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ВСТУП

Основною формою практичної підготовки працівників суб’єктів 
господарювання, що визначає в цілому готовність підприємств, 
установ та організацій до реалізації планів реагування на надзвичайні 
ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах 
підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період є 
спеціальні об’єктові навчання (тренування) з питань цивільного 
захисту.

Загальні питання організації, підготовки та проведення 
суб’єктами господарювання спеціальних об’єктових навчань 
(тренувань) визначені у Порядку організації та проведення 
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 
захисту, затвердженого наказом МВС України від 11.09.2014 № 934, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2014 за 
№1200/25977.

Згідно з вищезазначеним Порядком, спеціальні об’єктові 
навчання і тренування з питань цивільного захисту залежно від складу 
учасників поділяються на:

комплексні об’єктові навчання (тренування); 
об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань 

цивільного захисту;
протипожежні, протиаварійні об’єктові тренування та навчальні 

тривоги.
У даних методичних рекомендаціях, відповідно до вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту розкрито методику 
підготовки та проведення комплексного об’єктового навчання. 
Надано варіанти основних плануючих та організаційних документів, 
які були підготовлені для проведення показового спеціального 
об’єктового навчання з питань цивільного захисту на території 
Публічного акціонерного товариства «АЗОТ» у місті Черкаси 22 
вересня 2016 року.

Дані рекомендації підготовлені для керівного складу цивільного 
захисту підприємств, установ та організацій з чисельністю 
працюючих 50 і більше осіб, які проводять комплексні об’єктові 
навчання та керівництва навчань і мають на меті підвищити якість їх 
організації та проведення на суб’єктах господарювання.



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕННЯ

Комплексне об’єктове навчання, як і всі інші види спеціальних 
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, 
проводяться у робочий час та за рахунок коштів роботодавця.

За організацію та проведення таких навчань і тренувань 
відповідають керівники підприємств, установ, організацій.

Відповідно до вимог п. 1.4 Порядку організації та проведення 
спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного 
захисту, затвердженого наказом М іністерства внутрішніх справ 
України від 11.09.2014 № 934, щороку, до 15 вересня, керівники 
відповідних адміністративно-господарчих одиниць затверджують 
графіки проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з 
питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та в 
організаціях на наступний рік.

Територіальний підрозділ ДСНС України здійснює методичне 
керівництво і контроль за періодичністю проведення спеціальних 
об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та 
забезпечує ведення їх обліку.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності області здійснює методичний супровід за наданими 
заявками підприємствам, установам та організаціям щодо проведення 
спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного 
захисту та проводить навчання посадових осіб суб’єктів 
господарювання у тому числі з питань пожежної безпеки, під час 
проведення підготовчого періоду до навчання.

Відповідно до Порядку підготовки до дій за призначенням 
органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого 
постановою Кабінету М іністрів України від 26.06.2013 № 443, 
комплексні об’єктові навчання з питань цивільного захисту 
проводиться на суб’єктах господарювання з кількістю працюючого 
персоналу більше 50 осіб 1 раз на 3 роки.

Даний захід планується на завершальному етапі трирічного 
періоду практичної підготовки працівників суб’єктів господарювання 
з цивільного захисту.
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У перший рік суб’єктом господарювання, який встановленим 
порядком утворив спеціалізовані служби і формування цивільного 
захисту, плануються і проводяться роздільні об’єктові тренування. Це 
є базовою формою практичного оволодіння працівниками, які 
увійшли до таких служб і формувань, своїх обов’язків, прийомів і 
способів застосування табельного майна і техніки, формування у них 
здатності до колективних дій при практичному виконанні робіт за 
умов виникнення надзвичайних ситуацій.

На другий рік практичної підготовки працівників, з метою 
відпрацювання взаємодії між об’єктовими спеціалізованими 
службами та формуваннями цивільного захисту та досягнення 
злагодженості дій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на 
суб’єкті господарювання проводяться спільні тренування 
спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

На завершальному етапі трирічного періоду об’єктової 
підготовки з цивільного захисту працівників планується та 
проводиться комплексне об’єктове навчання. Навчання проводиться з 
метою досягнення злагодженості в роботі керівного складу, 
спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту, працівників 
та об'єкта в цілому при виконанні заходів по запобіганню і 
реагуванню на надзвичайні ситуації, відновленню життєдіяльності 
об'єкта та ведення заходів з цивільного захисту.

Під час навчання виконуються практичні заходи, що дають 
змогу перевірити реальність планів реагування на надзвичайні 
ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах 
підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період, 
визначити рівень готовності до вирішення завдань цивільного захисту 
керівного складу і фахівців підприємства, установи, організації, 
забезпечити взаємодію між об’єктовими спеціалізованими службами, 
формуваннями та органами управління ними, відпрацювати практичні 
дії персоналу, застосовуючи засоби захисту, в різних режимах 
функціонування єдиної державної системи цивільного захисту та її 
ланок.

Навчання проводяться тривалістю до двох діб на навчально- 
виробничій базі підприємства, установи, організації, що включає 
територію підприємства, установи або організації з виробничими
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будівлями, спорудами, різного роду комунікаціями, а також 
спеціально створені навчальні місця з урахуванням специфіки 
діяльності та особливостей територіального розміщення.

На великих підприємствах навчання проводяться по 
виробництвах, групах цехів.

Терміни проведення визначаються графіком проведення 
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 
захисту, затвердженого керівником суб’єкта господарювання.

Комплексне об’єктове навчання передбачає такі етапи: 
підготовчий період, періоди проведення навчання та період розбору і 
узагальнення підсумків.

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ ПРОВЕДЕННЯ 
НАВЧАННЯ

До загальних заходів підготовчого періоду навчання, який 
триває від 1.5 до 2 місяців, належать:

- добір з числа керівного складу та фахівців, які організовують і 
здійснюють заходи цивільного захисту, керівництва навчанням і 
посередників з навчання, тренування та організація їх підготовки;

- розробка навчально-методичної документації та кошторису 
витрат на підготовку та проведення навчання, тренування;

- підготовка навчальних місць, містечок та натурних дільниць з 
відпрацювання практичних заходів;

- оцінка готовності персоналу, який залучається до навчання, 
засобів імітації, систем управління та оповіщення.

Основою підготовки навчань, його організації та планування є 
вихідні дані. До основних вихідних даних належать:
-тема, строк, періодичність;
- склад учасників: керівництво, посередники, ті, хто навчається.
- навчальні цілі;
- навчальні питання.

Тема навчання - є одним із головних елементів вихідних даних, 
які докорінно впливають на правильність визначення інших вихідних 
даних і в цілому на організацію заходу. Тому робота керівника 
навчання розпочинається з визначення, або уточнення теми навчання. 
Тема повинна охопити своїм змістом весь комплекс заходів ЦЗ



суб’єкта господарювання, передбачити відпрацювання заходів в 
різних умовних ситуаціях, наблизивши їх до реальних.

Визначаючи тему і строк проведення заходу, необхідно 
виходити з основної вимоги - глибоке і всебічне опрацювання 
навчальних питань з урахуванням їх матеріально-технічного 
забезпечення.

Тривалість проведення навчання залежить від часу, що є 
необхідним для виконання практичних заходів, специфіки суб’єкта 
господарювання, кількості тих, хто навчається та навчальної мети.

Мету навчання визначають як для навчання в цілому, так і для 
кожної категорії тих, хто навчається. Вона має бути визначена 
конкретно і лаконічно. Досвід проведення навчань на суб’єктах 
господарювання показує, що найбільш доцільно визначати не більш 
ніж 3-4 навчальні мети.

Для навчання різних груп учасників ними можуть бути: 
для керівного складу:
вдосконалення методів узагальнення і аналізу даних про 

обстановку, що виникла під час надзвичайної ситуації;
практика оперативної розробки обґрунтованих пропозицій для 

прийняття управлінських рішень;
навчання приймати більш доцільні рішення відповідно до 

обстановки;
вміння своєчасно доводити завдання до виконавців та 

здійснювати контроль за їх виконанням;
практичне вивчення прийомів і способів проведення 

рятувальних та інших невідкладних робіт, навчання ефективного 
застосування формувань ЦЗ, техніки і приладів, а також перевірка 
розрахунків щодо організації дій сил ЦЗ при ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій.

для керівників та членів формувань цивільного захисту: 
практична перевірка реальності планів щодо приведення 

формувань ЦЗ у готовність до дій за призначенням;
відпрацювання практичних навичок у злагоджених діях 

формувань ЦЗ під час виконання завдань за призначенням, проведенні 
рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах НС у взаємодії з 
іншими силами, що залучаються для виконання відповідних робіт;
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удосконалення організаційно-штатної структури формувань 
ЦЗ, норм забезпечення, застосування техніки та використання 
приладів під час ліквідації наслідків НС.

для працівників суб’єктів господарювання: 
практичне відпрацювання тем та навчальних питань за обсягом 

та змістом Програми навчання працівників діям у надзвичайних 
ситуаціях;

набуття та удосконалення практичних навичок та вмінь діяти в 
умовах надзвичайних ситуацій.

Навчальні питання -  це ряд послідовних, логічно 
сформульованих одна за одною найхарактерніших задач, що 
вирішують ті, хто навчається, в певний час на даному етапі навчання.

Відпрацювання навчальних питань повинно дозволити 
практично перевірити реальність здійснення відповідних планів 
реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації 
наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки або планів 
цивільного захисту на особливий період.

Загальними заходами, що рекомендуються до відпрацювання 
на навчанні, незалежно від специфіки суб’єкта господарювання, 
можуть бути:

оповіщення та інформування персоналу та населення, яке 
знаходиться в зоні небезпечної дії суб’єкта господарювання;

порядок застосування певних розділів Плану реагування на 
надзвичайні ситуації;

приведення у готовність роботи системи управління суб’єктом 
господарювання у НС (пунктів управління, засобів зв ’язку і 
оповіщення та чергових і диспетчерських служб);

порядок видачі засобів індивідуального захисту та приведення 
у готовність до використання захисних споруд цивільного захисту;

організація радіаційного та хімічного спостереження, 
дозиметричного контролю;

забезпечення виконання рятувальних та інших невідкладних
робіт;

поновлення роботи після ліквідації НС та її наслідків, 
створення необхідних запасів матеріалів і устаткування.
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Керівником навчання є керівник підприємства, установи, 
організації. До складу керівництва навчанням також входять: 
заступники, помічники керівника навчання, начальник штабу 
керівництва навчанням.

Ш таб керівництва навчанням створюється як тимчасовий орган 
для забезпечення розробки документів з проведення навчання, 
підготовки навчально-матеріальної бази, пунктів управління, робочих 
місць тих, хто навчається, засобів зв ’язку та оповіщення, 
організаційно-методичного керівництва навчанням та управління 
силами цивільного захисту, які беруть в ньому участь.

Чисельність працівників штабу керівництва навчанням 
визначається керівником навчання і залежить від обсягу завдань, що 
вирішуються під час підготовки і проведення навчання.

Помічники керівника навчання призначаються з числа 
посадових осіб суб’єкта господарювання, найбільш підготовлених з 
питань цивільного захисту. Вони беруть участь у розробці планових 
документів і на їх основі складають свої особисті плани роботи на 
період навчання.

Посередники є представниками керівника навчання, які надають 
допомогу керівникові у проведенні навчання, а також здійснюють 
контроль за діями тих, хто навчається, та дотриманням ними заходів 
безпеки. Під час навчання посередники вивчають зміст прийнятих 
рішень, відпрацьованих документів, об’єктивно оцінюють роботу 
учасників навчання (особливо їх практичні дії). В терміни, що 
встановлені керівником навчання, надають матеріали до розбору, 
готують та проводять часткові розбори.

До проведення навчання залучаються:
- об’єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій;
- об’єктові евакуаційні органи;
- штатний або позаштатний підрозділ (особа) з питань 

цивільного захисту підприємства, установи, організації;
- особи, на яких у разі виникнення надзвичайної ситуації 

покладаються функції керівника робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації та працівники штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації об’єктового рівня;

- об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;
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- чергова (диспетчерська) служба (у разі утворення);
- до третини об’єктових формувань цивільного захисту;
- об’єктова добровільна пожежна дружина (команда);
- об’єктова аварійно-рятувальна служба (у разі утворення);
- працівники підприємства, установи, організації, яких 

планується залучити до проведення практичних заходів.
Відповідно до визначених вихідних даних готуються наступні 

основні документи: наказ керівника суб’єкта господарювання „Про 
підготовку та проведення комплексного об’єктового навчання з 
питань цивільного захисту”, календарний план підготовки 
комплексного об’єктового навчання, план проведення комплексного 
об’єктового навчання, особисті плани учасників комплексного 
об’єктового навчання, інструкція по виконанню заходів безпеки при 
підготовці та проведенні комплексного об’єктового навчання та інші 
документи при потребі.

Після проведення навчання розробляються наступні 
документи: наказ „Про підсумки проведення комплексного 
об’єктового навчання навчання”, план усунення недоліків, виявлених 
під час проведення навчання та звіт про організацію проведення 
навчання.

Підготовка до навчання здійснюється на підставі наказу 
керівника суб’єкта господарювання „Про підготовку та проведення 
комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту”, 
який видається керівником суб’єкта господарювання не пізніше ніж за 
45 днів до проведення. В наказі визначаються вихідні дані (тема, 
навчальні цілі, строк та місце проведення), призначається керівництво 
навчанням, а також визначаються склад тих, хто навчається, 
посередники при них, порядок їх підготовки і допуску до навчання, 
строки та обсяг робіт з підготовки місць (ділянок) проведення 
практичних заходів, відповідальні виконавці, матеріально-технічне 
забезпечення, кошторис на підготовку та проведення навчання.

Основні заходи з підготовки до навчання, чергу і строки їх 
виконання та осіб, які відповідають за виконання визначаються 
календарним планом підготовки спеціального об’єктового навчання з 
питань цивільного захисту. Він включає перелік організаційних 
питань, порядок розробки документів, підготовку керівництва,
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посередників, організацію проведення занять з особовим складом 
формувань і працівниками суб'єктів господарювання за 
встановленими навчальними програмами.

Основним документом комплексного об’єктового навчання є 
План проведення спеціального об’єктового навчання з питань 
цивільного захисту, який погоджується з територіальним органом 
ДСНС України. План визначає хід навчання, послідовність 
відпрацювання навчальних питань, розробляється текстуально з 
такими додатками: план об’єкта з графічним показом ділянок, 
рубежів, пунктів відтворення обстановки та переліком засобів імітації; 
почасовий графік нарощування обстановки з переліком ввідних; схема 
розгортання сил і засобів у місцях (ділянках) відпрацювання 
практичних заходів та їх зміст; табель термінових донесень за 
навчанням.

План нарощування обстановки, план імітації та план проведення 
практичних заходів можуть відпрацьовуватися окремо.

Проведення навчання планується за етапами, кількість і зміст 
яких залежать від навчальних цілей і масштабів. Кожен етап має 
включати питання, що повністю охоплюють певний період дій.

Для відпрацювання питань взаємодії та оцінки реальності 
розроблених документів з цивільного захисту та визначення 
готовності сил і засобів до виконання завдань за рішенням 
відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого 
самоврядування до навчання можуть залучатись окремі підрозділи сил 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту.

На підставі Плану проведення навчання заступники та 
помічники керівника навчання, посередники розробляють за 
потребою особисті плани. Складання особистих планів базується на 
вихідних даних, які прописані в плануючих документах навчання. 
Визначаючи особисті дії, слід враховувати відведений час, рівень 
підготовки тих, хто навчається, стан матеріально-технічної бази, на 
якій відпрацьовується навчальне питання.

