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Забезпечення безпеки мореплавства – 
зміст роботи ЦНГІ

Роман КУЧЕРЯВИЙ,
провідний фахівець ЦНГІ ДУ «Держгідрографія»

Державна установа 
«Держгідрографія» як 

національний координатор на-
вігаційних попереджень Укра-
їни та координатор системи 
НАВТЕКС організовує збір ін-
формації про зміни навігацій-
ної обстановки, режиму пла-
вання у внутрішніх морських 
водах, територіальному морі та 
виключній (морській) еконо-
мічній зоні України, забезпечує 
функціонування автоматизо-
ваної служби передачі на судна 
навігаційних і метеорологіч-
них попереджень та термінової 
інформації в режимі прямого 
букводрукування та радіо-
телефонії.

Центр навігаційно-гідро-
графічної інформації ДУ «Держ-
гідрографія» (ЦНГІ) здійснює 
аналіз та підготовку навігацій-
них і гідрографічних поперед-
жень англійською та російською 
мовами і за допомогою передава-
чів НАВТЕКС, що у містах Одеса  
і Бердянськ, передає їх море-
плавцям на міжнародній (518 
кГц) та національній (490 кГц) 
частотах, а також у режимі ра-
діотелефонії на частотах 3310 та 
4143 кГц.

У зв’язку із тимчасовою 
окупацією території Автоном-
ної Республіки Крим, яка по-
ставила під загрозу регулярну 

передачу навігаційної інфор-
мації з безпеки мореплавства 
радіоцентром НАВТЕКС, роз-
ташованим у Керчі, Держгі-
дрографія змушена була ввести 
додатковий канал. Упродовж 
квітня–липня 2014 року на ма-
яку Бердянський Нижній було 
встановлено радіопередавач 
НАВТЕКС та модернізовано 
існуючі антенно-фідерні при-
строї. Відтоді передавання на-
вігаційних, прибережних і ме-
теорологічних попереджень 
(ПРИП), термінової інформа-
ції для Азовського і північно-
східної частини Чорного морів, 
включаючи східне узбережжя 
Кримського півострова, здій-
снюється радіоцентром «Бер-
дянськ-НАВТЕКС» за розкла-
дом і форматом радіоцентру 
«Керч-НАВТЕКС».

Завдяки модернізації сис-
тем передавання навігаційних 
повідомлень НАВТЕКС та мо-
ніторингу АІС стало можли-
вим автоматичне дублювання 
термінових навігаційних і гід-
рометеорологічних поперед-
жень НАВТЕКС каналами АІС, 
у тому числі і в «аварійному ре-
жимі».

Успішному виконанню по-
кладених на ЦНГІ обов’язків 
значною мірою сприяла XV 
науково-технічна конферен-

ція, що відбулася у жовтні 2014 
року в Києві, присвячена ши-
рокому спектру практичних 
питань, серед яких такі:

■  забезпечення безпеки мо-
реплавства на тимчасо-
во окупованій території 
Кримського півострова;

■  трансляція на каналах 
АІС диференціальних 
поправок від контроль-
но-коригуючих станцій 
(ККС); 

■  передача навігаційних 
повідомлень НАВТЕКС 
каналами АІС;

■  використання АІС як за-
собу навігаційного облад-
нання (віртуальні ЗНО);

■  ідентифікація суден, при-
четних до пошкодження 
плавучих ЗНО;

■  збір даних про фактич-
ний рух суден для пла-
нування та оптимізації 
водних шляхів у зоні від-
повідальності України  
та ін.

Основні показники робо-
ти ЦНГІ наведено у гістограмі 
«Прибережні попередження», 
двох діаграмах (характеристи-
ка ПРИП та розподіл ПРИП)  та 
таблиці навігаційних донесень. 
З наведеного видно, що най-
складнішими місяцями для 
нас виявилися квітень, червень 
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та жовтень, які вирізнялися 
не лише погіршенням гідро-
метеорологічної обстановки і 
складними умовами плавання 
у Чорному та Азовському мо-
рях, а й через анексію АР Крим. 
За минулий рік було отримано 
і опрацьовано 705 повідом-
лень про зміни навігаційної 
обстановки (закриття небез-
печних районів, навігаційну 
небезпеку, днопоглиблювальні 
роботи і т. ін.), за якими  ого-

лошено 685 прибережних по-
переджень (ПРИП), а також 
отримано й опрацьовано 1675 
метеоповідомлень (метеопрог-
нози, штормові попереджен-
ня та льодові огляди). Загалом 
береговими радіоцентрами 
передано: Одеса-НАВТЕКС –  
48 443 повідомлень, Бердянськ- 
НАВТЕКС – 48 178 повідомлень, 
а також створено і передано 365 
бюлетенів оперативної навіга-
ційної інформації  (БОНІ).

