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1. Загальні положення
План локалізації та ліквідації аварій (катастроф) ( далі -  ПЛА) розроблений 

для об'єктів спеціалізованого морського порту Ольвія, шо розташований в 
Корабельному районі м. Миколаєва.

ПЛА розроблено на виконання вимог:
п. 12 Закону України «Про морські порти України» від 17.05.2012 р. № 4709- 

VI;
- Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-УІ;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 626 «Про 

затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи 
цивільного захисту»

- Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 763 "Про 
затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, 
які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному 
обслуговуванню на договірній основі";

- Постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.1999 р. № 140 «Про 
порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та 
їх наслідків» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 103 (108-2007- 
п) від 31.01.2007, № 638 (638-2011-п ) від 15.06.2011, № 1038 ( 1038-2012-й ) від 
14.11.2012), № 580 ( 580-2014-п ) від 13.10.2014), ;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 «Про 
затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення 
або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про 
затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 «Про 
затвердження порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями» (із 
змінами від 02.04.2009 р.; від 29.05.2013р.);

-Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 854 «Про 
межі акваторії спеціалізованого морського порту Ольвія»

-Постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 926 «Про 
затвердження Порядку участі стивідорних компаній, власників (користувачів) 
морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій 
(катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, 
відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського 
порту»

-Наказу МВС України від 06.08.2018 № 658 «Про затвердження
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій»;

-Наказу Міністерства транспорту та зв'язку Україна від 29.05.2006р. № 516 
«Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та 
обліку аварійних морських подій із судами»;

-Наказу ДП «АМПУ» від 20.01.2018 р. № 20 «Про затвердження
Обов’язкових постанов по спеціалізованому морському порту Ольвія» зі змінами 
затвердженими Наказом ДП «АМПУ» від 19.07.2018 р. № 166;

- інших документів.
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Розробка ПЛА є визначення планування, обсягу та умов дій (взаємодії) 
суб’єктів на території порту з метою попередження виникнення аварій, їх 
локалізації та ліквідації та мінімізації їх наслідків, в порядку негайного 
реагування на аварію або загрозу її виникнення та передбачає комплекс заходів із 
зупинення її розвитку та повної ліквідації наслідків аварій, перелік суден, 
обладнання, пристроїв та механізмів необхідних для локалізації та ліквідації 
аварій.

2. Терміни та визначення, що вживаються
Амонійнасшпуаиія - стан об'єкта підприємства, як потенційно небезпечного 

об'єкта, який характеризується порушенням меж та/або умов безпечної 
експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи 
джерел небезпеки на персонал, населення і навколишнє середовище утримуються 
в прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених 
проектом.

Аварія (від італ. ауагіа, з араб, авар — пошкодження, збитки, пошкодження 
судна чи вантажу)

- це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, 
території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить 
до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, 
порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди 
довкіллю;

- пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенних 
(конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або 
природних причин;

- відмова мережі, споруди водопостачання й каналізації (ВК) або їх 
конструктивних елементів, у зв'язку з якими порушується 
працездатність об'єкта.

Катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить 
до тяжких (або невідновних) наслідків.

Надзеичашш ситуація(НС) - порушення нормальних умов життя і 
діяльності людей на об'єкті або території, спричинена аварією, катастрофою, 
стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, 
застосуванням засобів ураження, що призвела або може призвести до людських і 
матеріальних втрат.

Надзвшшйшситуації техногенного характеру — це наслідок
транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх загроза, 
аварій з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, 
біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварій на 
інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічних аварій на 
греблях, дамбах тощо.

Шідзеичайн[ ситуашї_природного характеру - це наслідки небезпечних 
геологічних, метеорологічних, гідрологічних, морських та прісноводних явищ, 
деградації ґрунтів чи надр, природних пожеж, змін стану повітряного басейну, 
інфекційних захворювань людей, сільськогосподарських тварин, масового 
ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану 
водних ресурсів та біосфери тощо.
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Надзвичайні ситуації соціального і соиіально-політичного характеру - це
ситуації, пов'язані з протиправними діями терористичного та 
антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза
терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів 
ядерних устав і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікації, напад чи замах на 
екіпаж морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, 
встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення зброї, 
виявлення застарілих боєприпасів тощо.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - це підготовка та 
реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на 
регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на 
загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу 
(спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу 
подій із метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або 
пом'якшення її можливих наслідків.

Зона надзвичайної £МШШИИ~ окрема територія, акваторія, де сталася
надзвичайна ситуація.

Аварійна розгерметизація (далірозгермет ці я) - неконтрольоване
порушення цілісності та/або герметичності елементів обладнання хіміко- 
технологічної системи, яка призводить до виникнення вибуху та/або пожежі в 
апаратурі або викиду паливного середовища в атмосферу.

Ділянка виробнича - структурний підрозділ підприємства (порту), який 
об'єднує групу робочих місць, організованих за предметною, технологічною або 
предметно-технологічною спеціалізацією.

Критичні значення параметрів - граничні значення одного або декількох 
взаємопов'язаних параметрів (щодо складу матеріального середовища, тиску, 
температури, швидкості руху, часу перебування в зоні з заданим режимом, 
співвідношення компонентів, які змішуються, роз'єднання суміші І Т.Д .) ,  при яких 
можливе виникнення вибуху в технологічній системі або розгерметизація 
технологічної апаратури і викиди пального або токсичної речовини в атмосферу.

Ліквідація наслідків аварії - режим функціонування, під час якого основні 
виробничі об'єкти підприємства після аварії переводяться в режим нормальної 
експлуатації або перетворюється в екологічно безпечну природно-технологічну 
систему.

Небезпечна речовина - хімічна, токсична, вибухова, окисна, пальна 
речовина, що представляє небезпеку для життя людей і навколишнього 
середовища, сукупність властивостей речовин та/або особливостей їх стану, 
внаслідок чого за певних обставин може бути створена загроза життю і здоров'ю 
людей, навколишньому середовищу, матеріальним і культурним цінностям.

Небезпечні режими роботи устаткування - режими, котрі
характеризуються такими відхиленнями технологічних параметрів від 
регламентних значень, при яких може виникнути аварійна ситуація, що 
призведе/або може призвести до руйнування обладнання, будинків, споруд.

Структурний підрозділ - ланка підприємства, яка включає колектив 
виконавців і робочих, має відокремлені, чітко визначені функції в процесі 
керівництва або виробничому процесі, які відрізняються від функцій іншої ланки,



7

і в силу цього входить як організаційно відокремлена частина підприємства у 
його структуру.

Вважаючі фактори аварії - фактори, які виникають під час аварії, здатні в 
разі досягнення певних значень завдати шкоди здоров'ю людей, навколишньому 
середовищу, матеріальним цінностям (надлишковий тиск в фронті ударної 
(вибухової) хвилі, теплове навантаження від полум'я, концентрація шкідливих 
речовин в атмосфері, воді, ґрунті і тому подібне).

3. Стисла характеристика спеціалізованого морського порту Ольвія
3.1. Загальні відомості про порт

Спеціалізований морський порт Ольвія (далі СМП Ольвія):
- заснований в 1966 році;
- розташований на південно-східному березі Бузького лиману, в 

Корабельному районі м. Миколаєва, на 107 км суднового ходу;
- відкритий для заходу іноземних суден.
З північного сходу територія порту межує з залізничною станцією 

"Жовтнева" та територією ТОВ «МСП «Ніка-Тера», з південного з 
Балабановським лісництвом.

Ситуаційний план порту наведено на рис. 1.
Згідно додатку № 4 «Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів» № 173-96, положень ДБН 360-92 ** «Містобудування. 
Забудова міських і сільських поселень» для виробничої площадки встановлений 
нормативний розмір СЗЗ. Розмір СЗЗ уточнено на підставі розрахунку, 
виконаного за ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредньїх веществ, содержащихся в вьібросах предприятий» (мова оригіналу).

Санітарно-захисна зона порту становить 500 м. Територія промислового 
майданчику порту розташована в II кліматичному районі. Рельєф ділянки 
спокійний, абсолютні позначки земної поверхні коливаються в межах 0,5 м.

Умови експлуатації: середня температура в холодний період року складає 
мінус 5 °С (мінімальна температура - мінус 22 °С), середня температура у теплий 
період року складає плюс 23,9 °С (максимальна температура - плюс 40,1 °С).

Атмосферні навантаження на конструкції будівель і споруд прийняті у 
відповідності з ДБН В. 1.2-2:2006 «Навантаження і впливи».

Ґрунти представлені суглинками. Зсувні процеси відсутні.
Організація рельєфу вирішена у відповідності з будівельними і 

технологічними вимогами, наявністю транспортних шляхів і комунікацій з 
урахуванням природних умов майданчику і виконана методом проектних 
горизонталей з відводом поверхневих стоків.

Проїзди та майданчики мають бордюрний профіль з асфальтобетонним 
покриттям.

Переважні напрямки вітру в літній і зимовий період - північно-східний і 
північний відповідно. Швидкість вітру, ймовірність перевищення якої становить 
не більше 5 % , та дорівнює 6 м/с.

Кліматичні, геофізичні, геологічні, гідрогеологічні процеси та інші процеси 
природного характеру не становлять значної загрози експлуатації об’єктів порту.
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До складу об'єктів СМП Ольвія входять:
- об’єкти ДП «СК «Ольвія» та філії «Октябрьск» ДП «АМПУ»;
- об’єкти ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» - база по накопиченню 

сільгосппродукції і відвантаженню на морські судна (далі термінал).

3.1.1. Об’єкти ДП «СК «Ольвія» та філії «Октябрьск» ДП «АМПУ»
До складу об’єктів ДП «СК «Ольвія» та філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» 

входять гідротехнічні споруди, перевантажувальні майданчики, склади виробничі 
будівлі та інше.

План виробничої території ДП «СК «Ольвія» та філії «Октябрьск» ДП 
«АМПУ» наведений на рис. 2.

Гідротехнічні споруди представлені допоміжним причалом, шістьма 
вантажними причалами естакадного типу з бетонним покриттям, 
берегоукріпленням.

Стан всіх причалів визнано задовільним. Причали №№ 1 + 6  розраховані на 
навантаження першої категорії 2 т/м2, в перехідній зоні 6 т/м2, у тилу 10 т/м2.

Площа:
- території - 1710 тис. м2;
- критих складів 40 тис. м2;
- відкритих складських площ - 240 тис. м2.
Загальна кількість працівників - 820 чоловік, з них працівників філії, та 

ДП «СК «Ольвія» - 780 чоловік, Національної поліції -  40 чоловік (в найбільшу 
зміну - 500 осіб).

Номенклатура вантажів, що зберігаються на території ДП «СК «Ольвія» та 
філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» включає:

- навалювальні (глина, руда, інші);
- генеральні, у тому числі тарно-штучні (в ящиках, пакетах, палетах і 

контейнерах), колісна техніка, металовироби;
- зернові вантажі;
- лісові вантажі.
Перевантажувальна техніка ДП «СК «Ольвія» включає:
- портальні крани в/п від 10 до 40 т;
- автонавантажувачі від 1,5 до 25 тон.
У перевантажувальному процесі також використовуються гоїі-трейлери, 

тягачі та інші перевантажувальні засоби.
Основні транспортні потоки і операції:
- колісний транспортний засіб - перевантажувальна техніка - склад;
- склад - перевантажувальна техніка - трюм судна;
- колісний транспортний засіб - перевантажувальна техніка - трюм судна;
- трюм судна - перевантажувальна техніка - склад ;
- склад - перевантажувальна техніка - колісний транспортний засіб;
- трюм судна - перевантажувальна техніка.
Наявність небезпечних речовин на території ДП «СК «Ольвія» та філії 

«Октябрьск» ДП «АМПУ»:
а) дизельне паливо для потреб перевантажувальної та іншої транспортної 

техніки зберігається на складі ПММ в 4 резервуарах ємністю 25 м3:
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- З ємності по 25 м3 заповнюються дизельним паливом;
- одна ємність 25 м3 резервна на випадок НС (не заповнюються паливом);
в) кисень, ацетилен і бутан-пропан в балонах зберігаються в провітрюваних 

критих складах;
г) нафтоводяні суміші можуть перебувати під час роботи на станції 

очищення лляльних вод, пропускною здатність до 170000 м3/рік;
д) лакофарбові матеріали в невеликих кількостях зберігаються на 

матеріальному складі або на місцях їх використання;
е) вантажні партії лісу накопичуються і зберігаються на відкритих 

майданчиках складів № 4 та № 6.
Завезення палива на склад ПММ і для бункерування суден флоту портового 

здійснюється автоцистернами ємністю до 20 м3. Резервний запас палива 
зберігається на складі ПММ.

Крім того небезпеку на території становлять топкові та котельні на твердому 
паливі, які призначені для опалення будівель та споруд.

Водопостачання передбачено від артезіанських свердловин.
До об’єктів адміністрації філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» належать:
- причали №№ 1-6;
- берегоукріплювальні споруди причалів №№1-2, 4-5;
- допоміжний причал;
Інші об’єкти на території утримуються ДП «СК «Ольвія». 

Перевантажувальна техніка та механізми також утримуються на балансі 
ДП «СК «Ольвія». Перевантажні процеси здійснюються робітниками ДП «СК 
«Ольвія».

3.1.2. Об’єкти ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»
До об’єктів ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» відноситься база по 

накопиченню сільгосппродукції і відвантаженню на морські судна (далі 
термінал).

База по накопиченню сільгосппродукції і перевантаження на морські судна 
призначена для прийому зернових вантажів з залізничного транспорту і 
автотранспорту, очищення, сушіння, зберігання в зерносховищах силосного типу 
і складах підлогового зберігання (4 металевих силоси місткістю 7735 м3 кожний, 
20 металевих силосів місткістю 7850 м3 кожен і 2 склади підлогового зберігання 
місткістю 120000 м3 кожен), і відвантаження на водний транспорт.

Режим роботи терміналу - цілодобовий, цілорічний.
Термінал складається з наступних технологічних об'єктів:
• вузол контролю якості сировини, що надходить, з автотранспорту, з 

виробничо-технічною лабораторією якості, обладнаний автоматичними 
пробовідбірниками;

• вузол зважування автотранспорту та обліку одержуваного вантажу;
• станція розвантаження автомобілів (СРА) для прийому зернових двома 

незалежними лініями;
• станція розвантаження вагонів (СРВ) з візіровочною станцією, розташована 

на дух залізничних коліях, забезпечує одночасне розвантаження 8 вагонів;
• вишка норійна №1;
• вишка норійна №2;
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• блок очищення зерна (2 сепаратора);
• блок сушіння вологого зерна (1 зернова сушарка, транспортні механізми);
• силос-хопер вологого зерна (2 шт.) Місткістю по 631 м3 кожний;
• силос-хопер сухого зерна (1 шт.) Місткістю 631 м3;
® блок бункерів призначений для накопичення зернових відходів і 

аспіраційного пилу;
® склад підлогового зберігання № 1 та № 2 місткістю по 120000 м3 кожний, 

транспортні галереї для завантаження і вивантаження складів;
® зерносховище силосного типу в складі 4 металевих силосів місткістю 7735 

м3 кожний, 20 металевих силосів місткістю 7850 м3 кожен, опорні вишки, 
надсилосні транспортні галереї;

• система транспортних галерей, які забезпечують подачу зернових по двох 
лініях з автоприйому і ж/д прийому на завантаження складів і силосних ємностей;

• система транспортних галерей, які забезпечують відвантаження зернових на 
судна;

• причальна галерея, обладнана 2-ма суднонавантажувальними машинами;
• вузол приймання зернових вантажів з водного транспорту;
• об'єкти виробничого та службово-допоміжного призначення.
План терміналу наведено на рис. 3.
На проектованому терміналі передбачається наступні маршрути 

транспортування зерна:
• СРА - блок очистки - блок сушіння - зерносховище.
• СРА - блок очистки - блок сушіння - блок очистки - зерносховище.
• СРА - зерносховище.
• СРА - вузол автоматичного зважування та обліку зерна - вузол

відвантаження на водний транспорт.
• СРВ - зерносховище.
• СРВ - вузол автоматичного зважування та обліку зерна - вузол

відвантаження на Водний транспорт.
• Вузол прийому з водного транспорту - зерносховище.
• Зерносховище - вузол відвантаження зерна на водний транспорт.
Приймання зерна з водного транспорту передбачено плавучим грейфером у

приймальний пересувний бункер на причалі № 4 ЄВТ. Зерно з бункера буде 
вивантажуватися на телескопічний мобільний стрічковий конвеєр КЛМ-1. 
Конвеєр КЛМ-1 буде подавати зерно на систему стрічковий конвеєр терміналу по 
яких зерно буде надходити до зерносховища терміналу.

Завантаження зерна на водний транспорт на терміналі виконується по 
системі стрічкових конвеєрів до букерних ваг та далі по стрічковим конвеєрам 
причальної галереї, зі скидним візком на суднонавантажувальні машини на 
рейковому ходу. Обладнання завантаження зерна розміщено на території № 4 
ЄВТ.

Причал № 4 ЄВТ представляє собою гідротехнічну споруду - причал з 
бетонним покриттям загальна довжина причальної лінії 280 м.

Передбачена система аспірації обладнання обігу зернових. Аспіраційні 
установки представляють собою комплекс спеціального обладнання. Аспіраційні 
установки складаються з наступних елементів: перехідного патрубка 
(пилеприймачів ). повітроводів, пиловідокремлювача, вентилятора і
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регулюючих пристроїв. Передбачено 22 аспіраційні установки, які забезпечують 
виконання технологічного процесу. Встановлені високоефективні 
пиловідокремлювачі забезпечують ГДК пилу в викидах в атмосферу.

Передбачена система автоматизації основних технологічних процесів.
За ступенем надійності і безперебійності електропостачання терміналу 

передбачено по І, II і III категорії. Для забезпечення І категорії надійності 
електропостачання, використовується дизель-генератори. До І категорії належать: 
аварійне освітлення і система пожежогасіння АБК, а також насосні 
пожежогасіння технологічних об'єктів. Технологічне обладнання комплексу 
відноситься до II категорії надійності електропостачання. Дана категорія 
забезпечується за рахунок наявністю 2 вводів живлення на РП-6 КВ, прокладкою 
ліній 6 кВ і 0,4 кВ, що взаєморезервуються, будівництвом двотрансформаторних 
підстанцій з секціонуванням на стороні 6 кВ та 0,4 кВ. Для перетворення і 
розподілу електроенергії по території терміналу передбачено три 
трансформаторні підстанції з розподільними пунктами 0,4 кВ. Для забезпечення 
необхідної категорії надійності електропостачання обрана кільцева схема 
електропостачання. Передбачені необхідні заходи з захисту електропостачання: 
заземлення, занулення, блискавкозахист та інші.

Водопостачання терміналу передбачено від існуючої тупикової міської 
мережі Ду 100, з тиском в точці підключення 2 кгс/см2. На терміналі передбачені 
наступні системи водопостачання: тупикова система господарсько-питного 
водопостачання (В0), кільцева система протипожежного водопроводу (В2). 
Система протипожежного водопостачання (В2) прийнята кільцева, з 
розстановкою на ній пожежних гідрантів. Передбачений обсяг протипожежного 
запасу води з розрахунку 3-х годинного пожежогасіння ємністю 540 м3. Запас 
води для протипожежних потреб зберігається в 2-х проектованих резервуарах, 
місткістю по 900 м3 та 400 м3. З резервуарів вода забирається пожежними 
насосами, встановленими в приміщенні насосної станції протипожежного 
водопостачання, і подається в кільцеву мережу протипожежного водопроводу з 
встановленими на ній підземними пожежними гідрантами.

Пожежогасіння силосних корпусів, силос-хоперів та норійних веж 
передбачено через сухотруби Ду 80, за якими, вода подається для одного 
пожежного струменя з витратою 5 л/с.

На терміналі передбачено газопостачання обладнання газової сушарки та 
блочно-модульної котельні адміністративно-побутового корпусу. Подача газу до 
зерносушарки передбачена по газопроводам середнього тиску 0 219x4,5 мм від 
ГРПБ. Газ подається до зерносушарок ЬА\¥8ВС226Ь до фланцевого з'єднання, 
встановленого перед фільтром блоку автоматики газоповітряних пульсуючих 
пальників, типу АР 3700, розташованих в споруді зерносушарки ЬА\¥8ВС226Ь.

3.2. Навігаційні особливості судноплавства, знаходження суден на
• ••акваторії порту

Загальні відомості, що стосуються забезпечення безпечної навігації:
- течії на акваторії порт>г практично відсутні (дрейфові до 5-10 см/с);
- хвиля на деяких ділянках акваторії СМП Ольвія може досягати 0,7 м;
- льодостав в січні - лютому;
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- середня швидкість вітру 4-5 м/с;
- навігаційний період в порту триває цілий рік, але взимку лише для суден, 

які мають сертифікат льодового класу.
Підхід суден до акваторії порту здійснюється по БДЛК.
Капітани суден, які прямують до/з СМП Ольвія, повинні враховувати, що 

згідно Правил плавання:
- по БДЛК дозволяється плавання суден завдовжки до 230 м, завширшки до 

32,5 м. Рішення щодо можливості плавання по БДЛК суден, розміри яких є 
більшими від зазначених, приймається капітаном порту (морського), до зони 
нагляду якого належить канал;

- плавання по БДЛК без використання буксирного забезпечення 
дозволяється для суден завдовжки до 200 м;

- для суден завдовжки від 200 м до 230 м плавання без використання 
буксирного забезпечення можливе при швидкості руху судна каналом не більше 
10 вузлів та обов'язковому використанні радіолокаційного проведення.

- плавання по БДЛК суден, які мають довжину більше 200 м та осадку не 
більше 8,0 м, а також суден, які мають осадку більше 8,0 м та довжину менше 200 
м, дозволяється у темний час доби при швидкості руху судна каналом не більше 
10 вузлів та обов'язковому використанні радіолокаційного проведення.

Буксир супроводу по БДЛК повинен мати потужність не менш як 3000 к/с 
та розвивати швидкість руху по каналу не менше швидкості суден, які рухаються 
по каналу (супроводжуються);

Плавання суден, характеристики яких відповідають одночасно двом 
ознакам, а саме суден, які мають довжину більше 200 м та фактичну осадку 
більше 8,0 м, у темний час доби забороняється.

Плавання танкерів з нафтопродуктами або з недегазованими танками, суден
3 вибухонебезпечним вантажем, газовозів, що мають довжину 150 м і більше та 
осадку більше 8,0 м у темний час доби забороняється.

Забороняється самостійний прохід суден по БДЛК з несправним якірним 
пристроєм, з диферентом на ніс, з диферентом на корму більш 3 м, з креном 
більше 5 градусів, при обмеженій видимості - з несправною радіолокаційною 
станцією. *

Дозвіл на проходження каналом надається Оперативним центром філії 
"Дельта-лоцман" ДП «АМПУ» через ЦПРДС "Російська коса" на підставі 
підтвердження капітана порту про прийняття судна або про те, що судно має 
дозвіл на вихід з порту.

Керівництво судном при буксируванні і швартових операціях здійснюється 
його капітаном незалежно від того, чи працює воно своєю машиною чи ні. До 
початку операції по проведенню буксирування, її керівник погоджує з капітанами 
суден, що беруть участь у тяговій операції, порядок її проведення. Кількість 
буксирів для швартовних операцій визначає капітан судна за погодженням з 
лоцманом та з СКП. Швартовні операції в акваторії порту при вітрі силою більше 
6 балів (12,3 м/с) не проводяться. Для суден з виведеними головними двигунами, 
рульовими і якірними пристроями введені обмеження для швартовних операцій -
4 бали (6,7 м/с). Прихід і відхід всіх суден незалежно від прапора й 
приналежності оформляється інспекцією державного портового нагляду (далі -
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ІДПН) філії "Октябрьск”. Кожен рух суден у портових водах під час льодової 
компанії може здійснюватися тільки з дозволу капітана порту.

Порт може приймати судна (універсальні, контейнеровози, типу Ро-Ро і 
балкери) з осадкою до 10 м, довжиною судна до 230 м, вантажопідйомністю до 
40 тис.т. Характеристики найбільших судів в таблиці 1.

Таблиця 1. Характеристики найбільш оброблюваних суден
Тип судна Д овж и 

на,
м

Ш и 
рина

м

Сер. 
осад
ка, м

Дед-
вейт, т

Д овж и н а х  
ш ирина 

найбільш ого 
вантаж ного 

трю м а, м

Запас палива: 
у с ь о го /в  

найбільш ом у 
танку, т

Універсальне судно 
(аналог "Г ерої 
Панфі ловці"

162,3 22,2 3,58 13499 29,6 х 22,2 1007/434

Контейнеровоз 
(аналог Капітан 
Сахаров)

130 17,3 3,27 5720 26,6 х 17,3 495/ 182

Ро-ро (аналог 
Академік Туполев)

119 19,4 3,06 4200 38,4 х 19,4 450/90

Балкер (аналог 
Капітан Панфілов)

146 20,6 3,12 14632 16x20,6 780/ 120

Швартовні операції суден в акваторії порту проводяться тільки за 
допомогою буксирів, кількість яких визначає капітан судна за погодженням з 
лоцманом. Для швартування змінний диспетчер Портового оператора забезпечує 
необхідну кількість швартувальників на причалі. При швартуванні лагом до 
іншого борту судна, останнє для прийому кінців виділяє своїх людей. Керує 
швартовщиками стивідор. Швартовна операція контролюється представником
ІДПН-

Одночасне швартування і відшвартовка суден у суміжних причалах 
забороняється. Перетяжка судна уздовж причалу проводиться у разі потреби у 
присутності портового лоцмана з залученням буксирних суден.

