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Міжнародний Чорноморський транспортний
форум і… картовиробництво

  
   

Юлія ВАХУЛА,
начальник групи збуту ФДУ «Укрморкартографія»

Лише неповний перелік питань, винесених на
обговорення учасників – представників Росії,

Білорусі, Грузії, Азербайджана, Греції, Ізраїлю та інших,
серед яких такі як «Міжнародні транспортні коридори.
Перспективи розвитку України як транзитної держави»,
«Економіко-правові аспекти розвитку транзитного
потенціалу України», «Використання інформаційних
технологій у логістиці. Портал електронного надання
відомостей», «Програмні засоби для ефективної роботи
транспортних компаній», «Ефективність розвинення
регіонально-розподільчих центрів на мережі доріг
України», «Вплив адмінреформ 2010 року на роботу
морегосподарського комплексу України» свідчать про
надзвичайну значимість цієї Конференції і місце нашої
держави у європейській транспортній мережі.

Одночасно з форумом працювала і Міжнародна
виставка з транспорту та логістики «ТрансУкраїна 2011».

Проведення в Україні форуму такого рівня свід-
чить про особливу увагу Президента України Віктора
Януковича і Кабінету Міністрів України до проблем і
перспектив розвинення транспортного комплексу
країни, авторитету її транспортної інфраструктури в

загальноєвропейському
забезпеченні вантажопа-
сажирських перевезень,
бажання іноземних гостей
ознайомитися з можливо-
стями найсучаснішого
транспортного обладнан-
ня, логістичних техноло-
гій і систем, якими слав-
ляться вітчизняні підпри-
ємства, а сам форум від-
криває великі можливості
та перспективи транс-
портного співробітництва
з провідними зарубіжни-
ми компаніями.

Чільне місце серед
структур і організацій, які
відіграють не останню

роль у розвиненні транспортних шляхів, забезпеченні
безпеки мореплавства, збільшення вантажообігу і т. ін.
посідає й державна установа «Держгідрографія», основ-
ним призначенням якої є:

•виконання Україною міжнародних зобов’язань з
навігаційно-гідрографічного забезпечення море-
плавства, яке передбачає гідрографічне й океа-
нографічне вивчення океанів і морів, оснащення
морів і внутрішніх водних шляхів зони відпові-
дальності України засобами навігаційного облад-
нання, забезпечення їх безперебійної дії відпо-
відно до встановлених режимів роботи згідно з
вимогами Міжнародної асоціації навігаційного
забезпечення мореплавства і маякових служб,
складання і розповсюдження навігаційних
морських і лоцманських річкових карт, керів-
ництв і посібників для плавання, інформування
суден про зміни навігаційної обстановки та
режимів плавання;

•розвиток системи навігаційно-гідрографічного
забезпечення мореплавства, зокрема розробка,
виробництво та впровадження нових методів,

19-21 жовтня 2011 року в Одесі відбувся Міжнародний Чорно -
морський транспортний форум, в рамках якого пройшла і 14-а Міжна -
родна конференція з транспорту і логістики «Транзитний потенціал
України. Ефективна інфраструктура і логістика на транспорті в країнах
Південно-Східної Європи». 



13

№4 (36) грудень 2011

технологій і технічних засобів навігації, гідрогра-
фії та морської картографії, проведення науково-
дослідних, дослідно-конструкторських, про-
ектно-пошукових та інженерно-технічних робіт
у галузі навігації, гідрографії й океанографії та
морської картографії.

