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Для підтримки боєз-
датності та вдоско-

налення практичних нави-
чок військовими моряками 
необхідно періодично про-
водити різного роду мор-
ські бойові навчання, арти-
лерійські та зенітно-ракетні 
стрільби у спеціально позна-
чених для цього районах у 
зоні відповідальності Украї-
ни, що відчутно впливає на 
рівень безпеки мореплав-
ства у цих водах. Як саме? 

Система моніторингу 
АІС, створена Держгідро-
графією, дає можливість 

відповісти на це запитання 
шляхом аналізу інтенсив-
ності використання районів 
бойової підготовки та їх роз-
міщення поблизу фактичних 
потоків руху суден. 

Для цього необхідно 
було обробити наявну на 
центральному сервері авто-
матизованої системи моніто-
рингу надводної обстановки 
інформацію про рух суден і 
на навігаційній карті візу-
ально показати потоки руху 
суден за конкретний період, 
рівень його інтенсивності та 
повторюваності.

З цією метою було розроб-
лено спеціальне програмне 
забезпечення (ПЗ), на яке 
від бази даних системи моні-
торингу АІС надходили ра-
порти про місцеположення 
суден у заданому районі за 
певний період і які форму-
вало графічне зображення 
3-вимірної діаграми інтен-
сивності руху суден. Потім 
це зображення накладалось 
на відповідну навігаційну 
карту. Таким чином вдало-
ся встановити, що більшість 
районів північно-західної 
части Чорного моря не є  
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Вплив районів бойової підготовки військових 
моряків на безпеку мореплавства

Схема 1. Інтенсивність руху суден поруч  
з районами бойової підготовки  

військових моряків

Схема 2. Райони проведення навчань  
з бойової підготовки, розташовані 

вздовж морського узбережжя північно-
східної частини півострова Крим

небезпечними для плавання 
під час проведення артиле-
рійських стрільб, бо розта-
шовані далеко від рекомен-
дованих шляхів руху суден, 
тобто бойові навчання у цих 
районах не заважають основ-
ним потокам руху суден, що 
і показано на схемі 1.

Щодо північно-східної 
частини півострова Крим 
(схема 2), то тут виявилася 
така ситуація: райони з умов-
ними назвами «ОПУК 1» та 
«ОПУК 2» (на навігаційних 
картах не позначені) пере-
кривають усі рекомендовані 
шляхи, розташовані від Ялти 
до мису Такил аж до берего-
вої лінії, що і ускладнює рух 
суден класу «річка-море» під 
час проведення навчань з бо-
йової підготовки.

Після аналізу отриманих 
даних з’ясувалося також і те, 
що тимчасово небезпечни-
ми для плавання є райони 
№ 730 (на південь від мису 
Меганом) та № 731 (від мису 
Аю-Даг до мису Киз-Аул), 
і цілком забороненим для 

плавання виявився район  
№ 115 (від мису Чауда до 
мису Киз-Аул), хоча вони і 
не розташовані у зоні реко-
мендованих шляхів. Море-
плавці, керуючись економіч-
ною вигодою, порушуючи 
заходи безпеки, ігнорують 
рекомендовані шляхи і пря-
мують уздовж узбережжя, а 
тому було зроблено висно-
вок – необхідно формувати 
на цій ділянці альтернативні 
шляхи руху суден (схема 3).

 Саме з цих міркувань і 
було розроблено рекомен-
дації судноводіям щодо по-
рядку перетину цих трьох 
тимчасово небезпечних для 
плавання районів у дні про-
ведення там артилерійських 
стрільб. Так район № 730 
було закрито для навчань 
на період з 23 по 25 верес-
ня 2011 року з 4:30 до 21:30 
(UTC); район № 115 – 8–9 
вересня 2011 року з 4:30 до 
21:00 (UTC) та 10 вересня 
з 4:30 до 12:30 (UTC); ра-
йон, умовно позначений як 
«ОПУК 2», – з 11:00 22.09.2010 

по 19:00 25.09.2010. Для цьо-
го були вагомі підстави: під 
час проведення артилерій-
ських стрільб у районі № 730 
у визначений для навчань 
період було зафіксовано 28 
суден, які проігнорували на-
вігаційне попередження про 
закриття цього району для 
плавання і лише близько  
50 % суден від загального 
потоку виконали рекоменда-
ції щодо необхідності зміни 
курсу.

Не кращим був показ-
ник з дотримання навігацій-
них попереджень і під час 
проведення артилерійських 
стрільб у районі № 115: тут 
близько 40 % суден проігно-
рувало навігаційне поперед-
ження про закриття небез-
печного району.

