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Редакційна колегія Вісника Держгідро
графії вирішила розповісти вам, шановні 

читачі, про основні етапи становлення та важли
ві досягнення Держгідрографії за весь 20річний 
період діяльності установи. 

2000 рік. Держгідрографії делеговано упов
новаження представляти державу в Міжна  
родній гідрографічній організації (МГО), член
ство в якій Україна набула після задоволення 
цією організацією заявки нашої країни, поданої 
після прийняття Кабінетом Міністрів України 
Постанови від 24 лютого 1995 року № 143  
«Про приєднання до Конвенції Міжнародної 
гідрографічної організації».

2001 рік. Наказами Міністерства транспорту 
України від 23.05.2001 № 308 «Про затверджен
ня Положення про навігаційногідрографічне 
забезпечення мореплавства» і від 09.07.2001  
№ 420 «Про визначення національного координа
тора навігаційних попереджень та затвердження 
Положення про нього» закладено нормативно
правові основи навігаційногідрографічного  
забезпечення судноплавства на морях та  
внутрішніх водних шляхах України.

За участі Держгідрографії розпочато робо
ти зі створення мережі контрольнокоригую
чих станцій (ККС) диференціального режиму 
глобальної навігаційної супутникової системи 

(ГНСС) GPS у складі трьох ККС, які було вста
новлено на території маяків ЄніКале, Одеського 
та Зміїного. Запровадження мережі ККС значно 
покращило безпеку мореплавства у морській 
зоні відповідальності України, підвищило точ  
ність визначення місцеположення суден  
на підходах до портів.

З перших днів функціонування Держ
гідрографії в установі було створено Первинну 
профспілкову організацію, що увійшла до складу 
Профспілки працівників морського транспорту 
України. Колективний договір Держгідрографії 
неодноразово визнавався кращим у морській 
галузі і відзначався вищими нагородами на кон
курсах серед підприємств, організацій та установ 
морського транспорту. 

2002 рік. Держгідрографія провела перші 
масштабні гідрографічні дослідження на під
ходах до острова Зміїний, за матеріалами яких 
згодом було видано відповідну морську навіга
ційну карту. Зроблено перші кроки у напрям
ку створення єдиної системи НГЗ у морських 
водах України – передано засоби навігаційного 
обладнання (ЗНО) портів у підпорядкування  
ДУ «Держгідрографія».

2003 рік. Новостворена установа швидко 
набирає обертів, тож незабаром з’являються  
і перші результати. Держгідрографію за рішенням 

Історія єдиної в Україні спеціалізованої установи, основним 
завданням якої є навігаційно-гідрографічне забезпечення (НГЗ) 
мореплавства на морях та внутрішніх водних шляхах України, 
розпочалася в далекому 2000 році. Тоді 23 серпня Міністром  
транспорту України Л. Костюченком було підписано наказ про 
створення на базі регіональних вітчизняних гідрографічних 
підприємств, галузевого науково-дослідного центру  
та держпідприємства з виробництва морських навігаційних  
карт  (МНК)  державної  установи  «Держгідрографія».

20 років Держгідрографії –  
це лише початок
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уряду від 27.08.2003 № 1357 було віднесено до 
переліку підприємств, що мають стратегічне  
значення для економіки й безпеки держави. 

З 2003 року Держгідрографія починає онов
лювати і власний спеціалізований флот. Так впер
ше за часи незалежності на замовлення установи 
було побудовано і 19 квітня спущено зі стапелів 
ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф» вели
кий гідрографічний катер ВГК180 «А. Лисенко». 
Перша ластівка стала гарним почином: до 2017 року 
флот Держгідрографії поповнили великі гідро
графічні катери «О. Солодунов», «Зарудний»,  
гідрографічнолоцмейстерське судно «Одеса», мале  
гідрографічне судно «Шляховик», роз’їзний катер 
«ЛІМБ», також було закуплено п’ять гідрографіч
них катамаранів, проведено модернізацію малих 
гідрографічних суден «Капітан Башев» (МЗ302), 
«Капітан Зібер» (МЗ147), «Капітан Черемних» 
(МЗ314), гідрографічного судна «ГС82».

В цьому ж році вийшов і перший номер 
журналу «Вісник Держгідрографії». Мета за
початкування власного друкованого органу –  
висвітлення питань навігаційного забезпечення 
гідрографічних досліджень, досягнень морської 
та річкової картографії, популяризація досвіду 
роботи кращих працівників галузі з обслугову
вання та підтримки на рівні сучасності єдиної 
системи НГЗ судноплавства на морських і внут
рішніх водних шляхах. Сьогодні ви тримаєте  
в руках вже 59й номер Вісника.

2004 рік. Початок року ознаменувався 
тим, що рішенням Комісії державних нагород 
та геральдики при Президентові України від 
22.01.2004 № 1956 затверджено емблему, прапор 
та вимпел Держгідрографії.

Вже за такий короткий час установа отри
мує міжнародне визнання: Держгідрографія 
стає Національним членом Міжнародної 
асоціації навігаційного забезпечення море
плавства та маякових служб (МАМС). Двічі 
(2003 р. та 2004 р.) до міністрів транспорту 
та закордонних справ з листами звертається 
президент МГО О. Маратос, в яких схвально 
відгук ується про прогрес української 
гідрографії. На ХХІ Міжнародній картогра
фічній конференції і ХІІ Генеральній асамб
леї Міжнародної картографічної асоціації  
(м. Дурбан, Південна Африка, серпень 2003 р.) 
експозицію МНК Держгідрографії визнано най
кращою серед 19 номінованих країн – лідерів з 
виробництва карт, серед яких і Велико британія. 
За високу якість картографічної продукції і гід
рографічних досліджень Держгідрографія отри
мує заслужені нагороди – численні кубки, медалі, 
дипломи міжнародних спеціалізованих виставок.

З 2004 року на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 № 1312 
Держгідрографія бере участь у заходах з перевір
ки проходження лінії державного кордону між 
Україною та Румунією, а також у роботі Змішаної 
українськорумунської прикордонної комісії, 
утвореної на виконання Договору між Україною 
та Румунією про режим українськорумунського 
державного кордону.

Також у цей період робота установи була 
спрямована на виконання «Комплексної програ
ми енергозбереження до 2010 року» та відомчої 
Програми Укрморрічфлоту «Енергозаощадження 
на морському транспорті України на 1996– 
2010 роки». Впровадження цих програм у життя 
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дозволило суттєво зекономити енергоносії, 
необхідні для роботи ЗНО.

2005 рік. Створено систему моніторингу 
берегових і плавучих ЗНО, що уможливило 
контролювати їх роботу дистанційно. Цей рік 
також ознаменувався організацією регулярних 
комплексних гідрографічних експедиційних до
сліджень на акваторіях Чорного та Азовського 
морів і внутрішніх водних шляхах України, що 
дозволило через постійне оновлення підтримува
ти на рівні сучасності національну колекцію мор
ських та річкових навігаційних карт і посібників 
для плавання. Виконано комплексні гідрографіч
ні дослідження на українській частині р. Дунай 
від м. Рені до гирла, за їх матеріалами видано 
річкову навігаційну карту № 3504. Також розпо
чато розробку та видання паперових МНК на
ціональної колекції у системі координат WGS84. 

У 2005 році в експлуатацію введено і перший 
багатопроменевий комплекс для гідрографічних 
зйомок. Необхідність використання багатопро
меневих систем при виконанні гідрографічних 
досліджень була продиктована впровадженням 
більш суворих вимог щодо повного досліджен
ня морського дна на окремих судноплавних 
шляхах для гарантування безпечної навігації 
суден, викладених у спеціальній публікації МГО 
S44 «Стандарти для гідрографічних зйомок». 
Впровадження технологій з площинного зні
мання з використанням багатопроменевих тех
нологій дало можливість підвищити якість зні
мальних робіт і забезпечити 100 % батиметричне 
покриття районів гідрографічних досліджень.

Слід зазначити, що до створення Держ
гідрографії гідрографічні роботи для потреб 

картоскладання не виконувались. Мали місце 
тільки промірні роботи для потреб портів, які 
здійснювалися на договірних засадах.

Крім цього, ФДУ «Укрморкартографія» під
готовила і видала посібники «Лоція Чорного 
та Азовського морів на води України» (№ 101), 
«Умовні знаки для карт внутрішніх водних 
шляхів» (№ 908). У 2005 Держгідрографія 
вперше впровадила у виробництво карт тех
нологію «Друк на замовлення», що дало змогу 
зменшити трудовитрати, забезпечувати за
мовників картами, приведеними на рівень 
сучасності за Повідомленнями мореплавцям 
на дату замовлення, повністю автоматизувати  
процес виробництва.

2006 рік. Починаючи з цього року, Держ
гідрографія вперше за часів незалежної України 
організувала і впродовж наступних шести років 
провела серію комплексних науковоприкладних 
гідрографічних експедиційних досліджень го
ловної водної артерії країни – Дніпра. Мета цих 
досліджень – збір батиметричних даних, інфор
мації про особливості рельєфу дна, навігаційно
гідрографічні умови плавання, інформації про 
берегову лінію та берегову інфраструктуру від 
кордону з Республікою Білорусь до гирла, включ
но з акваторіями усіх водосховищ Дніпровського 
каскаду. Комплексні дослідження виконували 
гідрографічні підрозділи Севастопольської, 
Одеської та Миколаївської філій установи.  
За отриманими матеріалами з використанням 
даних космічної зйомки було перевидано карти 
внутрішніх водних шляхів (ВВШ) України, 
зокрема річкові навігаційні карти Дніпра –  
7 альбомів (на кожне водосховище та на акваторію 
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Нижнього Дніпра) і річки Південний Буг від 
Вознесенська до Миколаєва.

