
Додаток З

ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН

реагування на аварії (катастрофи) на території СМП Ольвія

№ Вид НС чи Порядок Послідовність проведення робіт з ліквідації та Відповідальна особа Сили та засоби, які
іі/ іів небезпечної події оповіщення локалізації можливих аварій залучаються

1 2 3 4 5 6
1 Допомога судну, Відповідно до Капітан (старший капітан, інспектор з розслідувань Капітан порту Сили та засоби

що терпить лихо схеми аварій суден) портового нагляду філії «Октябрьск»
в акваторії оповіщення 1. По засобам радіо зв ’язку отримує інформацію про ДП «АМПУ».

морського порту додатки 1 та 2 судно, що терпить лихо в акваторії СМП Ольвія. Д ії «СК «Ольвія»,
ПЛА 2. З ’ясовує: ТОВ «Компанія

характер аварії та її причину, час виникнення «Євровнєшторг».
аварії; Також можуть

місто знаходження судна, його данні, відомості залучатися сили та
про екіпаж; засоби філії.

характер вантажу; «М иколаївський
порядок підтримання зв’язку з судном. МТП» ДП

3. Негайно доповідає про отриману інформацію до «АМПУ»,
диспетчера (змінного) філії «Октябрьск» та капітана філії «Дельта
порту (морського) (далі за текстом капітану порту). Лоцман» ДП
4. Попереджає чергові екіпажі буксирів про «АМПУ»,
виникнення НС та можливе проведення аварійно- сили ГУ ДСНС
рятувальних робіт. України в
5. Заповнює журнал обліку отриманих і переданих Миколаївській
розпоряджень та інформації.
6. Відбуває у складі ОГ на місце НС для з ’ясування 
причин аварії (при необхідності).
7. В подальшому підтримує зв ’язок з судном та 
доводить інформацію до диспетчера (змінного) філії 
«Октябрьск» і діє за вказівками штабу з ліквідації 
наслідків НС капітана порту.

області
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Диспетчер (змінний) філії «Октябрьск»
1. Отримує інформацію про судно, що терпить лихо 
в акваторії порту.
2. Негайно доповідає інформацію змінному 
диспетчеру ДП «СК «Ольвія», ТОВ «Компанія 
«Євровнєшторг», начальнику філії «Октябрьск».
3. За вказівкою начальника філії «Октябрьск» 
оповіщує :

керівника робіт з ліквідації наслідків НС - 
капітана порту;

членів штабу з ліквідації наслідків НС.
4. Повідомляє за телефоном: 101; 55-17-46; 24-71-01 
оперативного чергового ГУ ДСНС України у 
М иколаївській області та за телефоном 24-22-23, 24-10- 
10 Управління з НС про НС в акваторії порту з судном.
5. Збирає оперативну групу (далі за текстом ОГ) та 
направляє її для з ’ясування обставин НС.
6. Терміново та кожні 3 годин з моменту виникнення 
НС до її ліквідації доповідає інспектору
змінному відділу операційної діяльності служби 
організації роботи портів ДП «АМПУ» за тел. (044) 351- 
44-42 і на електронну адресу орсг.сЬег§@шра.роу.иа за 
підписом диспетчера (змінного) філії «Октябрьск» за 
встановленою формою (далі за текстом диспетчера 
філії'І;
7. Веде журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
8. В подальшому отримує інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Змінний диспетчер ДП «СК «Ольвія»
1. Отримує інформацію про морську подію, аварію з 
судном, що терпить лихо в акваторії порту.
2. Негайно доповідає інформацію директору 
ДП «СК «Ольвія» та диспетчеру філії, діє за їх
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вказівками.
3. Повідомляє черговий екіпаж буксиру про НС з 
судном, що терпить лихо в акваторії порту, та можливе 
проведення аварійно -  рятувальних робіт.
4. Приступає до оповіщення членів штабу з 
ліквідації наслідків НС, керівників формувань об’єктів 
аварійно -  рятувальної служби, які працюють у ДП «СК 
«Ольвія».
5. Заповнює журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
6. Сповіщає контролера технічного стану колісних 
транспортних засобів БАВТ (автобази) для забезпечення 
чергового фельдшера з медичним обладнанням - 
черговим автомобілем.
7. В подальшому отримує інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Змінний диспетчер ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»
1. Отримує інформацію про судно, що терпить лихо 
в акваторії порту.
2. Негайно доповідає інформацію до генерального 
директора компанії та диспетчера філії, діє за їх 
вказівками.
3. Приступає до оповіщення членів штабу з 
ліквідації наслідків НС, керівників формувань об’єктів 
аварійно -  рятувальної служби, які працюють у ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг».
4. Заповнює журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
5. В подальшому отримує інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.
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Ш таб з ліквідації наслідків НС
1. Особовий склад штабу з отриманням інформації про 
морську подію негайно прибуває до місця розміщення 
(ПСТБ- 200, 3 поверх, зал нарад ).
2. Керівник робіт з ліквідації наслідків НС -  капітан 
порту, контролює інформування доповідає інспектору 
змінному відділу операційної діяльності служби 
організації роботи портів ДП «АМПУ» про НС
3. Особовий склад штабу з ліквідації наслідків НС збирає 
та отримує дані про обстановку в зоні НС від ОГ, 
аналізує та узагальнює її, визнає головні напрямки з 
ліквідації наслідків НС для прийняття рішення щодо 
проведення аварійно - рятувальних робіт та залучення 
сторонніх сил і засобів до ліквідації наслідків НС.
4. Прийняте рішення доводиться до особового складу 
формувань і служб, які залучаються до ліквідації 
наслідків НС.
5. Організується безперервне чергування членів 
штабу згідно з графіком.
6. Організується взаємодія та інформування 
суб’єктів господарювання та місцевих органів державної 
влади про НС та порядок її ліквідації.
7. Ш таб з ліквідації наслідків НС організовує 
роботу з ліквідації наслідків НС.
8. « Після ліквідації наслідків НС штаб систематизує 
документи, формує архівну справу у 2-х примірниках. 
Керівник з ліквідації наслідків НС -  капітан порту 
(морського) подає до КНС звіт щодо прийнятих рішень і 
стан справ під час ліквідації наслідків НС.
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2 Пожежа на судні, 