Особисті плани розробляються в довільній формі, текстуально 
або графічно і затверджуються керівником навчання.
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Оцінка готовності (допуск) персоналу до проведення навчання 
здійснюється комісією підприємства, установи, організації, до складу 
якої включаються посадові особи, які виконують обов’язки, пов’язані 
із забезпеченням цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони 
праці, а також представник відповідного територіального органу 
ДСНС України. Очолює її голова комісії з питань надзвичайних 
ситуацій підприємства, установи, організації.

Під час допуску проводиться:
- перевірка документів та особиста підготовка заступників, 

помічників керівника навчання та керівника штабу керівництва 
навчанням;

- вибіркова перевірка знань з питань цивільного захисту в обсязі 
програм підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях;

- перевірка знання заходів безпеки працівників, які залучаються 
до відпрацювання практичних питань з навчання;

- огляд з визначенням ступеня готовності спеціалізованих служб 
і формувань цивільного захисту та навчально-виробничої бази до 
навчання.

Формування цивільного захисту виводяться на навчання 
повністю укомплектованими особовим складом, технікою, засобами 
малої механізації, приладами, інструментами, засобами 
індивідуального захисту, первинними засобами пожежогасіння та 
іншим табельним майном.

За результатами роботи комісія складає акт, що затверджується 
керівником підприємства, установи, організації.

(Варіанти перерахованих документів наведені в додатках).

Обов’язковою вимогою підготовчого періоду навчання є 
проходження керівним складом та фахівцями, діяльність яких 
пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного 
захисту підприємств, установ, організацій відповідного навчання на 
територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності (у відповідності до вимог 
Постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 
819).
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До того ж навчанню передує оволодіння працівниками 
суб’єкту господарювання у повному обсязі теоретичними матеріалами 
відповідних програм підготовки населення до дій у надзвичайних 
ситуаціях та практична підготовка персоналу.

Окрім роздільних та спільних об’єктових тренувань 
спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту щорічно, крім 
року проведення на підприємстві, в установі, організації 
комплексного об’єктового навчання, проводяться протипожежні 
тренування (тренування персоналу у діях на випадок пожежі). Також 
підприємства, установи, організації, що віднесені до об’єктів 
підвищеної небезпеки, протягом кожного року, у тому числі і року 
проведення навчання, додатково проводять протиаварійні тренування 
(тренування персоналу щодо дій у разі виникнення аварійних ситуацій 
та аварій) та навчальні тривоги.

Підготовка керівництва для забезпечення успішного проведення 
навчання здійснюється на спеціально організованих керівником 
підприємства, установи, організації інструктивно-методичних 
заняттях, що проводяться територіальними курсами, навчально- 
методичними центрами цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності. Під час таких занять, що проводяться безпосередньо 
на підприємстві, в установі, організації, заступниками (помічниками) 
керівника навчання, персоналом штабу керівництва відпрацьовуються 
документи з проведення навчання.

З посередниками та працівниками, які на час навчання 
призначаються керівниками на навчальних місцях з практичного 
відпрацювання заходів і робіт та/або залучаються до проведення таких 
заходів і робіт, проводяться інструктажі.

2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ

Навчання проводиться у відповідності до затвердженого Плану 
проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного 
захисту.

Варто зазначити, що практичні заходи навчання проводяться з 
імітацією руйнувань, пожеж, вибухів, зон затоплення і зараження, 
задимлення, аварій на трубопроводах і ємностях, ступінь якої 
залежить від навчальних цілей, особливостей підприємства, установи,
із



організації, характеру місцевості і наявності імітаційних засобів.
У ході навчання відпрацьовуються:
- на територіях де можуть виникнути НС природного характеру - 

питання відпрацювання комплексу заходів зі зниження наслідків 
небезпечних явищ, захисту обладнання і споруд об'єктів, власного 
майна мешканців;

- на територіях можливого впливу радіаційних аварій - питання 
щодо ведення розвідки та дозиметричного контролю, введення 
режимів радіаційного захисту, проведення йодної профілактики і 
евакуації населення, дезактивації місцевості, споруд, техніки, 
санітарної обробки;

- на хімічно небезпечних об'єктах - питання щодо захисту від 
НХР виробничого персоналу та населення прилеглих житлових 
кварталів, ліквідації наслідків хімічного зараження.

На навчаннях кожен учасник виконує обов'язки, які йому 
визначені, згідно з планом дій органів управління і сил у НС, залежно 
від конкретної обстановки, за планом проведення комплексного 
об’єктового навчання.

При цьому ступінь участі органів управління та сил цивільного 
захисту (формувань, служб) неоднакова. Керівний склад органів 
управління бере участь у проведенні всіх заходів з навчання. Служби, 
формування залучаються для відпрацювання конкретних ввідних.

Недоліки у розроблених у ході навчання документах, а також у 
діях тих, хто навчається, усуваються шляхом відпрацювання 
додаткових ввідних. При необхідності керівництво і посередники 
організовують переробку документів та повтор дій тих хто навчається.

Формування цивільного захисту на загальному фоні навчання 
діють за окремими планами проведення занять, які розробляються 
керівниками формувань та затверджуються за підпорядкуванням. За 
основу розробки планів занять береться спеціальна тематика програми 
підготовки формувань, а також завдання за планом приведення 
формувань до готовності.
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Структурна схема проведення комплексних об’єктових навчань
з питань ЦЗ

Керівний склад органів Керівники та особовий склад Працівники 
управління формувань суб’єкту 

_______________________________________________ го спо дарювання
Відпрацювання загальних 
питань за режимами 
функціонування СГ з 
навчання, приведення в 
готовність чергових сил та 
засобів об'єкта
Організація роботи щодо 
створення умов для 
прийняття управлінських 
рішень з навчання

Відпрацювання питань, 
згідно з планами 
приведення формувань у 
готовність до виконання 
завдань за призначенням

Відпрацювання 
питань щодо 
отримання інформації 
про стан обстановки з 
навчання

Відпрацювання комплексу заходів щодо сталості функціонування об'єкта в 
умовах НС
Організація заходів, згідно 
з планом дій органів 
управління та сил, у разі 
НС та виробленого 
рішення керівника з 
нарощування обстановки

Введення в дію планів 
проведення занять та 
відпрацювання навчальних 
питань, згідно з їх 
тематикою

Координація роботи на 
навчальних місцях

Отримання завдань та 
організація їх виконання

Робота спеціальних 
інформаційних груп з 
населенням

Організація взаємодії та забезпечення заходів при 
виконанні рятувальних та інших невідкладних робіт з 
ліквідації наслідків НС

Придбання навичок з 
використання засобів 
захисту та дій по 
збереженні життя і 
здоров'я в умовах НС

4. ПЕРІОД РОЗБОРУ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ПІДСУМКІВ

Розбір є заключною частиною навчання. М ета розбору полягає 
у визначенні ступеню виконання навчальних питань, що ставились з 
навчання та коригування плануючих документів щодо дій у 
надзвичайних ситуаціях.

15



Після відпрацювання усіх навчальних питань заступники, 
помічники керівника навчання, посередники на основі всебічного 
вивчення роботи та дій учасників навчання готують матеріали для 
загального розбору у вигляді коротких висновків, пропозицій і в 
установлені керівником навчання строки подають їх до штабу 
керівництва навчанням або його керівнику.

При проведенні розбору керівником навчання здійснюється 
аналіз та дається оцінка дій тих, хто навчався, з наведенням фактів і 
цифрових показників, здійснюється постановка завдань для усунення 
недоліків.

Підсумки комплексного об’єктового навчання з питань 
цивільного захисту обговорюються на розширеному засіданні 
об’єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій, на підставі 
рішення якої керівником підприємства, установи, організації 
видається наказ про стан готовності підприємства, установи, 
організації до вирішення завдань цивільного захисту.

У разі необхідності в установленому порядку вносяться 
уточнення та зміни до відповідних планів реагування на надзвичайні 
ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах 
підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період.

За результатами проведеного комплексного об’єктового 
навчання не пізніше 10 днів з часу їх закінчення складається звіт, що 
підписується керівником суб’єкту господарювання, який подається до 
місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого 
самоврядування) та територіального органу ДСНС України.
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ДОДАТКИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" 

Н А К А З  №

Про організацію та проведення показового 
спеціального об’єктового навчання 
з цивільного захисту (комплексне об’єкгове 
навчання органів управління сил та засобів 
при виникненні надзвичайної ситуації 
техногенного характеру на території ПАТ «АЗОТ»)

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 
№443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням 
органів управління та сил цивільного захисту ”, наказу МВС України від
11.09.2014 №934 "Про затвердження Порядку організації та проведення 
спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту ”, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2014 за №1200/25977, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 №269-р "Про 
затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2016 рік ”, 
розпорядження Черкаської облдержадміністрації від 24.05.2016 №248 "Про 
затвердження регіонального плану основних заходів цивільного захисту на 
2016 рік ”, та згідно з Планом підготовки керівного складу, формувань 
цивільного захисту, працівників та службовців з цивільного захисту ПАТ 
"АЗОТ” на 2016 рік, ’

Н А К А З У Ю  :
1. Провести у вересні 2016 року показове спеціальне об'єктове навчання 

з цивільного захисту (комплексне об'єктове навчання органів управління 
сил та засобів при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру 
на території ПАТ «АЗОТ» далі за текстом -  навчання) на тему: "Дії сил та 
засобів цивільного захисту, працюючого персоналу щодо ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з аварією в корпусі 702 у 
відділенні складу рідкого аміаку цехуА-5 ПАТ "АЗОТ”.

2. Визначити метою навчання: вироблення єдності поглядів на 
організацію і методику проведення комплексного об'єктового навчання з 
питань цивільного захисту на об'єкті підвищеної небезпеки, демонстрацію 
технології та методології відпрацювання практичних етапів за задумом 
навчання. Показ організації та проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
техногенного характеру на потенційно небезпечному об'єкті. Перевірку 
реальності дій органів управління, сил та засобів системи цивільного захисту 
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об'єкту у відповідності до планів реагування та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій ПАТ «АЗОТ».

3. Залучити до участі в проведенні навчання комісію з питань 
надзвичайних ситуацій, комісію з питань евакуації, керівника робіт з 
ліквідації НС на рівні "А”, служби цивільного захисту, працівників штабу 
керівництва навчанням, диспетчерську службу, штатні підрозділи швидкого 
реагування (ДПРЗ, ВГРЗ, МСЧ, ПСЛ), формування цивільного захисту 
(група з обслуговування захисної споруди № 88535, розрахунково- 
аналітична група, ланка хімічної розвідки, група зв'язку, ланка приготування 
та роздачі їжі, електротехнічна група, група перевезення людей та майна, 
група охорони громадського порядку, група водопровідно-каналізаційних 
мереж), пожежно-рятувальні підрозділи УДСНС України в Черкаській 
області.

4. У ході проведення навчання здійснити:
- перевірку реальності Плану реагування на надзвичайні ситуації в ПАТ 

“АЗОТ’;
- перевірку реальності та ефективності здійснення заходів, визначених 

Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій підприємства;
- перевірку готовності органів управління і сил цивільного захисту, 

підрозділів швидкого реагування підприємства до дій у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій;

- відпрацювання питання захисту працівників, їх евакуації із 
небезпечної зони при виникненні аварії, пов'язаної з виливом хімічно 
небезпечної речовини, а також відпрацювання дій з ліквідації аварійної 
ситуації;

- відпрацювання злагодженості дій органів управління, сил цивільного 
захисту, підрозділів швидкого реагування, працюючого персоналу 
підприємства та набуття ними навичок у ліквідації надзвичайних ситуацій;

- відпрацювання дій працюючого персоналу, який не входить до 
формувань цивільного захисту, при виникненні надзвичайних ситуацій.

5. Керівництво навчанням покладається на Голову Правління ПАТ 
"АЗОТ".

6. Для підготовки і проведення навчання створити штаб керівництва 
навчанням у такому складі:

- Перехрест А.Л., технічний директор -  голова комісії з надзвичайних 
ситуацій (далі за текстом -  НС) ;

- Кропива П.І., начальник цеху А-5 -  керівник робіт з ліквідації НС на 
рівні “А”;

- Садовий А.О., начальник служби ЦЗ -  начальник штабу керівництва 
навчанням;



- Сергієнко І.А., директор департаменту з управлінням персоналом - 
заступник керівника навчання з евакуації;

- Горобець М.В., директор з МТП -  заступник керівника навчання з 
питань матеріально- технічного забезпечення;

- Олійниченко В.М., заступник Технічного директора з виробництва - 
заступник керівника навчання з питань інженерно-технічного забезпечення;

- Краснокутський С.І., начальник цеху зв'язку -  начальник служби 
оповіщення та зв'язку;

- Мигаль О.О., інженер служби цивільного захисту -  помічник 
начальника штабу ЦЗ;

- Чемерицький Д.В., заступник начальника цеху А-5 -  помічник 
керівника навчання з імітації;

- Дерновий В.В., директор з режиму та безпеки -  начальник служби 
охорони громадського порядку .

7. На час проведення навчання призначити посередниками при:
- виробничому персоналі -  заступника начальника виробничого відділу 

Герасименка О.Л.;
- диспетчерській службі -  провідного інженера-технолога виробничого 

відділу Жабку С.М. ;
- воєнізованому газорятувальному загоні -  начальника відділу з охорони 

праці Колодяжну О.В.;
- медико-санітарній частині -  головного лікаря МСЧ Ялового В.Г.;
- групі охорони громадського порядку -  заступника директора з режиму 

та безпеки Шмиголя С.П.;
- керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій -  

начальника департаменту з охорони праці Зінченко Л.В.;
- комісії з надзвичайних ситуацій та комісії з питань евакуації -  

заступника начальника відділу з охорони праці Антонову А.В.
8. Організацію управління та зв'язку в момент навчання здійснювати 

через мережі стаціонарних систем зв'язку, переносних радіостанцій та за 
допомогою мобільних телефонів.

9. З метою якісної та всебічної підготовки до навчання, членам штабу 
керівництва навчанням:

9.1. Начальнику служби ЦЗ Садовому А.О. :
- Розробити та дати Голові Правління ПАТ "АЗОТ" на затвердження 

Календарний план підготовки показового спеціального об'єктового 
навчання. Термін виконання -  до 15.08.2016.

- Розробити План проведення показового спеціального об'єктового 
навчання з додатками та погодити його з Управлінням ДСНС України в 
Черкаській області. Термін виконання -  до15.08.2016.



9.2. Керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 
рівні "А” Кропиві П.І., начальнику штабу керівництва навчанням Садовому
А. О., помічнику керівника навчання з імітації Чемериць кому Д.В. 
визначити місце відпрацювання практичних заходів та його імітацію.

Термін виконання -  до 25.08.2016.
9.3. Начальнику служби оповіщення та зв'язку Краснокутському С.І. 

перевірити засоби телефонного зв'язку, привести в готовність систему 
оповіщення об'єкта. Термін виконання -  до 25.08.2016.

9.4. Заступнику керівника навчання з питань матеріально-технічного 
забезпечення Горобцю М.В. здійснити забезпечення проведення навчання 
необхідним майном і матеріалами.

9.5. Помічнику начальника штабу ЦЗ Мигалю О.О. розробити 
Обов'язки керівного складу та посередницького апарату при підготовці та 
проведенні навчання. Термін виконання -  до 15.08.2016.

9.6. Помічнику керівника навчання з імітації Чемерицькому Д.В. 
забезпечити імітацію осередків ураження. На період підготовки і проведення 
навчання створити імітаційну команду (групу) у складі 2 чоловік 
(працівників цеху А-5). Термін виконання -  25.08.2016.

9.7. Штабу керівництва навчанням за участю працівника ДСНС України 
в області провести оцінку готовності персоналу ПАТ «АЗОТ» до проведення 
зазначеного навчання, про що скласти акт.Термін виконання -  до 25.08.2016.