15 лютого 2006 р. Центр навігаційногідро
графічної інформації (ЦНГІ), який було створе
но у січні 1998 р. на базі ФДУ «Одеський район 
Держгідрографії», став структурним підрозді
лом центрального апарату Держгідрографії. 
ЦНГІ сьогодні – це один з надважливих під
розділів установи, до функцій якого належать 
аналіз та підготовка навігаційних і гідрометео
рологічних попереджень, забезпечення функ
ціонування автоматизованої служби передачі 
на судна інформації з безпеки мореплавства  
у системі НАВТЕКС, обмін навігаційною інфор
мацією з районним координатором NAVAREAIII  
(м. Кадіс, Іспанія) у рамках системи SafetyNet.

2007 рік. З метою популяризації України 
як морської держави, ознайомлення широкого 
загалу користувачів з історією становлення  
і розвитку навігаційногідрографічного забез
печення її морів підготовлено і видано книгу 
«Маяки України» – довідковофотоінформаційне 
видання. Також протягом цього року національ
на колекція карт поповнилася більш як 20ма 
паперовими МНК, серед яких генеральна карта 
«Чорне та Азовське моря» та оглядова карта 
Мармурового моря.

2008 рік. 20 серпня трудовий колектив дер
жавної установи «Держгідрографія» за вагомий 
внесок у розвиток морського транспорту було 
нагороджено Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України.

У цьому ж році Держгідрографія вперше 
успішно організувала та провела у м. Києві 9те 
засідання Робочої групи з безпеки мореплавства 
у Чорному та Азовському морях (BASWG9) 

Гідрографічної комісії з питань Середземного 
та Чорного морів.

2009 рік. Наказом Міністерства транспор
ту та зв’язку України від 19 жовтня 2009 р.  
№ 1087 Держгідрографію визначено національ
ним координатором навігаційних поперед
жень України та національним координатором  
системи НАВТЕКС.

У м. Одесі організовано та проведено 
16те засідання Гідрографічної комісії з питань 
Середземного та Чорного морів МГО, в якому 
взяли участь усі країни середземноморського 
регіону, а також США та Великої Британії, пред
ставники міжнародних організацій, що працю
ють у галузі гідрографії і морської картографії.

Завдяки співпраці Держгідрографії із 
Севастопольським океанологічним цен
тром НАН України підготовлено і видано 
Океанографічний атлас Чорного та Азовського 
морів, що став першим в Україні спеціалізо
ваним комплексним картографічним твором 
такої спрямованості. За розробку та створення 
національної колекції морських навігаційних 
карт і Океанографічного атласу Чорного та 
Азовського морів Указом Президента України 
від 18 травня 2012 року № 329/2012 колекти
ву авторів, зокрема і п’ятьом співробітникам  
ДУ «Держгідрографія», присуджено Державну 
премію України в галузі науки і техніки  
2011 року.

У м. Одесі організовано й успішно проведено 
16ту конференцію регіональної Гідрографічної 
комісії з питань Середземного та Чорного морів 
(MBSHC) Міжнародної гідрографічної органі
зації, високий організаційний рівень якої було 
відмічено Президентом МГО віцеадміралом  
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А. Маратосом у листіподяці, адресованому  
начальнику Держгідрографії С. Симоненку. 

2010 рік. Розпочато розбудову мережі ба
зових станцій автоматичної ідентифікаційної 
системи (АІС) для забезпечення функціонування 
єдиної системи моніторингу надводної обстановки 
на Чорному та Азовському морях.

Також у цьому році стартувала програма  
з перевидання національної колекції морських 
навігаційних карт у паперовому та електрон
ному форматах на води Чорного та Азовського 
морів зони відповідальності України. У рам
ках програми усю картографічну продукцію 
Держгідрографії було переведено у Всесвітню 
геодезичну систему координат WGS84, що до з
волило привести до світових стандартів морської 
картографії національну колекцію морських  
навігаційних карт.

2011 рік. Завершено шестирічні комплексні 
науковоприкладні експедиційні дослідження 
р. Дніпро: виконано гідрографічні дослідження 
Дніпра у районі Київського водосховища, озерної 
частини, на ділянках від м. Любеча до озерної 
частини та р. Прип’ять від кордону з Білоруссю 
до гирла. 

2012–2013 роки. Підготовлено та видано 
«Лоційний опис річки Дніпро» – перше такого 
роду видання в незалежній Україні, а всі наві
гаційні карти ВВШ приведено у відповідність  
до вимог чинних міжнародних стандартів. 

З метою перевидання та підтримання на 
рівні сучасності МНК і видання комірок елек
тронних навігаційних карт в районі Керченської 
протоки організовано та проведено комплек
сні гідрографічні експедиційні дослідження, 
виконано топографогеодезичні роботи на 
підходах до Керченської протоки в Чорному  
та Азовському морях.

У 2013 році Держгідрографія розпочала 
комплексні гідрографічні дослідження у пів
нічнозахідній частині Чорного моря, які три
вали до 2018 року й охопили все узбережжя –  
від глибоководного суднового ходу  «Дунай – 
Чорне море» та о. Зміїний до о. Тендрівська 
Коса, включаючи підходи до портів Одеса, 
Чорноморськ (раніше Іллічівськ), Південний  
(раніше Южний), БілгородДністровський,  
акваторії Дніпровського лиману та р. Південний 

Буг до портів Херсон і Миколаїв, акваторії 
Тендрівської затоки та Ярилгацької бухти. 
Отримані матеріали цих досліджень лягли  
в основу нововиданих МНК на акваторію  
північнозахідної частини Чорного моря. 

У цей період було впроваджено також перші 
комірки електронних карт згідно з вимогами 
МГО щодо використання та формалізації циф
рових даних у галузі електронної картографії. 
Системи комірок електронних МНК було створено 
на базі матеріалів, зібраних гідрографічними 
підрозділами філій Держгідрографії під час  
планових досліджень морських акваторій України.

2015 рік виявився дуже відповідальним і на
пруженим для установи: було суттєво оновлено 
технічну базу для гідрографічних досліджень, 
зокрема збільшено кількість багатопромене
вих систем до 5 комплексів. З цього часу 100 % 
(площинне) батиметричне покриття районів 
гідрографічних досліджень стає нормою для 
фарватерів, систем установлення шляхів руху 
суден та районів з інтенсивним судноплавством 
і мінімальною глибиною під кілем судна. Це 
значно підвищило безпеку судноплавства у водах 
України і достовірність навігаційних карт ви
дання Держгідрографії. Усі підрозділи філій по
вністю були укомплектовані програмним забез
печенням для виконання гідрографічних зйомок 
та обробки отриманих матеріалів. Досягнуто 
певних успіхів і у сфері міжнародних відносин. 
Так, було завершено розпочатий ще у 2005 р. про
цес приєднання України до Протоколу поправок 
до Конвенції про Міжнародну гідрографічну ор
ганізацію через прийняття відповідного Закону 
України. Процес ратифікації Протоколу був 
ініційований, супроводжувався на усіх етапах і 
доведений до завершення насамперед завдяки 
багатолітній кропіткій роботі Держгідрографії, 
зокрема фахівців міжнародного відділу установи.

2016 рік. Тісно співпрацюючи з гідрогра
фічними службами більш як 70ти морських 
країн світу та активно використовуючи у своїй 
роботі позитивний світовий гідрографічний 
досвід, Держгідрографія, беручи участь у міжна
родних гідрографічних конференціях, форумах, 
семінарах, з’їздах і нарадах, представляючи свою 
картографічну продукцію на спеціалізованих 
виставках, щедро ділиться і власним досвідом 
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НГЗ мореплавства із зарубіжними колегами. 
Керівництва для плавання, морські та річкові 
навігаційні карти, атласи, Повідомлення море
плавцям, навчальні посібники та інші спеціальні 
видання Держгідрографії за наповнюваністю і 
якістю не поступаються аналогічній продукції 
багатьох країн світу, а гідрографічні дослідження 
і навігаційногідрографічне обладнання відпо
відають світовим стандартам і зразкам. У 2016 р. 
на адресу Міністерства інфраструктури України 
надійшли листиподяки від директора МГО 
М. Іптеса і Генерального секретаря МАМС  
Ф. Захаріа, в яких позитивно оцінювалася робо
та Держгідрографії. Зокрема в них ішлося про 
високий рівень компетентності національної 
гідрографічної служби України у сфері гідро
графічних досліджень і морської картографії, 
професійної підготовки українських фахівців
гідрографів і морських картографів, про повну 
відповідність картографічної продукції сучасним 
стандартам і рекомендаціям МГО.

2017 рік. У складі Держгідрографії у берез
ні було створено філію «Дніпровський район 
Держгідрографії» – підрозділ, відповідальний за 
оснащення ВВШ засобами навігаційного облад
нання, розробку та впровадження нових методів, 
технологій і технічних засобів навігації, гідрогра
фії та картографії судноплавних річок; інформу
вання судноводіїв і берегових служб про зміни 
навігаційної обстановки та режиму плавання у 
зоні відповідальності; виконання гідрографічних 
і гідрометеорологічних досліджень, а також за 
методичне забезпечення, організацію і прове
дення гідрографічних і топографогеодезичних 

робіт на ВВШ і прибережній зоні; підготовку та 
надання річковій інформаційній службі (РІС) 
навігаційногідрографічної інформації про зміни 
умов і режиму плавання на ВВШ України у кон
кретній зоні РІС. Фахівці філії беруть активну 
участь у реалізації проєкту технічної допомоги 
Європейської комісії «Розвиток транспортного 
сполучення р. Дніпро».

На базі ЦНГІ створено диспетчерську служ
бу внутрішніх водних шляхів, завданням якої 
є збір, обробка та передавання інформації про 
зміни навігаційної обстановки, умов плавання 
на ВВШ та метеорологічних прогнозів, а також 
випуск щоденного Бюлетеня оперативної  
інформації для передавання РІС.