яке перебуває на 
рейді

Відповідно до 
схеми

оповіщення 
додатки 1 та 2 

ПЛА

Капітан (старший капітан, інспектор з розслідувань 
аварій суден) портового нагляду
1. Отримує від вахтової служби або капітана судна 
інформацію про виникнення пожежі на судні, яке 
перебуває на рейді в акваторії порту, негайно доводить 
інформацію до чергових розрахунків пожежної охорони 
та екіпажів буксирів.
2. З ’ясовує:

характер, причини та місце пожежі; 
час виникнення пожежі; 
місце знаходження судна, його дані; 
дані про вантаж на судні; 
відомості про членів екіпажу; 
порядок підтримання зв’язку.

3. Негайно доповідає інформацію до диспетчера філії та 
капітана порту.
4. Заповнює журнал отриманих сигналів та виданих 
розпоряджень.
5. Підтримує постійний зв’язок з суднами та своєчасно 
доводити інформацію до старшого диспетчера філії.
6. Відбуває у складі ОГ на місце НС для з ’ясування 
причин (при необхідності).
7. В подальшому діє за вказівками штабу з ліквідації 
наслідків НС, диспетчера філії та капітана порту.

Диспетчер (змінний) філії «Октябрьск»
1. Отримує інформацію про пожежу на судні, яке 
перебуває на рейді.
2. Негайно доповідає інформацію змінному диспетчеру 
ДП «СК «Ольвія», ТОВ «Компанія «Євровнєшторг», 
начальнику філії «Октябрьск».
3. За вказівкою начальника філії «Октябрьск» 
оповіщує:
- керівника робіт з ліквідації наслідків НС - капітана 
порту;

Капітан порту Сили та засоби 
філії «Октябрьск» 

ДП «АМПУ». 
ДП «СК «Ольвія», 

ТОВ «Компанія 
«Євровнєшторг».