Швидкість підходу судна до причалів до 0,1 м/с.
При зустрічі судна, що виходять з акваторії порту, мають перевагу перед 

суднами, що входять. Постановка судна на якір здійснюється з використанням 
якірного місця № 363. На час стоянки судна в порту вивід головної суднової 
установки з експлуатації забороняється.

Охорона суден, що стоять в акваторії порту, і вантажів, що знаходяться на 
них, здійснюється судновласником.

Пасажирські операції здійснюються у допоміжного причалу.
При отриманні штормового попередження СКП повідомляє про це всі судна, 

а капітани суден зобов'язані вжити заходів для забезпечення безпеки своїх суден.
Всі судна, а також організації та особи, які перебувають на території порту, 

повинні дотримуватися вимог законодавства України щодо охорони 
навколишнього природного середовища.
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Швидкість руху транспортних засобів на території порту не повинна 
перевищувати:

- для автонавантажувачів - 15 км/год;
- для автотранспорту - 25 км/год;
- для тракторів - 10 км/год;
- для електронавантажувачів - 5 км/год.
Протипожежна безпека забезпечується дотриманням встановленого 

протипожежного режиму та виконанням вимог Правил пожежної безпеки 
України та Обов’язкових постанов по спеціалізованому морському порту Ольвія .

При навантаженні і зберіганні на території причалів небезпечних вантажів 
всі повинні керуватися правилами морського перевезення небезпечних вантажів 
(МОПОГ), а також Кодексом цивільного захисту України (Правилами пожежної 
безпеки України).

На вогненебезпечних дільницях в належному стані підтримуються добре 
видні попереджувальні і заборонні знаки.

Кожен, хто помітив загорання, повинен негайно повідомити про це в відомчу 
пожежну охорону, вказати місце пожежі і вжити можливих заходів з ліквідації 
вогнища пожежі. За протипожежну безпеку на відомчих дільницях і причалах 
відповідає їх адміністрація.

3.3» Забезпечення техногенної безпеки на території та акваторії 
спеціалізованого морського порту Ольвія

Запобігання аварій на території та акваторії порту забезпечуються належним 
станом технічної бази, суворим дотриманням технологій робіт і чіткою їх 
організацією, а також надійною системою контролю і нагляду за станом безпеки.

Організація цивільного захисту робітників та службовців на території порту 
у разі НС природного та техногенного характеру здійснюється під керівництвом 
Комісії з надзвичайних ситуацій, створеної сумісним наказом по філії 
«Октябрьск» ДП «АМПУ» з ДП «СК «Ольвія» та окремим наказом з 
ТОВ «Компанія «Євровнєшторг».

Запобігання пожежі досягається шляхом запобігання утворення горючого 
середовища і (або) запобіганням утворенню в горючому середовищі (або 
внесення в нього) джерел запалювання.

Запобігання утворення горючою середовища і розливів горючих рідин 
забезпечується:

- контролем стану технологічних трубопроводів, обладнання;
- контролем суворого дотримання технологічної дисципліни;
- контролем рівня горючих рідин в резервуарах;
- зварним з'єднанням трубопроводів, крім місць установки арматури;
- контролем 100% зварних стиків на трубопроводах неруйнівними фізичними 

методами;
- гідравлічним випробуванням трубопроводів на тиск, рівному подвоєному 

робочому тиску;
- контролем тиск}' на нагнітаючих патрубках насосів;
- улаштуванням засувок аварійного відключення трубопроводів;
- застосуванням електроустаткування, відповідно до класів зон за ПУЕ;
- улаштуванням захисту будівель та споруд від блискавки;
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- захистом від статичної електрики.
Організаційно-технічні заходи для запобігання пожежі та інших НС на 

території порту забезпечуються:
- систематичним навчанням персоналу правилам пожежної безпеки і 

запобіганням розвитку НС, проведення інструктажів і занять за програмою 
пожежно-технічного мінімуму зі здачею заліків та отриманням посвідчень;

- дотриманням вимог протипожежного режиму;
- дотриманням вимог інструкцій про заходи пожежної безпеки, правил 

проведення вогневих робіт і експлуатації технологічних установок;
- установкою знаків і плакатів для забезпечення пожежної безпеки за ДСТУ 

180 6309:2007;
- установкою пожежних щитів;
- вказівкою на вхідних дверях приміщень категорій по вибухопожежній і 

пожежній небезпеці, а також класів зон по ПУЕ;
- охороною території від проникнення сторонніх осіб.
Протипожежний захист забезпечується:
а) наявністю на території порту відомчої пожежної охорони та ДПО;
в) звуковою сигналізацією про виникнення пожежі на причалах, території;
д) планами гасіння пожежі на судні біля причалу;
е) гасінням пожежі силами і засобами ГУ ДСНС України у Миколаївській 

області: 5 ДПРЧ (Корабельного району) (телефон 53-09-55, міська АТС 1-01).
Для забезпечення безпечних і надійними умов експлуатації та ремонту 

обладнання вжиті наступні заходи:
- розташування обладнання, проходів та проїздів у відповідності з 

нормативними вимогами;
- наявність сходів і майданчиків для обслуговування обладнання та 

арматури;
- огородження сходів і майданчиків;
- відповідність конструкції сходів і майданчиків для обслуговування вимогам 

нормативних документів;
- відповідність застосовуваного інструмента всім діючим нормам безпеки.
Медичне забезпечення на території порту здійснюють:
- пункт охорони здоров’я;
- невідкладна допомога Миколаївська міська лікарня № 5, швидка медична 

допомога.
Основні сили і засоби реагування непрофесійної об’єктової аварійно- 

рятувальної служби на аварійні ситуації та аварії в порту:
а) диспетчерська служба;
б) чергові сили;
в) група ліквідації аварійного розливу забруднюючих речовин;
г) відомча пожежна охорона, ДПО;
д) БАВТ ДП «СК «Ольвія», дільниця автотранспортного забезпечення філії 

«Октябрьск», служби механізації ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»;
є) флот портовий:
ж) ланка зв’язку та оповіщення;
з) Миколаївська філія ДП «АМПУ»;
м) інші.
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Крім того для ліквідації аварії на території порту задіються формування ЦЗ:
а) оперативно-диспетчерська служба;
б) служба капітана поту;
в) невоєнізовані формування ЦЗ філії.
Основні технічні засоби для ліквідації аварійної ситуації та аварії на 

території порту:
- пожежні автомобілі;
- автотехніка порту (м/автобуси, автобуси, автокран "КАТО", автовишка та 

інші);
- засоби внутрішньопортової механізації (трактори, автонавантажувачі, інші);
- засоби механізації ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»;
- плавзасоби флоту портового, плавзасоби сторонніх організацій 

(нафтосміттєзбірник НМСК 101 Миколаївського МТП, інші).

3.4. Схема технологічних блоків (структурні підрозділи) порту
Особливість розміщення виробничих і господарських об'єктів в порту і 

характер виконавчих робіт з небезпечними речовинами диктують необхідність 
застосування територіально-адміністративного підходу для визначення складу 
технологічних блоків спеціалізованого морського порту Ольвія.

В порту виділені технологічні блоки, які при необхідності можуть бути 
ізольовані від інших блоків і приміщень порту для запобігання розвитку аварії на 
них. Крім того, при побудові схеми технологічних блоків також були враховані 
можливі речовини, що знаходяться в обігу на них, а також можливі небезпеки. 
Крім того при виділенні технологічних блоків врахована належність об’єктів до їх 
балансоутримувачів, а саме до філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», ДП «СК 
«Ольвія» та ТОВ «Компанія «Євровнєшторг», а також межі відповідальності 
окремих юридичних осіб на території порту.

Територія порту умовно складається з дев’яти технологічних блоків, які 
розташовані на її причалах і акваторії:

2. Об’єкти відповідальності філії «Октябрьск» Д П  «АМПУ»
Блок № 1 - Причали №№ 1-6,  склади та складські майданчики в районі 

цих причалів; *
Блок № 2- Допоміжний причал з його інфраструктурою;
Блок № 5- Адміністративно-побутові будівлі, енергогосподарство і 

комунікації на території ДП «СК «Ольвія» та філії «Октябрьск» ДП 
«АМПУ»;

Блок № 9- Акваторія порту;
2. Об’єкти відповідальності Д П  «СК «Ольвія»:

Блок № 1 - Причали №№ 1-6,  склади та складські майданчики в районі 
цих причалів;

Блок № 2 - Допоміжний причал з його інфраструктурою;
Блок № 3- Станція очищення лляльних вод;
Блок № 4 — Котельні та топкові на твердому паливі;
Блок № 5 - Адміністративно-побутові будівлі, енергогосподарство і 

комунікації на території ДП «СК «Ольвія» та філії «Октябрьск» ДП 
«АМПУ»;

Блок № 6 - Склад ПММ і АЗС;
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Рис» 4» Схема технологічних блоків (структурних підрозділів) 
спеціалізованого морського порту Ольвія

3. Об’єкти відповідальності ТОВ «Компанія
Блок№  7 -  Об’єкти обігу зернових ТОВ «Компанія «Євровнєиїторг»;

Блок № 8 -  Система газопостачання терміналу ТОВ «Компанія
«Євровнєшторг».
Схема технологічних блоків (структурних підрозділів) наведена на рис. 4.
Технологічні блоки, що пов'язані між собою, залізничними гілками, 

автодорогами, електричними комунікаціями, засобами зв'язку, спостереження і 
контролю режиму роботи обслуговуються спеціально підготовленим і 
атестованим персоналом філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», персоналом ДП «СК 
«Ольвія» та персоналом ТОВ «Компанія «Євровнєшторг».

Характеристика технологічних блоків (структурних підрозділів) порту 
наведена у таблиці 2. Основна технологічна схема обробки вантажного судна 
представлена на рис. 5.
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Таблиця 2. Характеристика технологічних блоків спеціалізованого
морського порту Ольвія

№
блока

Наймену
вання
блоку

Склад блоку Границі блоку

Об’єкти відповідальності філії «Октябрьск» ДП «АМПУ»
9 Акваторія

порту
Водний простір, відведений у 
встановлених межах порту в 
користування.

Кордони причалів порту. 
Умовні лінії, що 
відокремлюють 
акваторію порту від 
решти водної поверхні 
Бузького лиману.

Об’єкти сумісної відповідальності філії «Октябрьск» ДП «АМПУ»
та ДП «СК «Ольвія»

1 Причали 
№№ 1 - 6, 

склади і 
складські 

площадки в 
районі цих 
причалів

- причали №№ 1-6, на палях;
- складські приміщення для 
насипних і генеральних вантажів;
- складські майданчики для 
контейнерів, генеральних і 
насипних вантажів;
- портальні крани і інша 
перевантажувальна техніка;
- залізничні і автомобільні під’їзні 
шляхи.

Кордон причалів. 
Умовна лінія, що 
відокремлює причали 
№№ 1 -6  від решти 
території філії. 
Автомобільні проїзди. 
Під'їзні залізничні колії.

2 Допоміж
ний причал 

з його 
інфраструк

турою

- допоміжний причал;
- місце бункерування суден 
портового флоту 3 допомогою 
автоцистерн;
- автомобільні під'їзні шляхи;
- судна флоту портового, 
пришвартовані у допоміжного 
причалу; *

Кордон причалу. 
Умовна лінія, що 
відокремлює причал від 
решти території філії. 
Автомобільні проїзди. 
Під'їзні залізничні колії.

5 Адміністра
тивно- 

побутові 
приміщення 
енергогос
подарство і 
комунікації 
на території 

ДП «СК 
«Ольвія» та 

філії
«Октябрьск

ДП
«АМПУ»

територія порту, на якій 
розташовані:
- будівля управління порту;
- будівля поліції охорони;
- адміністративно-побутові 
будівлі;
- їдальня;
- автобаза;
- електропідстанції;
- гараж БАВТ;
- механічні майстерні;
- електрогосподарство;
- навіси:
- склад МТП,

Огорожа території. 
Умовна лінія, що 
відокремлює територію 
блоку № 5 від решти 
території порту. 
Автомобільні проїзди. 
Під'їзні залізничні колії. 
Двері і в'їзні ворота 
будівель.
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- автомобільні і залізничні шляхи.
Об'єкти відповідальності ДП «СК «Ольвія»

3 Станція
очищення
лляльних

вод

- 6 вертикальних сталевих 
резервуарів місткістю по 200 м3;
- насосна;
- система трубопроводів з 
арматурою.

Умовна лінія, що 
відокремлює станцію від 
решти території. 
Запірна арматура на 
трубопроводах. 
Обвалування. 
Автомобільні під'їзні 
шляхи.

4 Котельні та 
топкові на 
твердому 

паливі

Будівлі та приміщення котелень і 
топкових з обладнанням:
- котельня ПСТБ-200;
- котельня ПСТБ-70;
- котельня мех. майстерень;
- котельня ГВМ;
- топкова управління;
- топкова розплідника;
- котельня автобази;
-топкова складу 1;
- топкова складу 4;
- топкова складу 6.

Будівля та приміщення 
котелень та топкових.

6 Склад
ПММ і АЗС .

- 4 горизонтальних сталевих 
резервуарів по 25 м3;
- роздаткові колонки з насосами;
- естакада для зливу палива з 
автоцистерн.

Обвалування. Огорожа. 
Арматура на 
трубопроводах.

Об’єкти відповідальності ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»
7 Об’єкти

обігу
зернових

Об’єкти, що розміщені на 
території терміналу ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг» *
- СРВ;
-СРА;
- зерносховище силосного типу;
- склади підлогового зберігання;
- блок очистки та сушки зерна;
- навантажувальне обладнання 
причалу № 4 ЄВТ.

Територія терміналу

8 Система
газопоста

чання
терміналу

ПІГРП, зовнішні газопроводи, 
обладнання газової зерносушарки, 
обладнання газової блочно- 
модульної котельні

Територія терміналу. 
Запірна арматура на 
газопроводах.
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Швартування судна біля причалів №№ К  6,4 ЄВТ з урахуванням рекомендованої 
схеми швартування, особливостей судна і погодних умов 

(судно, філія "Дельта-лоцман" ДП «АМПУ» , буксири флоту портового, стивідор
з швартовною командою)

Ретельна перевірка стану 
перевантажувальної техніки, яка 

буде задіяна у вантажних операціях і 
контроль готовності 

обслуговуючого персоналу до 
здійснення безпечного 

навантаження через причали 
№1/2/  3/ 4/ 5/ 6, 4 ЄВТ на судно 

(ст. стивідор)

Спільна перевірка та узгодження умов 
стоянки і навантаження судна біля 

причалу представниками вантажного 
району та екіпажу судна. 
Підготовка та узгодження 

спільного плану навантаження 
(судно, ст. стивідор)

Подача вантажу 
на судно по 

погодженому плану 
(диспетчер 
портового

оператора, стивідор, 
докери,судно)

І
Злив баласту у 

відповідності з дозволом 
Державної 

інспекції охорони 
моря (судно)

Здача нафтовміщуючих вод і 
залишків на плавзбірник 

(при необхідності) 
(судно, флот портовий)

Забезпечення безпечної 
стоянки судна біля причалу 

(судно, філія "Дельта-лоцман" ДП «АМПУ», 
буксири

флоту портового, стивідор)

т
Відшвартовка судна від причалу з урахуванням його особливостей

і погодних умов
(судно, філія "Дельта-лоцман" ДП «АМПУ», буксири флоту портового, стивідор порту

з швартовною командою)

Рис. 5. Технологічна схема обробки вантажного судна.
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3.5. Короткий опис технологічних блоків (структурних підрозділів) порту 
Визначення переліку можливих ситуацій на них

3.5.1. Блок № 1. Причали №№ 1-ї- 6, склади та складські майданчики в районі
цих иричалів

(об’єкти відповідальності ДП «СК «Ольвія» та філії «Октябрьск»
ДП «АМПУ» )

Загальні положення
Блок № 1 включає в себе:
а) причали № № 1 ч- 6, на яких знаходяться:
- складські приміщення для насипних і генеральних вантажів;
- складські майданчики для генеральних і насипних вантажів;
- перевантажувальна техніка;
- залізничні і автомобільні під'їзні шляхи;
б) транспортні судна, пришвартовані біля причалів №№ 1+- 6 (пов'язані 

вантажними технологічними потоками з причалами).
Найбільша чисельність персоналу в районі блоку № 1 складає 50 чол.
Основна небезпека блоку
Основною небезпекою блоку є:
- можливість пожежі деревних матеріалів, які можуть накопичуватися і 

зберігається до навантаження на транспортні судна;
- можливість пожежі на транспортному судні або судні флоту портового у 

будь-якого з причалів;
- наявність перевантажувальної техніки і рухомого залізничного складу;
- використання електрики, кисню і зрідженого газу в балонах, рідкого палива 

та лакофарбових матеріалів для ремонтних потреб технологічного блоку № 1.
Прогнозування аварійних ситуацій і аварій
Пожежа при проведенні ремонтних робіт або робіт з киснем, паливно- 

мастильними або лакофарбовими речовинами на причалах № 1-К> може статися в 
результаті порушення встановлених протипожежних регламентів.

Пожежа лісоматеріалів на відкритому/ закритому складі може відбутися 
через самозаймання або грубе порушення протипожежних норм. Якщо не вжити 
невідкладних заходів при будь-якому локальному спалаху, то воно може 
перерости в масштабну пожежу. Основні заходи безпеки - суворе дотримання 
протипожежних вимог, у тому числі:

а) негайно:
- перший помітивший повідомляє про загоряння або загрозу загоряння;
- зупинити виробничий процес до усунення причин загрози загоряння;
- повідомити про спалах/ загрозу загоряння/ пожежу згідно інструкції 

«Порядок надання інформації...»;
б) взаємодіяти з судовими екіпажами і посадовими особами на сусідніх 

територіях технологічних блоків з питань запобігання пожежі.
Скидання забруднюючих речовин, у тому числі нафтопродуктів, на 

акваторію, пов'язане з порушенням суднових операцій з нафтопродуктами або з 
поломкою перевантажувальної техніки.

У разі розсип}7 на території блоку № 1 будь-якого вантажу, що представляє 
небезпеку для водного середовища, слід запобігти його скидання на акваторію і 
негайно організувати очищення причалу/палуби судна від розсипаного вантажу.
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Для зниження ймовірності потрапляння сипучого вантажу на акваторію, 
простір між причалом і бортом судна, що завантажується, на період вантажних 
операцій слід перекривати спеціально навішеним брезентом.

Місця зберігання сипучих вантажів необхідно огороджувати бетонними 
блоками.

Найбільш ймовірні причини аварійних ситуацій і аварій на території 
технологічного блоку № 1:

- порушення встановлених технологічних регламентів зберігання і 
перевантаження небезпечних вантажів;

виконання робіт з використанням несправного технологічного 
устаткування, пристосувань і пристроїв;

- необережне поводження з вогнем;
- порушення правил будови та експлуатації електроустановок і нагрівальних 

приладів;
- підпали;
- пожежонебезпечні прояви атмосферної і статичної електрики;
- самозаймання речовин, матеріалів і ін.
Схема території технологічного блоку № 1 наведена на рис. 6.
Перелік можливих аварій
1. Пожежа при проведенні ремонтних робіт або зверненні з киснем, паливно- 

мастильними або лакофарбовими речовинами.
2. Пожежа вантажу на відкритому чи закритому складі.
3. Вплив теплового випромінювання в разі пожежі протоки дизельного 

палива.
4. Пожежа вугілля на відкритому складі на причалі в результаті 

самозаймання або необережне поводження з джерелом запалювання.
5. Пожежа на судні, ошвартованому біля причалу.
Розпізнавальні ознаки аварій
1. Полум'я в результаті пожежі на території блоку № 1.
2. Наявність розлитого дизельного палива на причалі.
3. Наявність плям дизельного палива на акваторії в результаті його

розливу. *
4. Пожежа
Засоби захисту, передбачені планами забезпечення безпеки, і оргзаходи, 

які можуть бути використані для мінімізації аварії
Навчання персоналу технологічного блоку № 1, що здійснює підтримку в 

справному стані і обслуговування всіх перевантажувальних транспортних засобів, 
майданчиків і приміщень.

Взаємодія персоналу технологічного блоку № 1 з іншими структурами порту 
в частині безпечного використання перевантажувальних засобів і залізничного 
транспорту для ефективного реагування на аварійні ситуації та аварії на причалах 
№№ 1 - 6 .  Навчання, тренування для придбання навичок та перевірки стану 
готовності до ефективного реагування на аварійні ситуації та аварії на причалах 
№ № 1 - 6 .



Акваторія  філі ї
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3.5.2. Блок № 2. Допоміжний причал з його інфраструктурою 
(об’єкти відповідальності ДП «СК «Ольвія» та філії «Октябрьск» Д ії

«АМПУ»)
Загальні положення
Блок № 2 включає в себе:

- допоміжний причал;
- місце бункерування суден флоту портового за допомогою автоцистерн;
- автомобільні під'їзні шляхи;
- судна флоту портового, пришвартовані у допоміжного причалу.
Найбільша чисельність персоналу в районі блоку № 2 становить 20 чол.

Основною небезпекою блоку є:
- можливість пожежі на судні, ошвартованому у допоміжного причалу;
- можливість розливу нафтопродукту на судні, ошвартованому у допоміжного 
причалу;
- розлив нафтопродукту при проведенні бункерувальних операцій 
автоцистернами з допоміжного причалу;
- наявність автотехніки на причалі;
- використання електрики, кисню і зрідженого газу в балонах, рідкого палива та 
лакофарбових матеріалів для ремонтних потреб технологічного блоку;
- необережне поводження з вогнем і електрикою на причалі і в конторі капітана 
порту.

Прогнозування аварійних ситуацій і аварій
Пожежа при проведенні ремонтних робіт, або виконання робіт з киснем, 

паливно-мастильними або лакофарбовими речовинами на території допоміжного 
причалу може статися в результаті порушення встановлених протипожежних 
регламентів.

Пожежа на допоміжному причалі може відбутися через самозаймання або 
грубе порушення протипожежних норм. Якщо не вжити невідкладних заходів при 
будь-якому локальному спалаху, то він може перерости в пожежу. Основні заходи 
безпеки - суворе дотримання протипожежних вимог, у тому числі:

а) негайно: *
- перший помітивший повідомляє про загоряння або загрозу загоряння;
- зупинити виробничий процес до усунення причини небезпеки загоряння;
- повідомити про пожежу згідно інструкції «Порядок надання інформації...»;
б) взаємодіяти з судовими екіпажами і посадовими особами на сусідніх 

територіях технологічних блоків з питань запобігання пожежі.
Скидання забруднюючих речовин, у тому числі нафтопродуктів, на 

акваторію пов'язано з порушенням суднових операцій з нафтопродуктами або 
бункеровок.

Запобігання розливу нафтопродуктів при бункеровках з причалу слід 
забезпечувати:
- використання тільки справних і випробуваних шлангів і їх надійних кріплень;
- узгодженою роботою берегового і суднового персоналів за апробованими 
схемами.

Найбільш ймовірними причинами виникнення аварійних ситуацій і аварій на 
території технологічного блоку .\ь 2 є:



28

порушення встановлених технологічних регламентів проведення 
бункерувальних операцій;

виконання робіт з використанням несправного технологічного 
устаткування, пристосувань і пристроїв;

- необережне поводження з вогнем;
- порушення правил будови та експлуатації електроустановок і нагрівальних 

приладів;
- підпали;
- пожежонебезпечні прояви атмосферної і статичної електрики;
- самозаймання речовин, матеріалів та ін.
Схема території технологічного блоку № 2 наведена на рис. 7.
Перелік можливих аварій
1. Пожежа при проведенні ремонтних робіт або зверненні з киснем, паливно- 

мастильними або лакофарбовими речовинами.
2. Пожежа вантажу на судні біля причалу, на автотранспорті або в 

приміщенні, розташованому на території технологічного блоку.
3. Вплив теплового випромінювання в разі пожежі протоки дизельного 

палива при бункеровках.
4. Пожежа на причалі в результаті самозаймання або необережне поводження 

з джерелом запалювання.
5. Пожежа на судні, ошвартованому у допоміжного причалу.
Розпізнавальні ознаки аварії
1. Полум'я в результаті пожежі на території блоку № 2.
2. Наявність розлитого дизельного палива на причалі.
3. Наявність полум’я дизельного палива на акваторії в результаті його 

розливу.
4. Пожежа.
Засоби захисту, передбачені проектом, оргзаходи, які можуть бути 

використані для мінімізації аварії
Навчання персоналу технологічного блоку № 2, що здійснює підтримування 

у справному стані та обслуговування всіх перевантажувальних транспортних 
засобів, майданчиків і приміщень. *

Взаємодія персоналу технологічного блоку № 2 з іншими структурами порту 
в частині безпечного використання автотранспорту і для ефективного реагування 
на аварійні ситуації та аварії на допоміжному причалі.