9.8. Директору з режиму та безпеки - начальнику служби охорони 
громадського порядку Дерновому В.В. забезпечити безперешкодний проїзд 
територією об'єкта аварійно-рятувальної, пожежної, медичної та спеціальної 
техніки до місця події, в момент проведення навчання.

10. Директору з транспорту Макаренку В.М. забезпечити доставку 
транспортом членів навчально-методичних зборів ДСНС України до місця 
проведення показового спеціального об'єктового навчання з цивільного 
захисту.

11. Директору департаменту з охорони праці Зінченко Л.В. розробити 
загальні заходи безпеки на навчанні та взяти під контроль дотримання 
заходів безпеки при проведенні навчання.

12. Директору департаменту з інформаційних технологій Демакову Ю.А. 
забезпечити мультимедійний супровід проведення теоретичної частини 
показового спеціального об'єктового навчання з цивільного захисту.

13. Командиру ВГРЗ Руденку В.В. забезпечити членів навчально- 
методичних зборів ДСНС України промисловими протигазами.

14. Начальникам структурних підрозділів: ВГРЗ, МСЧ, ПСЛ, А-5, ТВ, 
ЦЗ, КГХ, ЦЕП, АТЦ, ВПіПК, СДзРБ, ЦСГ, ЦГД, УКР, ЦЕРЦ, ЗЦ, М-5, М-6, 
М-7, К-3, КЦ забезпечити явку на навчання підпорядкованого працюючого



персоналу, який буде задіяний у цьому заході, та передбачити заміну в разі 
відсутності на момент проведення навчання.

15. Підготовку здійснювати у відповідності з календарним планом 
підготовки показового спеціального об'єктового навчання.

16. Підготовку особового складу формувань цивільного захисту 
проводити у робочий час.

17. Всім учасникам суворо дотримуватися правил безпеки при 
підготовці та в ході навчання.

18. Готовність до навчання -  01.09.2016.
19. Керівникам структурних підрозділів опрацювати наказ з учасниками 

навчання у 7-денний термін після його отримання.
20. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Правління ПАТ "АЗОТ" 
НАКАЗ ПІДГОТУВАВ: 
Начальник служби 
цивільного захисту 
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Технічного директора

Директор з матеріально - 
технічного постачання 
Директор з транспорту

Директор з режиму 
та безпеки
Директор департаменту 
з інформаційних технологій

Директор департаменту 
з охорони праці 
Директор департаменту 
з управління персоналом

В.Л. Скляров

А.О. Садовий 
"___"_______ 2016 р .

В.М. Олійниченко 
"___"_______ 2016 р .

М.В. Горобець 
"___"_______ 2016 р .

В.М. Макаренко 
"___"_______ 2016 р .

В.В. Дерновий 
"___" 2016 р .

Ю.А. Демаков 
"___"_______ 2016 р .

Л.В. Зінченко 
"___"_______ 2016 р .

І.А. Сергієнко 
"___"_______ 2016 р .
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
КерівЕкк показового яниіїльного
О^'іКТОЕОГО НЇЕЧЇЕНЯ З ІКГЕЕЬ Ц З  -
Голов= Пр=влІЕЕЕ ПАТ А ЗО Т '
____________________ В.Л.СкЛЯрОЕ
_____ "_______________ ІОІбр.

[ К А Л Е Н Д А Р Н Н Н  П Л А Н
ІШГОТОЕКНвО ПрОЕЄЛЄЕЕЕ ПОК=ЗОЕОГО ОВЩІїЯЬНОГО ОЙ ЧАТОВОГО ЕЕВЧЇЕЕЕ 

з п к т іе ь  іл іе  т ь н г г с  зг зи с т у  ( к о ж ш е к ж е  о б ^ т о в е  н = еч = н н і орггн ів  т а р г в л ін н *  л о т а  засоб ів  п р и е е е н і е є н н і  н= лзеич= йної с я г ' ї ш ї  
_____________________________________________ т е а н о г е н н о г о х = р л іт е р у  н а  ге р и тс р ії ПАТ «АЗОТ»)_______________________________________

_чь
з п НїІИМЕуі-ЕЕЕ 3=ІМІЕ

Тер:.:ін
проведенню Виконав ем>

ВІЯХІїКа про 
виконали

1. Організаційні заколи
ПровелеЕЕЕ з=ГіЛь и з і  зїхоліе з підготовки ло проведенні пок=зоеого опяікльного 
ой' ешового еевчееее з пиг-еь пев 'тьного зекиоіу Йпомплекон; Об’(ЕТОВЄ 
Е-ЕЧЇНІЕ ОрГ=НІВ тар=ВЛІНІК СИЛ Та ЗЕООЙІВ при ЕИЕЕЕЕЛШІ Н=ЛЗВИЧ=ЙНОЇ ЗПуШІЇ
тжногєеного х=раьлгру на території ПАТ «АЗОТ» - л іт і КОН; п с г ж к н е е  з 
інпеми орт =ніз =ішї; :и от¥ п; ее к  ’і'че.сті.

15.08. Пержрест А.Л. 
Садовий А.О.

і.: . ПрОВИЖЕЕ ЕіріЛЕШОЛО ПІДГОТОВКИ ЛО КОН 3 ЙОГО УЧ= СЕИК =МИ № 0 7 . Скгкров В.Л.

1.3. Р о зро£к= з =лу_._ у КОЙ 1.0 .о-і Саювий А.О.
2. Розробка л і  к у р е н ів  з організаніїта пр отелення КОН

КлГОТОЕК= Н=К=Ї¥ЩК ПрОЕ=«ЄЕН* КОН 15.0' Садовий А.О.
-1 "і Розробку погє* з:єнее т= п о іи -з ї  е = з=твердз;а-:ніі плшу провглжЕЕ КОН 15.08. Садовий А.О.
: .з . Розробка т= і» л=еее е = затвердж ен і пиент Ьитїш ї 17.08. Садовий А.О. 

Ч ж ер и * к и й  Д.В.
Ті • Уточеєнне Т= КОрЕГ'ГВа-ЗЇЕ ГЛ=НУ ріргтриїЕЕ Ґ.1 НС :5.Є7. Садовий А.О.
:.5 . Розробка т= полнїеї н= затвердж ен і гл а -т  (графік^) н арощ уван і о£етаноЕки з

переліком Е ЕЛ Н І
13.08. Садовий А.О. 

КрОІЖЕЇ П І.
2.6. Розробка і и -е »  (ехеми) об'єкту з граіічЕН» показом ликнок в ід тв о р ен і

ОбОТЕЕОЕКК
:: .0 8 Садовий А.О. 

К р о ж в аП І.
і  - '.ТОЧЕЄНІ ОЛІЙ1ІЕ ТЧаОЕЕЕІЕ ЕЇЕЧЇЕЕХ. ОХЖИ ОПОЕІШЄН# ; Ж ЇЗКУ. :5.08. .„ж ал ь  0 .0 .
: .з . Р 0 ЗрОЙК= ОСОбИОТЕІ НаЕІЕ Н !  ПрОВ ЄЛЄН-І ЕЇВЧЇЬЗЇЕ 15. п  єн-: пгт =су

І1ЄрІЕЕЕИТБ = 
ґ - 'Ч - * Р * ^

посередники
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т езаз іаск  загальної ті спеціальної пілге-евкк І) їгЛ
4. . . -ссвізєші". іксгріла.*.-. з правил і ї і п и л  на навчанні з працівниками. с :  е.’. гх-.ть 

лс сілал'. ±с(::.:\-Еань
25.08. г.гріЕі'чі ч 

і .-;- : \ вінь ПЗ
5. Підготовка працівників, шо невхолять до складу формувань

5.1. Прсвеленкї зік я іь  за програмою загальної підготовки на протязі 
року

: . т е ' ч т ї  
навчальних грулі

Зигчекк- питань. які підтягають Білпраілсвакгас' п а  час навчакнл з з .й Н зчаль ники
структурних
підрозділів

5 ; ирсв»з»нкя інструктажу і правил : еіпеги м  навчанні « працівниками. и г  не 
вхохять зо  складу формувань

25 08 Начальники
структурних
підрозділі*

б. Заходи мзіерізльно-те\нічного та медичного забезпечення

А * Зісезп^чею-л -.-часників навчання :.:едичнис:и засс£г.:і- :.\С 8 Яловок В Г
( і Підготовка затссів г.. : Х5.С2. -:г::шад>ілзі _  3
... і і і г іп г ч а з к  '-часка.ш  кавчання зассса:.:ЕЗБ - зі:-.' і ' і : н: іл - ; ький С і

6А За?їзп«ч*ккя і иа> пивльнсг.- лхксг.- т і ?*тьюс.- -..-аинс:..- : : .о 8 Стч-жса і  :
6 5 П ілг’ іс еі.і  . татя: :али аз*  есдазкаиЕ.’. :::ол. прсвіаення практичним заходів •ієзігеецькик _*.з.

". Підготовка навчальнн\ місиь з випраиюеання практичних заходе під час проведення КОН

еггги  ГГЇЇЇКТСТ: ТПОВИЛеИНЯ ТІ :в Я!Г’.' 25 08 ’Лгаснок-.-ттькик С
- і П аггтсвгазізян о ї: і:::т іп ї н і :Г «і:и 15.08. -‘емерипький Д.Б

• Підготовка навчальних і : ; : »  для практичного вап раосвання на»чальних питань 2У0 Ч»:.:«гнш,кий Л ■
8. Оцінка готовності и о т  скі персоналу зо проведення КОН

8 3 Проведення перевірки документів і з  ; к ,* к т ; :  підготовки керівного складу 
учасників вав чаш о. вксірковеї сер-аіркк знань з гопань цивільного захисту в 
обсязі прсгратпідготовки птапвніа : зо з їй у надзвичайних ситу паях

23 08 ГГерехржт А 1 
Садовий А.О 
К ропивіП

82. Перевірка ін іш »  залелів сізеєки праціЕнзмв. які залучаються л : вілпраілсванк.-. 
практичних питань з навчання

22.08. Начальники
структурних
підрозділів

8 3 О г-лз готовності формувань ділянок рос.: зс навчанк-! 25 08. -іленипгга!у
кепвниптва

С клідзккл акту г о н к и  гстгвксс ті дгсуску  кет ссналу з?  прев*ленк.т кав ч гик*. ТТерехрегт А Л 
Садовий А.О. 
Кропива П І  

Представ ки: ДСНС 
У країни и 

'' -і- ' ь  : □

Заступник керівника кавчакт - качатькик класу А.О. Садовий



ПОГОДЖЕНО
Начальник управління Державної 
служби України 
з надзвичайних ситуацій в 
Черкаській області
__________________ В.М. Гвоздь
”____“_________________ 2016 р.

ПЛАН
заходів показового спеціального об’єктового навчання з питань 

цивільного захисту (комплексне об’єктове навчання органів 
управління сил та засобів при виникненні надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на території ПАТ “Азот”).
Навчальна мета : вироблення єдності поглядів на організацію і методику 
проведення комплексного об'єктового навчання з питань цивільного захисту 
на об'єкті підвищеної небезпеки, демонстрація технології та методології 
відпрацювання практичних етапів за задумом навчання. Показ організації та 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру на 
потенційно небезпечному об'єкті. Перевірка реальності дій органів 
управління, сил та засобів системи цивільного захисту об'єкту у 
відповідності до планів реагування та ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій ПАТ "АЗОТ’.
Термін проведення : 10.30 -  15.00, 22 вересня 2016 року.
Місце проведення : м. Черкаси вул. Першотравнева, 72, ПАТ"Азот цех А-5. 
Склад учасників: керівник навчання -1 особа, штаб керівництва навчання -  
10 осіб, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій -  2 
особи, комісія з питань надзвичайних ситуацій -  12 осіб, комісія з питань 
евакуації -  3 особи, об'єктова служба цивільного захисту -3 особи, 
диспетчерська служба об'єкту -  3 особи, об'єктові штатні підрозділи 
швидкого реагування (ДПРЗ- 40 осіб, ВГРЗ- 10 осіб, МСЧ -  3 особи) та 
формування цивільного захисту об'єкту -  36 особи, працюючий персонал -  
360 осіб.
Матеріально-технічне забезпечення навчання: інженерні, матеріально- 
технічні засоби, засоби зв'язку та оповіщення, спеціальне обладнання та 
техніка об'єктових служб та формувань цивільного захисту у відповідності 
до штатного забезпечення згідно наказу про організацію та проведення 
спеціального об'єктового навчання ПАТ "Азот'’.

АТВЕРДЖУЮ
Керівник показового 
спеціального об'єктового 
навчання з цивільного захисту 
Голова Правління ПАТ
А зот’
____________  В.Л. Скляров
___ “ ____________ 2016 р.
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№
2 П Час Нанм&втваная заходу М іс т  проввл&ннй Відповідальні за проввлєння

І 3 4 ?
Н авчально-прастнчні заходи

1. 10:30
10:40

Демонстрації віл а ор о лику (з комані-фмі) «Загальна 
характарпстнка тоьарнсіЕа ПАТ £1Азот’:. 
Органі іапія с не тами цивільного захисту на о&ікті. Актова ііл  а ПАТ “Азот"

Голова правління ПАТ “Азот1’ 

Начальник служби Щ  ПАТ "Азот"

2. 10:40
11:00

Організація підготовчого наріоду провал з ння 
комплексного об* іктового наьччшті орган їх управління 
сил та засобів ПАТ :іАзот'\ 
Показ (коментарі) мол о органіялії робота комісії обЧкту 
з опіш-іі готовності (допуску) парсональ' до провал зння 
комплексного об'актового навчання:

Актова зала ПАТ “Азот"'

Начальник служби Щ  ПАТ ::Азот" 

Голова комісії з питань НС

3, 11:00
11:15

□ знайомл ання учасників комплексного ооЧктового 
навчання з матою, задумом, документапкю шоло 
пілготоене та порядком провелання комплексного 
об' ііл  овог о навчання.

.Актова іала ПАТ “Азот"

Начальник служби ЦЗ ПАТ '"Азот" 
Карівншн служб та формувань ЦЗ

П рактичні заю дн  за планом проведення комплекс йог о оУ екгового навчання

4. 11:15
11:30

Навчальне місве № 1
Захніп ашш пункт упр-авління ПАТ 

“Азот1’

Голова правління ПАТ “А зот" 
Начальник служби цивільного 
захисту' ПАТ ""Азот"

Органіішія управління в НС на захитаному гг-нелі 
упр авл іння ПАТ * "А і от"".

11:30
11:50

Навчальнв [̂іс:Е&е - Днспетч арська служба 
пілпрн£мстЕа

Керівник диспетчерської служби 
п-Ьпр'Н-ііі-иьаДії лнспетчарської служби пілпріЕмства піл час 

ЕИЕШВ ± ннз нал ЇЕИЧ якн о ї с іггу адії.

5 11:50
12:10

Навчальнв міспє Дї 3

Т ар тер ія  ПАТ “Азот"
Го л ова пр авл іння 

ПАТ “Азот”
ОтЛЯЛ. 3 ГІСШЗ.Ч дШТ.ТЦ СТуПЕНЯ готоеності. обчктовнх 
ф-ормувань пнвільного замету до виконання іавлань і і  - 
Пр П шач а ттттїтм.

6.
12:40
12:50

Навчальне міста № 4

Т аріп орія обЧкіу паху А- 5 Керівник навчанняДії каріьнньІЕ робіт з лііь-ідації наслідків надзвичайної 
ситуацій з утворення оо*єкіоі»го штабу та постановка 
завданв. спрямованих на мінімізації наслідків аварії.