Також можу ть 
залучатися сили та 

засоби філії 
«М иколаївський  

М ТП» ДП  
«АМПУ», 

філії «Дельта 
Лоцман» ДП  

«АМПУ», 
сили ТУ ДСНС  

України в 
М иколаївській  

області
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- членів штабу з ліквідації наслідків НС, які працюють 
у філії «Октябрьск» .
4. Повідомляє за телефоном 101; 57-17-46; (24-71-01) 
оперативного чергового ГУ ДСНС України та в ОДА за 
телефоном 24-22-23 або 24-10-10 про пожежу на судні, 
яке перебуває на рейді.
5. Збирає ОГ та направляє її на місце НС для з ’ясування 
обставин.
6. Терміново та кожні 3 годин з моменту виникнення НС 
до її ліквідації доповідає інспектору
змінному відділу операційної діяльності служби 
організації роботи портів ДП «АМПУ» за тел. (044) 351- 
44-42 і на електронну адресу орег.сйег£@и$ра.§оу.иа за 
підписом диспетчера (змінного) філії «Октябрьск» за 
встановленою формою.
7. Веде журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
8. В подальшому отримує інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Змінний диспетчер ДП «СК «Ольвія»
1. Отримує інформацію про судно, що терпить лихо 
в зоні відповідальності порту.
2. Негайно доповідає про інформацію директору 
ДП %СК «Ольвія» та диспетчеру філії, діє за їх 
вказівками.
3. Повідомляє черговий екіпаж буксиру про НС з 
судном, що терпить лихо у зоні відповідальності порту, 
та можливе проведення аварійно -  рятувальних робіт.
4. Приступає до оповіщення членів штабу з 
ліквідації наслідків НС, керівників формувань об’єктів 
аварійно -  рятувальної служби, які працюють у ДП «СК 
«Ольвія».
5. Заповнює журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
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6. Сповіщає контролера технічного стану колісних 
транспортних засобів БАВТ (автобази): для 
забезпечення чергового фельдшера з медичним 
обладнанням - черговим автомобілем.
7. В подальшому отримувати інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Змінний диспетчер ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»
1. Отримує інформацію про судно, що терпить лихо 
в акваторії порту.
2. Негайно д оп овідає ' генеральному директору 
компаній та диспетчеру філії про НС, діє за їх 
вказівками.
3. Приступає до оповіщення членів штабу з 
ліквідації наслідків НС, керівників формувань об’єктів 
аварійно -  рятувальної служби, які працюють у ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг».
4. Заповнює журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
5. В подальшому отримує інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Ш таб з ліквідації наслідків НС
1. Особовий склад штабу з отриманням інформації 
негайно прибуває до місця розташування штабу (ПСТБ 
200, 3 поверх, зал нарад)
2. Керівник робіт з ліквідації наслідків НС -  капітан 
порту, контролює інформування інспектору змінному 
відділу операційної діяльності служби організації роботи 
портів ДП «АМПУ» про НС.
3. Ш таб з ліквідації наслідків НС збирає дані про 
обстановку в зоні пожежі вид ОГ, аналізує та 
узагальнює їх. Організує чергування членів штабу з 
ліквідації наслідків НС згідно з графіком.
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4. Особовий склад штабу з ліквідації наслідків НС разом 
з оперативним штабом пожежогасіння на судні готує 
дані для прийняття рішення щодо проведення аварійно- 
рятувальних робіт та залучення сторонніх сил та засобів 
пожежогасіння до участі в ліквідації пожежі на судні, 
яке перебуває на рейді.
5. Прийняте рішення доводиться до особового складу та 
формувань і служб, які залучаються до ліквідації 
пожежі.
6. Організує взаємодію та інформування суб’єктів 
господарювання, місцевих органів державної влади про 
НС та порядок її ліквідації.
7. Ш таб з ліквідації наслідків НС разом з оперативним 
штабом пожежогасіння на судні здійснює керівництво 
роботами щодо ліквідації пожежі на судні.
8. Після ліквідації пожежі штаб з ліквідації наслідків 
НС систематизує документи, формує архівну справу у 2- 
х примірниках. Керівник з ліквідації наслідків НС подає 
до КНС звіт щодо прийнятих рішень і стан справ під час 
ліквідації пожежі.

*
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3 Пожежа на судні, 

яке стоїть біля 
причалу.

Відповідно до 
схеми

оповіщення 
додатки 1 та 2 

ПЛА

Капітан (старший капітан, інспектор з розслідувань 
аварій суден) портового нагляду:
1. Отримати інформацію від вахтової служби або 
капітана судна про виникненні пожежі на судні, яке 
стоїть біля причалу, негайно довести інформацію до 
чергових розрахунків пожежної охорони.
2. З ’ясувати:
- характер, причини та місце пожежі;
- час виникнення пожежі;
- місце знаходження судна, його дані і відомості про 
вантаж,
- відомості про екіпаж судна чи е загроза життю екіпажу;
- порядок підтримання зв’язку.
3. Негайно довести інформацію до диспетчера філії 
та капітана порту.
4. Попередити екіпажі чергових буксирів про 
виникнення пожежі та можливе проведення аварійно- 
рятувальних робіт.
5. Заповнити журнал отриманих сигналів та виданих 
розпоряджень.
6. Убути у складі ОГ на місце НС для з ’ясування 
причин (при необхідності).
7. Підтримувати постійний зв ’язок з суднами та 
своєчісно доводити інформацію до старшого змінного 
диспетчера філії «Октябрьск».
8. В подальшому діяти за вказівками штабу з 
ліквідації наслідків НС, капітана порту та диспетчера 
філії.

Диспетчер (змінний) філії «Октябрьск»
1. Отримати інформацію про пожежу на судні, яке 
стоїть біля причалу.
2. Продублювати інформацію черговим 
розрахункам пожежної охорони.

Капітан порту Сили та засоби 
філії «Октябрьск» 

ДП «АМПУ». 
ДП «СК «Ольвія», 

ТОВ «Компанія 
«Євровиєшторг».

Також можуть 
залучатися сили та 

засоби філії 
«М иколаївський  

МТП» ДП  
«АМПУ», 

філії «Дельта 
Лоцман» ДП  

«АМПУ», 
сили ГУ Д С Н С  

України у 
М иколаївській  

області



1 2 3 4 5 6
3. Негайно довести інформацію до змінного 
диспетчера ДП «СК «Ольвія», ТОВ «Компанія 
«Євровнєшторг», начальника філії «Октябрьск».
4. За вказівкою начальника філії «Октябрьск» 
оповіщує:

керівника робіт з ліквідації наслідків НС; 
членів штабу з ліквідації наслідків НС у порту.