Навчання, тренування персоналу для придбання навичок та перевірки стану 
готовності до ефективного реагування на аварійні ситуації та аварії на 
допоміжному причалі.
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3.5.3. Блок № 3. Станція очищення лляльних вод суден 
(об’єкти відповідальності ДТТ «СК «Ольвія»)

Загальні положення
Блок № 3 включає в себе:

- 6 вертикальних сталевих резервуарів місткістю по 200 м3;
- насосну;
- системи трубопроводів з арматурою.
Найбільша чисельність персоналу в районі блоку № 3 складає до 3 чол.

Основною небезпекою блоку є:
- можливість розливу нафтопродуктів, вилучених з очищуваної води;
- можливості пожежі розливу нафтопродуктів;
- використання електрики, кисню і зрідженого газу в балонах, рідкого палива та 
лакофарбових матеріалів для потреб станція очистки лляльних вод.

Прогнозування аварійних ситуацій і аварій
Пожежа при проведенні ремонтних робіт або проведенні робіт з киснем, 

паливно-мастильними або лакофарбовими речовинами на території станції 
очистки лляльних вод може статися в результаті порушення встановлених 
протипожежних регламентів. Пожежа на станції очистки лляльних вод може 
статися внаслідок грубого порушення протипожежних норм, якщо не вжити 
невідкладних заходів при будь-якому локальному спаласі. Основні заходи 
безпеки - суворе дотримання протипожежних вимог, у тому числі:

а) негайно:
- будь-хто помітивши повідомляє про загоряння або загрозу загоряння;
- зупинити виробничий процес до усунення причин загрози займання;
- повідомити про пожежу згідно інструкції «Порядок надання інформації...»;
б) взаємодіяти з посадовими особами на сусідніх територіях технологічних 

блоків з питань запобігання пожежі.
Схема території технологічного блоку № 3 наведена на рис. 8.
Найбільш ймовірні причини аварійних ситуацій і аварій на території 

технологічного блоку № 3:
- порушення встановлених технологічних регламентів перекачування

нафтопродуктів; »
виконання робіт з використанням несправних шлангів, систем 

трубопроводів, технологічного обладнання, пристроїв;
- необережне поводження з вогнем;
- порушення правил будови та експлуатації електроустановок і нагрівальних 

приладів;
- підпал;
- пожежонебезпечні прояви атмосферної і статичної електрики;
- самозаймання речовин, матеріалів, пірофних відкладень та ін.
Перелік можливих аварій
1. Пожежа при проведенні ремонтних робіт або зверненні з киснем, паливно- 

мастильними або лакофарбовими речовинами.
2. Розлив нафти речовин.
3. Пожежа протоки нафтовмішуючих речовин.
4. Вплив теплового вішромінювання в разі пожежі на сусідньому об'єкті 

(котельня зі складом мазуту).
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Розпізнавальні ознаки аварії
1. Полум'я в результаті пожежі протоки на території блоку № 3.
2. Наявність розлитого нафтовмісного речовини.
3. Полум'я в результаті пожежі на сусідньому об'єкті.
4. Пожежа.
Засоби захисту, передбачені проектом, і оргзаходів, які можуть бути 

використані для мінімізації аварії
Навчання персоналу технологічного блоку № 3, що здійснює підтримування 

у справному стані та обслуговування станції очистки, майданчиків і приміщень.
Взаємодія персоналу станції з іншими структурами порту в частині 

ефективного реагування на аварійні ситуації та аварії на об'єкті.
Навчання, тренування персоналу для придбання навичок та перевірки стану 

готовності до ефективного реагування на аварійні ситуації та аварії на станції 
очистки лляльних вод.
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Рис.  8. Схема  технолог ічного  блоку № З
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3.5.4. Блок № 4. Котельні та топкові на твердому паливі 
(об’єкти відповідальності ДТТ «СК «Ольвія»)

Загальні положення
Блок № 4 включає в себе будівлі та приміщення котелень і топкових з 

обладнанням, а саме:
- котельня ПСТБ-200;
- котельня ПСТБ-70;
- котельня мех. майстерень;
- котельня ГВМ;
- топкова управління;
- топкова розплідника СМБ;
- котельня автобази;
- топкова складу 1;
- топкова складу 4;
- топкова складу 6.
Схема території технологічного блоку № 4 наведена на рис. 9.
Основною небезпекою блоку є можливість:
- вихід з ладу основного технологічного обладнання котелень та топкових;
- руйнування котельного обладнання і трубопроводів з гарячою водою;
- виникнення аварійних ситуацій і аварій в результаті порушення заходів 

безпеки при використанні електрики, кисню і зрідженого газу в балонах, рідкого 
палива та лакофарбових матеріалів;

- пожежа на основному обладнанні котелень та топкових.
Пожежа при проведенні ремонтних робіт або робіт з киснем, паливно- 

мастильними або лакофарбовими речовинами в результаті порушення 
встановлених протипожежних регламентів.

Основні заходи безпеки - суворе дотримання протипожежних вимог, у тому 
числі:

а) негайно:
- будь-хто, хто помітив повідомляє про загоряння або загрозу загоряння;
- зупинити виробничий процес до усунення причин загроз загоряння;
- повідомити про пожежу згідно інструкції «Порядок надання інформації...»;
б) взаємодіяти з посадовими особами на сусідніх територіях технологічних 

блоків з питань запобігання пожежі.
Причини аварійних ситуацій і аварій на території технологічного блоку № 4:
- порушення встановлених технологічних регламентів обслуговування котлів 

і систем постачання гарячої води;
- виконання робіт з використанням несправного технологічного обладнання, 

пристроїв;
- необережне поводження з вогнем;
- порушення правил будови та експлуатації електроустановок і нагрівальних 

приладів;
- підпали;
- пожежонебезпечні прояви атмосферної і статичної електрики;
- ін.
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Перелік можливих аварій
1. Пожежа при проведенні ремонтних робіт або робіт з киснем, паливно- 

мастильними або лакофарбовими речовинами.
2. Пожежа на основному обладнанні котелень та топкових.
Розпізнавальні ознаки аварії
1. Полум'я в результаті пожежі.
2. Наявність калюжі з гарячою водою.
3. Пожежа в результаті порушення норм безпеки при проведенні ремонтних 

робіт, поводженні з електроенергією.
Засоби захисту, передбачені проектом, і наказами по підприємству, які 

могли б бути використані для мінімізації аварії
Навчання персоналу технологічного блоку, який здійснює підтримування у 

справному стані та обслуговування всіх використовуваних засобів, майданчиків і 
приміщень.

Взаємодія персоналу з іншими структурами порту в частині безпечного 
використання протиаварійної техніки, систем/ пристроїв і залізничного 
транспорту для ефективного реагування на аварійні ситуації та аварії на об'єкті.

Навчання, тренування персоналу для придбання навичок та перевірки стану 
готовності до ефективного реагування на аварійні ситуації та аварії.

<8*
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3.5о5о Блок № 5. Адміністративно-побутові приміщення, енергогосподарство
і комунікації на території ДТТ «СК «Ольвія» та філії «Октябрьск» ДП

«АМПУ»
Загальні положення
Блок № 5 включає в себе територію порту, на якій розташовані:
- будівля управління філії;
- будівля адміністрації ДП «СК «Ольвія»;
- будівля служби морської безпеки;
- адміністративно-побутові блоки;
- їдальня;
- автобаза;
- трансформаторна підстанція;
- БАВТ (ГВМ);
- портові майстерні;
- електрогосподарство;
- навіси;
- склад МТЗ;
- автомобільні і залізничні шляхи.
Основною небезпекою блоку є:
- використання електрики, зберігання і використання кисню і зрідженого газу 

в балонах, рідкого палива та лакофарбових матеріалів для потреб порту;
- ремонт, обслуговування і переміщення залізничного, автомобільного 

транспорту та перевантажувальної техніки.
На території технологічного блоку № 5 існує ймовірність надзвичайної 

ситуації у разі аварій з пожежею або вибухом на територіях технологічних блоків 
№№ 1 - 4 та № 6.

Прогнозування аварійних ситуацій і аварій
Пожежа при проведенні ремонтних робіт або робіт з киснем, паливно- 

мастильними або лакофарбовими речовинами на території технологічного блоку 
№ 5 може статися в результаті порушення встановлених протипожежних 
регламентів. Пожежа в адміністративно-побутових і виробничих приміщеннях 
може відбутися через самозаймання горючих матеріалів або грубого порушення 
протипожежних норм. Якщо не вжити невідкладних заходів при будь-якому 
локальному спалаху, то він може перерости в пожежу. Основні заходи безпеки - 
суворе дотримання протипожежних вимог, у тому числі:

а) негайно:
- перший хто помітив повідомляє про загоряння або загрозу загоряння;
- зупинити виробничий процес до усунення причин загрози загоряння;
- повідомити про пожежу згідно інструкції «Порядок надання інформації...»;
б) взаємодіяти з посадовими особами на сусідніх територіях технологічних 

блоків з питань запобігання пожежі.
Найбільш ймовірні причини аварійних ситуацій і аварій на території 

технологічного блоку № 5:
порушення встановлених технологічних регламентів зберігання 

небезпечних речовин і їх використання;
виконання робіт з використанням несправного технологічного 

устаткування, пристосувань і пристроїв;



37

- необережне поводження з вогнем;
- порушення правил будови та експлуатації електроустановок і нагрівальних 

приладів;
- підпали;
- пожежонебезпечні прояви атмосферної і статичної електрики;
- самозаймання речовин, матеріалів та ін.
План території технологічного блоку наведено на рис. 10.
Перелік можливих аварій
1. Підвищення температури горючого матеріалу, самозаймання.
2. Локальна пожежа.
3. Пожежа в приміщенні.
4. Поширення пожежі на інші об'єкти порту.
5. Дорожньо-транспортна пригода на території блоку № 5 (ДТП).
Розпізнавальні ознаки аварій
1 .Дим, полум'я в результаті пожежі/ вибуху.
2. Інформація о ДТП.
Засоби захисту, передбачені проектом, і оргзаходи, які могли б бути 

використані для мінімізації аварії
Навчання персоналу господарських підрозділів порту, який здійснює 

підтримування у справному стані та обслуговування всіх небезпечних процесів, 
безумовного дотримання встановлених норм безпеки.

Взаємодія персоналу господарських підрозділів порту в частині безпечного 
використання об’єктів, обладнання, де звертаються горючі речовини, 
застосовується електроенергія, використовується рухома техніка.

Навчання, тренування персоналу для придбання навичок та перевірки стану 
готовності до ефективного реагування на аварійні ситуації та аварії на об'єктах 
господарських підрозділів порту.

*
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3.5.6. Блок № 6. Склад ПММ і АЗС 
(об’єкти відповідальності ДП «СК «Ольвія»)

Загальні положення 
Блок № 6 включає в себе:

- 4 горизонтальних сталевих резервуарів по 25 м3;
- роздаткові колонки з насосами;
- естакада для зливу палива з автоцистерн.

Місце розташування блоку - східна частина середини основної території 
порту.

Основною небезпекою блоку є операції з дизельним паливом.
На території блоку № 6 існує вірогідність:
- розливу дизельного палива;
- пожежі проливу дизельного палива;
- вибуху бензовозу або резервуара з дизельним пальним у разі пожежі. 
Причиною пожежі на складі ПММ і АЗС може бути неправильне

поводження з електрикою, інші порушення норм пожежної безпеки. 
Прогнозування аварійних ситуацій і аварій
У разі проливу палива, під час зливу з автоцистерни в ємність для зберігання 

на складі ПММ при наявності джерела запалювання може статися пожежа. Під 
впливом полум'я пожежі може перебувати автоцистерна або стаціонарна ємність 
з дизельним паливом. Якщо не забезпечити її охолодження, то в результаті 
перегріву дизельного пального в автоцистерні або ємності станеться вибух. *

На рис. 11. наведено зону поширення теплового випромінювання в разі 
пожежі протоки дизельного пального при аварії на складі ПММ.

Перелік можливих аварій
1. Розлив дизельного палива на складі ПММ і в інших місцях їх дозволеного 

зберігання.
2. Пожежа проливу дизельного палива.
3. Вибух цистерни з дизельним пальним у результаті її перегріву під дією 

променистої енергії при пожежі.
4. Пожежа/вибух внаслідок порушення норм безпечного проведення

ремонтних робіт на об'єктах складу ПММ. *
Розпізнавальні ознаки аварій
1. Полум'я, в результаті пожежі або вибуху.
2. Наявність розлитого дизельного палива на складі ПММ або на іншій 

ділянці їх дозволеного зберігання.
3. Пожежа в результаті порушення норм безпечного проведення ремонтних 

робіт на об'єктах складу ПММ і АЗС.
Засоби захисту, передбачені проектом, і оргзаходи, які могли б бути 

використані для мінімізації аварії
Навчання персоналу складу ПММ та АЗС, інших господарських підрозділів 

порту, який здійснює підтримування у справному стані та обслуговування всіх 
небезпечних процесів, що стосуються складу ПММ, безумовного дотримання 
встановлених норм безпеки.

Взаємодія персоналу складу ПММ та інших господарських підрозділів порту 
в частині безпечного проведення робіт по заправці рухомий техніки ПММ.
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Навчання, тренування персоналу для придбання навичок та перевірки стану 
готовності до ефективного реагування на аварійні ситуації та аварії на складі
ПММ.

*



Ряс.  11. Ситуаційний план р о з п о в с ю д ж е н і *  теплового  
випромінюванні  пожежі  пролнву дизельного палива на с і л а д і  ПММ і АЗС
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3.5.7. Блок № 7. Об’єкти обігу зернових ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» 
(об’єкти відповідальності ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»)

Загальні положення
Блок № 7 включає в себе територію терміналу ТОВ «Компанія

«Євровнєшторг», на якій розташовані:
- СРВ;
-ЄРА;
- зерносховище силосного типу;
- склади підлогового зберігання;
- блок очистки та сушки зерна;
- транспорті галереї;
- норійні башти;
- навантажувальне обладнання причалу № 4 ЄВТ.

Основною небезпекою блоку є операції з зерновими.
На території блоку № 7 існує вірогідність:
- самозаймання зернових при зберіганні в сховищах;
- вибуху зернового пилу в обладнанні та приміщеннях;
- порушення технологічного режиму сушіння зернових;
- порушення роботи основного обладнання (транспортерів, іншого), що може 

призвести до пожежі;
- пожежі на об’єктах обігу зернових;
- руйнування устаткування, будівель та споруд.
Причиною пожеж та вибухів на об’єктах обігу зернових є порушення 

технологічних регламентів зберігання зернових, неправильне поводження з 
електрикою, інші порушення норм пожежної безпеки.

Прогнозування аварійних ситуацій і аварій
У разі самозаймання зернових у сховищах, порушення роботи основного 

транспортного обладнання, порушення режимів сушіння зернових, інше можливо 
розвиток пожежі на об’єктах обігу зернових. Крім того до пожежі може призвести 
вибухи зернового пилу в основному технологічному обладнанні та приміщеннях. 
Внаслідок надлишкового тиску вибуху буде зруйноване основне обладнання, 
споруди. Можливо розвиток пожежі на сусідні об’єкти терміналу під впливом дії 
теплового випромінювання, а також транспортування займаного зерна на інші 
об’єкти терміналу. Крім того розвиток пожежі можливий при проведенні 
ремонтних робіт. Якщо не вжити невідкладних заходів при будь-якому 
локальному спалаху, то він може перерости в пожежу. Основні заходи безпеки - 
суворе дотримання технологічних та протипожежних вимог, у тому числі:

а) негайно:
- перший хто помітив повідомляє про загоряння або загрозу загоряння;
- зупинити виробничий процес до усунення причин загрози загоряння;
- повідомити про пожежу згідно інструкції «Порядок надання інформації...»;
б) взаємодіяти з посадовими особами на сусідніх територіях технологічних 

блоків з питань запобігання пожежі.
Найбільш ймовірні причини аварійних ситуацій і аварій на території 

технологічного блоку № 7:
- порушення встановлених технологічних регламентів зберігання зернових і 

їх використання;
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виконання робіт з використанням несправного технологічного 
устаткування, пристосувань і пристроїв;

- необережне поводження з вогнем;
- порушення правил будови та експлуатації електроустановок і нагрівальних 

приладів;
- підпали;
- пожежонебезпечні прояви атмосферної і статичної електрики;
- самозаймання речовин, матеріалів та ін.
План території технологічного блоку наведено на рис. 12.
Перелік можливих аварій
1. Підвищення температури горючого матеріалу, самозаймання.
2. Локальна пожежа.
3. Пожежа в приміщенні.
4. Поширення пожежі на інші об'єкти терміналу.
5. Вибухи зернового пилу, руйнування обладнання та будівель.
6. Пожежа на судні
Розпізнавальні ознаки аварій
1 .Дим, полум'я в результаті пожежі/ вибуху.
Засоби з а х и с т у , передбачені проектом, і оргзаходи, які могли б бути 

використані для мінімізації аварії
Навчання персоналу господарських підрозділів терміналу, який здійснює 

підтримування у справному стані та обслуговування всіх небезпечних процесів, 
безумовного дотримання встановлених норм безпеки.

Взаємодія персоналу господарських підрозділів терміналу, інших суб’єктів 
господарювання в частині безпечного використання об’єктів, обладнання, де 
звертаються горючі речовини, застосовується електроенергія, використовується 
рухома техніка.

Навчання, тренування персоналу суб’єктів господарювання для придбання 
навичок та перевірки стану готовності до ефективного реагування на аварійні 
ситуації та аварії на об'єктах господарських підрозділів терміналу, порту.

*



Рис. 12. Місця найбільш вирогідніїх аварій на виробниче
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3.5.8. Блок № 8. Система газопостачання терміналу 
ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»

(об’єкти відповідальності ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»)
Загальні положення
Блок № 8 включає в себе об’єкти системи газопостачання терміналу ТОВ 

«Компанія «Євровнєшторг», на якій розташовані: ШГРП, зовнішні газопроводи, 
обладнання газової зерносушарки, обладнання газової блочно-модульної 
котельні.

Основною небезпекою блоку є операції з використання природного газу.
На території блоку № 8 існує вірогідність:
- виходу з ладу основного обладнання системи газопостачання;
- підвищення тиску на газовому обладнання;
- розгерметизація газового обладнання, витік газу;
- утворення вибухонебезпечної концентрації газу на відкритому просторі, у 

приміщенні;
- вибуху при наявності джерела займання;
- факельному горінні струменю газу;
- порушення роботи основного газового обладнання, вибухи в обладнанні;
- пожежі на об’єктах терміналу;
- руйнування устаткування, будівель та споруд.
Прогнозування аварійних ситуацій і аварій
У разі порушення роботи основного газового обладнання, можливий 

розвиток аварій з пожежами та вибухами. Внаслідок надлишкового тиску вибуху 
буде зруйноване основне обладнання, споруди, будівлі. Можливо розвиток 
пожежі на об’єктах терміналу під впливом дії теплового випромінювання від 
факельного горіння струменю газу, а також від вибуху. Якщо не вжити 
невідкладних заходів при будь-якому локальному спалаху, то він може перерости 
в пожежу. Основні заходи безпеки - суворе дотримання технологічних та 
протипожежних вимог, у тому числі:

а) негайно:
- перший хто помітив повідомляє про загазованість, загоряння або загрозу

загоряння; *
- зупинити виробничий процес до усунення причин загрози загазованості, 

загоряння;
- повідомити про пожежу згідно інструкції «Порядок надання інформації...»;
б) взаємодіяти з посадовими особами на сусідніх територіях технологічних 

блоків з питань запобігання пожежі.
Найбільш ймовірні причини аварійних ситуацій і аварій на території 

технологічного блоку № 8:
- порушення встановлених технологічних регламентів і їх використання;

виконання робіт з використанням несправного технологічного 
устаткування, пристосувань і пристроїв;

- необережне поводження з вогнем;
- порушення правил будови та експлуатації електроустановок і нагрівальних 

приладів;
- підпали;
- пожежонебезпечні прояви атмосферної і статичної електрики;
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- інше.
Основні газопроводи показані нарис. 12.
Перелік можливих аварій
1. Загазованість території, приміщень.
2. Вибух.
3. Факельне горіння струменя газу.
4. Руйнування будівель та споруд.
5. Поширення пожежі на інші об'єкти терміналу.
Розпізнавальні ознаки аварій
1. Звук (хлопок), дим, полум'я в результаті пожежі/ вибуху.
Засоби захисту, передбачені проектом, і оргзаходи, які могли б бути 

використані для мінімізації аварії
Навчання персоналу господарських підрозділів терміналу, який здійснює 

підтримування у справному стані та обслуговування всіх небезпечних процесів, 
безумовного дотримання встановлених норм безпеки.

Взаємодія персоналу господарських підрозділів терміналу, інших суб’єктів 
господарювання в частині безпечного використання об’єктів, обладнання, де 
звертаються горючі речовини, застосовується електроенергія, використовується 
рухома техніка.

Навчання, тренування персоналу суб’єктів господарювання для придбання 
навичок та перевірки стану готовності до ефективного реагування на аварійні 
ситуації та аварії на об'єктах господарських підрозділів терміналу, порту.



3.5.9. Блок № 9. Акваторія порту Ольвія 
(об’єкти відповідальності філії «Октябрьск» ДП «АМПУ»)

Загальні положення
Блок № 9 включає в себе водний простір, відведений порту в користування у 

встановлених межах, і судна на акваторії порту.
Місце розташування блоку акваторія Бузького лиману, на якій розташовані:
- акваторія порту;
- зовнішній рейд порту.
Основна небезпека блоку обумовлена судноплавством на відведеній 

акваторії.
На акваторії існує ймовірність надзвичайної ситуації у разі:
- аварійної ситуації або аварії на кожному судні на підхідних шляхах, якірній 

стоянці або біля причалу порту;
- неправильних діях екіпажу судна або персоналу порту, який управляє 

безпечним переміщенням судів по акваторії порту.
Надзвичайні ситуації на акваторії можуть бути наслідком розливу 

нафтопродуктів на судні або на березі з різних причин.
Навали, посадки на мілину, вихід з ладу рульового управління судном, 

втрата ходу судном можуть відбутися також через різні причини неправильних 
дій суднового екіпажу або через непереборні обставини.

Під час льодової обстановки підвищується рівень небезпеки в результаті 
погіршення умов судноплавства на акваторії порту.

Найбільш ймовірні причини аварій, пов'язаних із судноплавством, викидами 
небезпечних речовин, пожеж і вибухів у межах технологічного блоку:

- аварії на транспортних суднах, що перебувають на акваторії порту;
- порушення "Обов'язкових постанов по порту ", у тому числі правил безпеки 

судноплавства на акваторії;
- виконання робіт з несправним технологічним обладнанням на транспортних 

суднах, що перебувають на акваторії;
- необережне поводження з вогнем на суднах, що перебувають на акваторії;
- порушення правил будови та експлуатації електроустановок і нагрівальних 

приладів на суднах, що перебувають на акваторії;
- підпал, диверсія;

пожежонебезпечні прояви атмосферної і статичної електрики; 
самозаймання речовин, матеріалів та ін. на суднах, що перебувають на акваторії 
порту.

Ситуаційний план акваторії наведено на рис. 1.
Місця найбільш вірогідних аварійних ситуацій на акваторії показані на рис. 

13.
Перелік можливих аварій 1. Розлив нафтопродуктів під час проведення 

бункерувальних операцій та операцій з паливом на судні.
2. Пожежа на судні.
3. Навал, зіткнення суден, посадки судна на мілину.
4. Втрата управління і/або швидкості при русі судна.
5. Поширення розлитого нафтопродукту/ нафтоподобної речовини на великі 

площі, якщо розлив не стримувати бонами.

47
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Розпізнавальні ознаки аварій
Розпізнавальні ознаки аварій, сценарії аварій і аварійних ситуацій, способи 

реагування на аварійні ситуації та аварії наведені в документах порту:
- Оперативний план реагування на надзвичайні ситуації;
- План ліквідації розливу нафти на акваторії спеціалізованого морського 

порту Ольвія;
- Технологічна інструкція з установки бонового загородження типу УКФ 

361.245.00;
- План гасіння пожежі на судні біля причалу порту.
- Розподіл функцій оперативного реагування на надзвичайні ситуації 

об'єктового рівня між структурними підрозділами порту.
Навчання, тренування персоналу для придбання навичок та перевірки стану 

готовності до ефективного реагування на аварійні ситуації та аварії на акваторії 
порту.

Засоби захисту, передбачені проектом, і оргзаходи, які могли б бути 
використані для мінімізації аварії

Судна портофлоту МТП Миколаїв і МТП Дніпробузький (залучаються за 
необхідності).

Навчання персоналу суб’єктів господарювання, гцо працюють в порту, 
взаємодії з екіпажами суден, безумовного дотримання встановлених норм 
безпеки.

Взаємодія персоналу філії з персоналом суден, які здійснюють операції з 
бункерування через причал.