З метою підвищення на-
дійності функціонування бере-
гових радіостанцій НАВТЕКС 
у містах Одеса та Бердянськ у 
2015 році планується фізично 
та морально застарілі лампо-
ві радіопередавачі замінити 
на сучасні, сумісні з існуючою 
системою керування, які бу-
дуть використовуватися для 
передавання навігаційних по-
відомлень у системі НАВТЕКС.

  
Характеристика ПРИП      Розподіл ПРИП
 
Робота ЗНО   275   Чорне море  294
Небезпечні дії на морі  185   Акваторії портів 117
Навігаційна небезпека  26   БДЛК    65
Днопоглиблювальні роботи 38   КЄК   87
Повідомлення ДМРКЦ   5   ХМК   15
З пошуку і порятунку  5   Азовське море  93
Інші    160   р. Дунай  13
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Прибережні попередження (ПРИП)

Незважаючи на складні умови роботи, усі підрозділи ЦНГІ працюють ініціативно та відпові-
дально, роблять усе, щоб мореплавство у водах України було безпечним.
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№ 
з/п Назва

Усього за рік 
ВМС України,  

ЧФ Росії

Усього за 
рік

1 Отримано і опрацьовано повідомлень про зміни навігаційної 
обстановки – 705

2

Оголошено ПРИП (усього), у тому числі: – 685

Н
ав

іга
ці

йн
і п

оп
ер

ед
ж

ен
ня

Про роботу ЗНО – 275

ВМС України Про закриття районів, небезпечних для 
судноплавства

44
7849 : 00 42

ЧФ РФ Про закриття районів, небезпечних для 
судноплавства

96
7053 : 00 89

Територіальні  
води РФ

Про закриття районів, небезпечних для 
судноплавства

57
2289 : 00 54

Про навігаційну небезпеку: мілини, 
дрейфуючі об’єкти, міни  
(затоплені судна) і т. п.

– 26

Днопоглиблювальні роботи, зміни прохідної 
осадки – 38

Зміни місць якірних стоянок, нові 
судноплавні канали – –

Інші – 160
За повідомленнями ДМРПС м. Одеса, Севастопольського МСКПЦ, 

усього – 5

З пошуку і порятунку (ретранслювання сигналів лиха) – 5

3

Опрацьовано метеоповідомлень (усього), у тому числі: – 1675
Метеопрогнози – 1460

Штормові попередження – 77
Льодові огляди – 138

4

О
го

ло
ш

ен
о 

П
РИ

П
по

 р
ег

іо
на

х

Чорне море – 294
Азовське море – 93

БДЛК  
(Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал) – 65

Херсонський морський канал – 15
КЄК (канал Керч-Єні-Кале) – 87

Акваторії портів – 117
Дунай – 13

Передано мореплавцям – –

5

О
го

ло
ш

ен
о 

ра
ді

оц
ен

тр
ам

и

ПРИП  
(створених)

Одеса-NAVTEX – 410
Бердянськ-NAVTEX – 367

З яких поза  
розкладом

Одеса-NAVTEX – 3
Бердянськ-NAVTEX – 3

Усього 
повідомлень

Одеса-NAVTEX – 48 443
Бердянськ-NAVTEX – 48 178

6 Бюлетень оперативної навігаційної інформації (БОНІ) – 365
7 Передано координатору НАВАРЕА-ІІІ, усього повідомлень – 83

Оголошено координатором HABAPEA III на 031 ПРИП – 4330

8 Розміщено ПРИП у ПМ України – 72

Отримано і опрацьовано навігаційних донесень про зміни
навігаційної обстановки і режиму плавання у Чорному та Азовському моряхClic
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