- 12:50
13:30

Навчальнв мІсеє Л | ?
Т ар ш  орія об: £.ктуг паху А- 5

Керівник навчання 
Начальники спеціалізованих 

слудв та формувань.
Дії спеціалізованих обЧкювих служб і формувань 
цивільного захисту шодо л іиідації вал жЕгчаннсї



14}

ситуації, пов'язіної із в ій н і ом аміаку на території 
корнетV "02 у  відділенні складу рідкого аміак1-' ц и \  А-5 
ПАТ “Азот”

3. 13:30
13:40

Нііпчг ТЬНЕ місив № б
Т артерії обЧиу ПЕХу А-І Кар івник ланки *«ктрокхтчної 

групи
Дії ЕА* п р  ОІЕХНІЧНОЇ ір;. ПН Ш ОДО І і5 ЕШЕЧ ення 
ізлодів з ліпід злії НС.

9.
13:40
13:50

Навчітьне місив № 7

Захисна споруда пех>г А-5
Карівник знні утримання 

закисної споруди
Дії особового скла^г ш і і  з 
обдатоетишн жисної споруда піл час виконання 
ізвд зь і за призначенням.

1
14:10
14:20

Навчі.іьаЕ ніс не № 6
Т Ершорії спортивного комплексу Гол он комісії з пні знь авзкузпії 

обчиг
Дії Евзкуаиінних органів ПАТ Азої щодо виконення 
заїдань з ам к у ат ї пар+оналу та працівників 

підприємства.

10.
14:20
14:40

УяіаЛІНЕННІ ПІДСуМИЕ Пр ОВЕН ЕННЯ ПРОЗОВОГО

комплзкного оГчктонго нагаання шшіьного внияу 
на розтираному іі-Ьанні о5 іктової комісії з ппіань 
налзнгчанних гіпуапЙ.
Опінка реальності шни- раагування на налзпгсзнні 
ситуації. пж - лікеізїпії зваріингк днуашй та зі арій, 
викладеним у нгк розраідаам.

Актова зала ГКТ “Азот
Карівник навчання 
Гол ом комісії НС

11.
14:40
15:00

Скидання лігу про н ак ан н г га визначаю» наобхілності 
ВНІС ЕННЯ ЗМІН і ДОПОЕНЕНЬ ДО Шіанівраа^ІаННЯ на НС. а 
:зко;к шр£глдт-' коригування) шіац вікидзиії зваріингЕ 
снтузцін :а звзрій

Актова зала ПАТ ‘Азот"'1 Карівник навчання

□

Начальник служби цивільного  у л н с г -1 ПАТ ‘Азої* А.О. Садовій



5. Оперативно-тактична характеристика об’єкту
Публічне акціонерне товариство "Азот’ входить до складу 

підприємств холдингу «08ТСНЕМ», дислокується в Придніпровському 
районі м. Черкаси на вільній території, яка використовується для 
розміщення промислових підприємств. Площа товариства 420 га.

У ПАТ "Азот’ виробляється хімічна продукція більше ніж 40 
найменувань, що має підвищений попит в багатьох країнах Європи, 
Південно-Східної Азії та Латинської Америки, крім того, готова продукція 
ПАТ "Азот’ поставляється на вітчизняний ринок, забезпечуючи 
сільгоспвиробників мінеральними добривами.

На промисловому майданчику ПАТ "Азот’ розташовані 528 будівель 
та споруд. Коефіцієнт забудови складає 39%, щільність забудови 43%. 
Чисельність працівників на підприємстві складає 4454 чоловік, чисельність 
найбільшої зміни 2262 чоловік. Режим роботи підприємства цілодобовий.

Небезпека технологічних процесів виробництва хімічної продукції 
характеризується наявністю речовин, які мають пожежо-вибухонебезпечні, 
отруйно-токсичні властивості, тим самим виробництва відносяться за 
ступенем пожежної безпеки до категорій «А», «Б», «В».

На теперішній час на підприємстві діють такі виробництва:
• Виробництва аміаку рідкого в цехах А-3, А-5, аміачної води в цеху 

М-7, до його складу входять 38 будівель та 9 споруд;
• Виробництва мінеральних добрив -  цехи М-2, М-5, М-6, М-9. До 

складу виробництва входять 56 будівель та 34 споруди;
• Цех 1-1 з виробництва іонообмінних смол (катіонітів);
• Виробництво капролактаму -  цехи К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7. 

До складу виробництва входять 36 будівель та 10 споруд;
• Допоміжні цехи -  до їх складу входять 105 будівель та 23 споруди. 

Це цехи: ЦЕП -  електропостачання з 4-ма електропідстанціями, КЦ -  
котельний, ХВО -  хімводоочищення, ВПіПК -  водопостачання та 
промислової каналізації, АТЦ -  автотранспортний цех, ЦГД -  господарської 
діяльності, ЗЦ -  залізничний, КВПіА -  контрольно-вимірювальних приладів 
і автоматики, РМЦ -  ремонтно-механічний, ЦЗП -  захисних покриттів, РБЦ
-  ремонтно-будівельний, ЦЛ -  центральна лабораторія, ЦСГ -  складського 
господарства, УКР -  управління з капітального ремонту, І I I І Р  -  цех 
централізованого ремонту, ЦЕРЦ -  централізований електроремонтний цех, 
ЦЗ -  цех зв'язку, ЦВТК -  центральний відділ технічного контролю.

6. Загальна та часткова обстановка (задум ) навчання 
Ізотермічне сховище рідкого аміаку поз. 1001-Р (знаходиться в

корпусі 702 цеху А-5) -  вертикальний циліндричний апарат, що складається
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з двох корпусів. Верхня частина сховища має сферичну поверхню, нижня -  
пласка.

Між корпусами засипано ізолюючий матеріал -  перліт.
Внутрішній корпус: внутрішній діаметр -  30050 мм, товщина 

обичайки -  від 7 мм до 16 мм, висота 21000 мм, загальна висота -  26274 мм.
Зовнішній корпус: внутрішній діаметр -  31150 мм, товщина обичайки

-  від 6 мм до 8 мм, висота -  21653 мм, загальна висота -  27274 мм.
Місткість -  10000 т.
Ізотермічне сховище поз. 1001-Р розташоване на відкритій площадці 

корп. 702 на відм. 0 м. Для обмежування поверхні можливих розливів 
рідкого аміаку, навкруги сховища передбачене загороджуюче залізобетонне 
кільце (площа 1320 м2) - внутрішнім діаметром 41,2 м, висотою 9 м та 
товщиною 1 м, та загороджуюча земляна обваловка (площа 6720 м2) - 
105x64 м і висотою 2 м.

У сховищі зберігається 3000 т. рідкого аміаку з температурою мінус
зз°с.

Через руйнування прокладки фланцевого з'єднання на лінії видачі 
рідкого аміаку зі сховища поз. 1001-Р перед відсікачем поз. ЕМУ-352 стався 
витік рідкого аміаку в залізобетонний стакан в кількості 27,28 т.. Утворилась 
токсична хвиля аміаку, що виходить на рівень «В». З трубопроводу 
виливається аміак 40 м’/год.

Зона тяжких уражень людей та можливість смертельних уражень -  
відстань від епіцентру 221 м.

Зона легких уражень людей (порогова зона зараження) -  відстань від 
епіцентру 804 м.

Відстань зони високої концентрації в повітрі від джерела викиду -  
2700м.

В зоні ураження опинились 714 працівників.
В цеху А-5 отруївся апаратник очищення газу (установка сепарації 

водню), що робив огляд устаткування в корп. 3039 (без свідомості). В цеху 
М-5 отруївся 1 працівник (без свідомості).

Хімічно забруднена хмара розповсюджується у північному напрямку, 
до міста Черкаси зі швидкістю вітру 3 м/с. У зоні хімічного забруднення 
глибиною 2700 м опинилась частина міста Черкас, у тому числі об'єкти:

зо



№
з/п Назва підприємств, установ, організацій Відстань,

км
Кількість
людей

1 ПАТ "АЗОТ’, вул. Першотравнева, 72 1 714

2 ТОВ «ВС ЛІТ», пр-т Хіміків, 74 2 100

3 Відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ'. 
пр-т Хіміків, 76

2 3100

4 Черкаський завод металоконструкцій, проїзд 
Енергобудівельників, 4

2 45

5 ТОВ «Богдан-логістик», пр-т Хіміків, 74 2,5 24

ТОВ «Укрінтекс», пр-т Хіміків, 74 2,5 7

Всього по сектору: 3990

І. ЕТАП. Підготовчі заходи (09.00-12.00)
Доведення до учасників теми та задуму навчання, представлення 

керівника навчання, посередників, керівника робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації та членів його штабу, об'єктової комісії з питань 
евакуації, керівного складу об'єктових служб швидкого реагування та 
формувань цивільного захисту, які залучені до проведення навчання.

Доведення задуму навчання, порядку дій органів управління, сил і засобів , 
працюючого персоналу об'єкту Визначення навчальних точок, доведення 
сигналів оповіщення та управління. Проведення інструктажу з охорони 
праці працюючого персоналу об'єкту та запрошених учасників навчання. 
Експрес-опитування керівного складу на знання функціональних обов'язків 
та порядку дій.

II. ЕТАП. Практичні заходи (12.00-12.50)
Організація та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру 
на потенційно небезпечному об'єкті 12:00 

Доведення ввідної про виникнення аварії в корпусі №702 відділення 
складу рідкого аміаку цеху А-5 

ВВІДНА Ж» 1. Через руйнування прокладки фланцевого з'єднання на лінії 
видачі рідкого аміаку зі сховища поз. 1001-Р перед відсікачем поз. ЕМУ-352
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стався витік рідкого аміаку в залізобетонний стакан в кількості 27,28 т.. 
Утворилась токсична хвиля аміаку, що виходить на рівень «В». З 
трубопроводу виливається аміак 40 м Угод.
Керівник навчання 

Дає ввідну начальнику цеху А-5.
Начальник зміни цеху А-5

Отримує ввідну і приступає до подальших дій.
12:00-12:08 

Посередник при виробничому персоналі
Слідкує за послідовністю та правильністю дій, фіксує час виконання дій та 

виявлені недоліки.
Апаратник підготовки сировини та відпуску напівфабрикатів і продукції 5 
розряду (далі апаратник складу) видаляє окриком всіх осіб, що знаходяться в 
зоні аварії, повідомляє начальника зміни про аварійну ситуацію та 
застосування 313. Начальник зміни, що знаходиться в корп. 700-Е, 
застосовує засоби індивідуального захисту та доповідає про (подію) аварію 
начальнику цеху по телефону 28-87 та через прямий зв'язок повідомляє про 
аварію старшому диспетчеру виробничого відділу ПАТ "Азот (далі -  ст. 
диспетчеру об'єкту ), вказує напрямок вітру, викликає по телефону:
101 або 34-01 -  ДПРЗ;
104 або 26-04 -  ВГРЗ;
103 -  швидку медичну допомогу.
Начальник зміни:
• оцінює ситуацію, що створилася, характер розгерметизації, кількість 
пролитого аміаку та ступінь загазованості території, можливість 
прогресування пропуску;
• дає вказівку змінному персоналу на аварійну зупинку агрегату по групі 
«АА», припиненню видачі рідкого аміаку в сховище і зупинку установки 
сепарації водню;
• дає вказівку апаратнику складу та апаратнику наливу про припинення 
виконання всіх видів робіт в корпусі 702, крім робіт по локалізації та 
ліквідації аварії із підтримання нормального технологічного режиму 
працюючого устаткування;
• попереджає про аварію через засоби зв'язку змінний і ремонтний 
персонал цеху;
• припиняє усі види ремонтних робіт в районі аварії і організовує 
видалення з нього осіб, незайнятих у ліквідації аварії в безпечне місце, при 
наявності потерпілих, організовує надання їм першої допомоги персоналом 
зміни;
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• повідомляє про аварію та аварійну зупинку цехів взаємопов'язаних 
технологічно:
• начальнику зміни цеху М-2 за телефоном 42-04 або 25-91;
• начальнику зміни цеху М-6 за телефоном 29-86 або 47-33;
• начальнику зміни цеху М-7 за телефоном 29-72;
• начальнику зміни виробництва капролактаму про зупинку установки 
сепарації водню за телефоном 24-45;
• начальнику зміни цеху А-3 за телефоном 23-88;
• начальнику зміни цеху ХВО за телефоном 24-76;
• начальнику зміни цеху КЦ за телефоном 28-81;
• координує та контролює правильність дій змінного персоналу по зупинці
цеху.
• організовує операції по зупинці ізотермічного сховища, відключення 
арматурою, його опорожнення і продувку інертним газом;
• повідомляє цехи, що потрапили в зону загазованості по телефону:
• КЦ (25-11), ВПІПК (29-46), ЗЦ (26-26), ЦСГ (24-07), ЦГД (25-29), УКР 
(26-29), М-5 (26-05), К-3 (26-22), М-7 (29-72), М-6 (29-86).
• після припинення подачі аміаку в сховище закриває відсікач ЕМУ351 на 
вході рідкого аміаку в сховище;
• в захисному костюмі разом з бійцями-газорятувальниками здійснює 
закриття арматури перед від сікачем ЕМУ-352 на лінії видачі аміаку 
споживачам;
• зупиняє роботу насосів поз. 1002—ША, 45-1/2;
• контролює тиск у сховищі шляхом скидання газоподібного аміаку на 
факельну установку поз. 1 через клапан поз. РУ365.
Начальник зміни (начальник цеху) виставляє пости із працюючого 
персоналу для недопущення людей в небезпечну зону з урахуванням 
напрямку вітру, організовує зустріч машин ВГРЗ, ДПРЗ-1. швидкої медичної 
допомоги.
Всі операції з проведення ліквідації аварії з імітацією відключення сховища 
поз. 1001-Р від трубопроводів рідкого аміаку виконується технологічним 
персоналом при взаємодії з ВГРЗ та ДПРЗ-1 з встановленням табличок 
«Закрито», «Відкрито», «Відключено», «Включено».
12:03-12:10
Посередник при виробничому персоналі

Слідкує за послідовністю та правильністю дій, фіксує час виконання дій та 
виявлені недоліки
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Начальник цеху А-5
а) приймає керівництво по локалізації та ліквідації аварії від начальника 
зміни, визначає наслідки аварії, ступінь загазованості території та кількість 
потерпілих;
б) інформує Голову Правління ПАТ "Азот’ - відповідального керівника 
робіт про розміри аварії, рух токсичної хмари, наявність і розміщення 
людей, задіяних у ліквідації аварії.
г) виставляє постових, які не допускають в зону загазованості сторонніх 
осіб, сторонній транспорт та зустрічають служби реагування.

