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ААллллаа ММЯЯГГККООВВАА,,
начальник міжнародного відділу

ДУ “Держгідрографія”

Налагоджене співробітництво – 
запорука безпеки мореплавства

За організаційної підтримки державної установи “Держгідрографія” 22-24 вересня 2009
року в Одесі відбулася 16-та конференція Гідрографічної комісії по Середземному і Чорному
морях (MBSHC), що функціонує в рамках Міжнародної гідрографічної організації (IHO).

У роботі Конференції взяли участь 43 делегати з 18 держав-членів MBSHC, серед яких
президент IHO віце-адмірал Александрос Маратос та професійний асистент Міжнародної
гідрографічної організації Федеріко Бермехо, військовий аташе Посольства Французької
Республіки в Україні пан Алексі Віллер, представник Міжурядової океанографічної комісії
(ІОС) ЮНЕСКО пан Ааруп Торкілд і менеджер Регіонального центру з розповсюдження
електронних навігаційних карт (RENC) PRIMAR, що функціонує при Гідрографічній службі
Норвегії, пан Сахчідананд Шарма.

Головою Конференції було обрано директора
Центру гідрографії та океанографії ВМС Тунісу
капітана Рашида Ессуссі, заступником голови –
начальника ДУ “Держгідрографія” Сергія Симоненка.
Затверджено порядок денний і розклад роботи.

Голова Конференції ознайомив делегатів зі
станом виконання завдань, намічених п’ятнадцятою
Конференцією, що відбулася восени 2007 року на
Мальті.

Президент IHO віце-адмірал Александрос
Маратос вже вкотре звернувся до держав-членів із
настійним проханням прискорити процес ратифікації
«Протоколу поправок до Конвенції Міжнародної
гідрографічної організації», який було ухвалено 17-ою
Міжнародною гідрографічною конференцією у
2007 році у Монако. З’ясовуючи причини затримки
процесу ратифікації, голова Комісії провів опитування
усіх представників присутніх держав-членів MBSHC,
яке виявило схожі проблеми у різних країнах,
а саме – доволі складною і довготривалою є процеду-
ра ухвалення відповідальних рішень державними та
урядовими органами різних рівнів.

У рамках розгляду питань порядку денного
голова Конференції відзначив значний прогрес
Міжнародної гідрографічної організації в активізації
роботи регіональних органів IHO, до яких належить і
MBSHC, а також у налагодженні співробітництва на
регіональному рівні. Капітан Ессуссі поінформував
членів Комісії про спільні проекти IHO з такими
визнаними міжнародними морськими структурами
як Міжнародна морська організація (IMO), Міжна-
родна асоціація навігаційного забезпечення море-
плавства та маякових служб (IALA), Міжурядова
океанографічна комісія (ІОС) ЮНЕСКО.

Одним з найважливіших питань, що розгляда-
лися, стало обговорення національних звітів, підго-
товлених кожною державою-членом до цієї конфе-
ренції MBSHC. Зокрема, віце-адмірал Маратос відмітив
значний прогрес в аспекті надання гідрографічних
послуг відповідно до статті 9 глави V Конвенції з
охорони життя людини на морі (SOLAS), досягнутий
деякими гідрографічними службами, у тому числі
Держгідрографією, а також прагнення України всебічно
підтримувати регіональну діяльність і вимоги Комісії.

Значну увагу делегатів привернула доповідь
директора Гідрографічної та океанографічної служби
ВМС Франції пана Бессеро про створення Системи
раннього попередження про цунамі та пом’якшення
наслідків такого явища у північно-східній Атлантиці,
Середземному морі та прилеглих морях (NEAMTWS).

Жвавим було й обговорення делегатами звіту
представника Міжнародного гідрографічного бюро
пана Бермехо про діяльність Комітету IHO з нарощу-
вання потенціалу. Особливо актуальними виявилися
рішення цього Комітету стосовно фінансування
технічних візитів експертів держав-членів Комісії до
країн, що потребують консультативної допомоги.



Для представників України актуальною була
доповідь директора Управління навігації, гідрографії
та океанографії ВМС Туреччини контр-адмірала
Іптеса про стан справ у Робочій групі з безпеки
мореплавства у Чорному та Азовському морях
(BASWG), яка функціонує у складі MBSHC і яку наразі
очолює Туреччина. Контр-адмірал Іптес від імені усіх
держав-членів BASWG висловив подяку Україні за
проведення та організацію 8-го засідання Робочої
групи та представив на розгляд Комісії проекти
«Повноважень» і «Регламенту» BASWG, що були
розроблені представниками держав-членів Робочої
групи під час її 9-го засідання, що відбулося у квітні
цього року у м. Констанца (Румунія), які Комісія своїм
рішенням MBSHC16-4 одностайно ухвалила.

Пан Іптес також нагадав присутнім, що 10-те
засідання Робочої групи відбудеться у травні 2010 року
у м. Стамбул (Туреччина). Точну дату засідання буде
повідомлено державам-членам у робочому порядку.

Увагу всіх держав-членів Комісії привернув
проект “Правил призначення представників Регіональ-
ної гідрографічної комісії по Середземному і Чорному

морях членами Ради Міжнародної гідрографічної
організації”, представлений на розгляд держав-членів
MBSHC начальником департаменту зовнішніх відносин
Італійського гідрографічного інституту паном Паоло
Лузіані. Розробка згаданого проекту є особливо
актуальною і необхідною у світлі запланованого
впровадження нової структури IHO, згідно з якою Рада
стане одним з ключових робочих органів Організації.

Голова Конференції капітан Ессуссі прийняв
рішення надати державам-членам певний час для
детальнішого ознайомлення з цим проектом, щоб
вони мали можливість опрацювати його, а Італії
доручив розповсюдити змінений консолідований
проект серед держав-членів з метою подальшого
отримання від них коментарів та/або пропозицій.

У ході Конференції також було затверджено
“Рішення та рекомендації 16-ої конференції Гідрогра-
фічної комісії по Середземному і Чорному морях”.

Наступна конференція MBSHC відбудеться в
Афінах (Греція) у 2011 році. Новим головою Гідрогра-
фічної комісії по Середземному і Чорному морях
обрано Туреччину, заступником голови – Грецію.
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