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Років десять тому май-
же весь гідрографічний 

флот ДУ «Держгідрографія» ста-
новили судна, збудовані у 70-ті 
роки минулого століття. Це були 
універсальні судна. Великі роз-
міри і висока потужність дви-
гунів дозволяли їх експлуатацію 
навіть у найскладніших умовах 
у будь-якому районі моря. Але 
для виконання сучасних завдань 
навігаційно-гідрографічного 
характеру у межах Чорного та 
Азовського морів вони мали 
низький ступінь автоматиза-
ції. Та й необхідність мати на 
борту такого судна численний 
особовий склад призводила до 
невиправданих експлуатаційних 
витрат, а це в наш час – велика 
і недозволена розкіш. Ось чому 
гостро постало питання своє-
часного оновлення гідрографіч-
них плавзасобів, під час якого 
були б враховані сучасні вимоги 
до виконання гідрографічних 
завдань із забезпечення безпе-
ки мореплавства, матеріальні і 
фінансові можливості установи. 
При виконанні цього завдання 
важливо було здійснювати особ-
ливий контроль за якістю роз-
робки проекту і його втіленням, 
систематизувати й аналізува-
ти вітчизняний і зарубіжний  
досвіди.

Першим етапом вдоскона-
лення гідрографічних суден ста-
ло для нас створення сучасного 

лоцмейстерсько-гідрографічно-
го судна «Одеса», проект якого 
було розроблено у 2005 році. 
Наприкінці цього ж року на  
ВАТ «Завод „Ленінська кузня”» 
розпочалося будівництво і само-
го судна.

Одразу ж слід зазначити, що 
на той час досвіду проектуван-
ня і будування подібних суден  
не було не лише в нашій уста-
нові, а й взагалі в Україні. Що-
правда, був чималий досвід екс-
плуатації для потреб гідрографії 
старих суден ГС-82, ГС-212, ГС-273 
і ГДС «Березань». Саме це, а та-
кож вивчення практики буду-
вання суден такого призначення 
та їх експлуатації за кордоном, 
плюс неоціненна допомога і 

знан ня особливостей експлуата-
ції гідрографічних суден в Укра-
їні наших капітанів В. Кветки, 
В. Танкєєва, Р. Золотих та інших 
спеціалістів Держгідрографії до-
зволили нам сміливо взятися 
за роботу. І в результаті у 2007 
році судно вже було введено в 
експлуатацію. Перші виходи в 
море ГЛС «Одеса» виявили дея-
кі конструктивні недоліки. Так, 
відсутність бака призводила до 
заливання носової частини під 
час хвилювання моря, мав міс-
це диферент на корму, кришки 
східних люків, розташованих на 
робочій палубі, мали комінгси, 
що утруднювало роботу з буя-
ми. Але загалом судно виявило-
ся добре пристосованим до ви-
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ГЛС «Одеса» у морі, 2007 р.
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конання призначених для нього 
завдань. ГЛС «Одеса» впевнено 
могло працювати з усіма типа-
ми буїв, встановленими в наших 
районах, і вже після першої ж 
зимової навігаційної кампанії 
замінило ГС-273, яке експлуату-
валося у ФДУ «Керченський ра-
йон Держгідрографії».

Багато з технічних рішень, 
що застосовувалися під час бу-
дування ГЛС «Одеса», були для 
нас на той час новими і не ви-
пробуваними. Не було в нас і 
досвіду експлуатації сучасного 
обладнання, виготовленого за 
кордоном. Але у процесі побу-
дови судна і подальшої його екс-
плуатації ми набули і досвіду, і 
практики. Більше того, найбільш 
вдалі рішення стали застосову-
вати під час будівництва, модер-
нізації та ремонту інших типів 
суден. Приміром, сьогодні як 
головні двигуни ми використо-
вуємо тільки агрегати з високо-
обертними дизелями, що мають 
високу питому потужність. За-
стосування вантажного гідрав-
лічного крана також виявилося 
дуже доречним і з часом витіс-
нило застарілі електромеханічні 
крани з наших суден.

Під час будівництва  
ГЛС «Одеса» вперше нами було 

застосовано схему фарбуван-
ня, яка у подальшому стала 
стандартною для усіх суден ДУ 
«Держгідрографія».