12:04-12:20 
Дії старшого диспетчера об’єкту
Посередник пуп старшому диспетчеру об ’єкту

Фіксує час отримання повідомлення про аварію та час виконання ст. 
диспетчером визначених дій.
Старший диспетчер об ’єкту отримавши повідомлення начальника зміни 
цеху А-5 оповіщує про аварію:
а) через електросирени працівників і службовців об'єкту, цехи та людей, які 
знаходяться в межах санітарно-захисної зони;
б) чергові зміни аварійних служб:
- ВГРЗ по прямому телефонному зв'язку;
- ДПРЗ-1 по телефону 34-01;
- швидку медичну допомогу по телефону 103;
- начальника варти «СКАТ-ЦЕНТР» по телефону 26-02;
- службу безпеки по телефону 20-02;
- санітарну лабораторію по телефону 28-69;
в) цехи, які пов'язані технологічно;
г) керівний склад товариства та членів комісії з питань надзвичайної ситуації 
відповідно до списку;
д) через вузол зв'язку об'єкта (телефон 23-13) працівників і службовців 
об'єкта, цехи та людей відповідно до списків.
Оповіщає:
- Голову Правління ПАТ «АЗОТ»;
- Заступника Голови Правління, Технічного директора;
- Заступника Технічного директора з виробництва;
- Начальника виробничого відділу;
- Начальника служби цивільного захисту (тел. 25-49);
- Оперативного чергового Управління ЦЗ ОДА (тел. 45-02-64);
- Чергового міськвиконкому (тел. 1505, 36-01-80, 050-464-60-60);
- Оперативно-координаційний центр ДСНС України в Черкаській області 
( тел. 101);



- Начальника територіального управління Держгірпромнагляду у Черкаській 
області (тел. 45-24-77);
- Оперативного чергового ГУ національної поліції в Черкаській області 
( тел. 102);

Виробничо-диспетчерську службу Керівної Компанії.
Дії чергового вузла зв’язку

Черговий вузла зв 'язку:за вказівкою старшого диспетчера об'єкту проводить
оповіщення працюючого персоналу
12:05-12:20
Дії керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на рівні
«А» та «Б»
Посередник при керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
Слідкує за роботою виконуючого обов'язки керівника робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації щодо виконання покладених завдань 
Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
1. При отримані повідомлення про аварію прибуває на місце події.
2. Отримує доповідь про обстановку на місці аварії від начальника зміни 
цеху А-5.
3. Переконується у виконанні вірних дій начальником зміни цеху А-5.
4. Визначає місце розташування штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій та 
дає вказівку про збір із залученням відповідних служб.
12:20 - до закінчення навчань 
Дії органів управління
Посередник при керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

Фіксує час розгортання штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій. 
Слідкує за його роботою щодо виконання покладених завдань.
Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації підприємства
1. За вказівкою керівника з ліквідації надзвичайної ситуації розгортається 
штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій (на місці події).
2. Організовує зв'язок з рятувальними службами та комісією з надзвичайних 
ситуацій підприємства.
3. Основним завданням штабу є безпосередня організація і координація 
аварійно-рятувальних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій.
4. Штаб відповідно до покладених завдань:
-збирає дані про обстановку в зоні ураження, аналізує та узагальнює їх; 
-визначає головний напрям ліквідації надзвичайної ситуації, приймає рішення 
щодо проведення аварійно-рятувальних робіт;
-розробляє оперативні плани ліквідації надзвичайних ситуацій та її наслідків, 
зосереджує в районі аварії необхідні сили і технічні засоби та своєчасно 
вводить їх в дію;



-організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та підрозділів, залучених 
до ліквідації надзвичайних ситуацій, з метою ефективного використання їх 
потенціалу;
- здійснює керівництво роботами з ліквідації надзвичайних ситуацій;
- веде облік робіт, що були проведені аварійно-технічною службою та 
підрозділами під час ліквідації аварії;
- веде облік загиблих і постраждалих та оперативно-технічну документацію. 
12:20 - до закінчення навчань

Дії голови комісії з питань евакуації об'єкту 
Посередник при голові комісії з питань евакуації
Фіксує час отримання інформації. Слідкує за його роботою щодо виконання 
покладених завдань.
Голова комісії з питань евакуації
1. Визначає місце збірного евакуаційного пункту та призначає його 
начальника (територія біля будівлі спортивного комплексу).
2. Визначає місце відправки евакуйованих працівників об'єкту та 
визначає його начальника (територія біля будівлі спортивного комплексу).

Начальники збірного евакуаційного пункту та пункту відправки, 
ведуть облік евакуйованих працівників 
12:20 - до закінчення навчань 

Дії органів управління 
Посередник при керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

Фіксує час розгортання штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій. 
Слідкує за його роботою щодо виконання покладених завдань.
Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації підприємства
1. За вказівкою керівника з ліквідації надзвичайної ситуації розгортається 
штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій (на місці події).
2. Організовує зв'язок з рятувальними службами та комісією з надзвичайних 
ситуацій підприємства.
3. Основним завданням штабу є безпосередня організація і координація 
аварійно-рятувальних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій.
4. Штаб відповідно до покладених завдань:
-збирає дані про обстановку в зоні ураження, аналізує та узагальнює їх; 
-визначає головний напрям ліквідації надзвичайної ситуації, приймає рішення 
щодо проведення аварійно-рятувальних робіт;
-розробляє оперативні плани ліквідації надзвичайних ситуацій та її наслідків, 
зосереджує в районі аварії необхідні сили і технічні засоби та своєчасно 
вводить їх в дію;
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-організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та підрозділів, залучених 
до ліквідації надзвичайних ситуацій, з метою ефективного використання їх 
потенціалу;
- здійснює керівництво роботами з ліквідації надзвичайних ситуацій;
- веде облік робіт, що були проведені аварійно-технічною службою та 
підрозділами під час ліквідації аварії;
- веде облік загиблих і постраждалих та оперативно-технічну документацію. 
12:05 - до закінчення навчань
Дії об'єктових підрозділів швидкого реагування, служб і формувань ЦЗ та
організації ліквідації наслідків виробничої аварії
Посередник пуи Формуванні охорони громадського порядку
Слідкує за діями начальника служби безпеки об'єкта, фіксує час виконання
заходів.
Фоумування ПЗ (гуупа охоуони гуомадського поуядку)

І.При отриманні повідомлення про аварію від старшого диспетчера командир 
групи ОГП (начальник охорони об'єкту) забезпечує безперешкодний проїзд 
рятувальної і медичної, спеціальної техніки через основні та в'їзди.
2. З оперативною групою прибуває до місця розташування штабу з 
ліквідації НС та доповідає керівнику робіт.
За вказівкою керівника робіт з ліквідації НС виставляє постових та блокує 
доступ до місця аварії.
12:20 - до закінчення навчань 
Дії органів управління
Посеуедник пуи комісії з питань надзвичайних ситуації
Фіксує час збору комісії. Слідкує за роботою комісії щодо виконання
покладених завдань
Комісія з питань надзвичайних ситуацій

Члени комісії, отримавши повідомлення про збір, прибувають в кабінет 
технічного директора (нормативний час збору до 15 хв.).
1. Організація взаємодії з територіальними і функціональними підсистемами 
попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій по збору і обміну 
інформації про надзвичайну ситуацію.
2. Організація роботи по прогнозуванню і оцінці обстановки.
3. Підготовка пропозицій голові правління про ситуацію що склалась.
4. Організація проведення безперервного контролю за обстановкою в зоні 
надзвичайної ситуації, аналіз вступної інформації, прогнозування розвитку 
аварії і її наслідків та підготовку рішень по локалізації і ліквідації даної 
ситуації.
5. Організація і координація робіт, взаємодія структурних підрозділів з 
евакуації працівників, надання потерпілим необхідної допомоги.



6. Взаємодія з функціональними і територіальними підсистемами єдиної 
державної системи з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій 
(інформує міську та обласну комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій про вжиті заходи, реагування на подію та причини їх 
виникнення.
7. Залучення до виконання робіт з ліквідації наслідків необхідних 
рятувальних, транспортних, будівельних, медичних та інших служб, наявних 
матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів.
12:05-12:10
Дії об'єктових підрозділів швидкого реагування, служб і формувань ЦЗ та 

організації ліквідації наслідків виробничої аварії
Посередник при воєнізованому гсізорятувсільному загоні (ВГРЗ)
Фіксує перелік сил та засобів, а також час їх прибуття, слідкує за порядком
та злагодженістю їх дій
Воєнізований газорятувальний загін (ВГРЗ)
При отриманні повідомлення про аварію від начальника зміни цеху А-5 та 
від старшого диспетчера ВВ ПАТ "Азот’ оперативний склад ВГРЗ в 
кількості 10 бійців-газорятувальників виїжджає на місце аварії.
По прибуттю на місце аварії командир відділення отримує інформацію про 
те, що сталося та завдання на виконання аварійно-рятувальних робіт від 
відповідального керівника робіт з ліквідації аварії:
• Ліквідувати витік рідкого аміаку по фланцевому з'єднанню перед 
відсікачем поз. ЕМУ-352 на лінії видачі аміаку із сховища поз. 1001-Р 
шляхом закриття засувок.
• Провести обстеження залізобетонного стакану, прилеглої до сховища 
території, де проводив огляд устаткування апаратник цеху А-5.
• Провести обстеження цехів, які потрапили в зону ураження токсичної 
хмари: цех М-5, цех ВПІПК, УКР, К-3, М-7, ЗЦ.

Командир відділення ВГРЗ ставить задачу оперативному складу:
• Бійцям-газорятувальникам №4, №5 -  ліквідувати пропуск рідкого аміаку 
по фланцевому з'єднанню перед відсікачем на лінії видачі рідкого аміаку із 
сховища поз. 1001-Р шляхом закриття засувок перед відсікачем та на 
байпасній лінії.
• Бійцям-газорятувальникам №1, №2, №3, та командиру відділення 
приступити до обстеження залізобетонного стакану сховища, прилеглої до 
сховища території та зовнішньої установки корп. 3039 для виявлення 
постраждалих та евакуацію їх в газобезпечну зону з подальшим наданням 
медичної допомоги медпрацівниками машини «Швидкої допомоги».
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• Бійцям-газорятувальникам № 6, №7, №8, №9 приступити до обстеження 
території та виробничих приміщень цеху М-5.
Після обстеження залізобетонного стакану сховища, прилеглої до сховища 

території та зовнішньої установки корп. 3039 та евакуації постраждалого, 
оперативне відділення в складі: командира відділення, бійців- 
газорятувальників №1, №2, №3 виїжджає на оперативному автомобілі для 
обстеження території та виробничого приміщення УКР, ВПіПК, ЗЦ, М-7, К-
3. Бійці-газорятувальники №6, №7, №8, №9 при обстеженні цеху М-5 
виявляють 1-го працівника без свідомості біля корп. 601. По радіостанції 
боєць-газорятівник №6 доповідає про ситуацію відповідальному по 
аварійно-рятувальним роботам та просить направити машини «Швидкої 
допомоги» до найближчого місця виходу з загазованої зони до корпусу № 
3003, куди виводяться робітники та винесено постраждалого.

Бійці-газорятувальники №4, №5 після виконання робіт із закриття 
засувок перед відсікачем на лінії видачі рідкого аміаку із сховища поз. 1001- 
Р доповідають про виконання роботи відповідальному керівнику з 
локалізації та ліквідації аварії. Після цього направляються на виставлення 
огородження загазованої зони. Командир відділення та бійці- 
газорятувальники №1, №2, №3 проводять обстеження в УКР, ЗЦ, ВПіПК, К-
3, М-7, постраждалих не виявлено. Після обстеження, командир відділення 
та боєць №2 направляється в корп.702 цеху А-5, бійці №1 та №3 в корп.
700Е цеху А-5 - для контролю змінного персоналу, що виконує аварійну 
зупинку цеху. Бійці-газорятувальники №6, №7, №8, №9 після виконання 
обстеження цехів направляються в цех М-5 корп. 601 та корп. 501 для 
контролю за змінним персоналом, що виконує аварійну зупинку цеху.

12:05-12:10
Дії об'єктових підрозділів швидкого реагування, служб і формувань 

ЦЗ та організації ліквідації наслідків виробничої аварії 
Посередник пуп державному пожежно-рятувальному загоні -1 ШПРЗ-1) 
Фіксує перелік сил та засобів, а також час їх прибуття, слідкує за порядком 
та злагодженістю їх дій.
Деужавнгш пожежно-уятувальнгш загін ШПРЗ-1)

Диспетчер ПЗЧ ДПРЧ-18 отримав від старшого диспетчера ПАТ 
"Азот” оперативну інформацію, що на території цеху А-5 виникла умовна 
аварія, руйнування прокладки фланцевого з'єднання на лінії видачі рідкого 
аміаку зі сховища поз. 1001-Р перед відсікачем поз. ЕМУ-352 стався витік 
рідкого аміаку в залізобетонний стакан. Утворилась токсична хвиля аміаку, 
що виходить на рівень «В». З трубопроводу виливається аміак 40 мУгод.

За підвищеним номером виїзду автоматично до місця умовної аварії 
виїздить караул ДПРЧ-18 (відділення на АКГ-6 та АЦ), караул ДПРЧ-19 (2
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відділення на АЦ), підрозділи Черкаського гарнізону: ДПРЧ-1 (2 відділення 
на АЦ та АД), ДПРЧ-2 (відділення на АЦ), ДПРЧ-3 (відділення на АЦ), АРЗ 
СП (відділення на АГДЗС), НПРЧ ЧІПБ (2 відділення на АЦ та АНР).

Першим до місця умовної аварії через прохідну М-2 (в зв'язку з 
напрямком вітру) прибуває ДПРЧ-18 в складі двох відділень на АКГ-6 та АЦ 
в костюмах Л-1 (керівник начальник ДПРЧ-18 підполковник служби 
цивільного захисту Лещинський Д.В.).

Керівник доповідає ВКР про прибуття сил та засобів. Отримує вказівки 
та інформацію від ВКР про характер аварії, постраждалих, евакуацію яких 
здійснює ВГРЗ, які необхідно прийняти міри та засоби щодо ліквідації аварії
і подальших дій. Отримує допуск на виконання робіт. Особисто проводить 
розвідку та по її результатах приймає подальші рішення щодо виконання 
оперативної роботи. Підтверджує третій номер виклику.

Подає команду на встановлення АКГ-6 на ПГ № 149 та підготовку до 
пінної атаки за допомогою чотирьох повітряно -  пінних стволів ГПС-600 
між резервуаром та першим обвалуванням. Відділення АЦ ставить в резерв.

До місця умовної аварії через прохідну М-2 (в зв'язку з напрямком 
вітру) прибуває ДПРЧ-19 в складі двох відділень на АЦ в костюмах Л-1 
(керівник начальник ДПРЧ-19 майор служби цивільного захисту Донець
О.В.).

Начальник ДПРЧ-19 майор служби цивільного захисту Донець О.В. 
доповідає про своє прибуття та отримує вказівку на встановлення АЦ на ПГ 
№ 152 для подачі чотирьох водяних стволів СПРК, проти напрямку вітру зі 
сторони корпусу 702\2, для створення водяної завіси щодо недопущення 
розповсюдження хмари аміаку та її розбавлення. Друге відділення АЦ 
ставить в резерв.

До місця умовної аварії прибуває начальник ДПРЗ-1. Доповідає ВКР 
про своє прибуття. Отримує інформації про умовну аварію, та про дії своїх 
підпорядкованих підрозділів. Входить до штабу з ліквідації аварії.

Начальник загону дає вказівку на створення двох оперативних дільниць 
на місці умовної аварії.

Перша оперативна дільниця -  подача чотирьох водяних стволів проти 
напрямку вітру зі сторони корпусу 702\2, для створення водяної завіси щодо 
недопущення розповсюдження хмари аміаку та її розбавлення (керівник ОД 
Донець О.В. надані сили ДПРЧ-19: 2 відділення на АЦ, 15 рятувальників).

Друга оперативна дільниця -  проведення пінної атаки за допомогою 
чотирьох стволів ГПС-600 між резервуаром та першим обвалуванням 
(керівник ОД Лещинський Д.В. надані сили ДПРЧ-18: 2 відділення на АКГ-6 
та АЦ, 15 рятувальників).
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В разі необхідності, через цех ВПіПК, дає розпорядження на 
підвищення тиску пожежної водо мережі об'єкта, для безперебійного 
постачання водою пожежно-рятувальних автомобілів задіяних на ліквідації 
аварії.

Начальник загону дає команду на встановлення, відділенням цивільного 
захисту ДПРЗ-1, 2-ох дегазаційних постів, для проведення дегазації 
особового складу залученого на ліквідацію аварії. 1-ий пост встановлюється 
біля 1-го відділення ДПРЧ-18, 2-ий пост біля 1-го відділення ДПРЧ-19. 
(керівник начальник відділення цивільного захисту майор служби 
цивільного захисту Бєлашов Д.А., надані сили: 4 рятувальника).