5. Повідомити за телефоном 101; 55-17-46; (24-71- 
01) оперативного чергового ГУ ДСНС України та ОДА 
за тел. 24-22-23 (24-10-10) про пожежу на судні біля 
причалу.
6. Зібрати ОГ та направити її на місце НС для 
з ’ясування обставин.
7. Терміново та кожні 3 годин з моменту виникнення 
НС до її ліквідації доповідає інспектору
змінному відділу операційної діяльності служби 
організації роботи портів ДП «АМПУ» за тел. (044) 351- 
44-42 і на електронну адресу орег.с1іег§@изра.§оу.иа за 
підписом диспетчера (змінного) філії «Октябрьск» за 
встановленою формою.
8. Вести журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
9. В подальшому отримує інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Змінний диспетчер ДП «СК «Ольвія»
1. Отримати інформацію про пожежу на судні, яке 
стоїть біля причалу.
2. Негайно довести інформацію до чергових 
розрахунків відомчої пожежної охорони, директора ДП 
«СК «Ольвія» та диспетчера філії, діє за їх вказівками.
3. Приступити до оповіщення членів штабу з 
ліквідації наслідків НС, керівників формувань об’єктів 
аварійно -  рятувальної служби, які працюють у ДП «СК 
«Ольвія».



1 2 3 4 5 6
4. Вести журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
5. Сповістити контролера технічного стану колісних 
транспортних засобів БАВТ (автобази): для забезпечення 
чергового фельдшера з медичним обладнанням - 
черговим автомобілем.
6. В подальшому отримує інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Змінний диспетчер ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»
1. Отримати інформацію про судно, що терпить 
лихо в акваторії порту.
2. Негайно довести інформацію до добровільної 
пожежної охорони, генерального директора компанії та 
диспетчера філії, діяти за їх вказівками.
3. Приступити до оповіщення членів штабу з 
ліквідації наслідків НС, керівників формувань об’єктів 
аварійно -  рятувальної служби, які працюють у ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг» та ТУ ДСНС.
4. Заповнити журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
5. В подальшому отримувати інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Ш таб з ліквідації наслідків НС
1. Особовий склад штабу з отриманням інформації 
негайно прибуває до місця розташування штабу (ПСТБ 
200, 3 поверх, зал нарад).
2. Керівник робіт з ліквідації наслідків НС -  капітан 
порту, контролює інформування інспектору змінному 
відділу операційної діяльності служби організації роботи 
портів ДП «АМПУ» про НС
3. Ш таб з ліквідації наслідків НС збирає дані про 
обстановку в зоні пожежі від ОТ, аналізує та узагальнює
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4. Вести журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
5. Сповістити контролера технічного стану колісних 
транспортних засобів БАВТ (автобази): для забезпечення 
чергового фельдшера з медичним обладнанням - 
черговим автомобілем.
6. В подальшому отримує інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Змінний диспетчер ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»
1. Отримати інформацію про судно, що терпить 
лихо в акваторії порту.
2. Негайно довести інформацію до добровільної 
пожежної охорони, генерального директора компанії та 
диспетчера філії, діяти за їх вказівками.
3. Приступити до оповіщення членів штабу з 
ліквідації наслідків НС, керівників формувань об’єктів 
аварійно -  рятувальної служби, які працюють у ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг» та ТУ ДСНС.
4. Заповнити журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
5. В подальшому отримувати інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Ш таб з ліквідації наслідків НС
1. Особовий склад штабу з отриманням інформації 
негайно прибуває до місця розташування штабу (ПСТБ 
200. 3 поверх, зал нарад).
2. Керівник робіт з ліквідації наслідків НС -  капітан 
порту, контролює інформування інспектору змінному 
відділу операційної діяльності служби організації роботи 
портів ДП «АМПУ» про НС
3. Ш таб з ліквідації наслідків НС збирає дані про 
обстановку в зоні пожежі від ОГ, аналізує та узагальнює
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їх. Організує чергування членів штабу з ліквідації 
наслідків НС згідно з графіком.
4. Особовий склад штабу з ліквідації наслідків НС 
разом з оперативним штабом пожежогасіння на судні 
готує дані для прийняття рішення щодо проведення 
аварійно-рятувальних робіт та залучення сторонніх сил 
та засобів пожежогасіння до участі в ліквідації наслідків 
НС.
5. Прийняте рішення доводиться до особового 
складу та формувань і служб, які залучаються до 
ліквідації пожежі на судні. ,
6. Організує взаємодію та інформування суб’єктів 
господарювання, місцевих органів державної влади про 
НС та порядок її ліквідації.
7. Ш таб з ліквідації наслідків НС разом з 
оперативним штабом пожежогасіння на судні здійснює 
керівництво роботами з ліквідації пожежі на судні.
8. Після ліквідації пожежі штаб з ліквідації наслідків 
НС систематизує документи, формує архівну справу у 2- 
х примірниках. Керівник з ліквідації наслідків НС подає 
до КНС порту звіт щодо прийнятих рішень і стан справ 
під час ліквідації пожежі.