При будівництві нових су-
ден і переобладнанні старих ми, 
по можливості, стали застосо-
вувати однотипне обладнання, 
прагнучи до уніфікації. Зараз це 
дає гарні результати, а згодом, на 
нашу думку, позитивний ефект 
від цього тільки підсилиться.

Ще приклад.
У 2006–2007 рр. з балан-

су ДП «Чорноморсько-Азов-
ське виробничо-експлуатаційне 
управління морських шля-
хів» на баланс ДУ «Держгідро-

графія» було передано судно  
«МЗ-302». Судно перебувало 
у незадовільному технічному 
стані і потребувало серйозного 
ремонту. Для цього було розроб-
лено та затверджено техно- 
робочий проект Р101ГС.М, яким 
передбачалися модернізація та 
переобладнання морського за-
візного буксира «МЗ-302» у мале 
гідрографічне судно.

Зокрема передбачалася за-
міна зношених конструкцій 
корпусу, пристроїв та систем, 
морально та фізично застаріло-
го обладнання, а також значне 
покращення житлових умов на 
судні. Кришки східних люків на 
робочій палубі було зроблено 
урівень з настилом палуби, що у 
поєднанні зі встановленим кра-
ном-маніпулятором значно по-
легшило роботу з буями. Краще 
продумали й розташування об-
ладнання і механізмів у машин-
ному відділені. Зменшено, порів-
няно з ГЛС «Одеса», заливання 
носової частини. При всіх режи-
мах роботи головних двигунів 
шум і вібрація не перевищують 
санітарних норм.

На судні змінено вантаж-
ну лебідку на гідравлічний те-

Загальний вигляд і основні характеристики пр. Р-101ГС
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лескопічний судновий кран-
маніпулятор типу РК18500М 
виробництва компанії «Palfinger 
Marine d.o.o., Maribor». Також 
замінено старі головні двигуни 
на дизель-редукторні агрегати, 
встановлено два нові допоміж-
ні дизель-генератори, нові суд-
нові насоси та брашпиль, нове 
радіонавігаційне обладнання 

Глобальної морської системи 
зв’язку на випадок лиха та для 
забезпечення безпеки у мор-
ському районі А1.

19 квітня 2013 року на те-
риторії ЗАТ «Київський судно-
будівно-судноремонтний завод» 
оновлене за вказаним вище про-
ектом судно було спущено на 
воду і отримало назву «Капітан 

Башев», увічнивши пам’ять Ба-
шева Володимира Леонідовича 
(1937–2003 рр.), котрий майже 
40 років пропрацював на гідро-
графічних суднах установи.

Після спуску судна на воду 
виконувалися роботи з добу-
дови його систем, монтування 
електрообладнання, фарбування, 
формування житлового модуля.

Випробування гідравлічного телескопічного суднового  
крана-маніпулятора типу РК18500М

Судно під час ходових випробувань на акваторії р. Дніпро
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Тип та призначення Гідрографічне

Порт приписки Одеса

Рік побудови 1959 р.

Матеріал корпусу Сталь

Довжина 21,63 м

Ширина 6,89 м

Висота борту 2,70 м

Осадка 1,17 м

Надводний борт 1276 мм

Валова місткість 98,0 т

Тип та кількість головних двигунів ДРА РМ110DZ – 2 шт.

Сумарна потужність 220 кВт

Швидкість 8 вузлів

Символ класу КМ ◆ ЛП1 ІІІЗП гідрографічне

  16 грудня 2014 року після 
модернізації «МЗ-302» за про-
ектом Р101ГС.М було підписа-
но Акт про його приймання і 
флот Держгідрографії попов-
нився ще одним таким необ-

хідним для забезпечення без-
пеки мореплавства, судном.

Сьогодні судно закріпле-
но за ФДУ «Одеський район 
Держгідрографії».

На завершення хочеться 

сказати, що досвід, отрима-
ний нами під час роботи над 
«МЗ-302» і в ході його екс-
плуатації, буде узагальнено 
й обов’язково застосовано у 
майбутньому. 

Підняття та заміна світлооптичного апарата буя № 10 підхідного каналу порту Южний

Основні характеристики судна після його модернізації:

21 червня – Всесвітній день  
гідрографії (WHD)
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