В разі необхідності начальник загону приймає рішення про оголошення 
сигналу «Збір. Аварія.», на прибуття додаткових сил особового складу 
загону, для участі в ліквідації аварії.
Дії пожежно-рятувальних підрозділів прибувших до місця аварії за 
викликом №3
Підрозділи УДСНС України в Черкаські області:

До місця аварії прибуває ДПРЧ-1 в складі відділення на АЦ-40(130)63Б 
та АД-3 0(131 )ПМ506.

Відділення ДПРЧ-1 - встановлює АЦ-40(130)63Б на ПГ№ 147 прокладає 
магістральну лінію та 1 ланкою ГДЗС в захисних костюмах «Л-1» подає 1 
ствол ГПС-600 на поверхневе покриття розливу з північно-східного 
напрямку з боку корпусу №702/2.

Відділення ДПРЧ-1 - Д в резерв.
До місця аварії прибуває ДПРЧ-3 в складі 1-го відділення на АЦ- 

40(130)63Б. ‘ ’
Відділення ДПРЧ-3 - встановлює АЦ-40(130)63Б біля відділення АЦ 

ДПРЧ-1, забезпечує безперервну подачу піноутворювача, особовий склад 
створює резервну ланку ГДЗС в костюмах «Л-1» для заміни працюючих 
ланок на позиціях.

До місця аварії прибуває АРЗ СП в складі АГДЗС
Відділення АРЗ СП - АГДЗС в резерв.
До місця аварії прибуває ДПРЧ-2 в складі 1-го відділення на АЦ- 

40(130)63Б.
Відділення ДПРЧ-2 - АЦ-40(130)63Б в резерв, особовий склад створює 

резервну ланку ГДЗС в костюмах «Л-1» для заміни працюючих ланок на 
позиціях.

До місця аварії прибуває НПРЧ ЧІПБ в складі 1 -го відділення на АЦ- 
40(130)63Б та 2-го відділення на АНР-40(131)137А. Відділення НПРЧ ЧШБ - 
АЦ-40(130)63Б в резерв, особовий склад створює резервну ланку ГДЗС в 
костюмах «Л-1» для заміни працюючих ланок на позиціях.



Відділення НПРЧ ЧШБ - АНР-40(130)137А в резерв, особовий 
склад створює резервну ланку ГДЗС в костюмах «Л-1» для заміни 
працюючих ланок на позиціях
Дії об’єктових підрозділів швидкого реагування, служб і формувань ЦЗ 
та організації ліквідації наслідків виробничої аварії
Формування Ц З (ланка хімічної розвідки)

Командир ланки хімічної розвідки отримавши повідомлення від 
старшого диспетчера про аварію, негайно виїжджає до місця НС. У ВКР 
дізнаються про характер аварії, сектор загазованості і відправляє 2 ланками 
хімічної розвідки по кордону загазованості хмари. Основна задача ланок 
визначення стану загазованості в місцях евакуації працівників ПАТ "Азот’ 
(прохідна №2,6). Замір повітря виконується приладами «Коліон-1В-02», УГ -
2 і дані негайно передаються по рації в штаб з ліквідації НС. Заміри 
проводяться до того часу, коли концентрація аміаку в атмосферному повітрі 
не відповідатиме ГДК.
Дії об’єктових підрозділів швидкого реагування, служб і формувань ЦЗ 
та організації ліквідації наслідків виробничої аварії
Меднко-санітарна служба

Лікарська бригада прибуває на автомобілі швидкої медичної 
допомоги до місця аварії та розгортає роботу медичного пункту.
Дії об’єктових підрозділів швидкого реагування, служб і формувань ЦЗ 
та організації ліквідації наслідків виробничої аварії 
Формування Ц З ( група перевезення людей та майна)

За розпорядженням старшого диспетчера об'єкту або ВКР 
направляє автобус підприємства до залізничного переїзду цеху М-6 зі 
сторони пр. Хіміків та два автобуси до спортивного комплексу за 
працівниками, що евакуюються, і діє згідно з інструкцією.
Дії об’єктових підрозділів швидкого реагування, служб і формувань ЦЗ 
та організації ліквідації наслідків виробничої аварії 
Формування Ц З (ланка приготування та роздачі їжі)

Біля збірного евакуаційного пункту організовує роботу пункту 
харчування та видачі молока для працівників, що вийшли з загазованої зони. 
Дії об’єктових підрозділів швидкого реагування, служб і формувань ЦЗ 

та організації ліквідації наслідків виробничої аварії 
12:10-12:30

Дії об’єктових підрозділів швидкого реагування, служб і 
формувань ЦЗ та організації ліквідації наслідків виробничої аварії 
ВВТДЯА № 2.
У ході проведення пошукових та рятувальних робіт виявлено, що в наслідок 

аварії два працівники в цеху А-5 та М-5 перебувають в непритомному стані.
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Посередник при ВГРЗ Дає ввідну представнику служби.
Фіксує час початку та завершення рятувальних робіт, стежить за 
правильністю та злагодженістю дій. Фіксує виявлені недоліки ВГРЗ 
1. Під час проведення розвідки:
в обвалуванні біля ємкості цеху А-5 виявили умовно потерпілого без 
свідомості;
в приміщенні цеху М-5 виявили умовно потерпілого без свідомості.

Проводять евакуацію умовно потерпілих до місця розтушування 
медичного пункту.
Дії об’єктових підрозділів швидкого реагування, служб і формувань ЦЗ 
та організації ліквідації наслідків виробничої аварії
Медико санітауна-служба

Надає медичну допомогу умовно потерпілим працівникам 
об'єкту та транспортує їх до лікарні швидкої медичної допомоги м. Черкаси. 
Дії керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на рівні

«Б»
Посередник при керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
Фіксує час доповіді.
Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (Голова 
Правління П АТ «АЗОТ»)

Доповідає керівнику області про обстановку, яка склалась на 
місці аварії, про потерпілих, і яка їм надана допомога, що передбачається 
зробити в найближчий час, які умови ускладнюють проведення ліквідації 
наслідків аварії, про евакуацію працівників виробництва і хід зупинки 
виробництва. Про взаємодію між підрозділами швидкого реагування та 
формуваннями сил ЦЗ, що прибувають, про взаємодію при ліквідації 
наслідків аварії, яка вийшла на рівень «В». Віддає розпорядження про 
евакуацію працівників -  пункти збору евакуйованих, спосіб евакуації, 
початок евакуації, пункти відправки евакуйованих на транспорт.

(14.00-17.00)
III. ЕТАП. Підведення підсумків та попередній розбір навчання
14.00-17.00 '
Підведення підсумків показового комплексного об'єктового навчання 

Додатки:
1. План-схема з показом зони легких та летальних уражень, що 

утворяться при розгерметизації ізотермічного сховища аміаку поз. 1001-Р 
(корпус 702).

2. План-схема з показом зони враження токсичною хвилею, що 
утвориться при розгерметизації ізотермічного ізотермічного сховища аміаку
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поз. 1001-Р (пролив аміаку площею 800 кв. м. в залізобетонний стакан, вітер 
південний) корпус 702.

3. План об'єкта з графічним показом ділянок, рубежів, пунктів 
відтворення обстановки та переліком засобів імітації, схеми розгортання сил 
і засобів у місцях відпрацювання практичних заходів та їх зміст.

4. Почасовий графік нарощування обстановки з переліком ввідних.
5. Табель термінових донесень за навчанням.

Заступник керівника навчанням -
начальник штабу керівництва навчанням
А.О. Садовий
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Затверджую 
Керівник показового спеціального 
об’єктового навчання з Ш -  
Голова Правління П А Ї сАЗОІ»

В І. Скляров 
« »____________ 2016 р,

п л а н
*Іт=шї н і  пок=з об ому спеціальному об'^тов ону нівч=нні з пиі їй . цивільної: о з =хисту 

(комплексні с5 ектове н=вч=ння органів упріЕтінн* л а т а  засобів при виникненні 
______ и=дзеі[ч=ккє': сіггу=ш'і гашсггкксгс із:г ер у і-_і геригс і.. ПАГ - АЗОТ______

Взідні. нарощування обстановки
Подія, яка 
імітується

Час проведення 
імітації

Місце
прови ен н я

імітації

Сили та ьасоби 
Ьптації

Відповідальний 
за проведення 

імітації
ВВІДНА А» 1. Через руйнування 
прокладки фланцевого з'єднання на лікїі' 
видачі рідкого аміаку зі сховнша поз.1001- 
Г  перед відсікачем поз. ЕИУ-352 стався 
внтік р#ікіі а-пакт в залізобетонний 
стакан в кількості тон. Створилася 
токсична їмара аміаку. шо виходить на 
рівень -Б». До місця надзвичайної події 
буси вніанкані підрозділе швидкого 
реагування та формування цивільного 
захисту об’єкту, скли та засоби 
Черкаського гарнізону УДСНС України в 
областіта сліжбн взаємодії м, Черкаси,

Битіз; рідкого 
аміаку та 
утворення 
токсичної хмари.

12:00

Ьотеріїічне 
сховище цеху 
А-5.

Прапорці.
Чемериць кий 
Д.В.

ВВІДНА У  ході проведення 
пошукових та рятувальних робіт вияв ієно
дві особи з числа обслуговуючого 
персоналу пехів А-5 та її- !, як і внаслідок 
створення токсичної хмари аміаку 
перебувають в непритомному стані.

Ураження двох
осіб 3 ЧИСЛІ
ОбаШГОЕЧИМОГО
ПЄ]ХОН=іу.
Внаслідок витоку 
ж з : у  ДЕ К. 
ПЄр0?\'Е=І.В
непритомному
ст=ні.

12.10-12.30

Сдин
потерпілий 
знаходяться 
в с б залу ванні, 
біля ємкості з 
а: лаком цеха 
А-5. другий в 
при..піпекш 
цеха М-5.

Працівники 
цехів А-5. М-5. Чемерецький

Д.В.

Заступник керівника навчання
______  начальник штаіу А. О Садовий



ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник показового спеціального об'єктового навчання -  
Голова Правління ПАТ «АЗОТ» В.Л.Скляров 
«_______________ » 2016 року

П Л А Н
рекогносцировки місць практичного відпрацювання навчальних 

питань на показовому спеціальному об’єктовому навчанні з питань 
цивільного захисту (комплексне об’єктове навчання органів 

управління сил та засобів при виникненні надзвичайної ситуації 
техногенного характеру на території ПАТ «АЗОТ»).

1. Мета рекогносцировки:
- визначити основні ділянки проведення практичних заходів;
- визначити маршрути руху формувань та техніки;
- визначити ділянки проведення імітаційних заходів, їх об'єм та 

необхідні для цього сили і засоби.
2. Район рекогносцировки: територія підприємства та навколишня 

територія, що прилягає до підприємства.
3. Дата та час проведення: «___» ______  2016 року з 12.00 -14.00 год.
4. Склад рекогносцировочної групи:
- керівник навчання;
- заступники та помічники керівника навчання;
- начальник штабу з ліквідації наслідків НС;
- диспетчерська служба об'єкта;
- начальники служб та керівники об'єктових формувань ЦЗ.

Порядок проведення рекогносцировки
№
з/
п

Пункти (місця) 
рекогносцировки

Час
рекогносц

ировки

Зміст питань, що 
вивчаються в ході 
рекогносцировки

1 2 3 4
Навчальне місце № 1 
Організація управління в НС 
на захищеному пункті 
управління ПАТ "Азот”, 
(корпус заводоуправління)

11:15
11:30

Огляд приміщення 
пункту управління на 
відповідність вимогам 
нормативних 
документів

Навчальне місце № 2
Дії диспетчерської служби

11:30
11:50

Стан системи 
оповіщення за
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підприємства під час 
виникнення надзвичайної 
ситуації. (приміщення 
диспетчерської)

сигналами ЦЗ, рівень 
підготовки чергових 
диспетчерів до дій за 
сигналами оповіщення, 
наявність необхідної 
документації з питань
ЦЗ.”

Навчальне місце № 3 
Огляд, з визначенням ступеня 
готовності, об'єктових 
формувань цивільного 
захисту до виконання завдань 
за призначенням.(територія 
спортивного комплексу)

11:50
12:10

Ступінь готовності та 
м атер іал ьно -технічне 
забезпечення 
об'єктових формувань 
цивільного захисту до 
виконання завдань за - 
призначенням.

Навчальне місце № 4 
Дії керівників робіт 3 
ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуацій з 
утворення об'єктового штабу 
та постановка завдань, 
спрямованих на мінімізації 
наслідків аварії, (територія 
цеху А-5)

12:40
12:50

Відпрацювання 
розпорядчих 
документів щодо 
створення штабу з 
ліквідації НС. 
Виїзд та порядок 
розгортання 
оперативної групи 
штабу в районі 
ліквідації НС.

Навчальне місце № 5 
Дії спеціалізованих 
об'єктових служб і формувань 
цивільного захисту щодо 
ліквідації надзвичайної 
ситуації, пов'язаної із 
викидом аміаку на території 
корпусу 702 у відділенні 
складу рідкого аміаку цеху А- 
5 ПАТ'Азот' (територія цеху 
А-5)

12:50
13:30

Порядок взаємодії 
спеціалізованих 
об'єктових служб і 
формувань цивільного 
захисту при ліквідації 
надзвичайної ситуації. 
Організація управління.

Навчальне місце № 6
Дії електротехнічної групи
щодо забезпечення
заходів з ліквідації НС.
(територія цеху А-5)

13:30
13:40

Порядок розгортання та 
дії електротехнічної 
групи щодо 
автономного 
забезпечення
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електроенергією місця 
ліквідації НС та 
оперативної групи 
штабу

Навчальне місце № 7 
Дії особового складу ланки з 
обслуговування захисної 
споруди під час виконання 
завдань за призначенням, 
(приміщення захисної 
споруди цеху А-5)

13:40
13:50

Порядок укриття та 
захист працюючого 
персоналу у сховищі 
цеху А-5

Навчальне місце № 8 
Дії евакуаційних органів ПАТ 
"Азот'' щодо виконання 
завдань з евакуації персоналу 
та працівників підприємства, 
(територія спортивного 
комплексу)

14:10
14:20

Порядок оповіщення та 
збору комісії з питань 
евакуації, начальників 
збірного евакуаційного 
пункту та пункту 
відправки евакуйованих 
працівників об'єкту. 
Дії комісії з питань 
евакуації об'єкту при 
евакуації працюючого 
персоналу.
Організація роботи 
транспортних засобів з 
евакуації та дотримання 
заходів безпеки при 
перевезенні 
евакуйованих.

Начальник служби ЦЗ А.О. Садовий

48



Затверджую
Керівник показового спеціального б'єктового навчання 
з ЦЗ-Голова Правління ПАТ «АЗОТ»

В.Л. Скляров 
«____ »__________ 2016р.

ПОЧАСОВИЙ ГРАФІК 
нарощування обстановки з переліком ввідних на показовому 

спеціальному об’єктовому навчанні з питань цивільного захисту 
(комплексне об’єктове навчання органів управління сил та засобів при 
виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру на території 
___________________________ ПАТ «АЗОТ»).___________________________

№
з/
п

Час
подання
ввідної

Обстановка
Спосіб

подання
ввідної

Особа, 
яка дає 
ввідну

Особа,
яка

отрим
ує

ввідну
1 2 3 4 5 6
1 12:40 ВВІДНА № 1 Через 

руйнування прокладки 
фланцевого з'єднання на 
лінії видачі рідкого 
аміаку зі сховища 
поз. 1001-Р перед 
відсікачем поз. ЕМУ-352 
стався витік рідкого 
аміаку в залізобетонний 
стакан в кількості 27,28 
тон. Утворилася токсична 
хмара аміаку, що 
виходить на рівень «В». 
До місця надзвичайної 
події були викликані 
підрозділи швидкого 
реагування та 
формування цивільного 
захисту об'єкту, сили та 
засоби Черкаського 
гарнізону У ДСНС

через мережі
стаціонарних
систем
зв'язку,
по моб.
зв'язку
(посильні при
необхідності)

Керівник
навчання

Начал
ьник
Цеху
А-5
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України в області та 
служби взаємодії 
м.Черкаси.