*
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4 Пожежа на 

берегових 
об’єктах філії 

«Октябрьск» та 
ДП «СК  

«Ольвія», інші 
нещасні випадки  

та ДТП з 
відомчим  

автомобільним  
транспортом

Відповідно до 
схеми

оповіщення 
додатки 1 та 2 

ПЛА

Диспетчер (змінний) філії «Октябрьск»
1. Отримати інформацію про пожежу або НС на 
берегових об’єктах порту.
2. Негайно довести інформацію до пожежної 
охорони по тел. 77-61-51 (050 493 44 25).
3. З ’ясувати: - характер, причини та місце пожежі, 
нещасного випадку;
- час виникнення пожежі, нещасного випадку;
- відомості про людей та майно яке знаходиться на місці 
пожежі;

порядок підтримання зв’язку з пожежними 
розрахунками, ОГ.
4. Негайно довести інформацію до змінного 
диспетчера ДП «СК «Ольвія», начальника філії 
«Октябрьск», керівника з ліквідації наслідків НС, 
начальника відомчої пожежної охорони, зібрати та 
направити ОГ.
5. Повідомити за телефоном 101; 55-17-46; (24-71- 
01) оперативного чергового ГУ ДСНС України, та ОДА 
24-22-23 (24-10-10) про НС.
6. За вказівкою начальника Філії «Октябрьск» 
оповіщує:
- Керівника робіт з ліквідації наслідків НС;
- членів штабу з ліквідації наслідків НС, які працюють у 
філії «Октябрьск».
7. Зібрати ОГ та направити її на місце НС для 

з ’ясування обставин.
8. Терміново та кожні 3 годин з моменту виникнення НС 
до її ліквідації доповідає інспектору змінному відділу 
операційної діяльності служби організації роботи портів 
ДП «АМПУ» за тел. (044) 351-44-42 і на електронну 
адресу орег.с1іег§@изра.£ОУ.иа за підписом диспетчера 
(змінного) філії «Октябрьск» за встановленою формою.
9. Веде журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.

Заступник начальника 
філії з - Уповноважени 
керівник 
з ліквідації НС

Сили та засоби  
філії «О ктябрьск» 

ДП  «АМ ПУ». 
ДП «СК «Ольвія», 

ТОВ «Компанія  
«Євровнєш торі».

Також можуть 
залучатися сили та 

засоби
ГУ ДСІІС України 
У М иколаївській  

області
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10. В подальшому отримувати інформацію та діяти за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Змінний диспетчер ДП «СК «Ольвія»
1. Отримати інформацію про пожежу на берегових 
об’єктах порту, або іншу НС.
2. Негайно довести інформацію до пожежної охорони 
порту по тел. 77-61-51, директора ДП «СК «Ольвія» та 
диспетчера філії, діяти за їх вказівками.
3. З ’ясувати:
- характер, причини та місце пожежі, нещасного випадку;
- час виникнення пожежі, нещасного випадку;
- відомості про людей та майно яке знаходиться на місці 
пожежі;

порядок підтримання зв’язку з пожежними 
розрахунками, ОГ.
4. Приступити до оповіщення членів штабу з ліквідації 
наслідків НС, керівників формувань об’єктів аварійно -  
рятувальної служби, які працюють у ДП «СК «Ольвія».
5. Вести журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
6. Сповістити диспетчера автобази: для забезпечення 
чергового фельдшера з медичним обладнанням - 
черговим автомобілем.
7. В подальшому отримувати інформацію та діяти за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.
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Ш таб з ліквідації наслідків НС

1. Особовий склад штабу з отриманням інформації 
негайно прибуває до місця розташування штабу (ПСТБ 
200, 3 поверх, зал нарад)
2. Керівник робіт з ліквідації наслідків НС діє за Планом.
3. Ш таб з ліквідації наслідків НС збирає дані про 
обстановку в зоні НС вид ОГ, аналізує та узагальнює їх. 
Організує безперервне чергування членів штабу згідно з 
графіком.
4. Особовий склад штабу з ліквідації наслідків НС збирає 
та отримує дані про обстановку в зоні НС від ОГ, аналізує 
та узагальнює її, визнає головні напрямки з ліквідації 
наслідків НС для прийняття рішення щодо проведення 
аварійно- рятувальних робіт та залучення сторонніх сил 
та засобів до ліквідації наслідків НС.
5. Прийняте рішення доводиться до особового складу та 
формувань і служб, які залучаються до ліквідації НС.
6. Організує взаємодію та інформування суб’єктів 
господарювання та місцевих органів державної влади 
про НС та порядок її ліквідації.
7. Ш таб з ліквідації наслідків НС разом з оперативним 
штабом пожежогасіння здійснює керівництво роботами 
з ліквідації пожежі.
8. Після ліквідації пожежі штаб систематизує документи, 
формує архівну справу у 2-х примірниках. Керівник з 
ліквідації наслідків НС подає до КНС звіт щодо 
прийнятих рішень і стан справ під час ліквідації пожежі.
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5 Пожежа та 

вибухи на 
берегових 

об’єктах ТОВ 
«Компанія 

«Євровиєшторг», 
інші иещаені 

випадки 
та Д Н І з 
відомчим  

автомобільним  
транспортом

Відповідно до 
схеми

оповіщення 
додатки 1 та 2 

ПЛА

Змінний диспетчер філії ТОВ «Компанія 
«Євровиєшторг»
1. Отримує інформацію про пожежу або НС на 
берегових об’єктах.
2. Негайно доводить інформацію до добровільної 
пожежної охорони компанії.
3. З ’ясувати: - характер, причини та місце пожежі, 
нещасного випадку;
- час виникнення пожежі, нещасного випадку;
- відомості про людей та майно яке знаходиться на місці 
пожежі;