Така ж ситуація спосте-
рігалася і під час проведення 
зенітно-ракетних стрільб у ра-
йоні «ОПУК 2»: 38 суден пот-
рапили до числа порушників, 
серед яких 20 % – танкери.

Підсумовуючи сказане 
вище, можна зробити висно-

Схема 3. Інтенсивність руху поруч з районами 
проведення навчань з бойової підготовки, 

розташованими уздовж морського узбережжя 
північно-східної частини півострова Крим

Схема 4. Рух суден під час бойових 
навчань у районі № 730  

(23–25 вересня 2011 року 
з 04:30 до 21:30)
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Розподіл суден-порушників 
за типом

Схема 5. Рух суден під час бойових 
навчань у районі «ОПУК 2» (22–25 вересня 

2010 року з 11:00 до 19:00)

вок, що у більшості районів, 
розташованих у північно-за-
хідній частині Чорного моря 
за межами рекомендованих 
шляхів руху суден або поруч 
з ними, проведення навчань 
з бойової підготовки військо-
вих моряків не надто впливає 
на безпеку мореплавства.

Найбільш небезпечними 
під час названих вище захо-
дів є райони, розташовані 
вздовж морського узбереж-
жя північно-східної частини 
півострова Крим, які, з мір-

кувань економічної ефек-
тивності, обираються судно-
водіями як коротші.

Одночасно аналіз пока-
зав, що рекомендовані шляхи, 
нанесені на навігаційні карти 
в обхід районів, тимчасово 
небезпечних для плавання  
(№ 730, 731, 115), судноводія-
ми також не використовують-
ся, оскільки вимагають біль-
шої затрати часу та палива, а 
тому на їхню думку, не є ефек-
тивними. 

Усе це не що інше, як від-
крите ігнорування 

судноводіями наві-
гаційних поперед-
жень про закриття 
небезпечних для 

плавання районів, яке може 
призвести до нещасних ви-
падків, а то і трагічних на-
слідків. А те, що серед су-
ден-порушників є танкери, 
то, окрім небезпеки для 
життя людей та майна суд-
новласників, існує реальна 
небезпека екологічної ката-
строфи. А це вже проблема 
глобального масштабу! Не 
допустити цього – обопільна 
турбота і відповідальність 
як військово-морського ко-
мандування, так і суднов-
ласників, чиї судна дозво-
ляють собі зазначені вище 
порушення.
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Підвели підсумки, обмінялися досвідом

Аліса НЕЧИПОРУК,
позаштатний кореспондент

10–15 вересня поточ-
ного року в Алушті 

відбувся XVIII Міжнародний 
науково-технічний симпозіум 
«Геоінформаційний моніто-
ринг навколишнього середови-
ща: GNSS і GIS - технології», 
участь  у роботі якого взяли 
представники Німеччини, Да-
нії, Італії, Польщі, Вірменії, 
Молдови, Росії, США, Чехії, а 
також різних установ, підпри-
ємств, організацій та вищих 
навчальних закладів України.

Працювала на симпозі-
умі вже третій рік поспіль 
секція з питань гідрографії 
та морської картографії, ак-
тивну участь у роботі якої 
взяла делегація фахівців від  
ДУ «Держгідрографія».  

Головна мета симпозіуму 
полягала в обміні досвідом 

та координуванні наукових і 
практичних заходів із впро-
вадження і використання 
геоінформаційних, GNSS та 
комп’ютерних технологій, за-
собів, методів і новітніх тех-
нологій у галузі гідрографії 
та морської картографії, дис-
танційного зондування у при-
родокористуванні, екології, а 
також енергетиці, управлінні 
територіями і господарством. 
Ознайомилися учасники і з 
експозицією обладнання та 
програмних продуктів різних 
підприємств й організацій, 
що здійснюють науково-дос-
лідні роботи у цих сферах, 
пропонують свої послуги у 
розв’язанні геоінформацій-
них та GNSS-проблем.

З актуальними доповідя-
ми в межах секції «Засоби, 

методи і новітні технології 
гідрографії та морської кар-
тографії» виступили учасни-
ки симпозіуму – представ-
ники Держгідрографії. Так, 
начальник гідрографічного 
відділу Ю. Смірнов зробив 
доповідь про основні аспек-
ти виконання гідрографічних 
зйомок морських акваторій 
зони відповідальності Укра-
їни, особливості та фактори, 
що впливають на планування 
та виконання гідрографічних 
робіт, детально зупинившись 
на завданнях, які повинні ви-
рішуватися у ході таких робіт.

 Начальник сектору під-
готовки цифрових карт  
ФДУ «Укрморкартографія» 
Т. Колінько свій виступ при-
святив сучасному стану і май-
бутньому розвитку концепції 

Груповий знімок учасників симпозіуму на згадку
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