Навчання, тренування для придбання навичок та перевірки стану готовності 
до ефективного реагування на аварійні ситуації та аварії на акваторії порту.
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Рис. 13. Найбільш вірогідні місця аварії на акваторії СМП Ольвія.
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3.6. Розрахунок критеріїв небезпеки аварій на території порту
3.6.1. Розрахунок критеріїв небезпеки аварій з пожежею і вибухом

Вихідні дані та розрахункові показники
Найгірші наслідки при аваріях на території порту будуть спостерігатися на 

об’єктах звернення дизельного палива (склад ПММ) та природного газу (система 
газопостачання терміналу).

Розвиток аварії для складу ПММ
Внаслідок порушення технології або локального пошкодження шлангу, 

трубопроводу, ємності стався витік дизельного палива на складі ПММ. Для 
гіршого варіанту аварії прийнятий розлив у межах обвалування. Як найбільш 
важкий варіант аварії, розглянута пожежа внаслідок проливу дизельного 
пального.

Визначаються наступні показники пожежної небезпеки:
а) зона аварійного розливу нафти, вона ж подальша зона пожежі;
б) зони небезпечних теплових навантажень при горінні дизельного палива на 

площі розливу.
Розвиток аварії для системи газопостачання
Внаслідок порушення технології або локального пошкодження газопроводу, 

стався витік природного газу на терміналі ТОВ «Компанія «Євровнєшторг». На 
відкритій території утворилася газонебезпечна вибухова концентрація. При 
наявності джерела запалювання вибух.

Визначаються наступні показники небезпеки зона небезпечного 
надлишкового тиску при вибуху ГВС.

Опис застосованих для визначення критеріїв небезпеки методик
Для критеріїв оцінки небезпеки потенційних аварій, на обладнанні, що 

входить до складу блоків порту, застосовані методики викладені нижче.
При пожежі горючої рідини у випадку руйнування резервуару, шлангу або 

трубопроводу виконані розрахунки інтенсивності теплового вішромінюванвя : 
визначені небезпечні зони теплового випромінювання.

Для розрахунку вражаючого фактору при повному руйнуванні ємності з ЛЗР 
прийнята зона аварійного розливу горючої рідини, обсяг якої дорівнює 90 : : 
обсягу цієї ємності.

Для розрахунку вражаючого фактору при проливі горючої рідини із 
зруйнованого трубопроводу (шлангу) прийнято кількість горючої рідини, яка 
може витекти за 300 с.

Для визначення зони аварійного розливу горючої рідини розглянуті два 
варіанти розливу:

а) в межах штучного огородження, внаслідок порушення технології 
перекачування пальної рідини або локального пошкодження ємності, 
трубопроводу;

б) вільний розлив горючої рідини.
Зона вільного розливу прийнята у вигляді кола (оскільки ймовірний розлив 

може статися на причалі або іншій ділянці філії, яка не має значних ухилів). 
Площа розливу горючої рідини, в разі повного руйнування ємності в якій вона 
перебувала, визначався за формулою:
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Рзр £3 • Єр • \^р,

де:
Рзр - площа зони розливу, м2;
із -  коефіцієнт розливу, м'1;
єр - ступінь заповнення ємності;
Ур -  номінальна ємність, м3.
Ступінь заповнення ємності прийнята єр = 0,9.
Коефіцієнт розливу визначено виходячи з розміщення наземного 

резервуару на місцевості : £, = 5 (при розміщенні в низині чи на рівні поверхні с 
нахилом до 1 %).

Форма зони розливу горючої рідини прийнята в вигляді кола з радіусом
Кзр.

При цьому діаметр розливу розраховано як:

К зр V Р зр • я.
При розливі в межах обвалування з внутрішніми розмірами (а) і (б) площа 

пожежі визначалася за формулою:

Для розливу дизельного пального Р зр = 25 м х 26 м = 650 м2.
Для розливу мазуту Р зр = 4 0 м х 1 5 м  = 600 м2.

Небезпечні зони теплового випромінювання при пожежах розливу 
горючої рідини визначалися в залежності від значення інтенсивності теплового 
випромінювання, кВт/м2. Як гранично допустима інтенсивність теплового 
випромінювання пожеж проливу ЛЗР і ГР для ємностей з нафтопродуктами не 
обладнаних установками охолодження, з урахуванням відомостей прийнято 
значення - 7 кВт/м2.

Небезпека теплового випромінювання пожежі у випадках з дизельним 
паливом визначалася для факельного горіння пожежі проливу.
Щільність потоку теплового випромінювання на межі зони при горінні 
нафтопродукту цп на площі розливу, кВт/м2 визначалася за формулою:

Чи -  Яф ' Робл тс, де:
Яф -  максимальна середня поверхнева щільність теплового випромінювання 

полум’я, кВтм '2;
Робл -  кутовий коефіцієнт опроміненості; 
т - коефіцієнт пропускання атмосфери.

Максимальна середня поверхнева щільність теплового випромінювання 
полум’я факелу полум’я пожежі в штиль, кВт/м2, визначається за формулою:

Яф = (335 + 7112/бр)швиг, 
де:
бр -  характерний діаметр зони проливу, м 

т  виг -  масова швидкість вигоряння нафтопродуктів, кг-с_1-м'2.
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Характерний діаметр проливу йр, м, розраховується по формулі:

4-У
а =,/■— ^  
р V я

Висота факела полум’я Н, м, вираховується по формулі:

Н = 42-сі р
N0.61

/77

Р .’л Д Л ]
де:

-3 \.■);
рв — щільність навколишнього повітря, кг ■ м '3 (приймаємо рівною 1,2 кг • м 

§ = 9,81 м • с '2 -  прискорення вільного падіння.

Кутовий коефіцієнт опроміненості Рч визначається по формулам:

К л  -  л [ К  +  К  ,
де Ру, Рн -  фактори опроміненості для вертикальної та горизонтальної 

площадки відповідно, що вираховуються за формулами:

К = ~
л

1— • агсія 
5

ґ Н н
~И '<

агсі§ \ 8 - \  
5 + 1 л/^2-1

• агсіу І(А +
(А -  1И5+1),

Р„=-71
В -1 / у

л/в2 —1
агсї£

л А -в в
(В-1).(8+1)1 Т Х М

_ (ь 2 +82 + і ) .

ґ
агс1&

І (А +1) • (5—1) 
(А-і)-(8+і)

А =
2-8

8 =
2г
сір’

де г  -  відстань від геометричного центру проливу до опроміненого об’єкту,
м.

ь =
2Н

Коефіцієнт пропускання атмосфери визначався за формулою:

т = е х р [ -  7 ,0  -10 4 • (г  -  0 ,5<7)].
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Визначення параметрів небезпечної зони при утворенні «вогняної кулі» в 
результаті випарення ЛЗР з п о в е р х н і п р о л и в у .

Для випадку утворення "вогняної кулі":
а) ефективний діаметр "вогняної кулі" визначається за формулою:

0 5 =5,33 • т 0*303, м

де т  - маса парів ЛРЗ в повітрі;
б) час існування «вогняної кулі» визначається по формулі:

Т = 0,92 • т 0303 с,
в) коефіцієнт пропускання атмосфери т визначається по формулі:

т — ехр • [ - 7,0 ■ 104 (V г2 + Н2 - В5/ 2)]
де Н = Б 3/ 2 , м - висота центру "вогняної кулі" над поверхнею землі;
г, м - відстань від опромінюваного об'єкта до точки на поверхні землі 

безпосередньо під центром "вогняної кулі";
г) кутовий коефіцієнт опроміненості Рц визначався за формулою:

11/ Р>3 + 0,5
рч= ------------------------------------- ;

4 • [(Н/Бз + ОД^ + Сг/Вз)2]1’5

д) інтенсивність теплового випромінювання я визначається за формулою:

д = Ег • Рс, • т кВт;

де Еґ= 450 кВт/м2.

Розрахунок значень критеріїв небезпеки 
пожежі і вибуху проливу горючої рідини

Загальні положення
При проливі горючої рідини з подальшою пожежею визначалися наступні 

показники пожежної небезпеки: *
а) зони аварійного розливу горючих рідин, тобто наступні зони пожежі;
б) зони небезпечних теплових навантажень при горінні рідини на площі 

розливу.
Аварія з розливом дизельного палива на складі ПММ
Кількість розлитого дизельного палива у разі скидання на складі РІММ 

прийнята рівною V = 6 м3 (пролив з шлангу 100 мм за 300 с). Для розрахунку 
згідно використаної методики товщина розлитого шару дизельного палива 
прийнята Ь = 5 см, а площа розливу визначена за формулою:

$ = V: її = 6 : 0,05 = 120 м2.
Для другого випадку розглянуто розлив дизельного палива при руйнуванні 

резервуару, коли весь його вміст вилився в обвалування (площа розливу, що 
дорівнює площі всередині насит', за мінусом площі резервуарів) і склала 650 м2.

Температура повітря прийнята + 39 °С, штиль.
Розрахунок
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Визначення розмірів небезпечних зон теплового випромінювання при 
пожежі проливу дизельного палива на складі ПММ.

Інтенсивність теплового випромінювання факела пожежі проливу дизельного 
палива (яп, кВт/м2), на межі зони обчислювалася за формулою наведеною вище.

Характерний діаметр проливу сі р, м, складає:
- 12,4 м для випадку розливу 6 м3;
- 28,7 м для другого випадку
ш виг -  масова швидкість вигоряння нафтопродуктів , кг-с’-м"2, для 

дизельного палива прийнята рівною 0,04 кг/ (с • м2);
рв -  щільність навколишнього повітря прийнята рівною 1,2 кг • м'3;

Максимальна середня поверхнева щільність випромінювання факела 
полум'я пожежі в штиль складе:

- Яф = 36.4 кВт-м2 для випадку розливу 6 м3;
- Яф = 23,3 кВт-м2 для другого випадку
Теплове випромінювання у разі розливу 6 м3 дизельного палива складе:
- Яп = 18,00 кВт/м2 на відстані г = 8 м ;
- Яп = 13,77 кВт/м2 на відстані г = 10 м;
- Яп -  11,19 кВт/м2 на відстані г = 11,8 м;
- Яп -  7,69 кВт/м2 на відстані г = 15,5 м;
- Яп = 4,71 кВт/м2 на відстані г = 21 м;
- Яп = 1,68 кВт/м2 на відстані г = 37 м;
Теплове випромінювання у разі розливу резервуару дизельного палива 

складе:
- Яп = 17,31 кВт/м2 на відстані г = 14,5 м;
- Яп = 16,27 кІЗт/м2 на відстані г = 15 м;
- Яп = 15,44 кВт/м2 на відстані г = 15,5 м;
- Яп = 10,14 кВт/м2 на відстані г = 21 м;
- Яп = 4,54 кВт/м2 на відстані г = 37 м;
- Яп = 3,22 кВт/м2 на відстані г = 48 м ;

Результати розрахунків теплового випромінювання пожежі проливу у разі 
проливу 6 м3 дизельного палива на складі ПММ відображені на рис. 14. 
Результати розрахунків теплового випромінювання пожежі проливу у випадку 
руйнування резервуара з дизельним паливом на складі ПММ відображені на рис. 
15.
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Рис. 14. Залежність теплового випромінювання пожежі проливу від 
відстані в разі пожежі проливу 6 м3 дизельного палива на складі ПММ



55

Рис. 15. Залежність теплового випромінювання пожежі проливу при 
розгерметизації резервуара дизельного палива на складі ПММ

У разі пожежі внаслідок проливу 6 м3 дизельного палива на складі ПММ 
параметри впливу в результаті теплового випромінювання будуть відповідати 
наведеним у таблиці 3 значенням.

Таблиця 3. Вплив теплового випромінювання
у разі пожежі проливу 6 м3 дизельного палива на складі ПММ

Ступінь враження
Відстань 
від краю 
проливу, 

м
Без негативних наслідків протягом тривалого часу 37
Безпечно для людини в брезентовому одязі 21
Сильна біль через 20 - ЗО с 15,5
Опік 1-го ступеню через 15 -  20 с 15,5
Опік 2-го ступеню через ЗО -  40 с 15,5
Займання хлопку-волокна через 15 хв. 15,5
Сильна біль через 3 -  5 с 11,8
Опік 1-го ступеню через 6 -  8 с 11,8
Опік 2-го ступеню через 12 -  16 с 11,8
Займання деревини (вологість 12 %) при тривалості 
опромінення 15 хв

10

Займання деревини, пофарбованої олійною фарбою по 
струганій поверхні; займання фанери

8

У разі пожежі проливу при руйнуванні резервуара з дизельним паливом на 
складі ПММ параметри впливу в результаті теплового випромінювання будуть 
відповідати наведеним у таблиці 4 значенням.
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Таблиця 4. Вплив тепл б то випромінювання пожежі проливу
дизельного палива на складі ПММ у випадку руйнування резервуару

Ступінь враження
Відстань 
від краю 
проливу, 

м
Без негативних наслідків протягом тривалого часу 58
Безпечно для людини в брезентовому одязі 40
Сильна біль через 20 - ЗО с 25
Опік 1-го ступеню через 15 -  20 с 25
Опік 2-го ступеню через ЗО -  40 с 25
Займання хлопку-волокна через 15 хв. 25
Сильна біль через 3 -  5 с 21
Опік 1-го ступеню через 6 -  8 с 21
Опік 2-го ступеню через 12 -  16 с 21
Займання деревини (вологість 12 %) при тривалості 
опромінення 15 хв

18

Займання деревини, пофарбованої олійною фарбою по 
струганій поверхні; займання фанери

14

Аварія з вибухом природного газу
Найгірші наслідки аварії можуть бути при розгерметизації підвідного 

газопроводу 0 219x4,5 мм. Розрахуємо маса газу, що може виділитися із 
системи протягом встановленого строку, необхідного для локалізації аварійної 
ситуації при аварії розрахуємо за методикою викладеною в ДСТУ Б В. 1.1- 
36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 
вибухопожежною та пожежною небезпекою».

Масу газу визначено для найгіршого сценарію, а саме для гільйотинного 
зрізу газопроводу на вводі до пункту газорегуляторного Ду 210.

Об’єм газу, що вийшов з трубопроводу при аварії розраховується за 
формулою:

Уіт = я-х
де ц -  витрата газу, що визначається у відповідності з технологічним 

регламентом в залежності від тиску в трубопроводі, його діаметру, температури 
газового середовища і т. п.;

т - час перекривання, с приймається 300 (с) для ручного перекриття.
Швидкість витікання газу визначимо критичну швидкість газу при витіканні 

для даного тиску:

де Рср =0,3 МПа = 3,0 кгс/см2 = 3,0і 104кгс/м2

у = 1 1
р ,р  0,730-3,0
г  с р

= 0,457 м3/кг;



р = 0,73 кг/м3;

к= 1,4.

Підставляючи числові значення до формули (2) отримаємо:

№КР = ,2 -9 ,81--^І--3-104 -0.457 =396,1 м/с.
V 1,4 + 1

Площу для витоку газу приймаємо рівну площі розрізу газопроводу. Витрату 
газу через даний перетин знаходимо за формулою (3)

в = ^ т “^  = 13’7 “ 3/с-
Отже кількість газу, що вийде з газопроводу становить за формулою (1):

Уіт = Я'Т = 13,7 • 300 = 4110 м3.
При щільності газу рівній 0,73 кг/ м3, маса газу, що вийде, буде становити 

3000,3 кг.
Для подальшого розрахунку приймаємо 3 т.

Для оцінки наслідків вибуху газоповітряної хмари у відкритому просторі і 
його найбільшого впливу, застосуємо метод розрахунку параметрів хвилі тиску 
при згорянні ГВС у відкритому просторі.

Виходячи з розглянутого сценарію аварії, визначається маса т (кг) газу, що 
вийшов в атмосферу з технологічного апарату.

Надмірний тиск Ар, кПа, що розвивається при згорянні ТВС, розраховується 
по формулі:

£ р = р  ( 0 8 т ,33/ г + З т 66/ г  + 5 т / г )
* *  0 4 пр пр пр 7

где: ро - атмосферний тиск, кПа (допускається приймати рівним 101 кПа
г - відстань від геометричного центру паливо-повітряної хмари, м;

шпр - приведена маса палива, кг, розрахована за формулою
шПр — (С\,|. / (Зо) Шг

де: Ос.г - питома теплота згоряння газу, Дж / кг;
Т -  коефіцієнт участі, який допускається приймати рівним 0,1;

(Зо - константа, рівна 4,52 • 106 Дж / кг;
т г. - маса природного газу, що надійшли в результаті аварії в навколишній 

простір, кг.
Результати розрахунків надлишкового тиску від вибуху природного газу 

відображені на рис. 16. Результати розрахунків імпульсу вибуху відображені на 
рис. 17.
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Відстань, м

Рис. 16. Залежність надлишкового тиску вибуху ГВС від 
відстані в разі аварії на системі газопостачання

Відстань, м

Рис. 17 Залежність імпульсу вибуху ГВС від 
відстані в разі аварії на системі газопостачання

Відповідно до розрахунку у разі аварії на системі газопостачання безпечні 
відстані для персоналу будуть спостерігатися на відстані більше 170 м. Можливо 
повне або часткове руйнування будівель та споруд на відстані до 64 м.

3.6.2. Розрахунок критеріїв небезпеки аварій з розливом нафти на акваторії
порту

Загальні положення
За інформацією Міжнародної морської організації (ІМО) та відомостей 

інших міжнародних організацій, які мають відношення до перевезень нафти 
морем, випливає, що при всіх зусиллях, які вживаються для повного виключення
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випадків аварій та розливів нафти, ймовірність цього досі існує. Разом з тим 
постійне проведення заходів з безпеки і запобігання забруднення на суднах, у 
компаніях, які управляють судами, і в портах дозволяє знижувати ймовірність 
аварійності і розливів нафти в т о м у  числі.

Розливи нафтопродуктів і подібних речовин, таких як рослинні олії 
відбуваються:

- в результаті аварій танкерів (аварійні розливи);
- в результаті помилок операторів, поломок і відмов систем і пристроїв під 

час перевантажень нафти берег - судно, а також при бункеровках (експлуатаційні 
розливи).

Для оцінки ймовірності можливих розливів нафти використані методи 
розрахунків і прогнозування, апробовані ЧерноморНДІпроектом та іншими 
спеціалізованими інститутами України з аналогічних досліджень.

Оцінка ймовірності можливих розливів нафти стосовно роботи порту є 
вихідним матеріалом для:

- оцінки впливу його діяльності на навколишнє природне середовище;
- розробки організаційних схем, технологій, експлуатаційної документації, 

необхідних для зниження ймовірності розливів нафти та їх ліквідації при 
експлуатаційній діяльності.

Джерелами розливів нафти на акваторії порту можуть бути:
- транспортні судна, що заходять у порт в результаті операцій з паливом на їх

борту
- бункерувальні операції суден флоту портового.

Оцінка ймовірності розливів нафти на акваторії порту
При роботі порту можливі розливи нафти, які можуть виникнути при 

бункерувальних операціях. Частота експлуатаційних і аварійних розливів 
залежить від об'єктивних (гідрометеорологічних і навігаційних) причин і від 
суб'єктивних факторів:

- склад флоту, його вік і технічний стан;
- підготовленість і дисципліна суднових екіпажів і берегового персоналу;
- рівень і стан техніки та організації роботи на березі і на судах на акваторії 

філії.

Визначення ймовірності експлуатаційних розливів
Хоча при дотриманні всіх організаційно-технічних вимог розливів нафти не 

повинно бути, аналіз даних щодо розливів нафти в морських портах показав, що 
експлуатаційні розливи трапляються з тією або іншою частотою майже скрізь. 
Величина експлуатаційних розливів може бути до декількох десятків м2.

Найчастіше експлуатаційні розливи відбуваються через неправильні дії 
обслуговуючого персоналу на березі, або на судні, а кількість розлитої при цьому 
нафти обчислюється кількома кілограмами.

При більш серйозних інцидентах під час вантажних операцій з танкером 
(порушення щільності фланцевого з'єднання, розрив труби/шлангу та інше) 
величина розливу в порт}7 може скласти 0,5 м3 (оцінний розрахунок наведений 
нижче).

Причиною експлуатаційних розливів можуть бути:
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- відхилення від встановлених організаційних схем і технологій, як на судні, 
так і на березі;

- неузгодженість лій берегового і суднового персоналу під час 
бункерувальних операцій:

- недосконалість діючих на березі і на судні організаційних схем і 
технологій;

- відмови і поломки судового/ берегового устаткування і систем;
- складні метеоумови та ін.
Ймовірна частота експлуатаційних розливів нафти 8еп, які можуть статися 

при бункеровках через причал залежить від обсягу бункеровок. Значення 8еп 
визначені розрахунковим шляхом на основі аналізу даних по експлуатаційним 
розливам нафти в портах. Причали порту розташовані на закритій, захищеній від 
хвилювання акваторії, що знижує ймовірність пригод з розливами нафти по 
гідрометеоумовам.

Загальна інформація про розливи нафти при морських перевезеннях
Як вже згадувалося, на ймовірність викидів нафти істотний вплив має обсяг 

її перевалки, гідрометеорологічні і навігаційні умови (хвилювання, вітри, 
видимість, льодова обстановка). Великі аварії з розливами нафти - неправильна 
подія. Проте, враховуючи, що такі аварії можуть призвести до великих розливів, 
оцінка аварійності на морських судах представляє особливий інтерес.

Причинами аварій, які призводять до великих розливів нафти, є помилки 
людей, відмови та поломки, а також несприятливі погодні умови, в результаті 
яких відбуваються:

- зіткнення судів (для умов філії подія майже неймовірна);
- дотику і навали судів (для умов філії подія майже неймовірна);
- вибухи і пожежі на судах (подія малоймовірна);
- переливи і протікання при перекачуванні вантажу і бункеровках.
Ймовірність розливу нафти при експлуатаційних операціях вище, ніж при

аваріях судів, але кількість розлитої нафти вище при аварії.

Прогнозування можливих розливів нафти при аваріях судів
Визначення ймовірності розливів нафти відноситься до найбільш важких 

прогнозів. Це обумовлено різноманіттям факторів, що впливають на аварійність 
судів взагалі і на аварійність з розливами нафти зокрема. До таких факторів, як 
вже згадувалося, відносяться умови плавання, течії, капризи погоди, навігаційні 
умови, особливості судна, помилки суднового екіпажу, зміни рівня води і т.п.

Визначення ймовірності розливів виконано з урахуванням викладеного у 
згаданих вище дослідженнях і ґрунтується на застосування математичних методів 
розрахунків теорії ризику, сучасної теорії статистики, теорії граничних розподілів 
для сум незалежних випадкових змінних і т.п.

Для судів віком менше 15 років ймовірність аварій на 100 суднових років (1 
раз в рік на 100 суден) складе в середньому 8а = 3,48 рази, у тому числі:
- в прибережній зоні 8а’= 2,48 рази (включаючи порти і підхідні шляху до них);
- у морі 8а’ -  1 раз.

Ймовірні причини аварій:
- рух судна 8а ” = 2,48 рази:
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- внутрішньосуднові 5а " І газ 

Ймовірність аварій судів
З урахуванням інформації про зниження аварійності ймовірність аварій з 

розливами нафти на 100 суднових років хтя судів віком менше 15 років складе 
8ар = 0,56 рази. Всі аварії слід очікувати в прибережній зоні (включаючи порти і 
підхідні шляху до них). Оскільки для цілей цього ПЛА інтерес представляє 
ймовірність аварій тільки на акваторії порту, то для подальших розрахунків 
приймається зменшене в два рази значення 8ар1 = 0,28 рази. Якщо взяти середній 
час знаходження судна при кожному його заході до причалів філії рівним 1=1,8 
діб, то тоді ймовірність аварійного розливу нафти для кожного заходження 
визначиться за формулою:

8арсз = 8ар1 • Ксз,

де: 8ар1- ймовірність аварійного розливу нафти на 100 суднових років:
Ксз -коефіцієнт приведення, що дорівнює:

Ксз = 1,8 : (100x365) = 0,000049

Тоді ймовірність аварійних розливів на 100 суднових років, розрахована для 
суден, які будуть оброблятися через причали філії, для кожного їх заходження
складе:

8арсз = 8ар1 • Ксз = 0,28 • 0,000049 = 0,0000138 розливу/с.з.

Прогнозування обсягів розливів нафти при аваріях судів 
Аварійні розливи з судів відбуваються при порушенні цілісності корпусу і в 

тому числі паливних танків, в результаті посадки на мілину, при зіткненні, 
вибуху, розломі корпусу і т.п. чяВикид нафти при пошкодженні борту і днища 
розраховується за правилом 23 Додатка І до Міжнародної конвенції МАРПОЛ 
73/78, з урахуванням конструктивних особливостей судна.

Найбільший передбачуваний, але малоймовірний, обсяг розливу нафти при 
аварії з універсальним судном типу "Герої Панфіловці" становить цз = 400 м3. У 
разі аварії з суховантажем з його паливних танків може витекти до 100 м3 
нафтопродукту.

Прогнозування розливів нафти при експлуатаційних операціях біля
причалу

Як вже зазначалося, розливи нафти в місцях її перевалювання при 
транспортуванні морем відбуваються внаслідок неправильних дій екіпажу судна і 
берегових працівників під час вантажних операцій (перелив танка), а також в 
результаті розриву шлангу та інше (при бункеровках, зачисних роботах, здачі 
нафтовмістних відходів, баластних операціях).