порядок підтримання зв’язку з пожежними 
розрахунками, ОГ.
4. Негайно довести інформацію до змінного 
диспетчера філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» ДП «СК 
«Ольвія», керівника з ліквідації наслідків НС, 
начальника відомчої пожежної охорони, зібрати та 
направити ОГ.
5. Повідомити за телефоном 101; 55-17-46; (24-71- 
01) оперативного чергового ГУ ДСНС України, та ОДА 
24-22-23 (24-10-10) про НС.
6. За вказівкою генерального директора оповіщує:
- Керівника робіт з ліквідації наслідків
- членів штабу з ліквідації наслідків НС, які працюють у 
ТОВ «Компанія «Євровиєшторг».
7. Зібрати ОГ та направити її на місце НС для 

з ’ясування обставин.
8. Вести журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
9. В подальшому отримувати інформацію та діяти за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Генеральний директор 
ТОВ «Компанія 
«Євровиєшторг» - 
уповноважений  
керівник 
з ліквідації НС

Сили та засоби 
філії «Октябрьск» 

ДП «АМПУ». 
ДП «СК «Ольвія», 

ТОВ «Компанія 
«Євровиєшторг».

Також можуть 
залучатися сили та 

засоби
ГУ ДСНС України  
у М иколаївській  

області
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Диспетчер (змінний) філії «Октябрьск»
1. Отримати інформацію про НС у зоні відповідальності 
ТОВ «Компанія «Євровнєшторг».
2. Негайно довести інформацію до пожежної охорони, 
змінного диспетчера ДП «СК «Ольвія», начальника філії 
«Октябрьск».
3. За вказівкою начальника філії «Октябрьск» оповіщає: 
членів штабу з ліквідації наслідків НС, які працюють у 
Філії «Октябрьск».
4. Терміново та кожні 3 годин з моменту виникнення НС 
до її ліквідації доповідає інспектору змінному відділу 
операційної діяльності служби організації роботи портів 
ДП «АМПУ» за тел. (044) 351-44-42 і на електронну 
адресу орег.сЬег§@изра.§оу.иа за підписом диспетчера 
(змінного) філії «Октябрьск» за встановленою формою.
5. Вести журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
6. В подальшому отримувати інформацію та діяти за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Змінний диспетчер ДП «СК «Ольвія»
1. Отримати інформацію про пожежу на берегових 
об’єктах порту, або іншу НС.
2. Довести інформацію до відомчої пожежної охорони 
порту по тел. 77-61-51, диспетчера філії та  діяти за їх 
вказівками.
3. Вести журнал обліку отриманої та переданої 

інформації.
4. В подальшому отримувати інформацію та діяти за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

V й
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Ш таб з ліквідації наслідків НС

1. Особовий склад штабу з отриманням інформації 
негайно прибуває до місця розташування штабу 
(адміністративно-побутовий корпус ТОВ «Компанія 
«Євровнєшторг)
2. Керівник робіт з ліквідації наслідків НС, контролює 
інформування інженера диспетчерської ДП «АМПУ» про 
НС
3. Ш таб з ліквідації наслідків НС збирає дані про 
обстановку в зоні НС вид ОГ, аналізує та узагальнює їх. 
Організує безперервне чергування членів штабу згідно з 
графіком.
4. Особовий склад штабу з ліквідації наслідків НС збирає 
та отримує дані про обстановку в зоні НС від ОГ, 
аналізує та узагальнює її, визнає головні напрямки з 
ліквідації наслідків НС для прийняття рішення щодо 
проведення аварійно- рятувальних робіт та залучення 
сторонніх сил та засобів до ліквідації наслідків НС.
5. Прийняте рішення доводиться до особового складу та 
формувань і служб, які залучаються до ліквідації пожежі.
6. Організує взаємодію та інформування суб’єктів 
господарювання та місцевих органів державної влади 
про НС та порядок її ліквідації.
7. Ш таб з ліквідації наслідків НС разом з оперативним 
штабом пожежогасіння здійснює керівництво роботами з 
ліквідації пожежі.
8. Після ліквідації пожежі штаб систематизує документи, 
формує архівну справу у 2-х примірниках. Керівник з 
ліквідації наслідків НС подає до КНС звіт щодо 
прийнятих рішень і стан справ під час ліквідації
НС



1 2 3 4 5 6
6 Зіткнення суден Відповідно до 

схеми
оповіщення 

додатки 1 та 2 
ПЛА

Капітан (старший капітан, інспектор з розслідувань 
аварій суден) портового нагляду:
1. Отримати від капітанів суден інформацію про 
зіткнення в акваторії порт.
2. З ’ясувати: - характер, причини та місце зіткнення; 

ступінь ушкодження;
час виникнення події; 
дані про вантаж; 
відомості про членів екіпажу; 
порядок підтримання зв’язку.

3. Негайно довести інформацію до диспетчера філії 
та капітана порту.
4. Убути у складі ОГ на черговому буксири до місця 
зіткнення для визначення ушкоджень та планування 
надання допомоги (при необхідності).
5. Вести журнал отриманих сигналів та виданих 
розпоряджень.
6. Підтримувати постійний зв’язок з суднами та 
своєчасно доводити інформацію до старшого змінного 
диспетчера філії «Октябрьск».
7. В подальшому діяти за вказівками штабу з 
ліквідації наслідків НС та старшого змінного диспетчера 
філії «Октябрьск» (капітана порту).