2018 рік. У червні цього року як для 
Держгідрографії зокрема, так і України загалом 
відбулася знакова подія: Міжнародна морська 
організація (ІМО) згідно з планом обов’язкових 
аудитів ІМО на 2018 р. з 09 по 18 червня про
водила аудит морської галузі нашої держави, 
під час якого перевіряла дотримання Україною 
міжнародних зобов’язань, визначала рівень  
імплементації обов’язкових документів ІМО у 
національне законодавство та виконання конвен
ційних зобов’язань України у сфері безпеки море
плавства та охорони природного морського середо
вища. «Екзамен» було підсумовано 18 червня на 
розширеному засіданні у Міністерстві інфраструк
тури, на якому аудитори ІМО привітали Україну з 
успішним результатом, а тодішній міністр інфра
структури В. Омелян наголосив, що серед більше 
як 50 країн, які проходили такий аудит ІМО,  
результат України можна вважати зразковим.
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Участь Держгідрографії у підготовці до ауди
ту обумовлювалась функціями України як при
бережної держави, виконання яких делеговано 
установі згідно з вимогами Глави V Конвенції 
з охорони життя людини на морі (SOLAS74). 
На доручення Міністерства інфраструктури 
України фахівці Держгідрографії у ході підго
товки до аудиту виконали значний обсяг робіт. 
Відповідальні представники установи брали 
участь у щотижневих нарадах спеціально ство
реної при міністерстві Робочої групи, що забез
печило належну і своєчасну підготовку до аудиту 
та його успішне проходження.

2019 рік. У Держгідрографії з’явилися 
«крила». Для підвищення якості НГЗ на судно
плавних ділянках ВВШ України Держгідрографія 
закупила безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) 
FLIRT Cetus, що дозволило виконувати висо
коточну аерофотозйомку, виявляти небезпечні 
для судноплавства місця, контролювати штатне 
розміщення буїв і навігаційних знаків тощо.

Цього ж року систему менеджменту якості 
у частині надання навігаційногідрографіч
них послуг та картографічного забезпечення 
Держгідрографії було сертифіковано відповідно 
до вимог ДСТУ ISO 90012015.

2020 рік. За 20 років роботи Держгідрографія 
стала потужним наукововиробничим комп
лексом, до складу якого входять шість філій:  
у Києві, Одесі, Миколаєві, Севастополі та Керчі 
(фінансовогосподарську діяльність двох остан
ніх через окупацію Росією АР Крим тимчасово 
призупинено). У підрозділах Держгідрографії 
працює понад 800 профільних спеціалістів,  

з яких 66 % інженернотехнічного складу мають 
вищу спеціальну освіту, решта – спеціальну. 
Серед працівників установи 9 кандидатів наук, 
4 лауреати Державної премії України в галузі 
науки і техніки.

На сьогодні для якісного виконання завдань 
НГЗ мореплавства в українських морських водах 
установа у своєму розпорядженні має 5 гідрогра
фічних суден, 3 великі та 9 малих гідрографічних 
катерів, три з яких катамаранного типу. На внут
рішніх водних шляхах судноплавну обстановку 
забезпечують обстановочні і роз’їзні судна та 
несамохідні баржі (22 одиниці).

Введено в експлуатацію нову багатопроме
неву систему інтерферометричного типу 3DSS
iDXFULL виробництва компанії Ping DSP, що 
розширило можливості виконання гідрогра
фічних досліджень на мілководді. Застосування 
цієї системи забезпечує виконання гідрографіч
них зйомок на ВВШ України за найсуворіши
ми згідно з класифікацією зйомок публікації  
МГО S44 вимогами.

Держгідрографія забезпечує функціону
вання 48 маяків, які є невід’ємною складовою 
системи навігаційногідрографічного забезпе
чення українських морів, слугують морськими 
дороговказами вже друге століття. Деякі з них є 
справжніми витворами інженерного та  
архітектурного мистецтва.

Керівництво установи не тільки турбується 
про якісне НГЗ мореплавства у водах України, а 
й завжди приділяє особливу увагу унікальним 
творам картографічного мистецтва, поширенню 
знань про історію та сучасний стан вітчизняної 
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гідрографії, і робить усе, щоб про Україну як 
морську державу знали далеко за океаном. Саме 
з цією метою і відбулася восени 2020 року зна
кова подія. За сприяння Мінінфраструктури 
України, підтримки головної пошти країни 
та безпосередньої участі Держгідрографії  
15 вересня 2020 р. пройшла урочиста церемонія 
спецпогашення марок «Маяки України». Це вже 
був третій блок поштових марок, присвячений 
маякам (перший і другий блоки було випущено 
у 2009 та 2010 роках). Урочистий захід відбувся 
на території СтаніславАджигольського маяка 
Заднього, якому також присвячено одну з марок. 
За словами генерального директора Укрпошти 
І. Смілянського, вперше в історії української 
філателії Укрпошта презентує марки практично 
у відкритому морі, на одному з найвищих маяків 
не лише України, а й світу. До поштового блока 
випущено конверт «Перший день», листівки та 
виготовлено штемпель спецпогашення.

Примітка. Спецпогашення – погашення спеці
альним поштовим штемпелем поштових конвертів та 
марок, випущених з нагоди великих та пам’ятних подій. 
Відрізняється від стандартних поштових штемпелів  
зовнішнім оформленням. Спецпогашення має особливе 
значення для філателістів, які колекціонують ювілейні 
марки та конверти.

Варто додати, що спецпогашення має і ве
лике історичне значення. Саме завдяки йому 
знаменна історична подія залишається у пам’яті 
людства. Ювілейні конверти зі святковим 
штемпелем займають почесні місця в колекціях 
філателістів усього світу. Тож справжні колекціо
нери країни незабаром зможуть поповнити свою 
колекцію марок унікальним поштовим блоком 
«Маяки України».

У 2020 р. Держгідрографія також розпочала 
оновлення базових станцій АІС, розташованих 
уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів 
у зоні відповідальності України, а також регіо
нальних інформаційних центрів у містах Одеса 
і Миколаїв та інформаційного центру у Києві; 
створила базу даних плавучих і берегових ЗНО 
на основі Google Sheets, що позитивно вплину
ло на ефективність і результативність роботи 
Держгідрографії у частині автоматизації, збору, 
зберігання та подальшої обробки і підтримки  
в актуальному стані інформації про власні ЗНО.

 Для боротьби з піратством і порушенням 
авторських прав в навігаційному забезпеченні, 
а також з метою шифрування всіх електронних 
навігаційних карт (ЕНК) національної колекції 
у виробничу лінію ФДУ «Укрморкартографія» 
для корист увачів навігаційних систем 
ECDISкласу було впроваджено послугу, яка  
забезпечує ЕНК з оновленням схемою захисту 
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даних відповідно до публікації S63 «IHO Data 
Protection Scheme».

Значною подією цього року стало і видання 
Держгідрографією Атласу гідрографії і океано
графії Чорного та Азовського морів. Це друге 
розширене спеціалізоване видання установи,  
яке стало логічним доповненням Океано
графічного атласу Чорного та Азовського морів, 
виданого у 2009 р.

Картографічний доробок ДУ «Держ
гідрографія» на сьогодні нараховує 239 електрон
них МНК, 173 електронні РНК, 138 комірок  
електронних навігаційних карт, 175 паперових 
МНК, 4 альбоми і 5 комплектів карт внутрішніх 
водних шляхів та 34 посібники для плавання.

Успішна 20річна діяльність Держгідрографії 
– це перш за все заслуга її трудового колективу. 
Керівникам установи вдалося згуртувати, без 
перебільшення, унікальний колектив справжніх 
фахівців. Саме завдяки виваженому і професій
ному підходу керівництва до своїх обов’язків 
всі ці роки вдавалося зберігати цінні кадри  
і стабільність підприємства, що у наш важкий 
час не може не радувати. Держгідрографію 
заслужено визнано однією з найкращих на
ціональних гідрографічних і маякових служб 
у регіоні Середземного та Чорного морів,  
однією з найкращих установ вітчизняної галузі  
морського транспорту.

20 серпня 2020 р. з нагоди 20річчя держав
ної установи «Держгідрографія» у Міністерстві 
інфраструктури України відбулися урочисті 
заходи. Міністр інфраструктури В. Криклій у 
привітальному слові до трудового колективу 
установи відмітив, що Держгідрографія за роки 
свого існування робила і робить вагомий внесок 
у розвиток морської та річкової галузі України, 
докладає чимало зусиль для посилення позицій 
нашої держави на міжнародній морській арені.

2021 рік. Відсвяткувавши своє 20річчя, 
установа не збирається зупинятися на досягну
тому і вже має безліч цікавих проєктів і задумів. 
Ось деякі з них:

■  ратифікація Конвенції МАМС, яку 
Секретаріат Міжнародної асоціації наві
гаційного забезпечення мореплавства і 
маякових служб має офіційно надіслати 
державамчленам дипломатичними  
каналами до кінця 2020 року;

■  подальший розвиток інформаційних 
систем на базі АІС та їх інтегрування  
із системою збору, обробки та передачі опе
ративної інформації в рамках Всесвітньої 
системи навігаційних попереджень;

■  розвиток мережі передавання диферен
ційних поправок Глобальної навігаційної 
супутникової системи ГЛОНАСС/GPS 
береговими станціями АІС;

■  вдосконалення пластикових буїв з енерго
ощадними елементами електроживлення;

■  виконання комплексних гідрографічних 
досліджень в районах систем установлених 
шляхів руху суден та районів з інтенсивним 
судноплавством;

■  подальша модернізація та оновлення гідро
графічного обладнання і програмного за
безпечення для гідрографічних досліджень;

■  модернізація телекомунікаційного та 
антеннофідерного обладнання станцій 
НАВТЕКС;

■  завершення видання системи комірок 
електронних морських навігаційних карт 
усіх масштабних діапазонів відповідно до 
вимог МГО.