Обсяги разових експлуатаційних розливів нафти менше, ніж при аваріях. 
Частіше відбуваються розливи об'ємом від кількох до 0,1 м3 нафти. Значно рідше
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трапляються розливи віл 0.1 до 0,5 м3. Розливи нафти обсягом понад 0,5 м3 
трапляються вкрай рідко.

Для цілей цієї роботи з безліччю розглянутих методик для визначення 
ймовірності експлуатаційних розливів прийнята методика, побудована на 
матеріалах, схвалених ІМО.

Згадана методика відносить всі експлуатаційні розливи до трьох категоріях:
- розливи, пов'язані з навантаженням та розвантаженням нафти 

("експлуатаційні розливи");
- розливи, пов'язані з бункеруванням в портах ("бункерувальні розливи");
- розливи, пов'язані з будь-якими іншими операціями: баластування, мийка 

танків та інше ("змішані розливи").
Застосована методика дає можливість визначати рівень ризику (або 

ймовірність) розливу нафти в порту, враховуючи:
- загальний обсяг перевалки сирої нафти і нафтопродуктів в порту як 

величини змінної, що відноситься до експлуатаційних розливів;
- загальний тоннаж зануреного і розвантаженого вантажу в одному порту 

(вантажообіг порту) як величини змінної, що відноситься до змішаних розливів.
Змінні величини 8'ер скоректовані з урахуванням виявленої тенденції 

зниження частоти і обсягів розливів, що трапилися в останні роки і прогнозу 
подальшого зменшення забруднення моря нафтою за рахунок вдосконалення 
управління охороною навколишнього середовища. Змінною величиною 8'ер, що 
використовується для оцінки частоти експлуатаційних розливів, є обсяг нафти, 
зануреної і вивантаженої в порту. Середня частота розливів для порту, з 
урахуванням обумовлених корективів, складає

8'ер = 0,0664 розливу на 1 млн. т вантажоперевалки нафтопродуктів.
Виходячи з того, що причали порту розташовуються в захищених акваторіях, 

де вплив навігаційних і гідрометеорологічних особливостей на ймовірність 
розливів менше, приймаємо для подальших розрахунків частоти експлуатаційних 
і бункерних розливів значення 8ер зменшені на 20 %.

Ймовірність експлуатаційних розливів при завантаженні та вивантаженні 
приймається в співвідношенні 2:1. Оскільки в порту здійснюється тільки 
бункерування, цю особливість у розрахунках приймати не потрібно.

На кожен 1 млн. т перевантаженою нафти середньозважена частота розливів 
складе:

8'ер= 0,8 • 8зр = 0,8 • 0,0664 = 0,05312 випадку/млн.т
Факт розливу встановлюється шляхом спостереження за акваторією, за всієї 

трасою трубопроводу, спостереженнями за вантажними магістралями на судні і 
на березі і, особливо, за місцями підключення шлангів до стендеру або 
маніфольду.

Непрямий спосіб виявлення розливу - різка розбіжність свідчень 
витратомірів на судні і на нафтобазі і різкий перепад тиску в трубопроводі. Для 
цього необхідно операторам на нафтобазі і судновому екіпажу постійно стежити 
за показаннями витратомірів і манометрів, а в разі розбіжності витрат і тиску, 
негайно інформувати один одного. Можна припустити, що від моменту 
порушення цілісності трубопроводу до моменту виявлення факту розливу і 
зупинки насосів, за умови пильного несення вахти, пройде до 5 хвилин. 
Найбільша ймовірна кількість дизельного палива у разі розливу при бункеруванні
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приймається рівною 5 хвилинній витраті при середній інтенсивності 
бункерування до 5 т/год (цеп = 5 т/год : 60 хв/год • 5 хв = 0,42 т).

Крім того, в трубопроводі (від запірної арматури на судні до запірної 
арматури на автозаправнику на березі) знаходиться нафтопродукт, який може 
витекти через пошкодження. Відповідно, обсяг розливу збільшиться.

Враховуючи, що об'єкти, які здійснюють бункерувальні операції та операції 
з нафтопродуктами на борту судна, відповідають всім вимогам і технічний стан їх 
підтримується на високому рівні, розлив внаслідок розриву трубопроводу 
представляється малоймовірним.

Найбільш вірогідним видається розлив внаслідок порушення щільності 
фланцевих з'єднань, утворення тріщини або нориці в трубі.

Якщо при порушенні щільності фланцевих з'єднань утворюється 
щельовидний отвір шириною 2 мм і довжиною до 50 мм (вирвана прокладка на 
частині фланцевого з'єднання).

Зразкова витрата рідини через отвір будь-якої форми в тонкій стінці 
визначається з виразу:

Ор -  пга -л/2-ц-Нс м3 /с ;

де: - т  = 0,65 - 0,75 -  коефіцієнт витрати;
- а = 0,001 • 0,05 = 0,0005 м2 - площа отвору;
- Нс -  тиск в трубопроводі дорівнює 60 м.вод.ст.

Для танкера ця витрата при такому порушенні трубопроводу буде рівна:

0 Р = 0,7 • 0,0005 • V 2 -9,81-60 =0,012 м3/с

Якщо прийняти, що через причали порту за рік на судна подається для 
бункера О = 0,001 млн. т нафтопродуктів. Тоді ймовірна кількість інцидентів з 
розливом нафти при бункерувальних операції складе:

8ер п = О • 8'ер = 0,001 • 0,05312 = 0,00005312 розливу в рік.

Розрахунками визначено, що під час вантажних операцій у разі розриву 
вантажного шлангу або переливу танка може розлитися до 0,5 м3 нафтопродукту. 
Для визначення можливих обсягів експлуатаційних розливів в якості вихідної 
прийнята усереднена вартість разового експлуатаційного розливу, яка дорівнює 
ц'е =100 кг. Тоді річний обсяг експлуатаційних розливів нафти біля причалів 
порту складе:

цз = 8ер п • О • ц'е = 0,00005312 • 100 = 0,005312 кг/рік.

При розробці заходів на випадок ліквідації експлуатаційних розливів нафти в 
порту слід виходити з песимістичних прогнозів і приймати для розрахунків великі 
величини разових скидів нафти. Для того, щоб був достатній запас надійності при 
створенні організаційно-технологічного потенціалу для ліквідації розливів нафти
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в порту, як розрахунковою прийнята величина разового експлуатаційного розливу 
нафти, рівного 0,5 т.

Визначення ймовірності аварійних розливів
Аварійні розливи нафти в порту можуть статися в результаті аварії на березі 

або на судні, яке знаходиться біля причалу. Скидання нафти на акваторію при 
аварії на березі повинно бути практично виключене технічними рішеннями, які 
дозволять утримати розлиту нафту, і не дадуть їй потрапити в море (обвалування, 
бордюри на причалах і в інших місцях можливого скидання нафти).

Для цілей ПЛА розглядаються можливі аварійні розливи на акваторії порту, 
які можуть виникнути при аварії суден, що здійснюють перевантаження 
нафтопродуктів.

Для оцінки величини 8ар (ймовірна частота аварійних розливів нафти) в 
якості вихідного прийнято 400 суднозаходів в рік.

Питоме значення 8ар визначено розрахунковим шляхом на основі аналізу 
аварійних розливів нафти в морських портах. При цьому, за аналогією з оцінкою 
ймовірності експлуатаційних розливів нафти, враховані обставини, які дозволили 
скорегувати ймовірність аварійних розливів нафти в порту в меншу сторону 
порівняно з відповідними статистичними значеннями на аналогічних об'єктах за 
минулі десятиліття.

Ймовірність аварійних розливів, розрахована для суден, які будуть 
оброблятися у причалів порту для кожного їх заходження становить:

8арсз = 0,0000138 розливу/с.з.
Якщо порту буде відвідувати щорічно п = 500 суден, щорічна ймовірність 

аварій з розливами нафти складе:
8’арсз = п • 8'арсз = 500 • 0,0000138 = 0,0069 аварій/рік.
Тобто, для порту ймовірна одна аварія з розливом нафтопродуктів за 145 

років при обробці по 500 транспортних суден на рік.
При підготовці заходів на випадок ліквідації аварійних розливів нафти в філії 

слід виходити з песимістичних прогнозів і готуватися до прийняття дієвих 
заходів, вважаючи, що надзвичайна подія може трапитися в будь-який момент.

При цьому слід враховувати наступні обставини:
а) аварійний розлив нафти на акваторії порту і особливо великомасштабний -

неправильна подія, тому для подальших розрахунків прийнято, що усереднений 
аварійний розлив складе 0,5 м3;

б) ліквідація розливів нафти на акваторії порту проводиться на договірних 
умовах нафтосміттєзбірниками Миколаївського МТП.

Оцінка розповсюдження нафтової плями
Для цілей ПЛА, які передбачають створення потенціалу для ліквідації 

розливів нафти на акваторії порту, розглядаються оціночні значення параметрів і 
поведінки плями розлитої нафти при скиданні її об'ємом 0,5 м3. Інші обсяги 
ймовірних розливів слід розглядати як менші порівняно з розрахунковим і 
параметри для них приймати у відповідності з вказівками цього розділу. 
Характер формування нафтової плями при розливі (особливо на початковій 
стадії) залежить від обставин, за яких сталося дане скидання, властивостей 
розлитої нафти, обсягу розливу і гідрометеорологічних умов.
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Припустимо, що розлив нафтопродукту відбувається на палубі судна, а з 
палуби - за борт. У цьому випадку фронт зливу нафтопродукту може досягати 
десятків метрів, що, крім іншого, підвищує швидкість розтікання нафти по 
акваторії. Різні варіанти скидання обумовлюють різний характер поширення 
нафти на поверхні водойми. Розлита нафта буде поширюватися до тонких плівок 
також під дією сил вітру. При вітрі пляма нафти від вітрового впливу на неї, і за 
рахунок вітрової течії буде розтягуватися і переміщатися. Приблизна швидкість 
переміщення нафтової плями становить 0,03 швидкості вітру (при швидкості 
вітру 15 м/с - швидкість переміщення плями нафти близько 1,5 км/год). Під дією 
вітру пляма нафти може перейти під причал, за межі акваторії філії, на 
мілководдя, або в інше місце, де важко буде його ліквідувати 
нафтосміттєзбірником.

Біля причалів порту на період бункеровок для виключення розтікання нафти 
на великі площі та запобігання її винесення під дією вітру забезпечується 
постійна огорожа судів бонами. При огорожі судна бонами, якщо вони будуть 
розташовуватися від його зовнішнього борту на відстані близько 50 м, площа 
огородженій бонами акваторії складе приблизно 2000 - 4000 м2. У разі розливу 
нафти обсягом ц м3 на ділянці, захищеній боновими загородженнями, нафта буде 
переважно поширюватися тільки на огородженій площі, а середня розрахункова 
товщина плівки нафти в мм буде приблизно дорівнює ц : 3. З часом кількість 
нафти, що розлилася на обгородженій ділянці за рахунок випаровування буде 
зменшуватися, в'язкість розлитої нафти буде зростати, а обсяг при цьому 
збережеться або навіть збільшиться за рахунок емульгування. 
При відносно невеликих розливах, коли товщина нафтового шару буде невелика і, 
оскільки хвилювання незначне, підтікання нафти під бони малоймовірно. 
При розливі, у наступні за розливом години, нафта буде концентруватися більш 
товстим шаром з підвітряного боку бонової загородження, або у іншої 
перешкоди. Цю обставину необхідно враховувати при організації і проведенні 
робіт з ліквідації розливу.

Оцінка розповсюдження нафтової плями при розливі 0,5 м3
Якщо перешкоди для поширення нафти по поверхні водойми не буде, то на 

спокійній воді у разі розливу нафтопродукту об'ємом 0,5 м3 діаметр плями буде 
збільшуватися, поки його товщина не досягне тонких і веселкових плівок (рис. 18.)

При розливі з танкера 0,5 м3 нафти її місце через годину буде діаметром 
близько 180 м і потім площа розтікання буде значна. На площі, огородженій 
бонами і бортом судна, місце розливу займе всю поверхню між судном і 
боновими загородженнями. Примірна товщина нафтової плівки складе 0,02 мм. 
Під дією вітру основна частка розлитої нафти переміститься до підвітряної 
перешкоди, де в разі безвітряної погоди і відсутності хвилювання її збір 
нафтосміттєзбірником не складе великих трудноті в.
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Рис. 18. Приблизна зміна діаметра плями нафти при об’ємі розливу 0,5 м3

При бункерувальних операціях судно буде захищене бонами, які певною 
мірою зможуть сповільнити поширення нафти по акваторії. При аварійному 
випадку розлив нафти може відбуватися протягом декількох годин (наприклад, 
через пробоїну або тріщину на фюзеляжі корпусу). При цьому, нафта може 
підтікати під бони, або проникати через нещільності між перешкодами і при будь- 
якому напрямку і силі вітру буде поширюватися по акваторії. Якщо не вживати 
додаткових заходів щодо запобігання поширенню розливу на великі площі, 
можна очікувати, що забруднення більшій частині акваторії нафтою відбудеться 
за 1 - 2 години.

При аварійному випадку з судном, під час підходу до причалу або відходу 
від нього, коли бонові загородження не встановлені, для розливу нафти з 
пошкодженого танка практично ніякої перешкоди немає. Забруднення великої 
акваторії відбудеться швидше. При великому розливі нафти оперативна установка 
бонового загородження безпосередньо навколо аварійного судна є єдино 
правильним заходом протидії поширенню розливу на значну площу.

Отже, ефективною мірою буде установка бонових загороджень в наступних 
місцях, а саме:

- на шляху переміщення нафтової плями;
- перед ділянками акваторії, де збір розлитої нафти буде ускладненим.



67

4. Класифікаційні ознаки мож ливих  надзвичайних ситуацій на території 
технологічних блоків (структурних підрозділів) порту

Відповідно до ДК 019:2010 «Класифікатор надзвичайних ситуацій» на
території порту можливі НС (аварії) з кодами наведеними у таблиці 5. 

Таблиця 5.
Код НС Назва НС

10000 НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ХАРАКТЕРУ

10100 НС (катастрофи) на транспорті
10110 НС на транспорті з викиданням (загрозою викидання) 

небезпечних та шкідливих речовин
10114 НС на транспорті із загрозою розливання паливо-мастильних 

матеріалів
10140 НС на водному транспорті
10141 НС унаслідок аварії на вантажному судні
10200 НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ
10210 НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах
10211 НС унаслідок пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або 

технологічному устаткуванні промислового об'єкта
10212 НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової 

призначеності
10230 НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті
10232 НС унаслідок пожежі, вибуху на водному транспорті
10600 НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ 

І СПОРУД
10610 НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій
10620 НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої 

призначеності
10630 НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової 

призначеності
10700 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ 

СИСТЕМАХ і
10760 НС унаслідок аварії в електричних мережах
10800 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ 

ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
10840 НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та 

газифікації
20000 НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
20100 ГЕОФІЗИЧНІ НС
20110  :НС, пов'язана з землетрусом
20200 ;ГЕОЛОГІЧНІ НС
20260 ] 

(
НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод 
підтопленням)

20400 ]ГІДРОЛОГІЧНІ МОРСЬКІ НС
20420 ]ТС, пов'язана з високим або низьким рівнем моря
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20430 НС, пов'язана з раннім льодоставом або припаєм
20440 НС, пов'язана з загрозливим обледенінням суден
30000 НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНО ХАРАКТЕРУ
30400 Встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, 

установі (організації, підприємстві), житловому секторі,
транспорті

30500 Зникнення або викрадання зброї та небезпечних речовин з 
об'єктів їх зберігання, використання, перероблення та під 
час транспортування

30600 НС, ПОВ'ЯЗАНІ 3 НЕЩАСНИМИ ВИПАДКАМИ 3 
ЛЮДЬМИ

30610 НС, пов'язана з нещасним випадком під час виконання 
трудових обов'язків

Класифікаційні ознаки найбільш можливих НС (аварій) на території 
технологічних блоків (структурних підрозділів) порту наведені в таблиці 6, 
відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених 
наказом МВС України від 06.08.2018 № 658 та зареєстрованих в Мін'юсті
України 28 серпня 2018 р. за № 969/32421

Таблиця 6.
№
з/п

Опис ознаки Одиниця
виміру

показника
ознаки

Порогові
значення

1 2 3 4
1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру

1.1 Загибель або травмування людей 
(персоналу) внаслідок пожеж і вибухів 
(окрім випадків пожеж і вибухів у 
житлових будівлях та спорудах), 
руйнування підземних споруд (у тому 
числі обрушення покрівель гірничих 
виробок у шахтах)

Особа

*

Загинуло від 2 
осіб,

постраждало 
(травмовано) від 

5 осіб

1.14 Дуже серйозна аварія (катастрофа), що 
спричинила загибель або затоплення 
судна, або вимушене залишення судна 
членами екіпажу та пасажирами через 
пошкодження корпусу і втрату 
остійності під час руху

Факт 1

1.16 Дуже серйозна аварія (катастрофа), що 
спричинила сильне забруднення 
довкілля (покриття плівкою 
(нафтовою, масляною та іншого 
походження) більше 1/3 поверхні 
водного об'єкта при його видимій 
площі до 6 кв. км або більше 2 кв. км

Факт 1
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поверхні водного об'єкта при його 
видимій площі більше 6 кв. км) 
унаслідок пошкодження судна або 
суден під час їх експлуатації або у 
зв'язку з нею

1.17 Авіаційна подія (катастрофа) з 
людськими жертвами, що призвела до 
загибелі або зникнення безвісти когось 
із пасажирів, членів екіпажу або третіх 
осіб, а також у разі отримання ними 
тілесних ушкоджень зі смертельним 
наслідком

Факт 1

1.25 Пожежа (вибух), для ліквідації якої, 
крім сил та засобів пожежно- 
рятувальних підрозділів або інших 
аварійно-рятувальних служб, 
додатково залучено сили та засоби 
інших формувань цивільного захисту, 
а прямі збитки (оцінено в 
установленому законодавством 
порядку), спричинені пожежею 
(вибухом), перевищили 0,5 тис. 
мінімальних розмірів заробітної плати

Факт 1

1.36 Покриття плівкою (нафтовою, 
масляною та іншого походження) 
більше 1/3 поверхні водного об’єкта 
при його видимій площі до 6 кв. км або 
більше 2 кв. км поверхні водного 
об’єкта при його видимій площі більше 
6 кв. км

Факт 1

1.47 Обрушення понад 10 відсотків площі 
будівлі або споруди (несучих 
конструкцій будівлі) основного 
виробництва підприємства, що має 
клас наслідків (відповідальності) СС2 
або ССЗ

Факт
*

1

2. Надзвичайні ситуації природного характеру
2.3 Землетруси з перевищенням фонової 

сейсмічності на 1 бал
Факт 1

2.4 Землетруси з інтенсивністю понад 5 
балів за шкалою М8К-64 у місцях 
розміщення (знаходження) об’єктів 
підвищеної небезпеки

Факт 1

2.15 Затоплення, руйнування будівель та 
споруд у прибережній зоні та на 
узбережжі або виникнення аварійних

Факт 1
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морських подій (у тому числі наявність 
суден, що втратили хід та потребують 
льодового проведення) з причини 
впливу небезпечних 
гідрометеорологічних морських явищ 
(значного посилення вітру на акваторії 
Чорного і Азовського морів, сильного 
хвилювання на морі та на 
водосховищах, високих або низьких 
рівнів моря, появи в прибережній зоні 
важкопрохідного льоду або льодового 
покриву в аномально ранні строки, 
інтенсивного (0,7 см/год і більше) 
обледеніння суден, інтенсивного 
дрейфу та напорів льоду на берег )

3. Надзвичайні ситуації соціального характеру
ЗЛО Напад, замах на життя членів екіпажу 

морського (річкового) судна, 
викрадення (спроба викрадення), 
знищення (спроба знищення) такого 
судна; захоплення заручників на борту 
судна

Факт 1



71

5. Порядок оповіщення, зв’язку та інформування у разі загрози або
• ••виникнення аварії

Первинна інформація про виникнення або загрозу виникнення НС (аварії) та 
її наслідках на території порту подається до диспетчера (змінного) філії 
«Октябрьск» ДП «АМПУ» або до змінного диспетчера ДП «СК «Ольвія» чи до 
змінного диспетчера ТОВ «Компанія «Євровнєшторг», відповідальними 
посадовими особами філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», ДП «СК «Ольвія» чи ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг», а також окремими робітниками, що опинились на 
місці НС, чи стали його свідками. В свою чергу при отриманні повідомлення 
змінний диспетчер ДП «СК «Ольвія» чи ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» в 
першу чергу здійснює оповіщення диспетчера філії, та поступає під його 
керівництво (виконує накази та інші доручення).

Подальше оповіщення всіх аварійно-рятувальних служб порту, керівництва 
порту та інших учасників ліквідації та ліквідації аварії здійснюється диспетчером 
(змінним) філії відповідно до схеми організації зв’язку та оповіщення сил 
цивільного захисту філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», ДП «СК «Ольвія» чи ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг» (Додаток 1) та схеми оповіщення та взаємодії у разі 
виникнення НС філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», ДП «СК «Ольвія» та ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг» (Додаток 2).

Повідомлення про аварію або загрозу аварійної ситуації надходить 
диспетчеру (змінному) філії за телефоном: 6-87; 6-91; 67-54-45 або іншим 
способом (від очевидця, або відповідальної особи). Якщо повідомлення про 
аварію або загрозу аварійної ситуації надійшло іншій посадовій особі, то ця 
посадова особа зобов'язана негайно передати зміст отриманого повідомлення 
диспетчеру (змінному) філії по телефону або безпосередньо.

Інформація про аварію або загрозу виникнення аварійної ситуації повинна 
мати наступні відомості:

- місце аварії або аварійної ситуації, (наприклад: причал № 4/ склад ПММ і 
АЗС і / інше);

- аварійне обладнання або об'єкт (наприклад: трубопровід для перекачування 
дизельного палива, розвантажувальна естакада, зерносховище ТОВ «Компанія 
«Євровнєшторг», судно (назва) біля причалу № 4 ЕУТ);

- характер аварії (наприклад: пожежа/ витік дизельного палива/ скидання 
нафтопродукту на акваторію/витік природного газу);

- масштаб аварії (наприклад: локальний/ охопив частину причалу/ 
поширилася на весь причал/ аварійний об'єкт загрожує іншого об'єкта);

- кількість постраждалих (по можливості) і яка їм потрібна допомога;
- кількість людей, які опинилися в районі аварії і (по можливості)/ посаду 

прізвище старшого;
- яка потрібна допомога;
- хто передав повідомлення і наскільки воно достовірно.
Диспетчер (змінний) філії негайно передає отриману інформацію щодо 

аварійної ситуації або про загрозу аварійної ситуації згідно схеми (див. Додатки 
№№ 1, 2). Повідомлення передається по телефону або іншими доступними 
засобами.

У випадку загоряння/ пожежі/вибуху про подію невідкладно повідомляється 
по телефону черговому відомчої пожежної охорони за тел. 77-61-51, 050-493-44-
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25 (якщо пожежа сталася на території ДП «СК «Ольвія»); черговому ГУ ДСНС 
України у Миколаївській області тел. 1-01; 55-17-46; 24-71-01 або 5-ДПРЧ 
(Корабельного району) ГУ ДСНС України у Миколаївській області по тел. 53-09- 
55 (якщо пожежа сталася на території ДП «СК «Ольвія» та інших стивідорних 
компаній, що діють на території порту); начальнику філії тел. 7-22; 67-54-00; 
директору ДП «СК «Ольвія» тел. 77-61-05, 77-61-06, капітану порту тел.. 7-17; 67- 
54-10; генеральному директору ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» тел.
______________ , а також іншому керівному складу філії «Октябрьск» ДП
«АМПУ», ДП «СК «Ольвія», ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» , АРС порту та 
інщим.

У випадку аварійної ситуації (аварії) на акваторії повідомлення негайно 
передається капітану порту за тел. 7-92, 7-17; 58-97-92; 67-54-10.

При всіх аваріях на території порту в обов’язковому порядку передається 
повідомлення інспектору змінному відділу операційної діяльності служби 
організації роботи портів ДП «АМПУ» за тел. (044) 351-44-42.

При наявності інформації о постраждалих диспетчер (змінний) філії 
зобов’язаний викликати швидку медичну допомогу за тел. 103.

