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Делегацію України представляли: Шепель Валерій
Миколайович – начальник Центру навігаційно-

гідрографічної інформації ДУ «Держгідрографія», голова
делегації; Горобець Олександра Ігорівна – головний юрис-
консульт юридичного відділу ДУ «Держгідрографія» та
Баштанний Роман Володимирович – заступник начальника
відділу безпеки на морі Державного підприємства
«Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового
транспорту», члени делегації.

Наша делегація, відносно до порядку денного, взяла
участь в обговоренні: 

•мети Засідання та конкретних напрацювань в імпле-
ментації проекту МОНІНФО;

•проекту Концепції експертної системи з пом’якшен-
ня та протидії наслідкам забруднення нафтою;

•інформації Секретаріатом МОНІНФО щодо застосу-
вання веб-моделі для прогнозування забруднення
нафтою Чорного моря;

• презентації регіональних автоматизованих інформа-
ційних систем (АІС) та презентації Секретаріатом
МОНІНФО моніторингу дальньої ідентифікації
забруднення нафтою, включення супутникових
обрисів у проект МОНІНФО, а також в обговоренні
механізмів та подальших кроків діяльності;

• пропозиції з розробки проекту Керівництва з викори-
стання дисперсантів;

•підготовчих заходів з проведення навчань ГЕОДЕЛЬ-
ТА- 2011 та інформації про розробку Керівництва
щодо впливу продуктів розливу нафти, а також інших
важливих питань.

Учасникам Засідання було роз’яснено позицію
України у питанні необхідності дотримання технічного
рішення при створенні розподільного серверу
Чорноморської АІС для одночасного обміну інформацією
без необхідності створення регіонального серверу та зосеред-
ження інформаційних ресурсів в одній державі.

Зокрема, нашою делегацією було зауважено, що суть
системи обміну даними АІС повинна полягати в тому, що краї-
ни-учасники здійснюють обмін даними безпосередньо між
собою в єдиному форматі за допомогою спеціально розробле-
ного програмного забезпечення MONINFO PROXI. Оскільки
така система не матиме єдиного центрального серверу, питан-
ня щодо його територіального розташування відпадає. 

Цей метод має низку переваг, зокрема:
•відсутність інформаційної залежності країн-учасниць

від країни, яка володіє центральним сервером;

•незалежність обміну АІС-даними між будь-якими
двома країнами-учасницями від технічних та полі-
тичних факторів в інших країнах-учасницях. 

Метою проекту МОНІНФО є надання можливості
компетентним установам за допомогою механізму моніто-
рингу здійснювати нагляд та запобігати забрудненню морсь-
кого середовища, аналізувати ризики, ефективно керувати
заходами боротьби із забрудненням, а також виконувати інші
функції, пов’язані з цим завданням для забезпечення безпе-
ки мореплавства. В рамках Установчого Засідання також роз-
глядалася можливість ведення статистики руху суден для оці-
нювання впливу судноплавства на навколишнє середовище.

Пропозиції України щодо тексту проекту
Меморандуму підтримала делегація Російської Федерації, і
це було взято до відома.

Учасники Засідання також обговорили план реалізації
проекту МОНІНФО на наступний період.

Моніторингові та інформаційні системи для
зменшення забруднення нафтою МОНІНФО

Валерій ШЕПЕЛЬ,
начальник ЦНГІ ДУ «Держгідрографія»

08-10 червня 2011 року у Стамбулі (Туреччина) відбулося друге уста-
новче Засідання з питань створення Чорноморської автоматизованої 
ідентифікаційної системи «Екологічний моніторинг Чорноморського
басейну: моніторингові та інформаційні системи для зменшення забруд-
нення нафтою МОНІНФО» (далі – проект МОНІНФО).

На знімку: під час засідання

Рис. 1. Схема децентралізованого (роздільного)
обміну інформацією АІС-даними між

країнами-учасницями проекту МОНІНФО 
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Згідно з порядком денним, запропонова-
ним російською стороною, було обгово-

рено новий проект Угоди між Кабінетом Міні -
 стрів України і Урядом Російської Федерації про
заходи щодо забезпечення безпеки судноплав-
ства в Азовському морі та Керченській протоці. 

Сторони домовилися продовжити роботу
над Положенням про взаємодію Центру регу-
лювання руху суден «Керч» державного підпри-
ємства «Дельта-лоцман» і Центру регіональної
системи управління рухом суден «Кавказ» та
Спільними українсько-російськими правилами
судноплавства у Керченській протоці. 

У ході засідання було підтверджено наміри
сторін здійснювати спільний моніторинг судно-
плавства в Чорному морі з використанням
даних АІС та продовжити роботу над проектом
відповідного двостороннього Меморандуму. 

Українська делегація виявила готовність
найближчим часом підписати проект Угоди між
Кабінетом Міністрів України і Урядом
Російської Федерації про порядок і умови пла-
вання суден на внутрішніх водних шляхах, схва-
лений розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 09. 06. 2011 № 523-р.

14-15.07.2011 у Москві під головуванням директорів Департаментів
державної політики в галузі морського і річкового транспорту Міністерства
інфраструктури України Володимира Севрюкова та Міністерства транспорту
Російської Федерації Костянтина Пальникова відбулося Друге засідання
українсько-російської Змішаної комісії з морського судноплавства. 

Державну установу «Держгідрографія» у цьому засіданні представляв
начальник Центру навігаційно-гідрографічної інформації Валерій Шепель.

На знімку: українсько-російська Змішана комісія з морського судноплавства

ЗУ
СТ

РІ
ЧІ

. В
ІЗ

ИТ
И.

 К
ОН

Ф
ЕР

ЕН
ЦІ

Ї


