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Узоні своєї відповідальності, а це
Херсонський морський канал, під-

хідний канал до порту Херсон і підхідний
канал піщаного кар’єру с. Рибальче, дільни-
ця веде активну роботу із впровадження
нових технологій у виробничо-технологічні
процеси, що зумовлено характерними для
сучасного виробництва причинами, а саме:

    •необхідністю зниження енергоємно-
сті виробничих процесів;

•намаганням збільшити термін служби
обладнання;

•необхідністю контролю якості вико-
нуваних робіт;

•поліпшенням умов праці і побуту пра-
цівників;

•підвищенням конкурентоспроможно-
сті підприємства.

Для Херсонської дільниці зниження
енергоємності виробничих процесів у сфері
забезпечення безпеки мореплавства виража-
ється у впровадженні автономних систем
енергозабезпечення (АСЕ) з використанням
відновлюваних джерел енергії замість
дизельних електростанцій та акумуляторних
батарей, які переведено до розряду резерв-
них. Так, усі берегові навігаційні знаки
обладнано АСЕ з використанням сонячних
батарей. Аналогічні системи встановлено на
Передньому і Задньому Станіслав-
Аджигольських маяках, де сонячні батареї
використовуються ще і для побутових потреб
обслуговуючого персоналу.

Працівниками дільниці спільно із
фахівцями ФДУ «Миколаївський район
Держгідрографії» налагоджено виробницт-
во малоенергоємних проблискових апаратів

для плавучих і навігаційних знаків, що доз-
волило значно знизити трудомісткість
виробничих процесів і скоротити енерго-
витрати майже удвічі.

Значну увагу працівники дільниці при-
діляють і зовнішньому вигляду маякових
споруд. Так, у минулому році було відре-
монтовано основу Переднього Станіслав-
Аджигольського маяка із використанням
пластикових шпунтових паль, які забезпе-
чують простоту встановлення, обслугову-
вання, безпеку і довготривалість гідротех-
нічної споруди. Після глибокого очищення
від старого покриття та іржі пофарбовано
двокомпонентною фарбою нового поколін-
ня металеві конструкції обох Станіслав-
Аджигольських маяків, що дозволить на
тривалий час захистити їх від зовнішнього
впливу навколишнього середовища.

Вводяться в експлуатацію пластикові
буї, освоєно виробництво бетонних якорів
для буїв, що у порівнянні з вартістю метало-
виробів дозволяє значно заощаджувати
матеріальні ресурси, не залежати від зов-
нішніх поставок і спрощує обслуговування.

Сьогодні, при зростаючій інтенсивності
судноплавства, особливого значення набу-
ває контроль якості виконуваних робіт і
стану навігаційного обладнання, що забез-
печує безпеку мореплавства. З цією метою
спеціалізоване гідрографічне судно 
«МЗ-304», призначене для обслуговування
плавучих і берегових навігаційних знаків,
було обладнано системою GPS, яка дозво-
ляє контролювати місця розташування пла-
вучих ЗНО, встановлювати їх на штатні
місця з великою точністю, навіть в умовах
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недостатньої видимості. Також на
«МЗ-304» і пластикових буях уста-
новлено систему «Фотон», при-
значену для дистанційного контро-
лю за світлотехнічними параметра-
ми проблискової апаратури буїв з
можливістю програмування харак-
теристик освітлення та яскравості
вогню.

Станіслав-Аджигольські мая ки
і світні знаки Малого Каспе ровсь -
кого створу обладнано системою
«Моніторинг», що дозволяє конт-
ролювати їх стан і керувати характе-
ристикою вогнів маяків і знаків без
безпосереднього доступу до світло-
технічної апаратури, контролювати
несанкціоноване втручання в наві-
гаційні системи цих важливих наві-
гаційних об’єктів.

У наших планах на 2012 рік –
завершити обладнання засобами
моніторингу місця розташування
усіх навігаційних знаків у зоні від-
повідальності дільниці.

Сьогодні із впевненістю можна
стверджувати, що впровадження
нових технологій на Херсонській
дільниці «ФДУ Миколаївський
район Держ гідро графії» дало пози-
тивний ефект: ми досягли значної
економії матеріальних засобів, зни-
ження трудомісткості робіт, покра-
щили контроль за навігаційними і
світлотехнічними параметрами
берегових і плавучих ЗНО, збіль-
шили термін служби навігаційного
обладнання, поліпшили умови
праці обслуговуючого персоналу.

Експлуатація і подальше впро-
вадження нових технологій дозво-
лить і в майбутньому підтримувати
безпеку судноплавства на високому
рівні.