Старший змінний диспетчер філії «Октябрьск»
1. Отримати інформацію про судно, що терпить 
лихо в зоні відповідальності порту.
2. Негайно довести інформацію до змінного 
диспетчера ДП «СК «Ольвія», ТОВ «Компанія 
«Євровнєшторг», начальника філії «Октябрьск».
3. За вказівкою начальника філії «Октябрьск» 
оповіщуе :

Керівника робіт з ліквідації наслідків НС - 
капітана порту

членів штабу з ліквідації наслідків НС.

Капітан порту Сили та засоби 
філії «Октябрьск» 

ДП «АМПУ». 
ДП «СК «Ольвія», 

ТОВ «Компанія 
«Євровнєшторг».

Також можу ть 
залучатися сили та 

засоби філії 
«М иколаївський  

М ТП» ДП  
«АМПУ», 

філії «Дельта 
Лоцман» ДП  

«АМПУ», 
сили ТУ ДСНС  

України у 
М иколаївській  

області
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4. Повідомити за телефоном: 101; 57-17-46; 24-71-01 
оперативного чергового ГУ ДСНС України у 
Миколаївській області та 24-22-23, 24-10-10 Управління 
з НС т про НС з судном.
5. Зібрати ОГ та направити для з ’ясування обставин 
НС.
6. Терміново та кожні 3 годин з моменту виникнення 
НС до її ліквідації доповідає інспектору
змінному відділу операційної діяльності служби 
організації роботи портів ДП «АМПУ» за тел. (044) 351- 
44-42 і на електронну адресу орег.сЬег§@изра.§оу.иа за 
підписом диспетчера (змінного) філії «Октябрьск» за 
встановленою формою.
7. Вести журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
8. В подальшому отримувати інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Диспетчер (змінний) філії «Октябрьск»
1. Отримати інформацію про судно, що терпить 
лихо в акваторії порту.
2. Негайно довести інформацію до директора ДП 
ДП «СК «Ольвія» та диспетчера філії, діяти за їх 
вказівками.
3. * Повідомити черговий екіпаж буксиру про НС з 
судном, що терпить лихо у зоні відповідальності порту, 
та можливе проведення аварійно -  рятувальних робіт.
4. Приступити до оповіщення членів штабу з 
ліквідації наслідків НС, керівників формувань об’єктів 
аварійно -  рятувальної служби, які працюють у ДП  «СК 
«Ольвія».
5. Заповнити журнал обліку отриманої та пере даної 
інформації.
6. Сповістити контролера технічного стану колісних 
транспортних засобів автобази: для
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забезпечення чергового фельдшера з медичним 
обладнанням - черговим автомобілем.
7. В подальшому отримувати інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Змінний диспетчер ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»
1. Отримати інформацію про судно, що терпить 
лихо в акваторії порту.
2. Негайно довести інформацію до генерального 
директора компанії та диспетчера філії, діяти за їх 
вказівками.
3. Приступити до оповіщення членів штабу з 
ліквідації наслідків НС, керівників формувань об’єктів 
аварійно -  рятувальної служби, які працюють у ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг».
4. Заповнити журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
5. В подальшому отримувати інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Ш таб з ліквідації наслідків НС
1. Особовий склад штабу з отриманням інформації 
негайно прибуває до місця розташування штабу (ПСТБ 
200, 3 поверх, зал нарад)
2. Керівник робіт з ліквідації наслідків НС -  капітан 
порту, контролює інформування інспектора 
змінного відділу операційної діяльності служби 
організації роботи портів ДП «АМПУ» про НС
3. Ш таб з ліквідації наслідків НС збирає дані про 
обстановку в районі зіткнення суден від ОТ, аналізує та 
узагальнює їх. Організує чергування членів штабу з 
ліквідації наслідків НС згідно з графіком.
4. Особовий склад штабу з ліквідації наслідків НС 
готує дані для прийняття рішення щодо проведення 
аварійно-рятувальних робіт та залучення сторонніх сил
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та засобів до участі в ліквідації надзвичайної ситуації.
5. Організує взаємодію та інформування суб’єктів 
господарювання та місцевих органів державної влади 
про НС та порядок її ліквідації.
6. Ш таб з ліквідації наслідків НС організовує роботу 
з ліквідації наслідків зіткнення суден.
7. Після ліквідації наслідків НС штаб систематизує 
документи, формує архівну справу у 2-х примірниках. 
Керівник з ліквідації наслідків НС подає до КНС звіт 
щодо прийнятих рішень і стан справ під час виконання 
рятувальних робіт.