2 12:50 ВВІДНА № 2. У ході 
проведення пошукових та 
рятувальних робіт 
виявлено дві особи 3 
числа обслуговуючого 
персоналу цехів А-5 та 
М-5, які внаслідок 
утворення токсичної 
хмари аміаку 
перебувають в 
непритомному стані.

Мовне
повідомлення

Керівник
навчання

Керівн
ику
робіт
3
ліквіда
ції
наслід 
ків НС

Заступник керівника навчання -
начальник штабу А. О. Садовий
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Схема навчальних міснь та порядок переміщення

^^алдадхик СПаріЕІЕНОГО комплексу
пат  ^Азіот»

(на вчать не місце Л’д.2)

///////////!•//////////////1
Пр ;гд:це ння длс петч ер сько'і сяу Л-.Ь и 

ПАТ ■ АіоТ'- 

[навчальне місце >з1]

П Рір^І.] ї ї  ЇЕ .

У п равл ін н я  П А Т  «А зот»  
Актова, зала

ІІЄрЕТІ:! 10 ЇЕ .

ОтріМЛЯНД ЇІЇТІ 
л = р=Ьл 3-і' їх.

Тергпоріяцеху А-5 

ПАТ 'Лісп» 

[навчальне місце ЗД3.4)

Пе]ня)лЗ їв.

Техшщіа іона цехч/ А-5 

ПАТ ':Азюі» 

(навчаїьле місце \а?)

Злата ЗІ3та П ер еніс г і е .

Майданчик слоріязного мохплясс^
ПЕРЕЛ ІК її її ■ ' |!

Схоаиіце цехг А-5 ПАТ
ПАТ ■: Аіо і» «А*от)>

(навчальне місце Лз") (навчальне місце !\»б)
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О І

- організація оповішенкя персоналу об’ект у піано  інст рукцщ
- ведення служ бової документації;
- ееден ня контролю обстановки через т ехнічні засоби 

превент ивних засоби  м л и с т у  об'єкту.
Примітка: всі лі: дк;гнтчер:ьксі ;-.-пг;бсі*лтстьсз пс:тійек.: 
Е е :с е к їр в : і з з я я а  ос Чету
Практична перебірка особового складу: спеціалізованих сіуж о та 
формувань цивільного захисту о б ’екту іиодо повноти виконання  
заходів з от римання засобів індивідуально» захисту, індивідуальних  
дозиметрів, ч ед ичних засобів, матеріалів т а  техніки відповиіно до 
планів приведення у  готовність до дій

Ог.ТЇД 5 ВЕЗКЗЧЄЕН.Г.: ГТ\Т?НІ ГОТСВЕОГТЇ С^'ЯТОЕЕХ формувань 
сп ільного захисту ло виконанк.' завдань за призначення:.:.

Нзечлльиє  місце Л і 4 :: і  -.ос;: : ліквідні::: к = ;и ;.:>  ніл:ЕИчгинсі сит-.'=іпі к-
Дії керівників роби  з ліквідагїі наслідки надзвичайне* ситуацій з 
у л о р е в п  об иітовогс штабу та постановка завдань, а з д м е в а и к  на 
кш п.'їзагж ’ наслідків аварії.

г ів т  А та Б
Організовує першочергові дії по ліквідації аварійної ситуації, визначені 
П .И С ом , а саме:

збір керівного складі1 об'єкту;
уточнення обстановки, яка склалась у результ ат і аварії,
утворює штаб з лік відації НС;
доводить обстановку про сварі», яка складе» ;
с т а в и т ь  завдання ьом андно-начаинп и ь м ч у  складі'
спеціалізованих служб та формувань об'єкту не виконання
;абйань за призначенням відповідно до документ ів реагування,
які розроблені на об ’гкшї;

- організовує управління силами  т а  засобе чи спеціалізованих  
служб та формувань об'єкту при виконанні завдань по 
ш від а ш ї аварії;

контролює виконання гю ста«і?нил завдань та ведення штабом  
оп ерати вно-технічної документації.
Дії органів Уі^агл ін ії  А'.м;,..= : :л і  ..............
Щ Ч.г$1 .Хк и ї ж Н н і : н 'Л і й ь і ї  :и~?;зііі!;і!:'хи£кг>:н

^ККЧСГС П^'ССК-Т ~ : г‘-ТГ: ..........11г-



цп

Н авчальке м і и і е 5
Дії спєшілізоешсї с5:іііто біс і сл\~е 5 і  формувань цивільного з а ж я у  
шодо ліквідації надзвичайної ситуації. пов'язаної із викидом аміаку на 
території коріпгсу 7М V відділенні склад-,- рідкого аміаку п ж  А-5 
П А Т  “А зот | ' '

Д ії ощ нт и фояайа>косо порядку іїдпоііднз до 
^ункинтальши; ї&яг’яз™ .
Діі'.кшіїк л іщ їк а їр із їй и .
Д ії бопііюбіжох) жіоряпц сольного ш<т фГРЗ).
ДЛДержшіого пожежло-рят дать кого ш т у  і'ШРЗ-1).
Дгі лмйіішчшши ерк ої с.ігжб!(.
Д іТ^пші переепенпя людей т иш іт а.
Діі .іи л іі і\ріігот\е2пня.та.роі6ш  їж і
Д іҐйллиятїі-^яйіуяііьнги ' підрозділе УДСНС г Черкаській області 
прибут на до нісил агарії' за їім вш м ш  ,\У.

Навчальне місие Л і б
Дії елдітротетчної групи шодо забезпечення 
35ХС2ІЕ з ліквідації НС
Навчальне иісие 7
Дії особового складу ланки з обооговтааннзї зміненої споруди ш  час 
виконання зіелікь з і призначенням.

Дії осадового екш Ї ї  .ішли з рйм іим і'йщ ня зи н сн л  гллруїЬ 
іідпогідкодо ^уилшікЕ.лькги' айві’піків.

Навчальне місне .V* 3
Дії евакуаційних органів ІТАТ "А зсґ ‘ шедо виконання завдань з 
єе акуашії пер сонаж та пр анів ників підприо: сів а.

Гоюеа к з ш їії  л и і я і  зєіожшП
- ВгізкйїЕЕ'.щгце здірного «им'їгигйняиі луш іи» те. яр іїзнаш г його 

пачЕльпіНі'* йпершврія йілядудіїаі т ір и г і т а м к а щ ш щ } .
- ВеіізКС.Ч.СГ :жие віЛгрвПі'и ИЕьуйийнил' лра іутн м її об’єкту лід 

(іізничег йоло н и ч о ькн к і Ьіритарія біля д 'Ш лі згартивнох) 
каютшкд#.

Нслгльннкн збірного евакуаційного ггуимиї1 ш  гпимиі' в й л р іт ; ,
«Л 'їмь облік евамшван.иЛ лриннгнн™.

Поселення керівником об'єкт* підсумків показового комплексного об’єктового навчання з питань ингільного захисту на р оз ширено 5Р- 
засланні об’єктовоїкомісії з питань надзвичайний силуаніи,

Постановка заслань посадовій особі, відповідальній за стан ин еявн о го  захисту об’єкту шодо внесення змін (доповнень зо плану 
реагування на надзвичайні ентуаип'. плану реагування на особліхнй пер.од та плану ліга -данії аварійний ентуаній та авар.й.

Коментар алгоритмі- скжадання звіпг шодо проведеного навчання.
П



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Керівник показового спеціального 

об'єктового навчання з ЦЗ- 
Голова Правління ПАТ «АЗОТ»

В.Л. Скляров 
«____»  2016р.

Обов’язки посадових осіб з організації і проведення 
спеціального об’єктового навчання з цивільного захисту 

(комплексне об’єктове навчання органів управління сил та засобів при 
виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру на території

ПАТ «АЗОТ»).
Керівником навчання є керівник підприємства, установи, 

організації (далі -  суб’єкта господарювання).
Він несе безпосередню відповідальність за організацію, підготовку та 

проведення навчання. Він особисто, виходячи зі стану об'єкта, рівня 
підготовки керівного складу та командного і особового складу формувань 
ЦЗ, працюючого персоналу з ЦЗ, наявності сил і засобів ЦЗ та обстановки в 
районі об'єкту планує строки проведення навчання в щорічному плані 
підготовки з ЦЗ та визначає тему навчання.

При підготовці навчання він визначає у наказі про підготовку та 
проведення навчання основні вихідні дані: тему, навчальні цілі, етапи і 
навчальні питання, керівний склад і учасників навчання, час і місце дій сил і 
засобів, обсяг і порядок обладнання навчальних місць для створення фронту 
робіт (матеріали, сили, строки, конкретні ділянки), питання матеріального, 
технічного, фінансового, медичного забезпечення, призначити (визначити) 
керівника навчання. По завершенню навчання видає підсумковий наказ про 
проведення навчання.

Він зобов'язаний:
- знати вимоги документів з питань попередження та реагування на 

надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру та цивільного 
захисту (законів, постанов, наказів і директив ДСНС України), дійсний стан 
справ на об'єкті, рівень готовності керівного і командно-начальницького 
складу та формувань до практичного виконання заходів;

- керувати розробкою документів для проведення навчання, 
підготовкою його учасників;
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- добиватися в ході навчання повного і якісного відпрацювання 
навчальних питань шляхом послідовного нарощення та ускладнення 
обстановки, здійснення систематичного контролю особисто та через 
заступників (помічників) за діями тих, хто навчається;

- забезпечити суворе дотримання всіма учасниками заходів безпеки, 
збереження матеріальних цінностей підприємства і власності громадян, 
економії витрат матеріально-технічних засобів, які виділяються на навчання;

- підготувати та провести по завершенні навчання розбір з керівним 
та командно-начальницьким складом, у ході якого дати оцінку практичним 
діям учасників і визначити шляхи усунення недоліків;

- підготувати проект підсумкового наказу про проведення навчання.
Для надання допомоги керівнику навчання при його підготовці та

проведенні наказом керівника суб'єкта господарювання призначаються 
заступники, помічники та посередники.

Заступник керівника навчання з матеріально-технічного 
забезпечення зобов’язаний:

- брати участь в розробці заходів і організовувати їх матеріально- 
технічне забезпечення згідно з Планом проведення навчання;

- створювати на навчанні обстановку (фронт роботи), яка дозволяє 
глибоко і всебічно відпрацьовувати завдання щодо всебічного 
безперебійного матеріально-технічного забезпечення діяльності СГ;

- контролювати своєчасне підвезення особовому складу формувань, які 
виконують рятувальні та відновлювальні роботи в зоні НС, гарячої їжі, 
продовольства, води, предметів першої необхідності;

- організувати правильну розстановку та використання техніки, 
забезпечення її паливно-мастильними матеріалами, витрати моторесурсів;

- доповідати керівнику навчання про хід виконання завдань матеріально- 
технічного забезпечення і пропозиції щодо його удосконалення;

- готувати звітні матеріали за результатами навчання для загального 
розбору.

Заступник керівника навчання з евакуації зобов’язаний:
- брати участь у розробці і здійсненні заходів спеціального об'єктового 

навчання з ЦЗ, пов'язаних з проведенням евакуації персоналу об'єкта та 
відселенням населення з небезпечних зон, їх розміщенням за планом ЦЗ;

- організувати та керувати роботою евакоорганів підприємства при 
підготовці і в ході навчання, стежити за роботою транспорту і дотриманням 
безпеки при перевезенні евакуйованих;

- організувати всебічне забезпечення евакуйованих медичним 
обслуговуванням, харчуванням, теплом на збірних евакопунктах і 
маршрутах евакуації;



- готувати звітні документи про підсумки навчання з питань евакуації 
для загального розбору і конкретні пропозиції щодо удосконалення 
евакуаційних заходів.

Заступник керівника навчання з інженерно-технічних питань 
зобов’язаний:

- брати участь у розробці Плану спеціального об'єктового навчання ЦЗ з 
питань проведення інженерно-технічних;

- контролювати діяльність органів і підрозділів, відповідальних за 
проведення інженерно-технічних заходів при підготовці і в ході навчання ;

- забезпечити проведення робіт на технічних і комунально-енергетичних 
мережах по оперативному і безаварійному їх перекриттю (відключенню) в 
надзвичайних ситуаціях;

- доповідати керівнику про вжиті інженерно-технічні заходи і їх вплив 
на підвищення стійкості роботи підприємства в екстремальних умовах;

- готувати звітні матеріали за результатами навчання для загального 
розбору і конкретні пропозиції по впровадженню одержаного досвіду в 
практику роботи підприємства.

Помічник керівника навчання з імітації зобов’язаний:
- згідно з Планом навчання визначити склад імітаційної команди, 

необхідні засоби імітації, зв'язок з нею і порядок її переміщення;
- розробити план та схему імітації з обґрунтуванням необхідних 

засобів і матеріалів, часу на обладнання навчальних місць для практичних 
робіт, "прив'язати” його до місцевості, погодити зі штабом керівництва 
навчанням і надати керівнику на затвердження;

- організувати і особисто керувати створенням ділянок імітації, 
забезпечити їх охорону до початку навчання;

- керувати підготовкою імітаційної команди і організувати 
інструктаж та прийом заліків від її особового складу із заходів безпеки при 
роботі з імітаційними засобами;

- підтримувати постійний та надійний зв'язок з керівником навчання, 
проводити імітацію суворо за планом навчання або за вказівками 
(розпорядженнями) керівника, забезпечуючи при цьому безпеку імітаційної 
команди і всіх учасників навчання;

- по закінченню навчання організувати приведення в порядок 
робочих місць, збір (знешкодження) невикористаних імітаційних засобів, що 
не спрацювали;

- провести розбір практичних дій імітаційної команди і підготувати 
пропозиції для загального розбору.
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Посередники при спеціалізованих службах і Формуваннях ЦЗ
зобов’язані:

- створювати та нарощувати обстановку в ході навчання шляхом подачі 
ввідних;

- контролювати порядок отримання і хід виконання, тими, хто 
навчається розпоряджень, оперативність оцінки обстановки і прийняття 
рішень, своєчасність і правильність постановки завдань підлеглим на 
проведення заходів;

- підтримувати постійний зв'язок з групою управління для доповіді 
про принципове рішення, що приймається тими, хто навчається;

- стежити за дотриманням заходів безпеки та, у випадку їх 
недотримання, вживати заходів щодо запобігання порушень з наступною 
доповіддю керівнику навчання;

- узагальнювати досвід тих, хто навчається, об'єктивно оцінювати їх 
роботу і в установлені строки надавати матеріали для загального розбору, а 
також готувати і проводити частковий розбір з аналізом позитивних 
прикладів і недоліків.

Для підготовки та проведення навчання створюється штаб 
керівництва навчанням.

На штаб керівництва покладається:
- підготовка необхідних матеріалів для визначення керівником 

вихідних даних і задуму проведення навчання;
- розробка документів з організації і проведення навчання, контроль 

за підготовкою учасників і району навчання;
- погодження особистих планів заступників керівника навчання, 

посередницького апарату та планів тактико-спеціальних навчань формувань, 
організація зв'язку, управління і комендантської служби в інтересах 
керівництва навчання;

- збирання, узагальнення, аналіз дій тих, хто навчається в ході 
навчання, підготовка даних щодо ведення розіграшу і найбільш доцільного 
використання сил ЦЗ при веденні рятувальних та інших невідкладних робіт, 
доведення результатів до всього особового складу, керівництва і 
посередників;

- організація контролю за ходом навчання, способів швидкого 
доведення наказів, розпоряджень і даних про обстановку до підлеглих;

- здійснення контролю за виконанням поставлених завдань, 
дотримання заходів безпеки, правил зберігання документів, підготовка 
матеріалів для розбору навчання;

- вивчення прийомів і способів проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт, підвищення ефективності застосування формувань і



техніки, а також перевірка нових теоретичних поглядів і положень з 
організації дій сил при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і 
катастроф;

- вивчення і узагальнення передового досвіду проведення заходів ЦЗ 
і втілення його в практику підготовки з ЦЗ;

- контроль за збором та поверненням на свої місця учасників 
навчання, а також за приведенням в порядок району навчання, техніки і 
майна;

- підготовка доповіді та звіту про результати навчання.