Отже, державній установі «Держгідрографія» 
є чим пишатися за пройдений 20річний шлях. 
Хоч попереду нові обсяги робіт, та є впевненість, 
що з усіма завданнями фахівці апарату управління 
та філій установи впораються гідно, з честю.

Керівництво установи висловлює щиру 
подяку всім підприємствам галузі і супутнім 
службам, з якими Держгідрографія мала нагоду 
працювати ці роки і з якими досі співпрацює, 
не зважаючи на нелегкі часи. Особливої подяки 
заслуговують й усі співробітники установи за 
їх професійність і відданість справі. Завдяки 
відповідальності кожного Держгідрографія має 
такі успіхи і досягнення, продовжує розвивати 
та вдосконалювати навігаційну та гідрографічну 
бази, гідно представляти інтереси України як 
морської держави на міжнародному та  
національному рівнях.

Редакційна колегія журналу  
«Вісник Держгідрографії» вітає всіх 

співробітників з ювілеєм і бажає  
нових цікавих проєктів та здобутків!
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Юрій СМІРНОВ, канд. геогр. наук,
заступник начальника управління – начальник гідрографічного відділу

управління навігації та гідрографії ДУ «Держгідрографія»

На продовження розповіді про досяг
нення і результати роботи державної 

установи «Держгідрографія» за 20річний період 
варто детально зупинитися і на її технічному 
потенціалі, який за час функціонування установи 
зазнав якісних змін, що в рази підвищило мож
ливості установи у виконанні гідрографічних 
досліджень у водах України. Зі змінами техніч
них можливостей гідрографічного обладнання 
підвищилися і вимоги Міжнародної гідрогра
фічної організації (МГО) до якості проведення 
гідрографічних зйомок, яких Держгідрографія 
неухильно дотримується.

Гідрографічна зйомка – це вид гідрографіч
них робіт, що виконуються з метою отримання 
даних про рельєф дна, затонулі об’єкти, інші 
підводні перешкоди, необхідних для створення 
та оновлення навігаційних карт і посібників для 
плавання суден, розробки систем рекомендова
них шляхів руху суден у територіальному морі, 
а також визначення потреб у ЗНО для морських 
акваторій та внутрішніх водних шляхів (ВВШ). 
Тому від якості і точності виконання гідро
графічних зйомок залежить якість та повнота 
кінцевого картографічного продукту.

Гідрографічна зйомка є досить специфічною 
діяльністю і вимагає від виконавців як спеці
альних знань, так і сучасного обладнання для 
збору даних про рельєф дна та позиціювання 
на мобільній платформі (гідрографічному ка
тері), складного програмного забезпечення 
для зведення всіх зібраних даних у єдиний  
кінцевий продукт.

Міжнародна нормативноправова база має 
чіткі посилання на рекомендації та стандарти, 
які необхідно застосовувати при виконанні 

гідрографічних зйомок. Так, відповідно до пра
вила 9 Глави V Міжнародної конвенції з охоро
ни людського життя на морі 1972 року (SOLAS)  
державиучасниці зобов’язані:

1) проводити гідрографічні зйомки, наскіль
ки це практично можливо, відповідно до вимог 
безпеки судноплавства;

2) готувати та видавати морські навігацій
ні карти (МНК), лоції, вогні і знаки, таблиці  
припливів та інші керівництва для плавання;

3) розповсюджувати Повідомлення мо
реплавцям, необхідні для підтримки МНК  
і посібників для плавання на рівні сучасності;

4) вживати заходів для забезпечення  
виконання цих послуг.

Окрім іншого, правило 9 Глави V SOLAS 
вимагає від державчленів керуватися  
у своїй роботі ухваленими МГО резолюціями  
і рекомендаціями.

В Україні відповідно до Постанови КМУ від 
04.09.2013 № 661 «Про затвердження Порядку 
загальнодержавного топографічного і тематич
ного картографування» і наказу Мінтрансзв’язку 
України від 29.05.2006 № 514 «Про затвердження 
Положення про навігаційногідрографічне за
безпечення мореплавства» всі роботи, що стосу
ються зазначених у правилі 9 Глави V Конвенції 
SOLAS (Гідрографічні служби) послуг, проводить 
Держгідрографія, яка виконує функції державної 
гідрографічної служби.

Крім Конвенції SOLAS, існує ще низка пуб  
лікацій МГО, які мають на меті впровадження 
певних стандартів щодо виконання гідрографіч
них зйомок для потреб судноплавства. Однією 
з таких є Публікація S44, розроблена МГО  
з метою підвищення безпеки судноплавства та 

Найсуворіших вимог стандарту  
S-44 МГО дотримано
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уніфікації підходів до збору даних. Обговорення 
питання необхідності вироблення стандартів для 
гідрографічних зйомок розпочалося ще в 1957 р. 
на VII Міжнародній гідрографічній конференції. 
А вже на VIII Конференції (1962 р). було ство
рено робочу групу, яка у 1967 р. підготувала 
текст першого видання S44, опублікованого  
в січні 1968 р. під назвою «Стандарти точнос
ті, рекомендовані для гідрографічних зйомок».  
У передмові цієї публікації зазначалося: «…гід
рографічні зйомки – це зйомки, що виконуються 
з метою складання морських карт, які зазвичай 
використовуються суднами» та «…дослідження 
обмежується визначенням щільності й точності 
вимірювань, які необхідні для опису морського 
дна та інших елементів і є достатньо точними для 
потреб судноплавства». 

Та з розвитком науки і техніки змінювалися 
технології й процедури гідрографічної зйомки, 
що, відповідно, вимагало оновлення Публікації 
S44 в рамках кожного з видань: 2го (1982 р.), 
3го (1987 р.), 4го (1998 р.) та 5го (2008 р.). 
Незважаючи на періодичні оновлення, головні 
цілі публікації здебільшого залишалися незмін
ними – впровадження чіткішого керівництва 
при проведенні гідрографічного дослідження 
морського дна, необхідність виявлення об’єктів 
та ідентифікація об’єктів, що підлягають ви
явленню. Стандарт S44 містить мінімальні ви
моги для гідрографічних зйомок, необхідні для 
забезпечення безпеки надводного судно 
плавства. У вересні 2020 року МГО поінформувало 

країничлени про схвалення більш розширеної, 
вже шостої редакції стандарту S44, в якій вра
ховано як технічні можливості гідрографічного 
обладнання, так і сучасні методи виконання 
гідрографічних зйомок.

Якщо повернемося на дватри десятиліття 
назад, то побачимо, який великий стрибок упе
ред зробили технології в галузі гідрографії. Ще 
декілька десятиліть тому головними технічними 
засобами для виконання гідрографічних зйомок 
були однопроменеві ехолоти. На початку 2000х 
Держгідрографія використовувала моделі Bathy 
500, EA 400 P, Hydrotrac. Гідрографічні зйомки 
таким обладнанням дозволяли визначити за
гальний рельєф дна, однак не давали можливос
ті виконати повне дослідження морського дна, 
яке необхідне, відповідно до S44, для районів 
з інтенсивним судноплавством та мінімальною 
глибиною під кілем судна.

Однопроменеві ехолоти, що дозволяли вико
нувати зйомку за заданими галсами, використо
вувалися ще у 20–30х роках минулого століття і 
залишалися головним інструментом вимірюван
ня глибин до кінця 80х років, поки не з’явилися 
перші комерційні багатопроменеві системи таких 
виробників, як Simrad та Reson. Однопроменеві 
ехолоти інтенсивно використовувалися і пізніше, 
оскільки ще довгий час багатопроменевий ехолот 
був досить дорогим обладнанням. 

Першу багатопроменеву систему SeaBat 
8101 виробництва компанії Reson (нині Teledyne 
Reson) Держгідрографія ввела в експлуатацію 
у 2005 р. Система, крім власне багатопроме
невого ехолота SeaBat 8101, поєднувала в собі 
гірокомпас та сенсор динамічних переміщень 
судна OCTANS, вимірювач швидкості звуку  
у воді SVP15, ГНССприймач Trimble DSM132, 
а також програмне забезпечення Hypack Hysweep 
для виконання гідрографічних зйомок та обробки 
 і представлення матеріалів виконаних робіт.

Використання багатопроменевих систем під 
час гідрографічних досліджень було викликано 
необхідністю виконання на окремих судноплав
них шляхах повного дослідження морського дна 
для гарантування безпечної навігації суднам,  
а також відповідними вимогами стандарту S44, 
зокрема у частині дотримання спеціального 
порядку виконання гідрографічних зйомок. 
Четверте видання S44 (1998 р.) рекомендувало 

 Налаштування першої багатопроменевої  
системи ДУ «Держгідрографія» SeaBat 8101
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застосування спеціального порядку для отри
мання 100відсоткового покриття акваторій 
портів, причалів та каналів, що ведуть до них.

У п’ятому виданні S44, яке з’явилося через 
10 років (2008 р.), було визначено нові критерії 
повного дослідження морського дна, згідно з 
якими систематичний метод обстеження мор
ського дна передбачав виявлення елементів 
розміром до 1 м з використанням відповідним 
систем виявлення і процедур, залученням під
готовленого персоналу. Також у класифікації зйо
мок порядок 1 було поділено на 2 види: 1а – повне 
дослідження морського дна, 1b – дослідження  
з використанням однопроменевого ехолота. 
Таким чином, з 2008 р. мінімальні стандарти для 
гідрографічних зйомок містили вже 2 порядки 
для повного (суцільного) дослідження морського 
дна (спеціальний порядок та порядок 1а).

