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Олександр ГАЛЯС,
провідний фахівець відділу

експлуатації плавзасобів ДУ «Держгідрографія»

Одним з основних завдань, 
покладених на державну 

установу «Держгідрографія», є 
проведення гідрографічних зйо-
мок Чорного та Азовського морів 
з метою забезпечення офіційних 
морських навігаційних карт, ке-
рівництв і посібників для пла-
вання сучасними навігаційними 
даними. Для цього, відповідно 
до Програми розвитку та модер-
нізації гідрографічного флоту  
ДУ «Держгідрографія», наприкін-
ці минулого року у Великобрита-
нії було закуплено два гідрогра-
фічні катери катамаранного типу. 
Згідно з реєстрацією у Державно-
му судновому реєстрі України їм 
присвоєно назви «Гідрограф-1» і 
«Гідрограф-2».

Спеціально для виконання 
промірних робіт у корпусі ка-
терів поміщено і виведено під 
ехолот комбітранд’юсер Simrad, 
а на палубі встановлено раму з  

Оновлення гідрографічного флоту –  
запорука якості МНК…

На фото: момент доставки катерів

нержавіючої сталі для монтажу, 
при потребі, гідрографічного об-
ладнання у шахті. Для обслуго-
вування засобів навігаційного 
обладнання на катері з правого 
борту встановлено поворотну 
шлюпбалку з нержавіючої сталі 
вантажопідйомністю 100 кг та пе-
редбачено бокові двері для зруч-
ності її використання.

Після того, як катери було до-
ставлено в Україну, на них устано-
вили радіонавігаційне обладнання 
Глобальної морської системи зв’язку 
під час лиха і для забезпечення 
безпеки мореплавства району А1 
(ГМСЗЛБ) і автомобільним тран-
спортом перевезли на територію ре-
монтно-відновлювальної бази (РВБ) 
Одеського району Держгідрографії.

На фото: катери під час проведення ходових випробувань

Основні характеристики суден:

Тип та призначення   самохідне моторне 
Матеріал корпусу   склопластик
Тип корпусу    двокорпусне
Довжина     7,90 м
Ширина     2,70 м
Висота борту    1,10 м
Осадка      0,30 м
Надводний борт   0,80 м
Тип і кількість головних двигунів Yamaha FL115AETX, 2 шт.
Сумарна потужність   169,12 кВт
Швидкість     30 вузлів
Пасажиромісткість    6 осіб
Символ класу    (КМ)        ПЗ2Т2 О (роз’їзне)

На фото: катамарани під час випробувань 
виробником перед відправленням в Україну

На фото: катер «Гідрограф-1»  
у Балаклавській бухті

На фото: катер «Гідрограф-1» та ГЛС «Одеса» 
 у Балаклавській бухті під час заміни ЗНО

На початку червня 2013 року 
на акваторії Іллічівського порту 
розпочалися ходові випробування 
нових катерів, за якими спостеріга-
ли представники ДУ «Держгідро-
графія», Регістру судноплавства 
України та інші зацікавлені особи. 
Випробування пройшли успішно, 
і вже через кілька тижнів (після 
остаточного оформлення судно-
вих документів) катамарани було 
визнано готовими до виконання 
промірних робіт відповідно до 
Плану навігаційно-гідрографічно-
го забезпечення мореплавства у 
водах Чорного та Азовського морів 
на 2013 рік.

Катер «Гідрограф-1» закрі-
плено за ФДУ «Севастополь-
ська філія Держгідрографії ім. 
Л.І. Мітіна», а «Гідрограф-2» – за  

ФДУ «Одеський район Держгі-
дрографії», де вони і використо-
вуються за призначенням. За два 
місяці (липень–серпень) гідрогра-
фічних досліджень на підходах до 
Одеської затоки в районі СРРС № 
2 та Одеської банки катер «Гідро-
граф-1» пройшов 1667 морських 
миль, з яких 1330 – під час без-
посереднього виконання промір-
них робіт. Катер «Гідрограф-2» 
за такий термін пройшов 1107 
морських миль, з яких 695 миль 
склали промірні роботи. За період 
роботи вздовж узбережжя у ме-
жах 5-мильної зони (максимальне 
віддалення від берега відповідно 
до наданого класу) катамарани 
підтвердили свою високу манев-
реність та надійну остійність, і 
показали під час здійснення про-

мірних робіт швид-
кість до 20 вузлів. Це 
стало підставою для 
прийняття та пого-
дження з Регістром 
судноплавства Укра-

їни рішення про тимчасове пла-
вання катерів з віддаленням від 
берега до 12 миль. І тут судна 
підтвердили свої хороші технічні 
характеристики. Зараз розгляда-
ється можливість розширення 
району плавання катерів у ме-
жах 12-мильної зони на постій-
ній основі. Для цього, щоправда, 
необхідно підготувати декілька 
документів і подати їх для затвер-
дження до Регістру судноплавства 
України.

Підсумовуючи наведене, слід 
зазначити, що придбання нових 
гідрографічних плавзасобів пов-
ністю себе виправдало. Більше 
того, до кінця цього року гідро-
графічний флот ДУ «Держгідро-
графія» поповниться ще трьома 
аналогічними катамаранами,  
і тоді усі завдання стосовно про-
мірних робіт, гідрографічних 
досліджень, необхідних для ви-
дання і коректури МНК, будуть 
розв’язуватися у стислі строки  
і на належному рівні.