%
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7 Посадка судна 

на мілину
Відповідно до 

схеми
оповіщення 

додатки 1 та 2 
ПЛА

Капітан (старший капітан, інспектор з розслідувань 
аварій суден) портового нагляду:
1. Отримати від вахтової служби або капітана судна 
інформацію про посадку судна на мілину в акваторії 
СМП Ольвія.
2. З ’ясувати: - місце посадки судна на мілину;
- час виникнення події;
- відомості про членів екіпажу;
- порядок підтримання зв’язку,
- ушкодження судна.
3. Негайно довести інформацію до диспетчера філії та 
капітана порту.
4. Попередити екіпажі чергових буксирів порту про 
подію та майбутню роботу.
5. Заповнити журнал отриманої та переданої інформації.
6. Убути у складі ОГ на місце НС для з ’ясування причин 
(у неробочий час при необхідності)
7. Підтримувати постійний зв’язок з судном та своєчасно 
доводити інформацію до диспетчера філії.
8. В подальшому діяти за вказівками штабу з ліквідації 
наслідків НС, капітана порту та диспетчера ф іл ії.

Диспетчер (змінний) ф ілії «Октябрьск»
1. Отримати інформацію про судно, що терпить 
лихощ акваторії порту.
2. Негайно довести інформацію до змінного 
диспетчера ДП «СК «Ольвія», ТОВ «Компанія 
«Євровнєшторг», начальника філії «Октябрьск».
3. За вказівкою начальника філії «Октябрьск» 
оповіщує:
- Керівника робіт з ліквідації наслідків НС - капітана 
порту.
- членів штабу з ліквідації наслідків НС,.

Капітан порту Сили та засоби 
філії «Октябрьск» 

ДП «АМПУ». 
ДП «СК «Ольвія», 

ТОВ «Компанія 
«Євровнєшторг».

Також можуть 
залучатися сили та 

засоби філії 
«М иколаївський  

М ТП» ДП  
«АМ ПУ», 

філії «Дельта 
Лоцман» ДП  

«АМ ПУ», 
сили ГУ ДСНС  

України у 
М иколаївській  

області
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4. Повідомити за телефоном: 101; 55-17-46; 24-71-01 
оперативного чергового ГУ ДСНС України у 
М иколаївській області та за №  24-22-23 (24-10-10) 
Управління з НС
про НС з судном.
5. Зібрати ОГ та направити для з ’ясування обставин 
НС.
6. Терміново та кожні 3 годин з моменту виникнення 
НС до її ліквідації доповідає інспектору
змінному відділу операційної діяльності служби 
організації роботи портів ДП «АМПУ» за тел. (044) 351- 
44-42 і на електронну адресу орег.сЬег§@изра.§оу.иа за 
підписом диспетчера (змінного) філії «Октябрьск» за 
встановленою формою.
7. Вести журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
8. В подальшому отримувати інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Змінний диспетчер ДП «СК «Ольвія»
1. Отримати інформацію про судно, що терпить 
лихо в акваторії порту.
2. «Негайно довести інформацію до директора ДП 
ДП «СК «Ольвія» та диспетчер філії, діяти за їх 
вказівками.
3. Повідомити черговий екіпаж буксиру про НС з 
судном, що терпить лихо у зоні відповідальності порту, 
та можливе проведення аварійно -  рятувальних робіт.
4. Приступити до оповіщення членів штабу з 
ліквідації наслідків НС, керівників формувань об’єктів 
аварійно -  рятувальної служби, які працюють у ДП «СК 
«Ольвія».
5. Заповнити журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
6. В подальшому отримувати інформацію та діє за
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вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Змінний диспетчер ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»
1. Отримати інформацію про судно, що терпить 
лихо в акваторії порту.
2. Негайно довести інформацію до генерального 
директора компанії, капітану порту та диспетчер філії, 
діяти за їх вказівками.
3. Приступити до оповіщення членів штабу з 
ліквідації наслідків НС, керівників формувань об’єктів 
аварійно -  рятувальної служби, які працюють у ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг».
4. Заповнити журнал обліку отриманої та переданої 
інформації.
5. В подальшому отримувати інформацію та діє за 
вказівками штабу з ліквідації наслідків НС.

Ш таб з ліквідації наслідків НС
1. Особовий склад штабу з отриманням інформації 
негайно прибуває до місця розташування штабу (ПСТБ 
200, 3 поверх, зал нарад)
2. Керівник робіт з ліквідації наслідків НС -  капітан 
порту, контролює про інформування о НС
3. Ш таб з ліквідації наслідків НС збирає дані від ОГ про 
обстановку в районі події аналізує та узагальнює їх. 
Організує чергування членів штабу з ліквідації наслідків 
НС згідно з графіком.
4. Особовий склад штабу з ліквідації наслідків НС готує 
дані для прийняття рішення щодо проведення аварійно- 
рятувальних робіт та залучення сторонніх сил та засобів 
до участі в ліквідації наслідків НС.
5. Організувати взаємодію і інформування суб’єктів 
господарювання та місцевих органів державної влади 
про НС та порядок її ліквідації.



1 2 3 4 5
6. Штаб з ліквідації наслідків НС здійснює керівництво 
роботами зі зняття судна з мілини.
7. Після ліквідації наслідків НС штаб систематизує 
документи, формує архівну справу у 2-х примірниках. 
Керівник з ліквідації наслідків НС подає до КНС звіт 
щодо прийнятих рішень та стан справ під час виконання 
рятувальних робіт.
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