Керівництво ДУ «Держгідрографія» з великим
задоволенням відгукнулося на запрошення та підготува-
лося до форуму належним чином. Було виготовлено
інформативно-наочні стенди картографічної продукції,
на яких представлено нові морські навігаційні карти
(понад 50 видів) та річкові навігаційні карти, зокрема
такі як:

•«Річка Дніпро від Любеча до гирла», № 3325;
•«Річка Дунай від порту Рені до гирла», № 3445;
•«Навігаційна річкова карта Нижнього Дніпра від

Каховської ГЕС до гирла», (альбом) 3528;
•«Навігаційна річкова карта Каховського водо-

сховища від Дніпровської ГЕС до Каховської
ГЕС», (альбом) 3529;

•«Навігаційна річкова карта Дніпро   дзержинсь -
кого водосховища та гирлової частини річки
Ворскла» (альбом), 3531 –  усього понад двадцять
найменувань.

Найвищим творчим досягненням Держгідрографії
виявився збір, обробка матеріалів та видання
«Океанографічного атласу Чорного та Азовського
морів», куди увійшло понад 800 карт з різних галузей
морегосподарського комплексу, який також було
виставлено для учасників Міжнародного форуму.

Враховуючи той факт, що користувачами продук-
ції, яку видає Держгідрографія, є торговельні і рибаль-
ські судна, порти, проектно-дослідницькі організації
при прокладанні інженерних мереж (електрокабелів,
трубопроводів) по морському дну, організації з пошуку,
видобутку і переробки «живих» і «неживих» ресурсів
моря, Військово-Морські сили України та морські ряту-
вальні служби, адміністрації муніципальних приморсь-
ких міст, державні та приватні рекреаційні й туристичні
служби і багато інших організацій, стає зрозумілою
масова зацікавленість відвідувачів виставки нашими
стендами. Керівників мореплавних транспортних ком-
паній, власне мореплавців цікавило усе – від організації
промірних, топогеодезичних, гідрографічних,  аерофо-
то- та космічних знімальних робіт до виробництва
нових і коректури чинних навігаційних карт. Саме тому
від небайдужих до цієї справи учасників надходило без-
ліч запитань, на які ледь устигав давати пояснення і
професійні відповіді начальник сектору відділу підго-
товки МНК та посібників Укрморкартографії Колінько
Тарас, який і представляв спільно з начальником групи
збуту філії Держгідрографію на цій Міжнародній кон-
ференції.

Незвичайне захоплення у відвідувачів викликав
«Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів».

Та й було чим захоплюватися – об’ємне видання з такою
кількістю яскравих наочних карт вони бачили вперше.
Тому і не випадково розгорілася суперечка між учасни-
ками за право придбати це видання, що було представ-
лено на виставці в єдиному екземплярі. Врешті-решт
Атлас, що називається, вирвала з боєм Міжнародна асо-
ціація гідротехніків водного транспорту, а ми пожалку-
вали, що взяли з собою лише один примірник.

Про авторитет нашої картографічної продукції
свідчить і той факт, що з нами уклали договори, підпи-
сали контракт на виготовлення та постачання різних
МНК, річкових навігаційних карт, альбомів багато
транспортних організацій. Ми мали нагоду поспілкува-
тися та обмінятися досвідом у галузі картовиробництва
з гідрографічними службами Грузії, Азербайджану,
Ізраїлю і впевнені, що це ще більше удосконалить робо-
ту наших співробітників, які сьогодні дуже відповідаль-
но виконують свої службові обов’язки, роблять вагомий
вклад у розвиток транспортної інфраструктури України. 

Міжнародний форум і наша участь у його роботі
дозволить у подальшому розширити міжрегіональні та
міжнародні зв’язки у сфері реалізації нашої картогра-
фічної продукції.

Форум дав змогу його учасникам зустрітися з кра-
щими представниками транспортної спільноти, обмі-
нятися досвідом удосконалення ефективності інфра-
структури і логістики у Чорноморському регіоні, обго-
ворити тенденції та прогнози його транспортної інду-
стрії та забезпечення безпеки мореплавства.

Насамкінець слід відмітити і той факт, що ФДУ
«Укрморкартографія», яка брала активну участь в
оформленні стендів картографічної продукції
Держгідрографії, представлених на Міжнародній
виставці, була нагороджена організаторами форуму
спеціальним Дипломом.




