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У листопаді минулого року керівництвом ДУ

«Держгідрографія» перед нами було поставлено

завдання – виконати на акваторії Канівського

водосховища комплекс гідрографічних робіт, якими

передбачалося:

– здійснення детальної зйомки рельєфу дна

способом проміру у масштабі 1:25000 зі згущенням

галсів основного покриття по судновому ходу;

– визначення координат розпізнавальних знаків

з метою прив’язки космічних знімків;

– обплавування Канівського водосховища з

метою подальшого видання і коректури керівництв і

посібників з плавання.

За нашими попередніми розрахунками обсяг

зазначених робіт становив чотири тисячі лінійних

кілометрів. Не зважаючи на те, що досвід проведення

такого типу робіт ми мали, це завдання було

нестандартним і вимагало серйозної підготовки.

Пам’ятаючи народну мудрість «Добре спланована

справа – це половина успіху», ми ще за шість місяців

до початку рекогностування по крихтах почали

збирати інформацію про район майбутніх робіт. При

цьому нами переслідувалася єдина мета – до початку

польових робіт мати чітке уявлення про:

– пункти базування плавзасобів та експеди-

ційного загону;

– умови розміщення плавзасобів та експеди-

ційного загону у пунктах базування;

– можливість бункерування (паливом, водою)

ВГК у пункті базування;

– можливість підключення ВГК до постійної

мережі електропостачання;

– розташування автозаправних станцій і від-

даленість їх від пунктів базування;

– місцезнаходження пунктів Державної гео-

дезичної мережі, їхній стан і доцільність включення

окремих пунктів до аналітичної мережі планового

умотивування гідрографічних робіт;

– правила плавання на водосховищах Дніпро-

вського каскаду;

– місцеві правила плавання;

– організації, з якими необхідно узгоджувати

процес виконання гідрографічних робіт.

Переслідувалася нами і ще одна мета: створити

загін, який би міг працювати автономно, оперативно

переміщаючись з одного району в інший, не

хвилюючись за стан забезпечення на новому місці.

Одним із питань, яке вимагало негайного

вирішення на етапі підготовки, було питання

відсутності електронної схеми берегової лінії на

район робіт. З огляду на те, що на аркушах карти

Канівського водосховища координатна сітка була

відсутня, ми запропонували, а потім і здійснили

векторизацію берегової лінії з аркушів топографічної

карти масштабу 1:100000. Тоді ж із мережі Internet

взяли і пізніше використали космічні знімки

Канівського водосховища. Завдяки їм було спла-
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новано роботу, визначено райони мілководдя,

зарослі густими «бородатими» водоростями.

Проаналізувавши зібрані дані, вирішили:

– експедиційний загін розбити на кілька груп:

дві гідрографічні, одну топографо-геодезичну, одну

групу обплавування та коректури та одну групу

забезпечення;

– забезпечення проміру на акваторії водо-

сховища здійснювати з допомогою ВГК;

– за основні пункти базування взяти населені

пункти, віддалені один від одного не більше як за 35 км;

– для скорочення часу на шлях до району

гідрографічних робіт використати проміжні пункти

базування, а саме населені пункти Стайки, Ходорів,

Трахтемирів, Григорівку, Бучак, у яких, згідно з

атласом, мали бути причали;

– передбачити можливість проживання експе-

диційного загону у наметах;

– польові гідрографічні роботи провести у

період з 1 червня до 28 вересня 2006 року;

– зйомку рельєфу дна способом промірювання

розпочати від нижнього б’єфа Канівської ГЕС і йти

вниз за течією (як з’ясувалося пізніше, таке рішення

виявилося помилковим).

Та всі ці рішення базувалися на даних, зібраних у

стінах філії. Підтвердити чи заперечити їх

правильність могло лише рекогностування.

Вирушаючи на завдання, я мав при собі

новеньку, щойно з друку, топографічну карту на

район майбутніх гідрографічних робіт. На ній

різними за кольором символами було нанесено

пункти майбутнього базування нашого флоту,

автозаправні станції ТНК «Магістраль – Україна»,

адреси яких спочатку ми взяли з мережі Internet, а

потім уточнили по телефону через клієнтську

підтримку; і, звичайно, пункти Державної аналітич-

ної мережі, які нам ще потрібно було відшукати.

Поряд з картою лежав список організацій, з якими

ми мали узгоджувати свої дії.

Як пункт базування для гідрографічних груп

спочатку відпав Канів – швартування ВГК в

аванпорту Канівського шлюзу було неможливим.

Невдача чекала нас у Бучаку, Григорівці і Ходорові –

нанесені на карту пристані у цих населених пунктах

були зруйновані. Виходило, що на ділянці Канів –

Переяслав-Хмельницький, протяжність якої за

судновим ходом сягала 45 км, єдиним пунктом

базування був Переяслав-Хмельницький. А це

означало, що, чим далі знаходиться район

гідрографічних робіт, тим менше часу залишається на

роботу за призначенням, бо левову частку його

забиратимуть виснажливі щоденні переходи.

Напрошувалося єдино правильне рішення: на ділянці

Канів – Переяслав-Хмельницький для проживання

гідрографічних груп розбити наметове містечко.

Зібрані перед рекогностуванням дані показали,

що район робіт Українка – Вишгород автозаправними

станціями ТНК «Магістраль – Україна» забезпечений

повністю, а на ділянці Ржищів – Канів таких станцій

не було жодної. Тому під час рекогностування було

взято на облік всі автозаправні станції, розташовані у

пунктах базування. Перевага надавалася тим з них, що

були розміщені найближче до місць запланованого

базування плавзасобів.

У ході рекогностування також здійснювався

нами і пошук раніше вибраних пунктів Державної

геодезичної мережі, на що витрачалося в середньому

близько 4 годин, бо місцевість була зарослою, а

частина пунктів зруйнованою. Так, пункт у Витачеві,

який під час рекогностування не знайшли, було

знайдено лише під час гідрографічних робіт і лише

завдяки придбаному ручному GPS-приймачу.

У процесі рекогностування були узгоджені

терміни і хід виконання гідрографічних робіт з

керівництвом шлюзів, ГЕС, ТЕЦ, Київським річковим

портом, з організаціями, розташованими на березі

Київської гавані, а також з Верхньодніпровською

регіональною інспекцією з безпеки судноплавства.

Рекогностування показало, що:

– для плавання Канівським водосховищем

судноводій повинен мати робочий диплом на район

внутрішніх водних шляхів. Якщо такого диплома

немає, то під час переходів і виконання робіт на ВГК

має бути присутній лоцман;

– базування експедиційного загону доцільно

здійснити в Києві (135 км суднового ходу), Українці (91

км основного суднового ходу), Ржищеві (61 км

основного суднового ходу), Переяславі-Хмельницькому

(27 км основного суднового ходу);

– на ділянці Переяслав-Хмельницький – Канів

пункт базування організувати на 10-му кілометрі

суднового ходу, розташувавши там наметове

містечко;

– заправляти автомобілі і двигуни човнів на

ділянці Вишгород – Українка на автозаправних

станціях ТНК «Магістраль – Україна», а на ділянці

Ржищів – Канів – на автозаправках інших компаній.

Після рекогностування було розглянуто різні

варіанти послідовності виконання гідрографічних

робіт, складено не один план-графік, а на карту

нанесено необхідні інформаційні дані. Підготовчу

роботу було завершено...
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