Із введенням більш суворих вимог для прове
дення гідрографічних зйомок, Держгідрографією 
до 2016 р. було введено в експлуатацію 5 комп
лексів багатопроменевих систем для виконання 
гідрографічних досліджень. Зменшення ширини 
променя з 1,5º до 0,3º та збільшення високих 
частот при гідрографічних зйомках дозволило 
збільшити деталізацію у декілька разів і, відпо
відно, фіксувати більше деталей на дні. Сучасні 
багатопроменеві ехолоти високого класу легко 
генерують 50 000 глибин на секунду з надвисо
кою роздільною здатністю, що у 50 разів більше, 
ніж три десятиліття тому.

Сьогодні у складі багатопроменевих систем 
для позиціювання застосовуються інерціальні 
навігаційні системи, які замінили та поєднали 
в собі гірокомпаси, датчики динамічних пере
міщень судна, GPSприймачі. Раніше інерціальна 
навігація застосовувалася тільки у військовій 
техніці (для крилатих ракет або підводних чов
нів). Тепер разом з такими сучасними багатопро
меневими системами, як Teledyne Reson SeaBat 
T20P та R2Sonic SONIC 2024, Держгідрографія 
використовує і системи інерціальної навіга
ції Applanix POS MV 120 SFF або I2NS з 2ма 
ГНССантенами.

Наразі GPS є лише однією з чотирьох (інші 
три Glonass, Galileo та Beidou) глобальних наві
гаційних супутникових систем (ГНСС). Точність 
старих методик повільно, але неухильно покра
щується, і зараз вони приблизно удвічі кращі, 

ніж це було 10 років тому. Так сучасний приймач 
ГНСС, маючи кілька сотень каналів приймання, 
виконує ті самі операції, але набагато швидше.

Для дослідження дна упродовж кількох де
сятиліть використовувалися гідролокатори біч
ного огляду, такі як СМ2, що були на оснащенні  
у гідрографічних підрозділах Держгідрографії  
і дозволяли обстежувати рельєф дна між галсами 
зйомки для виявлення навігаційних небезпек та 
затоплених об’єктів. Як правило, таке обстежен
ня супроводжувало однопроменеву зйомку, що 
давало можливість за її результатами гарантувати 
безпечну навігацію суден.

З роками завдяки удосконаленню гідролока
тори бічного сканування були трансформовані  
в інтерферометричні системи, які почали дава
ти зображення з більшою роздільною здатністю  
і набагато більшою швидкістю. Більше того, ба
гато таких комплексів генерують батиметрію, 
що робить різницю між такими системами та 
багатопроменевими комплексами мінімальною.

Введена Держгідрографією в експлуатацію  
у 2020 р. нова багатопроменева система інтер
ферометричного типу 3DSSiDXFULL (компа
нії Ping DSP) завдяки ширшій смузі охоплення 
дозволила виконувати гідрографічну зйомку на 
мілководді. Перші польові випробування цієї 
системи довели можливість зйомки рельєфу 
дна при ідеальних умовах у смузі до 10 глибин, 
що є критично важливим для виконання гідро
графічних досліджень на річкових мілководдях 

 Виконання гідрографічної зйомки 
інтерферометричним ехолотом 3DSS-iDX-FULL 
на ділянці р. Дніпро в районі Київського порту
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– перекатах та ділянках річок з мінімальною 
глибиною під кілем судна. Застосування ін
терферометричної системи 3DSSiDXFULL 
дозволить виконувати гідрографічні зйомки 
на ВВШ України у відповідності до найсуво
ріших вимог за класифікацією зйомок згідно  
з публікацією S44. 

Враховуючи стрімкий розвиток технологій 
та зростання вимог до виконання досліджень, 
МГО з метою підвищення безпеки судноплавства 
переглянула й оновила публікацію S44.

Шосте видання S44 містить новий, більш 
жорсткий «ексклюзивний порядок» у класифі
кації гідрографічних зйомок. Використання  
ексклюзивного порядку повинно обмежуватися  
районами з винятковими умовами та конкретними 
вимогами. Інші порядки в класифікації зйомок 
зберегли ті самі назви, але їх інтерпретація змі
нилася порівняно з попередньою редакцією через 
введення концепції батиметричного покриття.

Батиметричне покриття – рівень обстеження 
району за допомогою систематичного методу ви
мірювання глибини, який базується на поєднанні 
методу зйомки та теоретичної області виявлення 
застосованих для обстеження приладів.

Ексклюзивний порядок класифікації гід
рографічних зйомок вимагає досягнення го
ризонтальної невизначеності 1 м, визначення 
об’єктів на дні розміром до 0,5 м та батиметрич
ного покриття 200 %. Під 100відсотковим ба
тиметричним покриттям слід розуміти «повне» 
батиметричне покриття. Водночас таке бати
метричне покриття не гарантує безперервних 
вимірювань глибин, оскільки вимірювання гли
бини є дискретними і базуються на невід’ємних 
фізичних обмеженнях та обмеженнях  
вимірювального приладу.

Батиметричне покриття більш як 100 %, вклю
чаючи 200 % для ексклюзивного порядку, може 
бути досягнуто шляхом належного перекриття 
смуг охоплення при виконанні багатопроменевої 
зйомки або шляхом збору більш як одного неза
лежного набору даних у рамках зйомки. Тепер для 
трьох із п’яти порядків, визначених класифікацією 
гідрографічних зйомок, вимагається батиметричне 
покриття не менш як 100 %.

З метою ширшого застосування S44, ніж 
це передбачає безпека навігації, у публікації 
введено поняття «матриці», яку слід розгля
дати як інструмент для ширшої класифікації 
гідрографічних зйомок. Оскільки виконавець 
гідрограф є важливою складовою процесу 
зйомки, він повинен мати достатні знання та 
досвід, щоб уміти керувати системою відповідно 
до вимог стандартів.

Усі зміни до мінімальних вимог виконання 
гідрографічних зйомок, що набули чиннос
ті з прийняттям шостого видання публікації 
МГО S44, є відображенням стрімкого розвит
ку технологій та методів виконання гідро
графічних зйомок, який, на думку фахівців  
у галузі гідрографії, відбуватиметься і протягом 
наступного десятиліття. Отже, застосування 
Держгідрографією багатопроменевих комплек
сів, які можуть забезпечити повне дослідження 
морського дна (100 % чи 200 % батиметричне 
покриття) є обґрунтованим. На сьогодні технічне 
оснащення Держгідрографії цілком відповідає 
сучасним вимогам, включаючи й оновлений 
стандарт для гідрографічних зйомок S44 МГО, 
та дозволяє отримувати батиметричне покриття 
згідно з найвищими порядками класифікації 
гідрографічних зйомок.

Перші результати 
використання безпілотних  

авіаційних комплексів FLIRT Cetus 
для потреб складання та оновлення

морських і річкових навігаційних карт
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Євгенія ПИЛИПЧУК, провідний-фотограмметрист
групи збору та обробки даних дистанційного зондування Землі

відділу підготовки навігаційних карт та посібників ФДУ «Укрморкартографія»

Перші результати 
використання безпілотних  

авіаційних комплексів FLIRT Cetus 
для потреб складання та оновлення

морських і річкових навігаційних карт

Постійний антропогенний вплив та ак
тивне переміщення підводними течіями 

піску, мулистих ґрунтів, відкладання дрібно
дисперсного осаду, берегові ерозійні процеси, 
припливи, відпливи та інші природні явища,  
а також наявність певних факторів неприродного 
походження, характерних для об’єктів гідрогра
фії України, призводять до зміни берегової лінії 
і навігаційної обстановки в цілому. Це вимагає 
регулярного оновлення даних для оперативно
го коригування наявних чи створення нових 
паперових і електронних морських карт, карт 
внутрішніх водних шляхів (ВВШ) і посібників 
для плавання.

Аналіз сучасних засобів отримання про
сторової інформації показав, що найбільш 
економічно і технологічно доцільним методом 
отримання даних є аерофотознімання з вико
ристанням безпілотних авіаційних комплексів 
(далі – БпАК), адже має низку переваг перед тра
диційними аерофото та космічною зйомкою. 
Використання безпілотних апаратів у галузі 
гідрографії дозволяє фахівцям у найкоротші 
терміни здійснювати:

■  оперативний моніторинг, збір, аналіз та 
картографування змін берегової лінії і при
бережної смуги, на які впливають природні 
явища та техногенні фактори;

■  оперативний моніторинг положення/ 
наявності ЗНО на місцевості;

■  виявлення та моніторинг перешкод  
і небезпек для подальшого аналізу їх впливу 
на навігаційногідрографічне забезпечення 
судноплавства у  водах України;

■  збір детальної інформації й даних про 
стан або наслідки природних катастроф  
у морському регіоні та ВВШ України.

Саме тому Держгідрографія з 2019 р. вико
ристовує у своїй діяльності БпАК FLIRT Cetus, за 
допомогою яких група зі збору та обробки даних 
ДЗЗ ФДУ «Укрморкартографія» виконує аероз
німання прибережних зон, за результатами яких 
здійснює фотограмметричну обробку отриманих 
даних у спеціалізованому програмному забезпе
ченні. Варто нагадати, що FLIRT Cetus – це по
тужний та високоточний комплекс для виконання 
робіт з аерофотознімання площинних або про
тяжних об’єктів рівнинної або гірської місцевості.  

Фрагмент ортофотоплану берегової лінії Київського водосховища,
отриманого за результатами аерофотознімання БпАК FLIRT Cetus
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БпАК оснащений встановленими на гіростабілі
зуючому підвісі фотокамерами SONY A7RII з роз
дільною здатністю сенсора 42 Мп і об’єктивами 
Voigtlander Nokton Classic з фіксованою фокусною 
відстанню 35 мм.

