
морської безпеки

Завідувач СПТБ

Завідувач сектору 
екологічної безпеки

Завідувач сектору 
безпеки мореплавства

A. А. Глазачев

B. І. Водовозов

В.О. Левченко

В.М. Калінін 

В.М. Дмитренко

Т.О. Біло польська

І.С. Нікіфоров