Заступник керівника навчання -
начальник штабу А. О. Сацовий

Критерії оцінки
показового спеціального навчання з питань цивільного захисту

№
з/п

Дії (заходи),
які

перевіряються

Оцінки
відмінно добре задовільн

0
1 2 3 4 5
1 Загальна кількість 

учасників навчання
в %:
- формувань ЦЗ;
- робітників, 
службовців

90%
70%

80%
60%

70%
50%

2 Оповіщення та збір 
керівного та 
особового складу 
формувань (не 
менш 95% від 
складу списку)

У терміни, 
передбачені 

планом

Пізніше 
планового 
часу на 5%

Пізніше 
планового 

часу на 10%

3 Приведення в 
готовність пункту 
управління та 
захисних споруд

У терміни, 
передбачені 

планом

Пізніше 
планового 
часу на 5%

Пізніше 
планового 

часу на 10%

4 У комплектованість 
формувань 
цивільного захисту,
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що залучаються на 
тренування:
- особовим складом
- основними 
видами техніки та 
майна
- справність засобів 
зв'язку, приладів 
РХР, які є на 
оснащенні 
формувань

90%

90%

100%

80%

85%

95%

75%

75%

90%

5 Проведення 
рятувальних та 
інших невідкладних 
робіт

Всі формування 
виконали 
нормативи на 
90%, при цьому 
не менше 50% з 
них отримали 
оцінки 
«відмінно»

Всі
формування
виконали
нормативи
на 80%, при
цьому не
менше 50%
формувань
виконали
нормативи
на
«відмінно» 
та «добре», 
решта -  на 
«задовільно»

Не менше 
70%
формувань 
виконали 
нормативи не 
нижче
«задовільно»

6 Управління Якщо органи 
управління 
показали 
високу
організованість 
і злагодженість 
в роботі, вміло 
організовували 
збір даних 
обстановки, 
правильно її 
оцінили, 
своєчасно 
розробили

Якщо
органи
управління
працювали
організовано
і
злагоджено, 
завдання з 
керування 
заходами 
(силами) 
виконували 
своєчасно, 
але з

Якщо органи 
управління із 
завданнями з 
управління 
заходами 
(силами) в 
основному 
впорались, 
але вирішили 
їх
недостатньо
організовано
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обґрунтовані окремими
рішення і недоліками,
поставили при цьому
завдання не
підлеглим, допустили
постійно випадків
контролювали втрати
виконання управління
заходів
цивільного
захисту,
правильно
реагували на всі
зміни
обстановки, не
допустили
випадків втрати
управління

Оповіщення Об'єкт виконав завдання з 
забезпечення оповіщення
керівного складу у заплановані 
строки на 100%,персоналу -  на 
90% ’ У

Забезпечено 
оповіщення 
100% 
керівного 
складу 
заплановані 
строки, 
оповіщення 
персоналу -  
не менше 
80%

Зв'язок Система зв'язку об'єкта 
забезпечує стале управління 
заходами (з обладнаного 
пункту управління, згідно з 
планом реагування на 
надзвичайні ситуації об'єкта)

Система
зв'язку
об'єкта
основному
забезпечує
управління
заходами
цивільного
захисту

7

в
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«відмінно» - якщо не менше 50% показників оцінено «відмінно», інші -  
не нижче «добре», об'єкт виконав завдання з оповіщення, система його 
зв'язку забезпечує стале управління заходами цивільного захисту, захист 
населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

«добре» - якщо не менше 50% показників оцінено «відмінно» і «добре», 
інші -  не нижче «задовільно», об'єкт виконав завдання з оповіщення, 
система його зв'язку забезпечує стале управління заходами цивільного 
захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх 
наслідків;

«задовільно» - при наявності не більше однієї незадовільної оцінки 
об'єкт виконав завдання з оповіщення, система його зв'язку в основному 
забезпечує управління заходами цивільного захисту, захист населення і 
території від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

«незадовільно» - якщо не виконані вимоги оцінки «задовільно».

Начальник служби ЦЗ
ПАТ «Азот» А. О. Сацовий
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Голова Правління ПАТ «АЗОТ»
__________________ В.Л. Скляров
«____» ___________ 2016 року

Акт
оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення показового 
спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту 

(комплексне об’єктове навчання органів управління сил та засобів 
при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру 

на території ПАТ “Азот”).
Комісією у складі:
голови комісії: технічного директора Перехрест А.Л.
та членів комісії: директора департаменту з охорони праці Зінченко Л.В.
головного електрика Кривошеєва І.А.
начальника служби ЦЗ Садового А.О.
заступника з реагування на НС УДСНС України в Черкаській області 
Гончар В.В. проведено оцінку готовності (допуску) персоналу до 
проведення показового спеціального об'єктового навчання з питань 
цивільного захисту (комплексне об'єктове навчання органів управління сил 
та засобів при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру на 
території ПАТ "Азот” -  далі навчання).

У ході роботи комісії проведено перевірку документів та особисту 
підготовку учасників навчання, здійснено вибіркову перевірку знань з 
питань цивільного захисту в обсязі програм підготовки працівників до дій у 
надзвичайних ситуаціях, перевірено знання заходів безпеки працівників, які 
залучаються до відпрацювання практичних питань з навчання; проведено 
огляд з визначенням ступеня готовності підрозділів швидкого реагування, 
служб та формувань цивільного захисту об'єкта та навчально-виробничої 
бази проведення навчання.

Встановлено, що підрозділи швидкого реагування, служби та 
формування цивільного захисту повністю укомплектовані особовим 
складом, технікою, засобами малої механізації, приладами, інструментами, 
засобами індивідуального захисту, первинними засобами пожежогасіння та 
іншим табельним майном.

Документи з підготовки та проведення навчання відпрацьовані, а саме:
- наказ про підготовку та проведення навчання;
- план проведення навчання;
- план імітації на навчанні;
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- план нарощування обстановки на навчанні.
Керівник навчання, керівники комісій з питань надзвичайних ситуацій 

та з питань евакуації, керівники об'єктових служб та формувань цивільного 
захисту пройшли функціональне навчання, знають свої посадові обов'язки 
та можливості формувань.

Під час вибіркової перевірки знань з питань цивільного захисту 
працівники показали достатні знання в обсязі загальної та спеціальної 
програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

Працівники, що входять до складу об'єктових підрозділів швидкого 
реагування, служб та формувань цивільного захисту готові до навчання в 
межах своїх функціональних обов'язків.

Працівники, які залучаються до практичних питань навчання пройшли 
інструктаж щодо заходів безпеки під час його проведення.
ВИСНОВОК: керівний склад, фахівці та працюючий персонал 
підприємства готові до проведення показового спеціального об'єктового 
навчання з питань цивільного захисту (комплексне об'єктове навчання 
органів управління сил та засобів при виникненні надзвичайної ситуації 
техногенного характеру на території ПАТ "Азот’).

Голова комісії:
Технічний директор 
Члени комісії:
Директор департаменту
з охорони праці 
Головний електрик 
Начальник служби ЦЗ

Заступник з реагування 
наНС УДСНС України 
в Черкаській області

А.Л. Перехрест

Л.В. Зінченко 
І.А. Кривошеєв 
А.О. Садовий
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ЗВІТ
про організацію та проведення показового спеціального об’єктового 

навчання з питань цивільного захисту (комплексне об’єктове навчання 
органів управління сил та засобів при виникненні надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на території ПАТ “Азот”).
Тема навчання: «Дії сил та засобів цивільного захисту, працюючого 

персоналу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з 
аварією в корпусі 702 у відділенні складу рідкого аміаку

цеху А-5 ПАТ «АЗОТ».
Навчальна мета: вироблення єдності поглядів на організацію і 

методику проведення комплексного об'єктового навчання з питань 
цивільного захисту на об'єкті підвищеної небезпеки (далі за текстом КОН), 
демонстрація технології та методології відпрацювання практичних етапів за 
задумом навчання. Показ організації та проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
техногенного характеру на потенційно небезпечному об'єкті. Перевірка 
реальності дій органів управління, сил та засобів системи цивільного захисту 
об'єкту у відповідності до планів реагування та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій ПАТ «АЗОТ».

Термін проведення : 10.30 -  15.00, 22 вересня 2016 року.
Місце проведення : м. Черкаси вул. Першотравнева, 72, ПАТ
« АЗОТ» цех А-5.
Керівник навчання: Голова Правління ПАТ «АЗОТ» Скляров В.Л.
Начальник служби ЦЗ ПАТ «АЗОТ»: Садовий А.О.
Посередники на час проведення КОН на ПАТ «АЗОТ»: начальник 

департаменту з охорони праці Зінченко Л.В., заступник начальника 
виробничого відділу Герасименко О.Л., провідний інженер-технолог 
виробничого відділу Жабка С.М., начальник відділу з охорони праці 
Колодяжна О.В., головний лікар МСЧ Яловий В.Г., заступник директора з 
режиму та безпеки Шмиголь С.П., заступник начальника відділу з охорони 
праці Антонова А.В.

Методичний супровід в підготовці до проведення КОН здійснили 
представники НМЦ:

начальник НМЦ ЦЗ та БЖД підполковник служби цивільного захисту 
Биков О.С .;

завідувач обласних та м. Черкаси курсів удосконалення керівних 
кадрів 2 категорії Дроговоз Ю.Б.;
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начальник циклу практичної підготовки обласних та м. Черкаси курсів 
удосконалення керівних кадрів 2 категорії підполковник служби цивільного 
захисту Коротяєв С.І.;

старший майстер виробничого навчання циклу практичної підготовки 
обласних та м. Черкаси курсів удосконалення керівних кадрів 2 категорії 
Палажченко В.І.

На КОН залучались:
Органи управління ЦЗ ПАТ «АЗОТ» у кількості__осіб (100%).
Об'єктові підрозділи швидкого реагування у кількості__осіб (100 %).
Формування ЦЗ ПАТ «АЗОТ» у кількості__осіб (45%).
Персонал, працівники структурних підрозділів ПСЛ, А-5, ТВ, ЦЗ, 

КГХ,ЦЕП, АТЦ, ВПіПК, СДзРБ, ЦСГ, ЦГД, УКР, ЦЕРЦ, ЗЦ, М-5, М-6, М-7, 
К-3, КЦ -  які попадають в зону ураження токсичної хмари у кількості _ 
осіб (100%).

Основна та спеціальна автомобільна техніка в кількості _____
одиниць.

1. Оцінка готовності на період проведення тренування підприємства 
до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і 
ліквідації наслідків аварій на об'єкті підвищеної небезпеки, цивільного 
захисту на особливий період:

плануючі документи для організації діяльності з питань цивільного 
захисту відпрацьовані в повному обсязі;

захисні споруди цивільного захисту утримуються у задовільному стані 
та підготовлені до використання за призначенням;

своєчасно здійснюються заходи щодо завчасного накопичення і 
підтримання у готовності засобів радіаційного та хімічного захисту;

створений матеріальний резерв та запас майна цивільного захисту; 
підготовка керівного складу органів управління, спеціалізованих 

служб і формувань цивільного захисту проводиться у відповідності до 
«Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність 
яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного 
захисту», затвердженого Постановою КМУ від 23.10.2013 №819;

для оповіщення працюючого персоналу була задіяна об'єктова 
система оповіщення та доведена інформація про загрозу та виникнення 
надзвичайної ситуації;

на об'єкті здійснюються заходи щодо забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки.

2. Плануючі документи з проведення КОН відпрацьовані своєчасно, 
повно і якісно. Ввідні, які заплановані в плані проведення навчання, 
відповідають реальності задуму заняття і є доцільними в даний час. В



сценарії проведення навчання перевірена реальність дій органів управління, 
сил та засобів системи цивільного захисту об'єкту у відповідності до планів 
реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ПАТ «АЗОТ».

3. Відтворення імітації навчальної обстановки, витримка ввідних 
даних щодо обсягу, ступеня деталізації, джерел та часу їх надходження з 
урахуванням реальних можливостей, а також зміст ввідних даних щодо 
розвитку обстановки відповідала характеру виробництва.

4. Оцінка дій органів управління.
Інформація про виникнення надзвичайної ситуації від старшого 

диспетчера об'єкту до оперативного чергового управління цивільного 
захисту Черкаської облдержадміністрації та служб взаємодії надійшла в 
установлені терміни у відповідності до планів реагування та ліквідації НС.

Дії органів управління переведені у режим надзвичайної ситуації:
приведені у готовність до дій за призначенням об'єктові підрозділи 

швидкого реагування, служби і формування ЦЗ, що залучаються до 
ліквідації НС;

призначений керівник робіт з ліквідації наслідків НС;
організовано роботу щодо збору та узагальнення даних і оцінки 

обстановки, правильність розрахунків, підготовка обґрунтованих пропозицій 
щодо рішень та відповідності завдань, поставлених перед підлеглими.

У відповідності до планів реагування та ліквідації НС організовані та 
здійснені заходи з локалізації та ліквідації НС із залученням необхідних сил 
та засобів.

Забезпечена взаємодія з органами управління і силами, визначеними 
для проведення спільних заходів і робіт з ліквідації наслідків НС.

У повному обсязі розроблена відповідна документація та проведені 
заходи з ЦЗ, чітке і наочне позначення обстановки. Штаб з ліквідації НС 
обладнаний засобами зв'язку, укомплектований робочими документами.

Керівний склад був особисто присутній на навчальних місцях, 
здійснювався постійний контроль за діями диспетчерської служби, 
керівників структурних підрозділів підприємства, інженерно-технічних 
працівників щодо оперативного залучення сил і засобів для локалізації 
аварії.

Органи управління показали високу організованість і злагодженість в 
роботі, вміло організовували збір даних обстановки, правильно її оцінили, 
своєчасно розробили обґрунтовані рішення і поставили завдання підлеглим, 
постійно контролювали виконання заходів цивільного захисту, правильно 
реагували на всі зміни обстановки, не допустили випадків втрати 
управління.

5. Оцінка дій спеціалізованих служб і формувань, що навчаються.



Керівниками об'єктових підрозділів швидкого реагування, служб і 
формувань ЦЗ приймались правильні та своєчасні дії щодо ліквідації НС.

Практичні дії формувань з використання засобів механізації, техніки, 
приладів, рятування уражених та надання їм першої медичної допомоги 
оцінені на оцінку «добре» .

6. У ході навчання були відпрацьовані сигнали оповіщення ЦЗ та дії 
за ними.

7. При підготовці та під час проведення КОН була відкоригована 
службова документація штабу з ліквідації НС та формувань цивільного 
захисту.

8. З метою удосконалення складових системи цивільного захисту 
підприємства, у період підготовки та проведення КОН були здійснені 
заходи щодо доукомплектування санітарного поста медикаментами у 
захисній споруді цеху А-5.

9. Результати навчання, обговорені на засіданні комісії з питань
надзвичайних ситуацій підприємства (протокол № _____  від _________
додається).

Загальна оцінка показового спеціального об'єктового навчання з 
питань цивільного захисту (комплексне об'єктове навчання органів 
управління сил та засобів при виникненні надзвичайної ситуації 
техногенного характеру на території ПАТ "Азот’) - «Добре».

Керівник об'єктового навчання______________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Посередник при керівникові навчання________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
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