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В останні роки держав-
ною установою «Держ-

гідрографія» зроблено чимало 
для гідрографічних досліджень 
у водах України Чорного та 
Азовського морів і на внутріш-
ніх водних шляхах, накопичено 
значний потенціал для майбут-
ніх таких робіт.

Регулярними гідрогра-
фічними промірами охоплено 
акваторії морських торговель-
них портів України і підхідних 
каналів до них. Завдяки су-
часному гідрографічному об-
ладнанню, картографічному і 
гідрографічному програмному 
забезпеченню національну ко-
лекцію морських навігаційних 
карт забезпечено достовір-
ним промірним матеріалом, 
як цього вимагають стандарти 
Міжнародної гідрографічної 
організації. Висококваліфіко-
вані гідрографи і картографи, 
сучасні плавзасоби і технічна 
база для виконання гідрогра-
фічних робіт, відпрацювання 
технологій – усе це дозволило 
Держгідрографії перейти на 
новий етап у сфері гідрографіч-
них досліджень, підтримува-
ти на рівні сучасності колекції 
МНК, забезпечити їх поступо-
ве перевидання за матеріалами 
останніх промірів.

Оновлення морських наві-
гаційних карт в частині отри-
мання сучасної інформації про 
рельєф дна має охоплювати усі 
морські води України: від аква-
торій портів, підхідних каналів 
до відкритого морського про-
стору, де можливе морське суд-
ноплавство.

Рельєфу морського дна 
властиві постійні зміни, 
пов’язані з дією морських течій, 
не лише тривалого характеру, а 
й короткотривалого з потуж-
ними факторами – штормами, 
згінно-нагінними явищами, під 
дією яких переміщуються донні 
відклади, змінюються глиби-
ни, що впливає на безпеку руху 

морського транспорту. Саме 
тому окремі морські акваторії 
періодично потребують прове-
дення повторних гідрографіч-
них промірів для оновлення ін-
формації про рельєф дна.

Термін «повторні гідро-
графічні проміри» згідно з 
градацією Спеціальної публі-
кації Міжнародної гідрогра-
фічної організації С-55 «Стан 
гідрографічних промірів і сві-
тового морського картографу-
вання», за станом вивченості 
розрізняє: 

■  проміряні належним чи-
ном акваторії; 

■  акваторії, що потребують 
повторних гідрографіч-

них промірів у більшому 
масштабі або у відповід-
ності до сучасних стан-
дартів; 

■  акваторії, які ніколи по-
стійно не досліджува-
лись.

Держгідрографія як ор-
ганізація, на яку покладено 
функції гідрографічної служби 
України, вживає усіх необхід-
них заходів для якісного гід-
рографічного промірювання 
акваторій у зоні своєї відпові-
дальності. У першу чергу це ак-
ваторії з найбільш інтенсивним 
судноплавством: північно-за-
хідна частина Чорного моря – 
морські шляхи до українського 
гирла р. Дунай, портів Одеса, 
Іллічівськ, Южний та ін., аква-
торія Керченської протоки та 
підходи до неї, частина Азов-
ського моря із судноплавними 
шляхами до портів Маріуполь і 
Бердянськ.

Особливістю рельєфу дна 
північно-західної частини Чор-
ного моря, якщо порівнювати 
його з іншими країнами чор-
номорського регіону, є значна 
мілководність шельфу. Примі-
ром, ширина шельфу, на межі 
ізобати 200 м у цій частині 
Чорного моря досягає 220 км, 
а глибини тут не перевищують 
50 м. Глибини 30 м і менше по-
чинаються на відстані 55–65 км 
від берега.

Отже, цілком зрозуміло, 
що такі райони повинні до-
сліджуватися більш детально і 
регулярно, та вимагає відповід-
них зусиль і затрат для забезпе-
чення використання їх як мор-
ських шляхів сполучення.

Також гідрографічні до-
слідження окремих морських 
акваторій вкрай необхідні для 

розробки комірок електро-
нних навігаційних карт масш-
табного ряду 50 000 і більше  
(рис. 1), систему яких, відповід-
но до вимог МГО, Держгідро-
графія  впроваджує протягом 
останніх років, для забезпечен-
ня їх необхідними матеріалами 
і нарізка яких також є одним із 
критеріїв при плануванні райо-
нів гідрографічних зйомок.

Якщо гідрографічні про-
міри на акваторіях морських 
портів, підхідних каналах до 
них, основних рекомендова-
них шляхах проводяться регу-
лярно, то стосовно досліджень 
морських акваторій слід за-
уважити, що національні та 
міжнародні стандарти не ви-
сувають чітких вимог щодо 
регулярності гідрографічних 
зйомок на таких ділянках: кож-
на гідрографічна служба сама 
визначає терміни її виконання 
з урахуванням необхідності 
оновлення інформації на мор-
ських картах в інтересах за-
безпечення безпеки мореплав-
ства. Структура, відповідальна 
за якість гідрографічних про-
мірів, визначає і межі глибин, 
далі яких детальне вивчення 
морського дна та аномальних 
об’єктів не потребується (Спе-
ціальна публікація S-44 «Стан-
дарти МГО для гідрографічних 
промірів»).

При цьому очевидно, що 
першочергово мають дослі-
джуватися райони з мінімаль-
ними глибинами. У планах  
ДУ «Держгідрографія» – покри-
ти сучасними гідрографічними 
промірами акваторії з глибина-
ми до 30–40 м, а в подальшому 
розширити район досліджень з 
урахуванням нарізки комірок 
електронних карт.