Методика отримання даних із застосуван
ням БпАК передбачає відповідну послідовність 
виконання робіт:

1) підготовчі, які включають складання тех
нічного завдання, розробку технічного проєкту, 
розробку проєкту планововисотного забез
печення, отримання дозволу на проведення 
польоту, огляд та підготовку обладнання до 
роботи, огляд та заряджання елементів  
живлення тощо;

2) польові – виконання геодезичних та  
аерофотознімальних робіт;

3) камеральні – обробка геодезичних ви
мірювань та фотограмметрична обробка ма
теріалів аерофотознімання, що виконуються  
з використанням спеціалізованого програмного 
забезпечення.

Основою для фотограмметричної обробки 
матеріалів слугують центри знімків, координати 
та висоти яких визначаються під час польоту за 
допомогою 2частотного GNSSприймача, вста
новленого на борту БпАК. Важливим фактором, 
який впливає на точність отриманих матеріа
лів аерофотознімання, є застосування базової 
2частотної GNSSстанції в районі польотів, 
що дозволяє підвищити точність позиціювання 
знімків. Це суттєво зменшує обсяг геодезич
них робіт і забезпечує необхідну точність при 
створенні та оновленні морських і річкових 
навігаційних карт.

За результатами камеральних робіт  
створюється низка продуктів, а саме:

 цифрова модель рельєфу (ЦМР), що 
використовується для подальшої орто
ректифікації зображень і є основою для  
генерування горизонталей;

 текстурована тривимірна модель місцевос
ті, що дає візуальне відображення досліджуваної 
території і використовується як допоміжний ма
теріал для дешифрування об’єктів гідрографії, 
які мають навігаційне значення;

 ортофотоплан, що є основою для подаль
шої картографічної роботи. Точність ортофото
планів оцінюється за контрольними точками. 
Координати контрольних точок визначаються 
методом наземних GNSSвимірювань із  
сантиметровою точністю.

У липні 2020 р. фахівці ФДУ «Укрмор
картографія» в реальних умовах перевірили 
оперативність роботи БпАК, застосувавши його 
при виконані проєкту на ділянку берегової лінії 
Дніпровського водосховища, а саме на р. Плоска 
Осокорівка поблизу села Тернівка (Вільшан 
ський рн Запорізької обл.), де введено в експлуа
тацію новий перевантажувальний термінал. Весь 
обсяг робіт з отримання даних було виконано 
за один робочий день (одну місію групи). На 
основі продуктів, створених в результаті цього 
проєкту, розроблено новий аркуш Навігаційної 
річкової карти Дніпровського водосховища та 
річки Самара від міста Новомосковськ до гирла 
№ 3530.

Під час виконання проєктів фахівці філії 
визначили пріоритетні ділянки з активними 

Фрагмент текстурованої 
тривимірної моделі

Перевантажувальний термінал
(с. Тернівка Вільшанського р-ну  

Запорізької області)
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русловими процесами на перекатах Дніпровського 
каскаду водосховищ для подальшого їх аналізу та 
моніторингу. На практиці довелося зіткнутися 
з випадками неузгодженого встановлення наві
гаційних знаків, змінами навігаційної обстановки 
та форми берегової лінії внаслідок техногенних та 
природних факторів. 

Комплексний моніторинг прибережної смуги 
сучасними методами підтвердив необхідність 
застосування аерофотозйомки за допомогою 
БпАК, виявив нові перспективи у застосуванні 
цього методу, наприклад, можливість карту
вання об’єктів на прибережних мілководдях  
до глибини 4–5 м.

Згідно з планом навігаційногідрографічно
го забезпечення мореплавства у водах України 
ФДУ «Укрморкартографія» здійснює на постійній 
основі підтримку на рівні сучасності, оновлення, 

коректуру та перевидання навігаційних карт  
і посібників, які базуються на даних комплекс
них гідрографічних досліджень та моніторингу,  
що проводяться у зоні відповідальності України  
у Чорному та Азовському морях і на її внутрішніх 
водних шляхах.

Своєчасне та оперативне отримання даних 
моніторингу змін берегової лінії судноплавних 
водних об’єктів є важливим та актуальним зав
данням, що успішно вирішується співробіт
никами філії за допомогою даних, отриманих  
в ході комплексних робіт з використанням БпАК 
FLIRT Cetus. За час експлуатації БпАК загаль
на площа виконаних топографогеодезичних 
та фотограмметричних робіт на прибережній  
території Київського та Дніпровського водосховищ 
на сьогодні становить 206,5 км2.

Навігаційна річкова карта Дніпровського водосховища
та річки Самара від міста Новомосковськ до гирла № 3530

Приклад зміни берегової лінії Київського водосховища
як наслідок ерозійних процесів

аркуш 15 (2009 р.) аркуш 22 (2020 р.)
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Віктор ЩЕРБАКОВ, начальник відділу маякової служби 
ФДУ «Одеський район Держгідрографії»

Олексій ГОЛОВНЯ, провідний інженер відділу маякової служби 
ФДУ «Одеський район Держгідрографії»

Михайло ЗАЙЦЕВ, провідний інженер-електронік відділу маякової служби 
ФДУ «Одеський район Держгідрографії»

В   епоху розвитку нових надсучасних тех
нічних засобів відстеження місцезнахо

дження судна у морі маяки все ж залишаються 
основними засобами безпеки прибережної наві
гації і ще довго будуть відігравати важливу роль 
для судноплавства, більше того, ставатимуть 
популярними як туристичні об’єкти. Отже, для 
Держгідрографії є пріоритетним завданням під
вищення якості навігаційногідрографічного 
забезпечення (НГЗ) мореплавства у зоні своєї 
відповідальності, удосконалення берегових  
засобів навігаційного обладнання (ЗНО).

Про енергонезалежність, автономність, 
модернізацію та підвищення надійності маяків  
ФДУ «Одеський район Держгідрографії» і розпо
відають фахівці маякової служби філії у цій статті.

Маяк Воронцовський, побудований на 
краю Карантинного молу, захищає акваторію 
Одеського порту від штормових хвиль зі східних 
напрямків. Довжина молу немала – 660 м, а ось 
висота над рівнем моря лише 1 м. При посиленні 
східних вітрів хвилі легко перекочуються через 
мол, і маяк стає недоступним для обслуговуван
ня. У таких ситуаціях гостро постає питання 
щодо його повної автономності та необхідності 
дистанційного управління.

Не так давно основним джерелом постачання 
електроживлення на маяку був підводний 

силовий кабель, який експлуатувався майже  
40 років. Щоб його замінити, потрібні були ве
личезні кошти. Аварійними джерелами електро
живлення на маяку були два дизельгенератори 
ДГА12, встановлені ще у 60х роках 20 ст., що 
потребували великого запасу дизельного паль
ного на випадок тривалої автономної роботи 
маяка у разі пошкодження підводного кабелю 
чи на час затяжних зимових штормів. На ту пору 
маяк потребував величезних обсягів енергопос
тачання для маякових ламп розжарювання по
тужністю 1000 Вт, роботи потужного передавача 
радіомаяка, наутофона, системи вентиляції, за
ряджання акумуляторних батарей, освітлення 
та обігріву приміщень маяковотехнічної будів
лі, призначеної для цілодобового чергування  
працівників маяка.

Сьогодні ситуація докорінно змінилася. 
Сучасні потужні світлодіодні джерела випро
мінювання споживають електроенергії майже  
у 100 разів менше (10–15 Вт), радіомаяки віді
йшли у минуле, сучасні системи телекомунікацій 
дозволяють дистанційно керувати роботою усіх 
систем маяка, а застосування фотоелектричних 
модулів як основного джерела енергоживлення 
забезпечує повну автономність маяка з вико
нанням оператором лише функцій контролю та 
періодичного технічного обслуговування.

Модернізація маяків – вимога часу і шлях  
до підвищення якості безпеки мореплавства 

в Одеському регіоні
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До недавнього часу світлооптичним облад
нанням маяка були апарати LEDLAMPCR
360LM (основний) і FOTONLTHCB8R360 
(резервний). Електроживлення обох апаратів 
здійснювалося від єдиного модуля системи мо
ніторингу, робота якого забезпечувалася жив
ленням 220 В, двома акумуляторами ємністю  
150 А ∙ год та гальванічною батареєю 12 В  
ємністю 1000 А ∙ год. У зв’язку з тим, що основний  
і резервний апарати працювали від єдиного мо
дуля моніторингу, то при виході з ладу зарядно
розподільного пристрою, контролера управління 
або джерел аварійного живлення відбувалося 
одночасне відключення обох (основного та ре
зервного) світлооптичних апаратів. Для усунення 
цього недоліку і підвищення надійності роботи 
Воронцовський маяк було обладнано дублюючим 
світлооптичним апаратом та другою системою 
моніторингу (для дублюючого світлооптичного 
апарата) із встановленням додаткової автономної 
системи підвищеної потужності із сонячними 
панелями для основного і дублюючого  
світлооптичних апаратів.

Також з метою більш ефективного викорис
тання обмеженого простору ліхтарної споруди 
маяка було прийнято нестандартне технологічно
конструктивне рішення – два світлодіодні модулі 
з рідинним охолодженням на основі потужних 
світлодіодів LEDLAMPCR360LM основного 

і дублюючого світлооптичних апаратів помістити 
у подвоєну лінзу ЕМ500.