В першу чергу повідомлення передається:
- керівництву філії, керівництву ДП «СК «Ольвія» та ТОВ «Компанія 

«Євровнєшторг»;
- членам комісії з НС філії;
- суднам, які ошвартовані біля причалів філії (в залежності від місця й 

характеру аварійної ситуації);
- посадовим особам, які потрібні для оперативного реагування на випадок (за 

запитом керівника робіт з ліквідації аварії).
Крім того диспетчер (змінний) філії при отриманні повідомлення про аварію 

зобов’язаний повідомити наступні підрозділи порту:
- змінного диспетчера ДП «СК «Ольвія»;
- флот портовий;
- провідного інженера з цивільного захисту філії;
-БАВТ ДП «СК «Ольвія», дільницю автотранспортного забезпечення філії 

«Октябрьск», служби механізації ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»;
- чергового поліції охорони в порту;
- інші служби ЦЗ порту та непрофесійні аварійно-рятувальні служби порту.
Зв'язок з транспортними суднами підтримується через суднових агентів.
Повідомлення органів місцевої виконавчої влади та органів державного

нагляду, в тому числі при аваріях на акваторії порту, передає диспетчер 
(змінний) філії за вказівкою начальника філії -  начальника ЦЗ порту за 
телефонами:

- оперативний черговий ГУ ДСНС України у Миколаївській області тел. 
1-01,55-17-46,24-71-01;

- обласне управління Національної поліції тел. 37-41-11;
- обласне управління СБУ тел. 37-00-70;
- управління НС та ЦЗН Миколаївської ОДА тел. 24-22-23, 24-10-10;
- Чергова служба Корабельного р-на тел.60-07-51; 60-02-85 ;
- філія «Миколаївський МТП» ДП «АМПУ» тел. 50-80-05; 50-38-84
- Дніпро-Бузький МТП ООО «НГЗ» тел. 69-21-18; 69-20-11;



73

- філії «Дельта -  лоцман» ДП «АМПУ» тел. 50-09-60, 47-21-31;
- інспектор змінний відділу операційної діяльності служби організації роботи 

портів ДП «АМПУ» за тел. (044) 351-44-42 , а також на електрону адресу: 
орег.сЬег§@изра.§оу.иа за підписом диспетчера (змінного) філії «Октябрьск»

- інші.
Для зв'язку з суднами флоту портового і з транспортним флотом 

використовується 16 канал УКХ; позивний: "Ольвія" Радіо 5.
Якщо інформація про аварію або про загрозу її виникнення неповна або її 

достовірність викликає сумнів, то диспетчер (змінний) філії всіма доступними 
засобами організовує збір відомостей і додатково повідомляє їх керівництву філії 
та іншим зацікавленим посадовим особам відповідно до схеми оповіщення.

Система оповіщення обслуговуючого персоналу і посадових осіб повинна 
діяти за двома сценаріями:

а) при виникненні аварії в денний час, коли основна маса працюючих та 
інженерно-технічних працівників знаходиться на території порту, диспетчер 
(змінний) філії, після отримання інформації про аварію або загрозу її виникнення, 
оповіщає про неї робочих і посадових осіб по системі гучномовного зв'язку, 
диспетчерського зв'язку або номерним телефоном і засобами радіозв’язку порту;

б) у разі аварії чи загрози її виникнення в нічний час, святкові дні на додаток 
до перерахованого організовується негайний виклик необхідних посадових осіб 
Філії, ДП «СК «Ольвія», ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» відповідно внутрішніх 
схеми оповіщення

Для виклику використовуються телефони АТС, мобільні телефони, 
гучномовний зв'язок і наявний черговий автотранспорт порту і взаємодіючих 
підприємств.

5.1. Порядок дії диспетчера (змінного) філії при отриманні повідомлення 
про аварію або загрозу її виникнення

Д ії диспетчера (змінного) філії визначені інструкцією диспетчера 
(змінного) філії «Октябрьск» Д П  «АМПУ» про порядок дій і оповіщення під 
час виникнення НС та з отриманням сигналів оповіщення.

Дана інструкція встановлює порядок дій та оповіщення особового складу 
філії, порту у разі виникнення НС та забезпечення оперативного доведення 
сигналів (розпоряджень) у системі цивільного захисту(ЦЗ).

Оповіщення здійснюється шляхом доведення розпоряджень і встановлених 
сигналів (заходи ЦЗ) до керівництва філії, стивідорних компаній, що здійснюють 
діяльність на території порту.

Отримання сигналів оповіщення.
Для отримання сигналів і проведення оповіщення диспетчер (змінний) філії 

має такі види зв’язку, оповіщення і сигналізації:
1. Внутрішній портовий автоматизований телефонний зв’язок;
2. Міський і міжміський телефонний та мобільний зв’язок;
3. Радіозв’язок морської рухомої служби з судами в акваторії порту;
4. Апаратура факсимільного зв’язку у телефонній мережі загального 

користування;
5. Електрона пошта;
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6. Мережа звукового мовлення;
7. Система оповіщення цивільного захисту.
З отриманням сигналів (розпоряджень) диспетчер (змінний) філії 

«Октябрьск» ДП «АМПУ» повинен переконатись у достовірності отриманого 
сигналу шляхом:

- підтвердження отримання сигналу;
- встановленого порядку передачі сигналу.
Оповіщення і збір посадових осіб порту здійснюється :
- у робочій час (Ч + 0.30) - з використанням мережі звукового мовлення і 

гучномовного оповіщення, а також телефонам внутрішньопортового зв’язку
- у неробочій час (Ч + 3.00) - з використанням міського телефонного зв’язку, 

мобільного зв’язку або посильними на черговому автомобілі згідно маршрутів 
оповіщення.

Оповіщення працівників порту здійснюється керівниками структурних 
підрозділів з використанням системи “цепочка” по телефонам або мобільним 
телефонам.

Оповіщення спеціалізованих служб та об’єктових формувань ЦЗ 
здійснюється за рішенням начальника філії - диспетчер (змінний) філії.

При оповіщенні диспетчер (змінний) філії зобов’язаний використовувати 
наступні умовні позначення:

а) аварійна подія - АП;
б) аварійно морська подія - АМП;
в) дорожньо-транспортна подія з АТТ - ДТП;
г) нещасні випадки - НВ;
д) надзвичайна ситуація - НС;
е) акт незаконного втручання в діяльність порту - АНВ.
При виникненні НС на території порту інформація про всі події або кризову 

ситуацію направляється диспетчером (змінним) філії тільки з попереднім 
узгодженням з начальником філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» до відповідної 
служби:
а) про всі нещасні випадки, отруєння, аварії, ДТП - службі охорони праці
б) про всі загоряння та пожежі - службі пожежної та техногенної безпеки
в) про випадки екологічної небезпеки (про всі випадки забруднення 
навколишнього середовища акваторії, території).

Крім того:
а) при виникнення АП, АМП, ДТП, АНВ та НС оперативному черговому 
Управління з НС Миколаївській облдержадміністрації по тел. 24-22-23 та 
тел./факс 24-10-10
б) при виникненні ДТП, АМП, АНВ, НВ та НС оперативному черговому ТУ 
ДСНС у Миколаївській області
в) при виникненні АП, АМП, з небезпечними вантажами АНВ та НВ із 
смертельним випадками управління СБУ у Миколаївській області по тел. 37-00-70 
та факс 49-05-53
г) при виникненні АП, АМП та НС черговому по адміністрації Корабельного 
району по тел. 60-02-85.
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6. Порядок проведення аварійно-рятувальних робіт, інших 
невідкладних робіт під час локалізації та ліквідації аварій 

6.1. Загальні положення
Ліквідація надзвичайних ситуацій (аварій) та їх наслідків є одним з основних 

завдань цивільного захисту порту і полягає у проведенні комплексу заходів, які 
включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються в 
разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
(далі - аварій) і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування 
життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичайних 
ситуацій.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи виконуються силами 
цивільного захисту порту, службами порту та непрофесійною об’єктової 
аварійно-рятувальної службою порту, до складу яких входить:

а) диспетчерська служба;
б) чергові сили;
в) група ліквідації аварійного розливу забруднюючих речовин;
г) відомча пожежна охорона;
д) БАВТ ДП «СК «Ольвія», дільниця автотранспортного забезпечення філії 

«Октябрьск», служби механізації ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»;
є) флот портовий;
ж) ланка зв’язку та оповіщення;
з) Миколаївська філія ДП «АМПУ»;
і) сили та засоби ТОВ «Компанія «Євровнєшторг».
Крім того для ліквідації аварії на території порту задіються служби ЦЗ 

(відповідно):
а) оперативно-диспетчерська служба;
б) служба капітана поту;
в) невоєнізовані формування ЦЗ філії.
Керівництво аварійно-рятувальними роботами здійснює начальник філії 

через комісію з питань НС на території та акваторії порт (далі - КНС порту).
КНС порту є координуючим органом управління для організації і 

керівництва пошуковими та аварійно-рятувальними операціями у разі виникнення 
НС в зоні відповідальності підприємства.

КНС порту створена згідно з наказом начальника філії.
Основними завданнями та функціями КНС порту є:
а) керівництво виявленням та ідентифікацією потенційно небезпечних 

об'єктів, джерел небезпеки, зовнішніх і внутрішніх чинників небезпеки;
б) підготовка та організація виконання заходів щодо підвищення надійності 

джерел небезпеки, зниження можливості виникнення НС на території та акваторії 
порту;

в) підготовка планів реагування на НС з високим ризиком (пожежа, розлиття 
нафти, аварія з судном та ін.);

г) підготовка керівництва і членів КНС порту, органів управління всіх рівнів, 
сил і засобів аварійно-рятувальної служби підприємства для забезпечення 
тривалого функціонування підприємства та ефективного реагування у разі 
виникнення НС, включаючи вирішення наступних завдань:
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- розробка системи заходів підтримання встановленої готовності до 
реагування на НС;

- оповіщення про НС;
- розгортання сил і засобів у випадку виникнення НС на території або 

акваторії порту;
- створення і використання резервів та матеріальних ресурсів для рятування 

людей і надання їм невідкладної допомоги, евакуаційних заходів, локалізації та 
ліквідації НС та її наслідків;

- проведення навчань і тренувань для підготовки керівного складу, сил, 
засобів та персоналу філії, ДП «СК «Ольвія», ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» 
до дій в умовах НС;

- вирішення питань про залучення на договірній основі до чергування і 
негайного реагування на можливі НС сил та засобів інших підприємств.

КНС порту має право:
- безперешкодно отримувати інформацію, документацію, матеріали від усіх 

підрозділів, які необхідні для виконання обов'язків, покладених на КНС порту;
- на безперешкодний доступ на всі об'єкти, що перебувають в зоні 

відповідальності порту (в тому числі на судна), з метою виконання робіт, 
пов'язаних з ліквідацією НС;

- вимагати дотримування правил, що передбачені заходами щодо безпеки, і 
виконання рішень КНС, прийнятих для ліквідації НС в зоні відповідальності 
порту всіма особами, які перебувають в цій зоні;

- брати участь в роботі комісії з розслідування причин виникнення НС в зоні 
відповідальності порту.

Безпосередню організацію і координацію аварійно-рятувальних робіт з 
ліквідації НС здійснює штаб з ліквідації наслідків НС об'єктового рівня (далі - 
штаб з ліквідації НС), який є оперативним органом управління аварійно- 
рятувальної служби порту у разі виникнення НС.

До роботи в штабі залежно від характеру НС залучаються керівники 
аварійно-рятувальних формувань та підрозділів, що беруть участь у ліквідації НС, 
інші спеціалісти підприємств, що розміщені на території порту. Персональний 
склад Штабу з ліквідації НС визначає керівник робіт з ліквідації наслідків НС, 
який забезпечує його діяльність та встановлює режим роботи.

У своїй діяльності штаб з ліквідації НС залежно від її рівня взаємодіє із 
спеціальною комісією з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру регіонального та місцевого рівня.

Штаб з ліквідації НС відповідно до покладених на нього завдань:
- визначає зону та вид НС, кількість і місця перебування в ній людей, 

організовує їх рятування та надання медичної допомоги;
- збирає дані про обстановку в зоні НС, аналізує та узагальнює їх;
- визначає головний напрямок ліквідації НС, приймає рішення щодо 

проведення аварійно-рятувальних робіт;
- розробляє оперативні плани ліквідації НС;
- визначає кількість і склад аварійно-рятувальних формувань, необхідних для 

ліквідації НС, порядок і терміни їх залучення згідно з планами реагування на НС і 
планами взаємодії;
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- організує взаємодію аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених 
до ліквідації НС, з метою ефективного використання їх потенціалу;

- здійснює керівництво роботами з ліквідації НС;
- веде облік робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами та 

формуваннями під час ліквідації НС;
- веде облік загиблих та постраждалих унаслідок НС;
- здійснює інформування населення про наслідки та прогноз розвитку НС, 

хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС;
- веде оперативно-технічну документацію та складає звіт для подання до 

КНС підприємства.
Під час ліквідації НС у підпорядкування керівника робіт з ліквідації НС 

переходять усі аварійно-рятувальні формування та підрозділи, що залучаються до 
ліквідації НС. Розпорядження керівника робіт з ліквідації НС відповідно до 
законодавства є обов'язковими для виконання суб'єктами - учасниками ліквідації 
НС, а також громадянами, підприємствами, установами та організаціями, які 
знаходяться в зоні НС.

Залежно від обставин, що склалися в зоні керівник робіт з ліквідації НС
самостійно приймає рішення щодо:

- проведення евакуаційних заходів працівників підприємств, що знаходяться 
на території порту;

- зупинення діяльності об'єктів, що знаходяться в зоні НС, незалежно від 
форми власності і підпорядкування, обмеження доступу на територію цієї зони;

- залучення в установленому порядку до проведення робіт необхідних 
транспортних та інших технічних засобів, установ та організацій незалежно від 
форми власності та підпорядкування, які знаходяться в зоні НС;

- зупинення аварійно-рятувальних робіт у разі підвищення рівня загрози 
життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС.

Ніхто не має права втручатися в діяльність штабу з ліквідації НС до 
відсторонення в установленому порядку керівника робіт від виконання обов'язків 
та взяття на себе керівництва ліквідацією НС або призначення іншого керівника з 
ліквідації НС.

Під час ліквідації НС штабом з ліквідації НС ведеться оперативно-технічна 
документація:

- карта (схема) зони НС;
- оперативний журнал з ліквідації НС;
- оперативні плани ліквідації НС;
- журнал обліку особового складу підрозділів аварійно-рятувальної служби 

(формувань) та інших осіб, залучених до ліквідації НС.
Після ліквідації НС працівники штабу з ліквідації НС систематизують 

документи, формуючи архівну справу у двох примірниках. Керівник робіт з 
ліквідації НС подає до КНС підприємства звіт щодо прийнятих рішень і стан 
справ під час ліквідації НС.

Для забезпечення діяльності КНС та штабу з ліквідації НС посадові особи з 
питань ЦЗ порту, завчасно розробляються такі документи:

а) план реагування на НС в зоні відповідальності підприємства, в якому 
містяться розділи:

- допомога судну, що терпить лихо в зоні відповідальності підприємства;
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- пожежа на судні, яке перебуває на рейді;
- пожежа на судні, яке стоїть біля причалу;
- пожежа на берегових об'єктах;
- зіткнення суден;
- посадка судна на мілину;
- аварійний витік небезпечних речовин;
- інші
б) план ліквідації розлиття нафтопродуктів (далі - План ЛРН) в зоні 

відповідальності підприємства з розробленою технологією ЛРН;
в) план або схема взаємодії у разі виникнення НС регіонального або 

місцевого рівня;
г) накази, інструкції, положення і схеми дій з ліквідації НС різних видів;
д) накази про створення і склад КНС та штабу з ліквідації НС;
е) схема оповіщення і зв'язку у разі виникнення НС;
ж) довідка про стан аварійно-рятувальних сил і засобів з зазначенням їхніх 

пошуково-рятувальних можливостей;
з) інші керівні нормативні документи, виходячи з особливостей підприємств, 

що ведуть господарчу діяльність на території порту.
Інформаційне забезпечення функціонування аварійно-рятувальної служби 

порту включає:
- прийняття повідомлення, оповіщення органів управління порту та 

формувань про НС (згідно з встановленим порядком);
-інформування всього персоналу суб’єктів господарювання, що працюють в 

порту, про загрозу та виникнення НС (згідно з встановленим порядком, якщо в 
цьому є необхідність);'

інформування територіальної та функціональної підсистем ЄДСНС 
про НС і можливість її розповсюдження за межі об'єктового рівня;

- збір і аналітичну обробку інформації про характер НС, загрозу виникнення і 
розвиток НС.

Інформаційне забезпечення порту здійснюється за допомогою всіх можливих 
засобів зв'язку, зокрема, чергово-диспетчерської служби порту, підрозділів 
охорони, КНС та штабу з ліквідації наслідків НС. *

Режими функціонування аварійно-рятувальної служби порту
В залежності від обстановки, виду НС та її масштабу встановлюється один з 

наступних режимів функціонування аварійно-рятувальної служби:
- режим повсякденної діяльності (нормальна виробнича діяльність, 

нормальна хімічна, біологічна, сейсмічна, гідрометеорологічна обстановка, 
відсутність епідемій, аварійних скидів та викидів та ін.);

- режим підвищеної готовності (істотне погіршення або явна загроза 
погіршення хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрометеорологічної обстановки, 
отримання інформації про виникнення або загрозу виникнення НС на суміжних 
територіях, акваторіях або на рухомому об'єкті, що перебуває на території 
(акваторії) порту або поруч);

-режим надзвичайної ситуації (НС або її реальна загроза на території та 
акваторії порту).

Основні заходи, які повинна вживати аварійно-рятувальна служба порту в 
режимі повсякденної діяльності:
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- спостереження і контроль за виконанням вимог з охорони праці та довкілля;
- оцінка безпеки виробничих процесів, розташування та зберігання 

небезпечних речовин, техніки, що використовується, будинків і споруд, що 
знаходяться в експлуатації енергетичних та інженерних систем, розстановки і 
кріплення суден на акваторії, транспортних наземних шляхів, суден та інших 
рухомих засобів, що постійно перебувають або заходять на акваторію/територію 
підприємства та ін.;

- виявлення і запобігання ризикам на стадії оформлення контрактів на 
надання послуг щодо обслуговування суден, переробки та зберігання вантажів;

-виявлення об'єктів, що створюють ризик виникнення НС, розробка і - 
вживання заходів щодо усунення таких ризиків;

- розробка та реалізація цільових програм і планів запобігання можливим НС, 
зниження ризиків, вдосконалення рівня готовності до реагування на можливі НС;

- здійснення контролю за готовністю структурних підрозділів порту до 
реагування на НС, проведення навчань та тренувань, навчання персоналу 
підприємства правилам поведінки в умовах НС;

- прогнозування загрози виникнення НС;
- вдосконалення підготовки органів управління аварійно-рятувальної служби;
- створення та поповнення резервів матеріальних ресурсів для реагування на 

НС і забезпечення тривалої роботи підприємства в умовах можливих НС.
Основні заходи, які повинна вживати аварійно-рятувальна служба порту в 

режимі підвищеної готовності:
- спостереження за оточенням з метою раннього виявлення НС та 

притаманних їй обставин;
- збір та організація роботи КНС або залучення до спостереження, підготовки 

рішень з керівництва окремих її членів та працівників штабу з ліквідації наслідків 
НС (якщо необхідно);

- формування оперативних груп для виявлення та усунення причин 
погіршення обстановки безпосередньо на місці можливої події та підготовки 
пропозицій щодо її нормалізації;

- посилення чергово-диспетчерської служби;
- уточнення заходів щодо захисту персоналу та нормального функціонування 

підприємства у випадку виникнення НС;
-приведення до стану підвищеної готовності сил і засобів, які повинні 

реагувати на загрозу НС, і уточнення планів їх першочергових дій;
-введення безперервного чергування членів КНС або працівників штабу з 

ліквідації наслідків НС (залежно від обстановки, яка складається);
-вжиття заходів щодо запобігання виникненню НС, зниження можливих 

збитків і втрат;
-вчасне інформування персоналу підприємств, що працюють на території 

порту, територіальної і функціональної підсистем ЄДСНС про обстановку, що 
складається, і про заходи, вжиті в цьому зв'язку в порту.

Основні заходи, які повинна вживати аварійно-рятувальна служба порту в 
режимі НС:

- оповіщення та збір членів штабу з ліквідації наслідків НС, який є робочим 
органом ліквідації НС в зоні відповідальності порту;
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-виконання рішень штабу з ліквідації наслідків НС щодо проведення 
пошукових та аварійно-рятувальних робіт;

- організація тривалої роботи порту в умовах НС;
-запит підтримки у територіальної та функціональної підсистем ЄДСНС 

(якщо власних сил і засобів для ефективного реагування на НС, що трапилася, 
недостатньо);

- згортання сил і засобів після завершення реагування на НС;
-аналіз і розгляд причин НС, реагування на неї, планування заходів щодо 

вдосконалення аварійно-рятувальної служби порту;
- підготовка звіту про реагування на НС, що сталася, для територіальної та 

функціональної підсистем ЄДСНС.
Планування діяльності аварійно-рятувальної служби
Для вжиття заходів щодо запобігання та максимально можливого зниження 

втрат внаслідок можливих НС розробляються плани аварійно-рятувальної служби 
з:

- реагування на НС з високим ризиком;
- проведення навчань, тренувань;
- перевірок стану захищеності об'єктів підприємства від можливих НС;
- перевірок готовності до реагування на можливі НС;
- розвитку потенціалу підприємства для запобігання і реагування на можливі 

НС.
Структурні підрозділи підприємств (вантажні райони, служби, флот 

портовий, пункт охорони здоров’я, пожежна охорона та ін.) розробляють та 
підтримують на рівні сучасних вимог власні плани запобігання і реагування на 
можливі НС.

Організаційно-методичне керівництво плануванням дій аварійно-рятувальної 
служби порту здійснює провідний інженер з цивільного захисту філії.

6.2» Оперативні дії аварійно-рятувальної служби порту при виникненні
аварій

У разі аварії на території порту чи на його акваторії, персонал підприємств, 
що працюють у порту, негайно приймає оперативні дії для ліквідації аварійної 
ситуації.

Загальне керівництво діяльністю Цивільного захисту від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на території та акваторії порту 
здійснює начальник філії (керівник об'єктової функціональної підсистеми єдиної 
системи Цивільного захисту порту) через комісію з питань ліквідації НС.

Комісія з НС є органом управління для організації керівництва пошуковими і 
аварійно-рятувальними операціями в разі виникнення НС в зоні відповідальності 
порту.

Безпосередню організацію і координацію аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт для ліквідації НС в порту здійснює Штаб з ліквідації 
наслідків НС, який є оперативним органом управління. До роботи Штабу, в 
залежності від характеру НС, залучаються керівники аварійно-рятувальних служб 
і підрозділів, які беруть участь у ліквідації НС, а також інші фахівці суб’єктів 
господарювання, що працюють у порту. У своїй діяльності Штаб з ліквідації 
наслідків НС взаємодіє зі Комісією з питань НС за схемою взаємодії.
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Заходи щодо забезпечення стійкості порту до аварійних ситуацій та аварій на 
території та акваторії порту проводяться згідно з:

а) схеми управління цивільним захистом;
б) вказівок, наведених у Планах запобігання і реагування на можливі НС;
в) порядку оповіщення при аваріях і погрозах аварій;
г) обов'язкових постанов по порту;
д) плану реагування на НС в порту;
е) планам:
- оповіщення та збору особового складу порту;
- схем оповіщення;
- ліквідації аварійного розливу нафтопродуктів на акваторії СМП Ольвія;
- гасіння пожежі на судні біля причалу в СМП Ольвія;
- організаційно-технічних заходів щодо підвищення протипожежної стійкості 

порту;
- основних заходів цивільного захисту порту при загрозі і виникненні 

надзвичайних ситуацій (згідно Плану);
ж) посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці, в яких відображено 

порядок реагування на аварійні ситуації та аварії;
і) графіка ведення цілодобового чергування членів комісії з НС порту при 

виникненні НС;
Дії та обов'язки персоналу порту, у разі аварії в порту визначають:
- інструкція по діям диспетчера (змінного) при отриманні повідомлення * про 

аварії;
- інструкції по діям керівного складу при аварії;
- інструкції по діям технічного персоналу в разі локальної аварії;
- інструкція для працівників структурних підрозділів порту на випадок аварії.
В порту встановлений наступний розподіл обов'язків керівного персоналу:
- обов'язки керівника робіт (далі КР) можуть виконувати:
- на об’єктах відповідальності філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» - заступник 

начальника з розвитку портової інфраструктури, голова комісії з НС порту,;
- на об’єктах відповідальності ДП «СК «Ольвія» - директор ДП «СК

«Ольвія"; *
- на об’єктах відповідальності ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» - 

генеральний директор ТОВ «Компанія «Євровнєшторг»,
- на акваторії порту - капітан порту;
- оповіщення та управління першочерговими діями у випадку аварійної 

ситуації (аварії) порту здійснює головна диспетчерська Адміністрації порту 
(головний диспетчер - член КНС порту);

- заходи реагування на акваторії порту силами і засобами флоту портового 
координує капітан порту (морського);

Гасіння пожеж здійснюється за планами пожежогасіння на причалах та 
інших виробничих ділянках порту силами і засобами відомчої пожежної охорони 
(об’єкти ДП «СК «Ольвія») та ДПО ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» (об’єкти 
ТОВ «Компанія «Євровнєшторг») до прибуття державної пожежної охорони, яка 
залучається в установленому порядку.
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Для гасіння пожежі на акваторії і на причалах залучаються спеціальні судна 
флоту портового, які діють за вказівкою керівника гасінням пожежі державної 
пожежної охорони, капітана порту, або капітану судна, на якому сталася пожежа.

Ліквідація розливів нафтопродуктів на акваторії порту здійснюється за 
планом ЛРН на акваторії СМП Ольвія, для чого:

- операції з боновими загородженнями проводяться силами і засобами порту 
відповідно до спеціальної технологічної інструкції;

- операції по збору розлитого нафтопродукту здійснюються із залученням 
нафтосміттєзбірника з Миколаївського МТП.

