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Одним із основних напрямків діяльно-
сті Держгідрографії є виконання робіт

з розвитку і реконструкції засобів навігаційно-
го обладнання на акваторіях морських портів
та на підхідних каналах до них.

Особливістю географічного розташування
більшості портів України є те, що вони знахо-
дяться у мілководних районах (лиманах, гирлах
річок, неглибоких бухтах) і заходи суден у такі
порти здійснюються підхідними каналами,
обладнаними відповідними ЗНО.

Білгород-Дністровський порт є одним з
таких портів. Розташований він на березі
Дністровського лиману на північний захід від
Дністровсько-Цареградського гирла. Захід
суден у цей порт здійснюється підхідним кана-
лом: морською частиною Дністровсько-
Цареградського гирла (довжина 1,5 милі) і
Дністровсько-Лиманською частиною (довжи-
на 14,5 км); глибини на підхідному каналі – 4,5 м.
Сюди можуть заходити лише судна з прохідною
осадкою 4,1 м, довжина яких до 135 м, а висота
від ватерлінії до клотика щогли – до 28 м. Це
пов’язано з перепускною спроможністю заліз-
ничного моста в гирлі річки Дністер. Захід і
вихід суден здійснюються тільки у світлу пору
доби згідно з графіком піднімання моста. 

Підхідний канал Дністровсько-Царе -
градського гирла інтенсивно замулюється. Та
не дивлячись на це, тут тривалий час портом
не проводилися днопоглиблювальні роботи і
не підтримувалися оголошені навігаційні гли-
бини на каналі. Фактично, з 1997 року прове-
дення суден у порт здійснювалося не каналом,
а обхідним фарватером, що знаходиться за 
80 м на північ від лінії Дністровсько-
Цареградського створу, через що створ 
не виконував свого призначення, а за певних
обставин міг, навіть, дезорієнтувати море-
плавців. 

У зв’язку зі зменшенням ходової частини
створу через невідповідність глибин на каналі
паспортним значенням та з метою створення
умов безпечного заходу суден у Білгород-
Дністровський порт, підхід до Дністровсько-
Цареградського гирла було позначено світни-
ми буями. Та час від часу ці буї зміщувалися зі
своїх штатних місць суднами, що проходили
вузьким фарватером, а взимку їх неодноразово
зносило кригою. Це, звичайно, негативно
впливало на безпеку судноплавства на морсь-
кому підхідному каналі. 

З метою усунення названих вище недоліків
і створення сприятливих умов для заходу суден 
у Білгород-Дністровський порт у 2010–2011
роках було здійснено днопоглиблювальні робо-
ти і створено прямий судновий хід. 

І хоч його ще рано називати підхідним
каналом до Дністровсько-Цареградського
гирла (він не паспортизований, не має задоку-
ментованих габаритних параметрів), ми вирі-
шили його обладнати навігаційними засобами. 

Так, фахівцями ФДУ «Одеський район
Держгідрографія» було запропоновано Дн і     -
 стровсько-Цареградський створ скасувати, а
замість нього встановити вузьконаправлений
секторний вогонь, який позначатиме вісь фар-
ватеру (суднового ходу). Пропозицію підтри-
мало керівництво Держгідрографії і направило
до Держморінспекції, ДП «Дельта-лоцман» і
капітану Білгород-Дністровського МТП для
узгодження. Крім цього, Це питання було роз-
глянуто на нараді Держморінспекції із забезпе-
чення судноплавства на підхідному каналі
Дністровсько-Цареградського гирла та аквато-
рії ДП «Білгород-Дністровський МТП».

У результаті спільних консультацій фахів-
ців та рішення наради згаданих вище організа-
цій всі дійшли висновку, що безпека судно-
плавства на каналі цілковито залежить від від-

Замість маяків – 
вузьконаправлений секторний вогонь

Михайло ЧЕРЕПИНЕЦЬ,
начальник відділу навігаційного забезпечення

мореплавства і маякової служби ДУ «Держгідрографія»
 



12

№3 (35) вересень 2011

повідності прохідної осадки суден наявним там
глибинам та від відповідного облаштування
підхідного каналу засобами навігаційного
обладнання. 

Протокольним рішенням наради
Держгідрографії і Білгород-Дністровського
МТП було вирішено втілити цей експеримент
на практиці, установивши на освітлювальній
вежі портопункту Бугаз вузьконаправлений сек-
торний вогонь і провести спільне з представни-
ками Держморінспекції, ДП «Дельта-лоцман»
оплавування, за результатами якого підготувати
остаточний висновок щодо можливості вста-
новлення там стаціонарного обладнання вузь-
конаправленого секторного вогню, який вказу-
ватиме безпечний прохід до Дністровсько-
Цареградського гирла для подальшого заходу у
Білгород-Дністровський порт.

Зважаючи на важливість доручення, про-
тягом короткого часу було розроблено і виго-
товлено світлооптичний апарат з вузькона-
правленим секторним вогнем, який і встанов-

лено на освітлювальній вежі зазначеного пор-
топункту. Наприкінці липня комісією із пред-
ставників згаданих вище організацій було про-
ведено оплавування встановленого вузькона-
правленого секторного вогню   з такими харак-
теристиками:

•напрямок осі каналу – 88,2°;
•сектор вогню у напрямку осі каналу та 

в напрямку бровок каналу – 1,5°;
•колір вогню зелений: вздовж осі каналу –

постійний, вздовж бровок каналу – про-
блисковий: лівої бровки – 0,5 с – світло,
1,5 с – темнота, правої бровки – 1,5 с –
світло, 0,5 с – темнота;

•дальність видимості вогню – 1,5 милі;
• висота вогню від основи – 23,5 м, над

рівнем моря – 24,5 м.
Основний висновок комісії був таким:

робота вузьконаправленого секторного вогню
забезпечує безпеку судноплавства на підхідно-
му каналі Дністровсько-Цареградського гирла.