Зараз основний і дублюючий апарати мо
жуть стабільно працювати в одному з названих 
нижче режимів:

 одночасно основний і дублюючий світло
оптичні апарати у синхронному режимі (у разі 
необхідності в умовах туману чи опадів);

 лише основний світлооптичний апарат;
 тільки дублюючий світлооптичний апарат.
Як і передбачено планом розвитку ДУ «Держ

гідрографія» та Планом НГЗ на 2020 рік, модерні
зацію енергозабезпечення маяка Воронцовський 
завершено. Головним і важливим елементом 
стало забезпечення повної автономності  
світлооптичної апаратури маяка без використання 
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підводного силового кабелю як основного  
джерела живлення. Для цього було встановлено:

 чотири фотоелектричні модулі потуж
ністю 150 Вт з контролером для заряджання  
акумуляторів 12 В;

 сучасний економічний портативний  
дизельгенератор EnerSol SDI4KE потужністю 
3,6 кВт (вага майже 160 кг), який споживає 
всього 1 л пального за годину роботи і буде 

використовуватися лише для підзаряджання  
акумуляторних батарей автономної системи 
енергозабезпечення, коли через відсутність со
нячної погоди упродовж місяця фотоелектричні 
модулі не зможуть накопичити електроенергію. 
Цей дизельгенератор автоматично запускається 
від системи моніторингу за сигналом про кри
тичний рівень заряду акумуляторів, має дис
танційне керування, що дозволяє контролювати 
усі параметри його роботи (рівень пального, 
мастила, зарядного струму, температури тощо). 

Спеціальне програмне забезпечення через 
канали інтернетзв’язку дозволяє створити 
на комп’ютері або мобільному телефоні до 
20 робочих місць оператора, надає опера
тору можливість проконтролювати основ
ні параметри дизельгенератора, вносити 
необхідні зміни до експлуатаційних пара
метрів і дистанційно запустити дизель 
генератор для роботи або тестування;

 блок контролю та керування електро
живленням із зарядним пристроєм та 
системою розподілу живлення від різних 
джерел, який забезпечує автоматичне 
перемикання світлооптичних апаратів, 
контролерів та модуля моніторингу на ре
зервну акумуляторну батарею або підклю
чення до аварійної гальванічної батареї, 
формує дані про стан джерел живлення та 
передає їх контролеру управління. 

Маяки ФДУ «Одеський район 
Де рж  г і д р ог р а фі ї »  Д н іс т р ов с ь ко 
Цареградський та Санжійський, на від
міну від маяка Воронцовський, не мають 
проблем щодо доступу. Проте застарілі 

Дизель-генератор EnerSol SDI-4KE  
маяка Воронцовський

Вигляд віддаленого робочого місця оператора 
дизель-генератора EnerSol SDI-4KE 

маяка Воронцовський  
з персонального комп’ютера

Вигляд віддаленого робочого місця оператора  
дизель-генератора  

EnerSol SDI-4KE маяка Воронцовський  
з мобільного пристрою  

(смартфона на базі ОС Android)
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дизельгенератори типу АД10 через свою  
неекономічність та надлишкову генеровану по
тужність також замінено на сучасні економічні 
дизельгенератори EnerSol STDS7E(B) потуж
ністю 6,5 кВт з функцією АВР (автоматичного 
вводу резерву).

На маяку Одеський у 2020 р. встановлено 
обладнання системи моніторингу, яке повністю 
автоматизує керування роботою світлооптично
го апарата АСА500М зі світлодіодним модулем 
з рідинним охолодженням на основі 
потужних світлодіодів LEDLAMPC
W240LM, передбачає можливість 
автоматичного дистанційного увім к  
нення резервного світлооптичного 
апарата ЕМ200 і дозволяє дистанцій
но контролювати стан світлооптичної 
апаратури та джерел живлення.

Дизельгенератори AJD44 та  
AJD70, які забезпечують резервне елек
троживлення не лише маяка, а й усього 
Управління філії, обладнані системою 
автоматичного введення резерву з 
модулем автоматичного запуску, що 
також дозволяє дистанційно контро
лювати стан дизельгенераторів та 
керувати їх роботою.

 У ході модернізації маяків зони 
відповідальності Одеської філії особ
ливо слід відзначити роботу провід
ного інженера відділу маякової служби 
Олексія Головні з налагодження програми 

Дизель-генератор EnerSol STDS-7E(B) 
 маяка Дністровсько-Цареградський

Дизель-генератор EnerSol STDS-7E(B)  
маяка Санжійський

Вигляд віддаленого робочого місця оператора 
дизель-генераторів AJD-44 та AJD-70 

маяка Одеський з персонального комп’ютера

Вигляд віддаленого робочого місця оператора  
дизель-генераторів AJD-44 та AJD-70

маяка Одеський з мобільного пристрою  
(смартфона на базі ОС Android)
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дистанційного керування роботою та контро
лю за станом дизельгенераторів EnerSol SDI4KE 
маяка Воронцовський, дизельгенераторів  
AJD44 та AJD70 маяка Одеський, а також інших 
працівників, зокрема начальника електротехніч
ної групи Юрія Коляди, інженера відділу маякової  
служби Олексія Кириллова і техніка електротехнічної 
групи Генадія Джури, які встановлювали нові  
дизельгенератори на цих маяках, налагоджували  
їх роботу.

Варто додати, що нова контрольно 
коригуюча станція (ККС) з радіопередавальним 

пристроєм та ККС АІС на маяку Одеський 
також працюють в автоматичному режимі  
і не потребують присутності оператора. Тож 
маяк Одеський повністю автоматизований і вже 
готовий до роботи без цілодобового чергування 
на ньому працівників.

На цьому роботи з модернізації маяків  
ФДУ «Одеський район Держгідрографії»  
не завершено. Згідно з планом розвитку  
ДУ «Держгідрографія» удоскона лення 
 і модернізації очікують й інші об’єкти ЗНО.

Нова контрольно-коригуюча станція маяка Одеський
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Олександр ГЕРАСИМЕНКО, провідний інженер 
Херсонської дільниці ФДУ «Миколаївський район Держгідрографії»

Світлооптичні апарати «Проблиск»: 
досвід виробництва, впровадження 

та експлуатації

Зменшення енергоспоживання одночасно 
з підвищенням функціональних можли

востей оснащення засобів навігаційного облад
нання (ЗНО) є одним з найважливіших завдань 
Держгідрографії на шляху до підвищення якості 
навігаційногідрографічного забезпечення (НГЗ) 
судноплавства у водах України. Основною скла
довою вирішення цього питання є обладнання 
ЗНО сучасними світлооптичними апаратами на 
світлодіодних модулях.

Тут варто зазначити, що до 2000х років на 
плавучих та берегових ЗНО використовувалися 
світлооптичні апарати модифікацій «БЕПА306», 
«АП6» та «Фауст», які розроблялися і виготов
лялися ще наприкінці 70х – початку 80х років 
минулого століття. Джерелом світла на них були 
звичайні лампи розжарювання з автоматичним 
лампозамінником – електромеханічним при
строєм барабанного типу, який у разі перего
ряння основної лампи перемикав освітлення  
на резервну.

На початку 2000х почали частково викорис
товувати світлооптичні апарати «Луч2000» та 
«Луч3000», які мали герметичний корпус, світло
діодні модулі та більш прогресивний на той 
час блок управління. Порівняно з попередніми, 
ці апарати відрізнялися більшою дальністю ви
димості та вищою енергоефективністю, а період 
експлуатації гальванічної батареї у середньому 
збільшився удвічі.

Проте таке світлооптичне обладнання по
требувало досить значних матеріальнотехнічних 
ресурсів на підтримку його експлуатаційного 
стану, оскільки через високе споживання енергії 
доводилось часто замінювати елементи жив
лення, а відсутність або припинення в Україні 
виробництва такого облад нання унеможливило 
оперативне відновлення (ремонт чи вчасну  
заміну світлооптичних елементів).

Тому, щоб уникну ти загрози безпе
ці судноплавства у водах України, перед 
Держгідрографією постала проблема створення 
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власними силами світлооптичного апарата, 
який за своїми характеристиками мав відпо
відати сучасним вимогам енергозбереження, 
був економічно доцільним у виготовленні та 
універсальним для використання на різних 
типах ЗНО. Так з’явився світлооптичний  
апарат «Проблиск».

Блок управління цього апарата базується 
на сучасних електронних SMDкомпонентах 
та використовує як джерело світла світлоді
оди відповідного кольору. Системою керує 
мікроконтролер, який програмує необхідні 
характеристики вогню (постійний чи про
блисковий). Енергоефективність забезпечує 
спеціальна інтегральна мікросхема з високим 
коефіцієнтом корисної дії, що з високою точ
ністю регулює напругу та струм, внаслідок чого 
значно збільшується термін експлуатації світло
діодів та батареї живлення. Світлооптичний 
апарат «Проблиск», обладнаний гальванічною 
батареєю «Енергія10», здатен працювати три 
роки без заміни енергоносія (для порівняння: 

апарат «БЕПА306» – у середньому 7 місяців).  
Як електроживлення використовується по
стійний струм у діапазоні робочої напруги від 5  
до 16 V. У робочому режимі при проблисковій 
характеристиці апарат споживає не більше як 
0,25 А при встановлених 24 світлодіодах. На сьо
годні налагоджено повний цикл дослідного ви
робництва апаратів «Проблиск», починаючи від 
плати з мікропроцесором і завершуючи готовим 
виробом у власному герметичному корпусі, який 
безпосередньо монтується на буй.

Апарати «Проблиск», які вже понад 10 років 
використовуються на створних знаках і буях 
ФДУ «Миколаївський район Держгідрографії», 
за своєю надійністю, ефективністю та  
функціональністю не поступаються аналогам.