Медична допомога надається силами і засобами пункту охорони здоров’я 
ДП «СК «Ольвія». Швидка медична допомога міста Миколаїв викликається за 
тел. 1-03.

Заходи і оперативні дії щодо запобігання та ліквідації аварійних ситуацій і 
аварій в порту здійснюються штатними і позаштатними формуваннями порту 
згідно з перерахованими вище положеннями.

Для ліквідації наслідків великих аварій в установленому порядку можуть 
залучатися і інші спеціалізовані служби порту, що не входять до складу сил ЦЗ 
порту.

Для реагування на аварії та аварійні ситуації на акваторії порту 
використовуються судна флоту портового. При необхідності залучаються сили і 
засоби інших портів і Морська пошуково-рятувальна служба.

Виходячи з обставин аварійної ситуації (аварії) місцем збору і роботи КНС 
порту за рішенням її голови або іншої посадової особи, що його замішує, можуть 
бути:

- кабінет директора ДП «СК «Ольвія»;
- кабінет генерального директора ТОВ «Компанії «Євровнєшторг»
- кабінет капітана порту;
- головна диспетчерська;
- інше місце, зручне для управління ліквідацією аварійної ситуації.

6.3. Обов’язки керівного складу порту при аварії або загрозі її
виникнення

КЕРІВНИЙ СКЛАД:
1. Начальник філії.
2. Заступник начальника з розвитку портової інфраструктури, голова КНС 

порту.
3. Директор ДП «СК «Ольвія» - керівник робіт на об’єктах ДП «СК 

«Ольвія» на території порту.
4. Генеральний директор ТОВ «Компанія «Євровнєшторг», керівник робіт 

на об’єктах ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» на території порту.
5. Капітан порту, керівник робіт на акваторії порту (вступає в свої права у 

випадку аварійної ситуації або аварії на акваторії порту).
5. Головний диспетчер філії - член КНС порту - забезпечує оповіщення та 

управління першочерговими діями у випадку аварійної ситуації (аварії) в порту.
8. Начальник флоту портового член штабу з ліквідації наслідків НС - 

забезпечує виконання заходів з реагування на АМП в акваторії порту силами і 
засобами флоту портового.
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9. Заступник директора з експлуатації та портової діяльності 
ДП «СК «Ольвія» - член КНС порту - забезпечує виконання заходів з реагування 
на аварійні ситуації (аварії) на комунікаціях, що знаходяться на території 
«СК «Ольвія» і завдання енергозабезпечення за рішенням КНС.

10. Заступник директора по експлуатації ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» - 
член КНС порту - забезпечує виконання заходів з реагування на аварійні ситуації 
(аварії) на комунікаціях, що знаходяться на території ТОВ «Компанія 
«Євровнєшторг» і завдання енергозабезпечення за рішенням КНС.

11. Завідувач сектору пожежної та техногенної безпеки філії - член КНС 
порту - організує взаємодію з ДСНС, ВПО ДП «СК «Ольвія» та ДПО ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг».

12. Начальник ВПО ДП «СК «Ольвія» - член КНС порту - здійснює 
протипожежне забезпечення та взаємодіє з ДСНС на об’єктах ДП «СК «Ольвія» 
та філії «Октябрьск» ДП «АМПУ».

13. Начальник ДПО ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» - член КНС порту - 
здійснює протипожежне забезпечення та взаємодіє з ДСНС на об’єктах ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг».

14. Начальник відділу гідротехнічних споруд і капітального будівництва 
філії - член КНС порту - забезпечує вирішення технічних питань в частині 
безпеки гідротехнічних та інших інженерних споруд порту.

15. Начальник служби адміністративно-господарчого і технічного 
забезпечення ДП «СК «Ольвія» - здійснює матеріально-технічне забезпечення за 
рішенням КНС порту на об’єктах ДП «СК «Ольвія».

16. Начальник відділу МТЗ ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» здійснює 
матеріально-технічне забезпечення за рішенням КНС порту на об’єктах ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг».

17. Командир роти поліції охорони - забезпечує охорону громадського 
порядку на території порту

18. Начальник відділу інформаційних технологій філії - забезпечує зв'язком 
управління реагуванням на аварії та аварійні ситуації.

19. Провідний інженер (з мобілізаційно роботи та цивільного захисту) - член 
КНС порту - здійснює планування дій по підтримці готовності до реагування на 
аварійні ситуації і аварії, облік і контроль робіт, пов'язаних з діяльністю КНС.

Всі керівні посадові особи підприємств, що діють на території порту, 
відповідальні за забезпечення виконання ПЛА, при отриманні повідомлення про 
аварії на підприємстві зобов'язані:

- прибути на своє робоче місце і забезпечувати виконання вимог ПЛА 
відповідно до своїх обов'язків;

- виконувати вказівки керівника робіт;
- за вказівкою керівника робіт прибути на місце збору.
У разі прибуття на підприємство посадової особи раніше, ніж КР, його 

заступника, відповідна керівна посадова особа:
- заслуховує звіти про оперативну обстановку;
- всіма можливими силами і засобами збирає відсутню інформацію;
- створює командний пункт, забезпечений засобами зв'язку, повідомляє 

виконавців ПЛА на місцях, відповідального чергового і всіх керівних працівників
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місце його розташування (кабінет капітана порту), головна диспетчерська або 
інше місце, зручне для управління ліквідації аварійної ситуації);

- до прибуття КР виконує його функції в повному обсязі.
Після прибуття КР доповідає йому про оперативну обстановку, причини 

аварії, її обсяги і приступає до виконання своїх прямих обов'язків.
Члени КНС порту при виникненні аварій повинні:
- організувати збір оперативної інформації про характер аварії, і про її 

причини;
- оцінити можливі сценарії розвитку аварійної ситуації;
- оперативно взаємодіяти між собою і з оперативними персоналом порту;
- забезпечити проведення робіт з ліквідації аварійної ситуації, зниження 

шкоди для людей, економіки і навколишнього середовища;
- організувати роботи з оцінки обстановки та інформації - організувати 

евакуаційні заходи для людей, які не беруть участь у ліквідації аварії;
- забезпечити необхідну медичну та іншу допомогу постраждалим;

визначати завдання командирам спеціалізованих формувань, 
організовувати необхідне для цього забезпечення та контролювати виконання;

- інформувати прибулі сторонні формування про оперативну обстановку, 
ставити їм конкретні цілі і завдання, допомагати адаптуватися до ситуації на 
підприємстві;

- проводити інструктаж з дотримання правил техніки безпеки і контролювати 
їх виконання;

- підтримувати оперативний зв'язок з територіальними органами виконавчої 
влади в межах своєї компетенції;

- організувати харчування і відпочинок осіб, які беруть участь у ліквідації 
аварії (при тривалості робіт більше 3 годин).

У випадку відсутності відповідальних працівників під час аварії/ загрози 
аварії/ їх обов'язки перерозподіляються між основними керівниками за 
розпорядженням старшого з посади.

Керівний склад повинен знати функціональні обов'язки своїх працівників в 
частині забезпечення ліквідації аварії на території/ акваторії порту.

Якщо під час аварії виникає пожежа, керівником робіт з ліквідації пожежі є 
старша посадова особа відомчої пожежної охорони на території ДП «СК «Ольвія» 
та філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», старша посадова особа ДПО на території ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг».

Якщо під час аварії ліквідується розлив нафти на акваторії, відповідальним 
керівником є старша посадова особа, що виконує роботи з ЛРН.

Загальне керівництво роботами з ліквідації аварійної ситуації, рятування 
людей і зниження впливу небезпечних факторів на майно і навколишнє 
середовище здійснює керівник робіт. З метою полегшення виявлення керівник 
робіт серед осіб, що знаходяться в місці розташування органу управління з 
локалізації і ліквідації аварії, повинен мати зовнішні відмітні ознаки (каску/ 
куртку іншого кольору, ніж у інших).

При явно неправильних діях керівника робіт структурного підрозділу Філії, 
ДП «СК «Ольвія», ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» або керівника робіт - 
начальник філії має право відсторонити його від керівництва і взяти на себе
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керівництво роботами з ліквідації аварії на території/акваторії порту або 
призначити для цього іншу посадову особу.

6.4. Організація проведення робіт з локалізації та ліквідації аварій
Для локалізації або ліквідації НС природного або техногенного характеру на 

об'єктах порту задіюється існуюча система цивільного захисту

Організація виконання рятувальних та інших невідкладних робіт 
виникненні НС

За встановленими сигналами оповіщення (при аварії за межами 
підприємства), або при аварії на території порту чи на акваторії, органи 
управління і об’єктові служби реагування на НС наказом начальника філії 
приводяться в готовність. Диспетчер (змінний) філії, за отриманням та 
уточненням сигналу (повідомлення) повідомляє про його одержання командний 
склад СМП Ольвія за схемою і списком оповіщення (див. Додатки).

У спеціальному журналі робиться відповідний запис за формою:
- дата та час одержання сигналу (повідомлення);
- від кого (найменування служби, прізвище, телефон);
- короткий зміст сигналу (повідомлення);
- коли (час) і до кого повідомлено.
Начальник філії (або особа, ним уповноважена) при одержанні повідомлення:
- підтверджує його отримання посадовій особі органу управління, від якого 

надійшов сигнал (при аварії за межами підприємства);
- оцінює обстановку (за попередніми даними);
- оголошує збір керівного складу підприємства та КНС;
- розгортає пункт управління, видає (уточнює) наказ про створення комісії з

НС;
- ставить завдання на підготовку (проведення) РІНР, або надання допомоги,
Сутність РІНР - це усунення безпосередньої загрози життю та здоров'ю

людей, відновлення життєзабезпечення, усунення пошкоджень, які заважають 
проведенню рятувальних робіт, створення умов для наступного проведення 
відновлювальних робіт. *

Залежно від рівня НС, або від можливостей підприємства, для проведення 
РІНР залучаються сили і засоби об'єктового та районного підпорядкування. По 
завершенні РІНР силами спеціальних підрозділів (бригад) проводяться 
відновлювальні роботи.

Сили і засоби порту
Для ведення рятувальних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій склад 

сил і засобів, їх технічне забезпечення, розподіл, щодо змін і дільниць робіт, 
місця збору невоєнізованих формувань цивільного захисту, обсяг і терміни робіт 
визначає начальник філії виходячи з обстановки, яка склалася на даний момент.

Для прискореного проведення рятувальних робіт залучати всі необхідні 
невоєнізовані формування ЦЗ порту, а при їх недостатності - залучати 
виробничий персонал, додаткову техніку підприємств, що діють на території 
порту (в залежності від господарської належності об’єкту на якому виникла НС). 
Гасіння пожежі наявними засобами на території підприємства до виклику

і
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підрозділів державної пожежної охорони виконується протипожежними 
формування підприємств, на територіях яких виникла НС.

Організація забезпечення заходів для локалізації і ліквідації аварій на 
об'єктах порту

Протипожежне забезпечення організовується і проводиться для: гасіння 
пожежі в місці виникнення аварії; пошуку уражених та звільнення їх з-під завалів, 
пошкоджених і осідають будинків (споруд), із задимлених приміщень; 
локалізацію і гасіння пожеж на ділянках рятувальних робіт; виявлення можливих 
осередків виникнення пожеж. Виконується відомчою пожежною охороною 
ДП «СК «Ольвія» та ДПО ТОВ «Компанія «Євровнєшторг», на територіях яких 
здійснюється господарська діяльність відповідно. Якщо необхідно, можуть бути 
додатково залучені територіальні підрозділи пожежно-рятувальної служби ДСНС.

Медичне забезпечення організовується і здійснюється для збереження 
здоров'я і працездатності особового складу формувань, своєчасного надання 
медичної допомоги потерпілим, їх евакуації: перша медична допомога надається в 
осередках ураження особовим складом рятувальних формувань, пунктом охорони 
здоров’я , а також в порядку само - і взаємодопомоги.

Надання цього виду допомоги має вирішальне значення для рятування 
потерпілих:

- перша долікарська допомога надається пунктом охорони здоров’я в 
ДП «СК «Ольвія»;

- перша лікарська допомога надається бригадами швидкої медичної 
допомоги та лікарнями інших медичних закладів в осередках ураження, або 
близько кордонів осередку.

- спеціальна медична допомога надається в умовах стаціонарних лікарень 
Корабельного району.

Транспортне забезпечення передбачає заходи для:
- забезпечення перевезень евакуйованих;
- перевезення сил і засобів до вогнища ураження;
- проведення робіт щодо знезараження транспорту.
Здійснюється силами і засобами суб’єктів господарювання порту на території 

якого виникла НС.
До інженерного забезпечення відноситься:
- розвідка маршруту сил, визначення обсягу та ступеня руйнувань;
- визначення об'єктів, яким безпосередньо загрожує небезпека;
- розбір завалів та рятування з них людей;
- надання потерпілим першої допомоги та евакуація їх (якщо необхідно);
- прокладання колонних шляхів та улаштування проїздів (проходів);
- локалізація аварій на енергетичних і технологічних мережах;
- тимчасове відновлення роботи комунально-енергетичних систем і мереж 

зв'язку для забезпечення рятувальних робіт;
- зміцнення або руйнування конструкцій, які загрожують обвалом та 

перешкоджають безпечному веденню робіт.
Здійснюється силами і засобами філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», ДП «СК 

«Ольвія» та ТОВ «Компанія «Євровнєшторг».
Охорона громадського порядку забезпечується:
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- надійною охороною порту;
- підтриманням громадського порядку в районі аварії і при проведенні РІНР
- регулюванням руху на підходах до місця аварії (вогнищі зараження).
Здійснюється силами поліції охорони порту.
Матеріальне забезпечення передбачає організацію і здійснення своєчасного і 

в повному обсязі постачання формувань технікою, засобами захисту, зв'язку, 
приладами радіаційної і хімічної розвідки та іншими засобами, необхідними для 
проведення РІНР, і вирішення інших поточних завдань.

Здійснюється силами (за рахунок) філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», ДП «СК 
«Ольвія» та ТОВ «Компанія «Євровнєшторг», відповідно до наказів про спільні 
дії при НС.

Технічне забезпечення організовується для підтримки в справному стані і в 
постійній готовності до використання усіх видів автотранспортної, інженерної та 
іншої техніки, постачання формувань запасними частинами і ремонтними 
матеріалами і обслуговування механізмів.

Здійснюється силами (за рахунок) філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», ДП «СК 
«Ольвія» та ТОВ «Компанія «Євровнєшторг», відповідно до наказів про спільні 
дії при НС.

Керівництво роботами щодо локалізації і ліквідації аварії включає:
- віддача розпорядження на збір керівного і командно - начальницького 

складу порту (філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», ДП «СК «Ольвія» та ТОВ 
«Компанія «Євровнєшторг»).

- прийняття та доведення до підпорядкованих рішення про ліквідації 
наслідків НС;

- практичне керівництво проведенням робіт з ліквідації наслідків НС і ходом 
евакуації персоналу (якщо необхідно);

- періодичне проведення підсумків щодо ліквідації наслідків НС з 
постановкою (уточненням) завдань;

- інформування вищепоставленої інстанцій, населення (в разі необхідності).
Відшкодування витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії

морського порту здійснюється на підставі окремих договорів адміністрацією
морського порту (філією) та суд А ктами
компаніями.

Заходи ЦЗ з оповіщення персоналу підприємства і населення, що 
проживає в зоні можливих руйнувань при НС природного або техногенного 
характеру на території порту.

Оповіщення виробничого персоналу суб’єктів господарювання, що 
працюють у порту, населення при НС, здійснюється за допомогою наявної 
системи оповіщення цивільного захисту.

Основним завданням системи оповіщення ЦЗ порту є забезпечення 
доведення сигналів та інформації оповіщення до:

- керівників і персоналу суб’єктів господарювання, що працюють у порту;
- об'єктових сил і служб;
- керівників (чергових служб) об'єктів (організацій), розташованих в зоні дії 

локальної системи оповіщення;
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- оперативних чергових служб органів, які задіються управління ЦЗ на 
території міста, Корабельного району;

- населення, яке проживає в зоні дії локальної системи оповіщення.
Рішення на включення систем оповіщення ЦЗ приймає керівник робіт ЦЗ

СМП Ольвія, або особа яка його заміщає. Сигнали (розпорядження) та інформація 
сповіщення передаються оперативними черговими службами порту, що 
здійснюють управління ЦЗ, поза всякою чергою, з використанням усіх наявних в 
їх розпорядженні засобів зв'язку та оповіщення. Оперативні чергові служби, що 
здійснюють управління ЦЗ, отримавши сигнали (розпорядження) або інформацію 
оповіщення підтверджують їх отримання, негайно доводять отриманий сигнал 
(розпорядження) до підпорядкованих органів управління, персоналу та населення 
з наступним доповіддю відповідному керівнику (особі, яка його заміщає).

Передача сигналів (розпоряджень) може здійснюватися як в 
автоматизованому, так і неавтоматизованому режимі. Основний режим - 
автоматизований. В автоматизованому режимі передача сигналів (розпоряджень) 
та інформації оповіщення здійснюється з використанням спеціальних технічних 
засобів оповіщення, пов'язаних з каналами зв'язку мережі зв'язку загального 
користування та відомчих мереж зв'язку, а також мережами мовлення. У 
неавтоматизованому режимі передача сигналів (розпоряджень) та інформації 
оповіщення здійснюється з використанням засобів і каналів зв'язку 
загальнодержавної мережі зв'язку та відомчих мереж зв'язку, а також мереж 
мовлення. Основний спосіб оповіщення та інформування населення - передача 
мовних повідомлень по мережах мовлення.

Система оповіщення цивільного захисту виробничого персоналу забезпечує 
прийом сигналу ЦЗ «УВАГА ВСІМ!», сигналів оповіщення ЦЗ та інформації від 
автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Миколаївської 
області та м. Миколаєва, і доведення їх до обслуговуючого персоналу, 
працівників підприємств, що ведуть господарську діяльність на території порту, 
та проживають в зонах можливого ураження.

Для прийняття сигналів оповіщення ЦЗ та інформації в порту передбачені 
наступні види зв’язку

- телефонний; *
- радіозв’язок.
Оповіщення персоналу порту здійснюється за допомогою існуючих 

трансляторів гучного зв'язку (сирен), розташованих у виробничих будівлях і 
спорудах, так і на відкритій території.

Оповіщення керівного складу та командно-начальницького складу 
підприємства здійснюється згідно списку і схеми оповіщення ЦЗ розробленої в 
порту. Для оповіщення використовується як стаціонарний телефонний зв'язок, так 
і мобільний зв'язок.

Оповіщення населення прилеглих населених пунктів здійснюється при 
виникненні аварійних ситуацій за допомогою наявної системи оповіщення ЦЗ 
підприємства, системи оповіщення ЦЗ органів державного управління.

Крім того, до оповіщення населення прилеглих поселень при НС на 
підприємстві можуть залучатися спеціальні автомобілі пожежної охорони та 
поліції області з гучним зв'язком.
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Заходи щодо евакуації персоналу, на. Заходи інженерного захисту 
порту. Укриття персоналу при НС природного або техногенного характеру в 
порту

Одним з основних способів захисту персоналу і населення від надзвичайних 
ситуацій природного або техногенного характеру є евакуація. В окремих 
ситуаціях (наприклад, виникнення катастрофічного затоплення тощо) цей спосіб є 
найбільш ефективним.

Сутність евакуації полягає в організованому переміщенні персоналу, 
населення, матеріальних і культурних цінностей у безпечні райони.

Існуючою системою цивільного захисту порту передбачено два види 
евакуації: попередня (завчасна) та екстрена (невідкладна).

Попередня (завчасна) евакуація персоналу, населення із зон можливих 
надзвичайних ситуацій проводиться при отриманні достовірних даних про високу 
ймовірність виникнення аварії на потенційно небезпечних об'єктах або 
стихійного лиха з катастрофічними наслідками (повінь, обвал, сель і ін). 
Підставою для проведення даної міри захисту є короткостроковий прогноз 
виникнення аварії чи стихійного лиха на період від кількох десятків хвилин до 
кількох діб. У разі виникнення надзвичайної ситуації з небезпечними 
вражаючими впливами проводиться екстрена (невідкладна) евакуація персоналу. 
Вивезення персоналу суб’єктів господарювання, що працюють на території порту, 
з зони надзвичайної ситуації може здійснюватися при малому часу упередження 
та в умовах впливу на людей вражаючих факторів надзвичайної ситуації.

Екстрена (невідкладна) евакуація персоналу може також проводитися у разі 
порушення нормального життєзабезпечення, при якому виникає загроза життю і 
здоров'ю людей. Критерієм для прийняття рішення на проведення евакуації в 
даному випадку є перевищення часу відновлення систем, що забезпечують 
задоволення життєвоважливих потреб людини, над часом, який він може прожити 
без задоволення цих потреб. За умови організації першочергового 
життєзабезпечення терміни проведення евакуації визначаються транспортними 
можливостями.

В залежності від охоплення евакуаційними заходами персоналу, який 
опинився в зоні надзвичайної ситуації, виділюють наступні варіанти їх 
проведення: загальна евакуація і часткова евакуація.

Вибір зазначених варіантів проведення евакуації визначається залежно від 
масштабів поширення і характеру небезпеки, достовірності прогнозу її реалізації, 
а також перспектив господарського використання виробничих об'єктів, 
розміщених у зоні дії вражаючих впливів.

Підставою для прийняття рішення на проведення евакуації є наявність 
загрози життю і здоров'ю людей, оцінюваної за заздалегідь встановленим для 
кожного виду небезпек критеріям.

Рішення для початок заходів щодо евакуації персоналу приймає начальник 
філії.

Способи евакуації і терміни її проведення залежать від масштабів 
надзвичайної ситуації, чисельності залишився в небезпечній зоні персоналу, 
населення, наявності транспорту та інших місцевих умов. В безпечних районах 
евакуйоване населення, персонал перебуває до особливого розпорядження, в 
залежності від обстановки.
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В комплекс завчасних і оперативних заходів щодо захисту персоналу у 
надзвичайних ситуаціях входять і заходи інженерного захисту порту. 
Особливістю існуючої інженерної захисту порту в умовах надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру є те, що вона використовується не тільки 
для захисту персоналу, але служить важливим напрямом забезпечення захисту 
територій.

Інженерний захист спланований і здійснюється на основі:
- оцінки характеристик можливої небезпеки;
- урахування категорій захищеного населення;
- результатів інженерно-геодезичних, геологічних, гідрометеорологічних 

вишукувань;
- схем інженерного захисту території (генеральних, детальних, спеціальних);
- урахування особливостей використання території.
Основними заходами інженерного захисту персоналу суб’єктів 

господарювання, що працюють на території порту, в умовах надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного характеру є укриття людей і матеріальних 
цінностей в існуючих захисних спорудах цивільного захисту та у пристосованому 
під захисні споруди підземному просторі об'єктів порту (підвальних 
приміщеннях, на цокольних поверхах, підземних просторах об'єктів -  
транспортних галереях та інше).

У разі НС природного або техногенного характеру в порту укриття 
найбільшої працюючої зміни передбачені в захисних укриття та підземних 
просторах об'єктів -  транспортних галереях.

Заходи з медичного захисту персоналу, населення при природного або
техногенного характеру

Заходи по наданню першої медичної допомоги в осередках виникнення 
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру виконуються 
особовим складом аварійних підрозділів, працівниками пункту охорони здоров’я, 
а також в порядку само - і взаємодопомоги. Надання цієї допомоги має 
вирішальне значення для врятування потерпілих.

Медичне забезпечення заходів цивільного захисту здійснює спеціалізована 
медична служба цивільного захисту, яка створена на базі районної лікарні.

Начальником служби призначений - головний лікар району
До існуючої спеціалізованої медичної служби ЦЗ підприємства входять сили 

і засоби санітарної служби системи ЦЗ підприємства, які призначені для:
проведення медичної розвідки і комплексу адміністративно 

господарських, режимно-обмежувальних і спеціальних протиепідемічних заходів;
- надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги;
- забезпечення медикаментами, різними видами медичного майна.
Для проведення медичних заходів по захисту населення прилеглих 

населених пунктів використовуються сили і засоби центральної районної лікарні, 
санітарно-епідеміологічної станції, станції швидкої медичної допомоги, обласної 
лікарні.
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Організаційні заходи ЦЗ порту
В порту розроблено положення про організацію ЦЗ є функціональні 

обов'язки кожного члена штабу, Періодичність, термін та місце проведення 
засідань визначається начальником штабу ЦЗ. Рішення штабу, прийняті в межах її 
повноважень, обов'язкові для виконання всіма посадовими особами та 
персоналом організацій.

Керівництво Філії, ДП «СК «Ольвія», ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» 
планує і здійснює необхідні заходи для захисту своїх працівників, об'єктів 
господарювання та довкілля від НС техногенного, природного та соціально- 
політичного характеру.

Керівництво організовує придбання, комплектування, зберігання та 
забезпечення своїх працівників засобами індивідуальної, колективної, хімічної та 
медичної захисту, виконує інші заходи з цивільної захисту і несе пов'язані з цим 
матеріальні та фінансові витрати в порядку та обсягах, передбачених 
законодавством.