Для виконання заплано-
ваних на 2013 рік промірних 
робіт Держгідрографія при-
дбала два нові гідрографічні 
катери катамаранного типу  
(див. фото). Два двигуни по-
тужністю 115 к. с. кожний до-
зволяють такому судну роз-
вивати велику швидкість при 
менших витратах палива, за-
вдяки чому швидкість при про-
мірюванні становить 6–11 вуз-
лів, а за сприятливих погодних 
умов, може бути й більшою. 
Нові катери дозволили значно 
збільшити темпи виконання 
гідрографічної зйомки на при-
бережних акваторіях у межах 
дванадцятимильної зони.

Для промірних робіт на 
віддалених від берега аквато-
ріях (до 50 км) були задіяні  
4 великі гідрографічні кате-
ри. Для площинного обсте-
ження районів з найбільш 
інтенсивним рухом суден на  
ВГК «О. Солодунов» встанов-
лено комплекс багатопромене-
вого ехолота SeaBat 7101. Його 
ефективна робота цілком від-
повідала вимогам Стандарту 
Міжнародної гідрографічної 
організації для гідрографічних 
промірів S-44.

Завдяки гідрографічним 
зйомкам, виконаним у по-
точному році в акваторії пів-
нічно-західної частини Чор-
ного моря, в районі Одеської 
банки, на підходах до пор-
тів Білгород-Дністровський, 
Южний, Одеса, Іллічівськ, 
Очаків, здійснено комплекс 
робіт зі збору матеріалів, які 
у подальшому будуть вико-
ристані для коректури, підго-
товки та перевидання низки 
морських навігаційних карт 
різних масштабів:

Особливості гідрографічних зйомок 
морських акваторій

Юрій СМІРНОВ,
начальник гідрографічного відділу ДУ «Держгідрографія»

Рис. 1 
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■  1 : 150 000 – МНК № 3225 
«Від Одеси до Миколаєва 
та Херсона»;

■  1 : 75 000, 1 : 50 000 – 
МНК № 3402 «Підходи 
до портів Іллічівськ, Оде-
са, Южний», № 3403 «Від 
порту Южний до порту 
Очаків», № 3406 «Тенде-
рівська та Ягорлицька 
затоки», № 3407 «Підхо-
ди до портів Одеса, Іллі-
чівськ, Южний»;

■  1 : 25 000 – МНК № 3501 
«Порт Білгород-Дністров- 
ський з підходами», № 3502 
«Підходи до порту Юж-
ний», № 3503 «Підходи 
до порту Одеса», № 3505 
«Березанський лиман та 
портпункт Очаків з під-
ходами»;

■  1 : 10 000, 1 : 12 500 – МНК 
№ 3605 «Порт Южний», 
№ 3606 «Порт Іллічівськ з 
підходами».

Отримані матеріали дос-
ліджень у цих районах будуть 
використані і при розробці ко-
мірок електронних морських на-
вігаційних карт 4 зони масштабу  
1 : 50 000: № UA4CC782, UA4CC783, 
UA4CC784, UA4CC811, UA4CC812, 
UA4CC813, UA4CC814.

За отриманими у районі 
південного узбережжя Кри-
му від мису Фіолент до мису 
Айя матеріалами гідрографіч-
них робіт планується видати 
нову карту «Підходи до Бала-
клавської бухти» масштабу  
1 : 12 500.

Гідрографічні зйомки у ра-
йоні Азовського моря та Кер-
ченської протоки, виконані 
минулого року, дозволили зіб-
рати матеріали для коректури 
та перевидання низки таких 
морських навігаційних карт на 
цей район:

■  МНК № 3320 «Керчен-
ська протока» – масштабу  
1 : 100 000;

■  МНК № 3417 «Керченська 
протока», № 3442 «Підхо-
ди до Керченської про-
токи», № 3421 «Підходи 
до порту Маріуполь» – 
масштабу 1 : 50 000;

■  МНК № 3519 «Від мису 
Ахіллеон до мису Єні-Ка-
ле», № 3522 «Підходи до 
порту Керч» – масштабу 
1 : 25 000;

■  МНК № 3623 «Від бух-
ти Камиш-Бурунська до 
Керченського підхідного 
каналу», № 3632 «Порт 

Керч», № 3624 «Порт 
Маріуполь» – масштабу  
1 : 25 000.

Обраний Держгідрографі-
єю нинішній курс на нарощу-
вання дослідницького потенці-
алу, підготовку кваліфікованих 
спеціалістів, залучення су-
часних плавзасобів і новітніх 
технологій дозволив гідрогра-
фічним підрозділам установи 
значно збільшити, порівняно 
з попередніми роками, обсяги 
гідрографічних робіт.

У той же час вимагає 
більшої уваги перспективне 
планування гідрографічних 
зйомок морських акваторій, 
щільніша взаємодія з цьо-
го питання гідрографічних 
підрозділів філій Держгі-
дрографії з ФДУ «Укрмор-
картографія». А для більш 
ефективного виконання 
промірних робіт слід заді-
ювати усі наявні гідрогра-
фічні плавзасоби. Тільки 
сконцентрувавши всі засоби 
і зусилля, ми зможемо вико-
нувати усі завдання з НГЗ мо-
реплавства, що стоять перед  
ДУ «Держгідрографія», висо-
коякісно, на належному рівні.

На знімку: гідрографічні катери катамаранного типу, 
нещодавно придбані ДУ «Держгідрографія»

 

 

 

 

 