Керівництво забезпечує інструкціями по експлуатації, що регламентує 
безвідмовну роботу основного технологічного обладнання. Інструкції містять 
порядок зупинки і пуску обладнання, проведення його технічного 
обслуговування, проведення профілактичних ремонтів.

Експлуатація технічного і технологічного устаткування допоміжних об'єктів 
виробничого комплексу, а також умов поводження на ньому потенційно 
небезпечних речовин, повинні відповідати вимогам чинних нормативів з питань 
техногенної безпеки.

В порту діє об'єктова система сповіщення (радіо), яка підключена до 
регіональної системи централізованого оповіщення. На диспетчерському пункті є 
схема оповіщення оперативного чергового міського управління ДСНС , 
керівників, аварійно-рятувальних служб про виникнення НС.

Керівництвом Філії, ДП «СК «Ольвія», ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» 
організовується розробка необхідної документації з питань техногенної безпеки 
та цивільного захисту. Зокрема, ідентифікація потенційної небезпеки суб'єкта 
господарювання, паспорт потенційно небезпечного об'єкта, ідентифікація об'єкта 
підвищеної небезпеки, план ліквідації аварій і* декларація безпеки об'єкта 
підвищеної небезпеки (при необхідності) та інше, зокрема:

- План дій органів управління та сил ЦЗ (ЦО) при загрозі та виникненні НС;
- План захисту персоналу підприємства і населення при виникненні НС;
- План першочергових (невідкладних) запобіжних заходів і робіт, які 

необхідно виконати на підприємстві з ризиком виникнення НС;
- План усунення порушень і недоліків, виявлених під час перевірок 

підприємства органами державного нагляду відповідно до актів і приписів даних 
перевірок;

- та інші.

Заходи по створенню умов для проведення аварійно-рятувальних робіт на 
території порту у  разі виникнення прогнозованих НС

Заходи по експлуатації технічних засобів задіяних у  роботах з ліквідації 
аварій
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Експлуатація машин, механізмів та обладнання в порту здійснюється в 
строгій відповідності з вимогами технічної документації заводу - виготовлювача. 
При відсутності заводської технічної документації вона розроблена 
безпосередньо на підприємстві, або, при необхідності, із залученням 
спеціалізованих організацій.

Крім того, розроблені і введені в дію наказом по підприємствам 
балансоутримувачам інструкції з експлуатації, що регламентують безвідмовну 
роботу основного обладнання.

Відповідальність за справність і правильну експлуатацію машин, механізмів і 
устаткування, а також за попередження аварій поломок несуть керівники 
відповідного підрозділу

До експлуатації, машин механізмів та обладнання допущені особи, які 
пройшли навчання та атестацію з експлуатації.

Розслідування та облік аварій здійснюється відповідно до Закону України 
«Про охорону праці» та інших нормативних актів і інструкцій». Кожна аварія 
повинна бути розслідувана і проаналізована.

На основі аналізу матеріалів розслідування аварій, а також інших порушень 
нормального режиму роботи технологічного обладнання повинні розроблятися 
необхідні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків у роботі персоналу 
і експлуатації машин механізмів та обладнання, удосконалення технологічних 
схем компоновок, а також усунення конструктивних дефектів на самих машинах, 
механізмах і устаткуванні.

Сирени, гучномовці, сигналізація, лінії зв'язку постійно контролюються на 
працездатність та готовність до використання та піддаватися періодичним 
випробуванням згідно з планом графіком.

Заходи щодо створення матеріального резерву для ліквідації або локалізації 
аварій

Матеріальними резервами є будівельні матеріали, пальне, медикаменти, 
продовольство, засоби радіаційного і хімічного захисту та інші матеріально- 
технічні цінності, які накопичуються заздалегідь з метою використання їх при 
проведенні першочергових заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією 
наслідків НС.

Матеріальні резерви, що використовуються для запобігання та ліквідації 
наслідків НС, на території порту, у власності (управлінні) або у користуванні яких 
є об'єкт для запобігання та ліквідації наслідків НС, створюються для проведення 
невідкладних відновних робіт.

Місця розміщення резервів, номенклатура, обсяги та норми накопичення 
визначаються керівництвом порту.

Резерви створюються виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) 
НС, характерною для конкретного випадку, а також передбаченого обсягу робіт з 
ліквідації її наслідків.

Резерви зберігаються на об'єктах, призначених або пристосованих для їх 
зберігання (за рішенням керівника підприємства) з урахуванням їх оперативної 
доставки до можливих зони НС.

Керівництво підприємств, що працюють на території порту, забезпечує своїх 
працівників засобами індивідуального та колективного захисту, організовує
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проведення евакуаційних заходів, створює сили для ліквідації наслідків НС та 
забезпечує їх готовність до практичних дій, виконує інші заходи з ЦЗ і несе 
пов'язані з цим матеріальні та фінансові витрати в порядку та обсягах, 
передбачених законодавством.

Власники відповідають за захист населення, що проживає в зонах можливого 
ураження від наслідків аварій на цих об'єктах.

В порту керівництвом філії матеріальним резерв створюється з урахуванням 
стивідорних компаній, котрі працюють на даній території. Визначений обсяг 
матеріального резерву для об’єктів стивідорних компанії може бути створений як 
за рахунок коштів філії, з наступною їх компенсацією стивідорною компанією, чи 
відразу за рахунок стивідорної компанії.

Заходи щодо створення системи оповіщення персоналу й населення про 
загрозу і виникнення НС

Система оповіщення персоналу і населення про НС порту, згідно 
розроблених планів дій органів управління та сил ЦЗ при загрозі та виникненні 
НС, забезпечує передачу сигналів оповіщення та інформування через мережу 
радіомовлення з використанням електросирен, виробничих гудків та інших 
сигнальних засобів.

Порядок використання системи оповіщення визначений у плані реагування 
органів управління та сил ЦЗ при загрозі та виникненні НС із зазначенням осіб, 
які мають право приводити систему оповіщення в дію.

Електросирени встановлені з урахуванням озвученої території і можливістю 
централізованого запуску.

Забороняється відключати радіотрансляційні точки та абонентські лінії, 
через які здійснюється запуск електросирен від мереж державного радіомовлення, 
без погодження з відповідними територіальними підрозділами ДСНС .

Тексти звернення передаються на державній мові і заздалегідь записані на 
магнітні носії.

Приміщення, з якого здійснюється керування системою оповіщення, 
розміщені на нижніх поверхах будівель, переважно біля входу на сходові клітки, 
у місцях з цілодобовим перебуванням чергового персоналу.

На об'єктах, на яких зона ураження не виходить за їх територію, створені 
об’єктові системи оповіщення. До їх складу входять вуличні гучномовці 
державної мережі радіомовлення та відомчих радіовузлів, пристрої запуску 
електросирен та самі електросирени, телефони, підключені до системи 
централізованого виклику, та інші технічні засоби (у разі необхідності).

Об’єктові системи оповіщення забезпечують оповіщення: оперативних 
чергових аварійних служб, відповідних територіальних підрозділів ДСНС, 
територіальних органів Національної поліції по прямим телефонам.

Вимоги до оснащення об'єктових систем оповіщення визначені проектом 
облаштування, погодженим з відповідним територіальним підрозділом ДСНС.

Оповіщення керівників та інших працівників порту покладається на 
диспетчера (змінного) філії, а також на диспетчерів стивідорних компаній, які 
працюють на території порту.
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Заходи щодо забезпечення персоналу засобами індивідуального та 
медичного захисту та їх змісту

Важливе місце в захист персоналу від наслідків можливих НС займають 
засоби індивідуального захисту і своєчасне і адекватне надання медичної 
допомоги постраждалим.

Згідно нормативно-правовим актам керівництво підприємств зобов'язане: 
забезпечити за свій рахунок персонал підприємства засобами 

індивідуального захисту та засобами медичного захисту, організувати їх 
правильне зберігання, поповнення та видачу у разі виникнення НС.

- організовувати підготовку і практичне навчання персоналу діям з 
використанням 313 та надання першої медичної допомоги постраждалим.

313 повинні забезпечувати надійний захист шкірних покривів, голови, 
органів дихання у разі екстрених ситуаціях і при будь-яких погодних умовах. 
Використання 313 повинно призводити до зниження концентрацій шкідливих 
речовин до допустимих ГДК, а також забезпечувати захист від небезпечних 
факторів можливих НС.

.5. Порядок локалізації та ліквідації аварій, залучення додаткових
засобів

Сутність рятувальних та інших невідкладних робіт -  це усунення 
безпосередньої загрози життю та здоров’ю людей, відновлення 
життєзабезпечення населення, запобігання або значне зменшення матеріальних 
збитків. Рятувальні та інші невідкладні роботи включають також усунення 
пошкоджень, які заважають проведенню рятувальних робіт, створення умов для 
наступного проведення відновлювальних робіт. РІНР поділяють на рятувальні 
роботи і невідкладні роботи.

До рятувальних робіт відносяться:
-  розвідка маршруту руху сил, визначення обсягу та ступеня руйнувань, 

розмірів зон зараження, швидкості і напрямку розповсюдження зараженої хмари 
чи пожежі;

-  локалізація та гасіння пожеж на маршруті руху сил та ділянках робіт;
-  визначення об'єктів і населених пунктів, яким безпосередньо загрожує 

небезпека;
-  визначення потрібного угрупування сил і засобів запобігання і локалізації 

небезпеки;
-  пошук уражених та звільнення їх з-під завалів, пошкоджених та палаючих 

будинків, із загазованих та задимлених приміщень;
-  розкриття завалених захисних споруд та рятування з них людей;
-  надання потерпілим першої допомоги та евакуація їх (при необхідності)
у лікувальні заклади;
-  вивіз або вивід населення із небезпечних місць у безпечні райони;
-  організація комендантської служби, охорона матеріальних цінностей і гро

мадського порядку;
-  відновлення життєздатності населених пунктів і об'єктів;

-  пошук, розпізнавання і поховання загиблих;.
-  санітарна обробка уражених;
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-  знезараження одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, територій, 
споруд, а також техніки;

- соціально-психологічна реабілітація населення.
До невідкладних робіт відносяться:
-  прокладання колонних шляхів та улаштування проїздів (проходів) у за 

валах та на зараженій території; .
-  локалізація аварій на водопровідних, енергетичних, газових і 

технологічних мережах;
-  ремонт та тимчасове відновлення роботи комунально-енергетичних систем 

і мереж зв’язку для забезпечення рятувальних робіт;
-  зміцнення або руйнування конструкцій, які загрожують обвалом і без

печному веденню робіт;
Рятувальні та інші невідкладні роботи в порту здійснюються у три етапи:
На першому етапі вирішуються завдання:
-  щодо екстреного захисту персоналу та персоналу сторонніх організацій;
-  з запобігання-розвитку чи зменшення впливу наслідків;
-  з підготовки до виконання РІНР.
Основними заходами щодо екстреного захисту персоналу є:
- оповіщення про небезпеку;
- використання засобів захисту;
- додержання режимів поведінки;
- евакуація з небезпечних у безпечні райони;
- здійснення санітарно-гігієнічної, протиепідемічної профілактики і надання 

медичної допомоги;
- локалізація аварій;
- зупинка чи зміна технологічного процесу виробництва;
- попередження (запобігання) і гасіння пожеж.
На другому етапі проводяться:
- пошук потерпілих;
-  витягання потерпілих з-під завалів, з палаючих будинків, пошкоджених 

транспортних засобів;
- евакуація людей із-зони лиха, аварії, осередку ураження;
- надання медичної допомоги;
- санітарна обробка людей;
- знезараження одягу, майна, техніки, території;
- проведення інших невідкладних робіт, що сприяють і забезпечують 

здійснення рятувальних робіт.
На третьому етапі вирішуються завдання щодо забезпечення життєдіяльності 

порту, який потерпів від наслідків НС:
-  відновлення чи будівництво обєктів;
-  відновлення енерго-, тепло-, водо-, газопостачання, ліній зв'язку;
-  організація медичного обслуговування;
-  забезпечення продовольством і предметами першої необхідності;
-  відшкодування збитків;
-  знезараження майна, території, техніки.
Відновлювальні роботи здійснюють спеціально створені підрозділи 

(бригади). Залежно від рівня надзвичайної ситуації (загальнодержавного,



96

регіонального, місцевого чи об'єктового) для проведення РІНР залучаються сили і 
засоби ЦО центрального, регіонального або об'єктового підпорядкування.

При розвитку аварій на території порту чи його акваторії проведення РІНР 
виконується силами ЦЗ порту та НО АРС порту. При виході наслідків аварії за 
межі порту до ліквідації аварії залучаються сили та засоби ЦЗ м. Миколаєва та 
Миколаївської області.

6.6. Дії технічного персоналу підприємств, які здійснюють господарську
• • ••• Ооо • О 0-0діяльність на території та акваторії порту у разі аварій

У разі локальної аварії або загрози аварії на території/ акваторії порту 
технічний персонал Філії, ДП «СК «Ольвія», ТОВ «Компанія «Євровнєшторг», в 
управлінні якого знаходиться аварійний об'єкт, має приступити до виконання 
ПЛА і діяти наступним чином:

1. Перший чоловік з персоналу, помітивши аварію/загрозу виникнення аварії 
або одержав про це повідомлення, повинен негайно:

а) якщо немає пожежі:
- відключити електроживлення аварійного агрегату;
- повідомити диспетчеру (змінному) і своєму керівникові про подію;
- приступити до ліквідації аварії/загрози аварії стосовно до місця,

устаткування і характеру аварії;
б) якщо аварія супроводжується пожежею:
- включити сповіщувач пожежної сигналізації;
- повідомити пожежну охорону - відключити (по можливості) 

електроживлення аварійного об'єкта;
- повідомити диспетчеру (змінному) і своєму керівникові про пожежу;
- евакуювати потерпілих із зони ураження;
- негайно приступити до гасіння пожежі всіма наявними протипожежними 

засобами, не даючи можливості пожежі поширитися на інші об'єкти;
- приступити до ліквідації аварії/загрози аварії стосовно до місця,

устаткування і характеру аварії.
2. Після прибуття на місце аварії керівник (або його заступник) структурного 

підрозділу, на території якого сталася аварійна ситуація/ аварія, приймає на себе 
керівництво ліквідацією аварії/ запобіганням аварії.

3. Після прибуття на місце аварії КР - останній оцінює обстановку, 
спостерігає за ходом ліквідації аварійної ситуації силами підприємства, яке в 
аварійній ситуації, керує ліквідацією аварії/запобіганням аварії.

4. Якщо аварія супроводжується пожежею, то КР помітивши осередок 
пожежі, повідомляє про це:

- черговому пожежної охорони;
- ДСНС;
- диспетчеру (змінному) філії.
Після прибуття на місце пожежі пожежної охорони організація заходів щодо 

гасіння пожежі переходить до посадових осіб пожежної охорони
5. Якщо є постраждалі в результаті аварії, то здійснюється їх евакуація із 

зони ураження та надається перша медична допомога. При необхідності 
викликається швидка медична допомога.
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Примітка: При наявності на зміні в момент аварії достатньої кількості людей 
надання першої допомоги і прийняття перших необхідних заходів по усуненню 
причин аварії, її розвитку і наслідків проводиться одночасно.

6.7 . Д ії  персоналу підприємств у момент аварії, що поширюється на 
технологічні блоки порту або на значну його частину

У разі аварії чи загрози аварії, що поширюється на технологічний блок 
порту, або на його значну частину (пожежа, вибух, розлив небезпечної речовини, 
пожежа на причалі або на судні), технічний персонал підприємств, який здійснює 
господарську діяльність на території та акваторії даного району порту, повинен 
невідкладно приступити до виконання аварійно-рятувальник робіт і діяти 
наступним чином.

1. Перша людина, що помітила аварію/загрозу виникнення аварії, яка 
поширилася/ може поширитися на технологічний блок порту або на його значну 
частину і /або одержав про це повідомлення, повинна негайно:

- включити пожежний сповіщувач і негайно повідомити про подію і його 
масштабах пожежної охорони порту;

- відключити електроживлення всього аварійного об'єкта;
- повідомити про пожежу або його загрозу диспетчеру (змінному) і 

керівнику підприємства, на території якого знаходяться аварійний об'єкт, а також 
судну, яке пришвартоване біля причалу, де сталася аварійна ситуація;

- вжити можливих заходів з евакуації потерпілих із зони ураження;
- негайно приступити до гасіння пожежі всіма наявними и протипожежними 

засобами, насамперед не даючи йому розповсюдитися на інші об'єкти.
2. Диспетчер (змінний) філії:
а) уточнює чи викликана пожежна охорона;
б) негайно доповідає про подію керівництву порту та ДП «АМПУ»;
в) сповіщає про подію всіх зацікавлених, чиї об'єкти знаходяться в районі 

аварійної ситуації;
г) самостійно, або з використанням інших працівників підприємства, яке 

знаходиться в аварійній ситуації, уточнює на місці:
- масштаби події; *
- загрозу розвитку пожежі, у тому числі небезпеку для інших об'єктів;
- розміри і характер розливу нафти/ скидання (викиду) шкідливої речовини;
- наявність потерпілих, їх стан і необхідність у наданні їм допомоги;
- наявність людей на аварійній ділянці, їх інформованість про аварії, стан і 

здатність брати участь у ліквідації аварійної ситуації;
д) оцінює дії операторів, чиї об'єкти знаходяться на території порту, і суден 

біля причалів порту, якщо необхідно, то вимагає від них розвитку зусиль щодо 
реагування на аварійну ситуацію;

е) доповідає керівництву філії про зібрану інформацію, пропонує конкретні 
заходи щодо запобігання/ ліквідацію/ аварійної ситуації і нерозповсюдження її на 
інші ділянки порту, запитує необхідну підтримку;

ж) керує на місці всіма діями щодо запобігання /ліквідації/ аварійної ситуації 
(діями з ліквідації пожежі керує посадова особа пожежного загону, при цьому 
диспетчер (змінний) філії або призначене їм інша посадова особа, стежить за
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діями з гасіння пожежі та, у разі необхідності, доповідає і дає свої пропозиції 
відповідальному виконавцю робіт).

3. У разі наявності постраждалих в результаті аварії:
- здійснюється евакуація із зони ураження, їм надається перша медична 

допомога;
- при необхідності викликається швидка медична допомога;
- в разі наявності в зміні в момент аварії достатньої кількості людей, надання 

першої допомоги і прийняття перших необхідних заходів по усуненню причин 
аварії, її розвитку і наслідків проводиться одночасно;.

- якщо кількість людей обмежена, то порядок дій персоналу повинен бути 
такий, як описано в п. 1 даної інструкції.

4. Керівник, об'єкти якого знаходяться в зоні аварії або аварійної ситуації:
а) негайно з'ясовує загрозу, створювану аварійною ситуацією;
б) як правило:
- зупиняє технологічний процес на своїй ділянці, якщо необхідно, то вимагає 

від свого диспетчера спорожнити трубопроводи від вантажу (прибрати із зони 
ураження вантажі та інші предмети, здатні горіти, або вибухати;

- уточнює місцезнаходження і чисельність людей, які знаходяться в його 
розпорядженні і придатність цих людей до участі в діях щодо запобігання 
розвитку і ліквідації аварійної ситуації;

- вживає заходів щодо запобігання розвитку вогнища пожежі/ розливу 
нафтопродукту;

- інформує диспетчера (змінного) або відповідального виконавця робіт щодо 
обстановки на своїй ділянці, вжиті ним заходи і виконує його вказівки або 
керівника робіт (КР).

5. Керівник робіт (КР), після отримання повідомлення про аварії або 
аварійної ситуації на об'єкті:

а) діє відповідно до своїх обов'язків;
б) при необхідності вводить в дію сигнал "всім покинути територію";
в) контролює хід запобігання і ліквідації аварії, при необхідності, замінює

керівника робіт на місці аварії більш досвідченим посадовою особою, або 
приймає безпосереднє керівництво на себе; *

е) при необхідності, запитує протипожежну і медичну та іншу допомогу 
ззовні.

6.8. Дії працівників підприємства, якщо вони знаходяться за межами 
технологічного блоку, на якому сталася аварія, і екіпажів суден

Працівники підприємства, робочі місця яких розташовані за межами 
виробничої ділянки, на якій сталася аварія або створена загроза аварії, після 
сигналу про аварію, якщо не надійшло спеціальне розпорядження, залишаються 
на своїх робочих місцях.

При отриманні цими працівниками розпорядження від штабу ліквідації 
аварії, керівництва порту або від диспетчера (змінного) філії вони діють у 
відповідності з отриманим розпорядженням:

- відключають обладнання, яке вони обслуговують, і переводять його в 
безпечний стан;
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- слідують у вказане місце збору для участі в ліквідації аварії ситуації або 
організовано, без паніки залишають територію порту з дотриманням необхідних 
заходів обережності.

Керівники підрозділів перевіряють, чи не залишився хто-небудь в 
приміщенні /на території ділянки і, при необхідності, організовує їх пошук, для 
чого формує групу з двох-трьох чоловік.

Працівники, які не є членами формувань ЦЗ, евакуюються за заздалегідь 
встановленим маршрутом.

Пункти збору евакуйованих і заходів для надання першої допомоги, 
визначаються штабом ліквідації аварійної ситуації підприємства або 
відповідальним керівником.

Члени екіпажів суден, пришвартованих біля причалів порту, які опинилися 
на території порту, після сигналу про аварії негайно повинні повернутися на своє 
судно.

Екіпаж судна діє за вказівкою свого капітана та згідно з розкладами за 
тривогами і забезпечує:

- запобігання розвитку аварійної ситуації на судні, якщо аварія на березі;
- запобігання розвитку аварії на березі, якщо аварія на судні.

6.9. Дії персоналу підприємств при аварійній зупинці вантажних потоків
У разі аварії чи загрози її виникнення, як правило, проводиться зупинка всіх 

технологічних процесів навантаження/розвантаження, ремонтних робіт та інших, 
так як в складній аварійній обстановці можливі виробничі помилки, посилення 
аварійної ситуації і поширення її на інші ділянки підприємства.

Аварійна зупинка вантажних потоків здійснюється за вказівкою та під 
контролем:

- начальника району (вантажного) (його заступника);
- диспетчера (змінного) філії;
- портового оператора, який здійснює господарську діяльність на території 

порту.
Зупинку вантажних потоків виконують з початку потоку.
Про результати зупинки вантажних потоків» обов'язково інформується 

керівник, який дав вказівку про зупинку транспортування вантажу.
Якщо зупинка вантажних потоків пов'язана з порушенням герметичності 

трубопроводів, розливом, з пожежею/вибухом, або з прогнозом таких випадків, то 
дії щодо зупинки вантажних потоків повинні супроводжуватися звільненням 
трубопроводів від вантажу.

Звільнення трубопроводів від вантажу здійснюється відкачуванням змісту з 
труб насосами так, щоб не сталося підсмоктування факела в порожній 
трубопровід.

Технології і засоби звільнення трубопроводів від небезпечної речовини 
визначає оператор, у веденні якого знаходиться відповідний трубопровід.

Всім працівникам, які не беруть участі в ліквідації аварійної ситуації, і в 
тому числі в зупинці вантажних потоків необхідно залишити робочі місця і 
евакуюватися в зазначене штабом ліквідації аварії місце.

Всім, хто повинен брати участь у ліквідації аварійної ситуації, необхідно 
повідомити в штаб та диспетчеру (змінному), свого безпосереднього керівника
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про своє місцеперебування та виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації
аварійної ситуації.

6.10. Порядок взаємодії філії з суб’єктами господарювання, власниками 
(користувачами) морських терміналів в разі виникнення аварії, небезпечних

подій, надзвичайних ситуацій
Взаємодія суб'єктів господарювання під час виникнення аварій в морському 

порту та з метою попередження аварії ґрунтується на:
- узгодженні дій під час планування, організації та проведення спільних заходів 
щодо локалізації та ліквідації аварій (катастроф);
- сприянні ефективному виконанню плану локалізації та ліквідації аварій 
(катастроф);
- відповідальності за повноту, достовірність і своєчасність надання інформації 
про стан об’єкта підвищеної небезпеки;
- колективному використанні інформаційних ресурсів, комунікаційних засобів, 
обладнання та пристроїв;
- оптимізації загальних витрат шляхом спільного відшкодування витрат на 
ліквідацію аварій (катастроф);
- компенсації витрачених ресурсів.

Порядок взаємодії адміністрації морських портів України та суб'єктів 
господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту, запобігання 
та ліквідації аварій на території та в акваторії морського порту встановлюється 
адміністрацією морських портів України за погодженням з капітаном порту 
(морського) та власниками (користувачами) морських терміналів і портовими 
операторами, що відображається в ПЛА.

Умови та обсяг участі стивідорних компаній і власників (користувачів) 
морських терміналів у виконанні заходів щодо локалізації та ліквідації аварій 
(катастроф) визначаються даним ПЛА та іншими постановами з цивільного 
захисту порту.

Усі суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у морському 
порту, у разі необхідності вжиття термінових заходів щодо зупинення розвитку 
аварії та повної ліквідації її наслідків, надають наявні в них судна, обладнання, 
пристрої, механізми, устаткування адміністрації морського порту відповідно до 
ПЛА.

Суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність у 
морському порту, несуть відповідальність за недотримання вимог законодавства з 
безпеки мореплавства, охорони праці, пожежної, санітарної, екологічної безпеки 
відповідно до законодавства.