Впровадження Держгідрографією сучасних 
технічних рішень при застосування світлооп
тичної апаратури, а також енергозберігаючих  
і енерговідновлювальних технологій щодо джерел 
живлення ЗНО було і є запорукою безпечного  
та надійного НГЗ судноплавства у водах України.
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Роман КУЧЕРЯВИЙ, заступник начальника
відділу навігаційного забезпечення мореплавства та маякової служби

управління навігації та гідрографії ДУ «Держгідрографія»

Оновлення обладнання АІС

Державна установа «Держгідрографія» для 
забезпечення функціонування єдиної 

системи моніторингу надводної обстановки на 
Чорному та Азовському морях у 2010 р. розпочала 
розбудову власної мережі із 16 базових станцій 
автоматичної ідентифікаційної системи (БС АІС), 
які було розташовано на 15 навігаційних об’єктах 
уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів  
у зоні відповідальності України. Термін 
експлуатації цих станцій у 2020 р. вже досяг того 
рівня (10 років), коли є підвищений ризик виходу 
їх з ладу. Тож для  забезпечення належного 
рівня безпеки судноплавства у морській зоні 
відповідальності України Держгідрографія 
розпочала оновлення наявної мережі БС АІС 
шляхом заміни станцій, які виробили ресурс,  
на сучасні Saab R40.

Так, у 2020 р. для безперебійної роботи АІС 
нові БС Saab R40 було встановлено на маяках 
Зміїний, БерезаноОчаківський Задній, Руський 
та в с. Кізомис (Херсонська дільниця ЗНО).  
У жовтні поточного року фахівці маякової 
служби центрального апарату Держгідрографії, 
закрема автор цієї статті разом з Романом 
Терещенком перевірили монтаж і стан виконання 

пусконалагоджувальних робіт на навігаційних 
об’єктах ФДУ «Миколаївський район 
Держгідрографії», а також за допомогою стенда 
контролю навігаційної інформації здійснили 
моніторинг роботи нових базових станцій. Сигнал 
від базових станцій фіксували протягом двох днів 
на маяку Кисляківський Задній і поблизу СНЗ 
СариКомиський Передній. Моніторинг роботи 

Базова станція АІС Saab R-40  
на маяку Зміїний

Зафіксовано передачу і отримання всіх типів повідомлень від трьох 
БС АІС Saab R-40 в районі БДЛК і ХМК
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нових станцій довів, що точність визначення ними 
позиції вища, у тому числі завдяки контрольно
коригуючим станціям у складі БС АІС Saab R40, 
які були відсутні у старих базових станціях.

Вагомою перевагою станцій Saab R40 є те, що 
вони мають вбудований вебсервер, який дозволяє 
користувачеві підключитися до базової станції 
через стандартний веббраузер, а відповідно 
і швидкий та легкий доступ до основних 
функцій моніторингу, зокрема сигналізації про 
фактичний стан обладнання, функціональність 
GPS, стан зв’язку VDL тощо. Станції відповідають 
усім міжнародним стандартам та технічним 
характеристикам, а тому вони з повною підставою 
можуть використовуватися для вирішення 
завдань НГЗ на сучасному рівні.

Зараз базові станції АІС проходять 
процес отримання дозволу на експлуатацію 
радіоелектронного засобу радіозв’язку берегових 
та суднових станцій від Українського державного 

центру радіочастот. Оформлення усіх необхідних 
документів для роботи п’яти БС АІС Saab R40  
на об’єктах Держгідрографії триває.

Для моніторингу мережі базових станції АІС 
відділ навігаційного забезпечення мореплавства 
та маякової служби управління навігації  
і гідрографії використовує спеціальне програмне 
забезпечення Transas AIS Network Viewer, яке 
дозволяє візуалізувати дані, що надходять на 
сервер бази даних АІС. Ця програма забезпечує 
виконання функцій, зокрема таких:

 спостереження за навігаційною обстановкою і 
рухом суден в реальному часі на електронних картах;

 налаштування кольорового відображення 
цілей для кращої візуалізації як окремих, так  
і груп цілей;

 перегляд статистичних та динамічних даних 
цілей у формі таблиць і панелей даних;

 огляд у табличній формі повідомлень АІС, 
отриманих у період спостереження;
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АІС ЗНО (Carbon AIS AtoN type 3)
з метеостанцією на башті маяка Воронцовський

 візуалізація даних цілей і повідомлень АІС, 
збережених на сервері бази даних АІС у заданий 
проміжок часу.

Для підвищення безпеки мореплавства 
Держгідрографія, крім іншого, докладає 
чимало зусиль для впровадження елементів 
концепції енавігації, що є пріоритетним 
завданням установи з огляду на рекомендації 
Керівництва МАМС 2018 (IALA NAVGUIDE 
2018). Встановлення обладнання АІС на 
берегових ЗНО дасть можливість судноводіям 
ідентифікувати об’єкт за будьяких погодних 
умов, передавати та приймати інформацію 
каналами АІС, в тому числі метеорологічну, що 
збільшить інформативність АІС. Так, комплект 
обладнання Carbon AIS AtoN, встановлений 
на маяку Воронцовський, сприятиме безпеці 
та ефективності судноплавства на підходах 
до Одеського морського порту. Основним 
призначенням обладнання АІС ЗНО є: 

 забезпечення надійних і всепогодних 
можливостей ідентифікації;

 передача повідомлень про точне 
місцезнаходження ЗНО; 

 передавання метеорологічної інформації;
 забезпечення додаткових можливостей 

завдяки використанню віртуальних ЗНО  
у випадках, коли встановлення реальних 
ЗНО з технічних або функціональних причин  
не є можливим;

 оперативне позначення нових навігаційних 
небезпек з використанням віртуальних ЗНО;

 моніторинг стану ЗНО;
 збір інформації про стан ЗНО в реаль ному 

часі;
 дистанційне контролювання змін  

пара метрів ЗНО;
 збір статистичних даних щодо надій ності 

ЗНО;
 розширення зони дії системи моніторингу.
Отже, модернізація системи спостереження 

за навігаційною обстановкою у Чорному 
та Азовському морях на основі АІС, яку 
здійснює відповідно до міжнародних вимог 
і рекомендацій державна установа «Держ
гідрографія», сприяє підвищенню до сучасного 
міжнародного рівня якості НГЗ мореплавства  
у зоні відповідальності України.
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Іван ЗАХАРОВ, начальник
Центру навігаційно-гідрографічної інформації  ДУ «Держгідрографія»

Комплексний підхід до забезпечення  
якісною навігаційною інформацією

Міжнародна морська організація 
(ІМО) у 1988 р. ухвалила поправки 

до Міжнародної конвенції з охорони людського 
життя на морі (SOLAS74) у частині впроваджен
ня Глобальної морської системи зв’язку під час 
лиха та для забезпечення безпеки мореплавства 
(ГМЗЛБ), якою передбачено виконання таких 
важливих функцій:

 забезпечення зв’язку між суднами та бере
говими рятувальнокоординаційними центрами 
під час лиха;

 організація пошуку та порятунку людей  
і суден на морі;

 забезпечення мореплавців інформацією  
з безпеки мореплавства (MSI) як навігаційною, 
так і метеорологічною;

 організація службового зв’язку через усі за
соби морської рухомої служби, засобів аварійно
го оповіщення та визначення місцезнаходження.

Україна як член ІМО застосовує норми 
Конвенції про міжнародну морську організа
цію 1948 р. в редакції 1982 р., прийняту поста
новою Верховної ради України від 04.02.1994  
№ 3938ХІІ, і виконує міжнародні зобов’язання 
відповідно до SOLAS74/88 з використання  
системи НАВТЕКС як складової ГМЗЛБ.

 Відповідно до «Положення про націо
нального координатора навігаційних поперед
жень України» національним координатором 
у цій сфері визначено державну установу 
«Держгідрографія» (наказ Міністерства тран
спорту України від 09.07.2001 № 420). До функцій 
національного координатора належить:

 збір інформації про всі події, що можуть 
значною мірою вплинути на безпеку судно
плавства у морському регіоні України;

 експертна оцінка отриманої інформації  
з урахуванням місцевих умов щодо впливу  
згаданих подій на безпеку судноплавства;

 аналіз отриманої інформації з метою  
оголошення її мореплавцям;

 складання текстів ПРИП відповідно  
до встановлених міжнародних стандартів;

 контроль роботи системи радіо   
передач ПРИП;

 приймання навігаційних попереджень, 
що передаються координатором морського  
географічного району в рамках Всесвітньої 
служби навігаційних попереджень (ВСНП), які 
стосуються зони відповідальності України;

 контроль за включенням відповідних по
переджень для передавання через національну 
автоматизовану службу передачі на судна на
вігаційних та метеорологічних попереджень  
і термінової інформації у режимі прямого  
літеродрукування (НАВТЕКС);

 забезпечення можливості одержання тек
стів ПРИП портовими службами і включення  
їх до загальнодоступних друкованих видань;

 інформування координатора морського 
географічного району НАВАРЕА ІІІ про будь
які події в регіоні, що потребують оголошення  
як попередження ВСНП.

Крім цього, національний координатор має 
право вирішувати питання з центральними орга
нами виконавчої влади, морськими організація
ми та підприємствами у межах своєї компетенції, 
залучати відповідні установи до проведення  
експертного аналізу, упорядкування і оформлення 
навігаційних попереджень.

Після встановлення Держгідрографією 
власних радіопередавачів, установа розпочала 



31ВІСНИК ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ      2020•2 (59) 

виконувати функції національного координато
ра системи НАВТЕКС – національного органу, 
відповідального за організацію й функціону
вання автоматизованої служби передавання 
на судна навігаційних і метеорологічних по
переджень та термінової інформації в режимі 
прямого літеродрукування та радіотелефонії 
(наказ Міністерства транспорту та зв’язку 
України від 19.10.2009 № 1087). Від того часу 
на Держгідрографію, крім іншого, покладено  
виконання й інших завдань, а саме:

 ведення щоденного скоординованого 
мовлення в системі НАВТЕКС на міжнародній 
та національній частотах англійською мовою,  
а також в режимі радіотелефонії англійською та 
російською мовами за розкладом, погодженим з 
координаційною радою НАВТЕКС Міжнародної 
морської організації;

 реєстрація вихідних даних щодо передачі 
навігаційних попереджень у системі НАВТЕКС,  
а також інформації, що передається районним 
координатором НАВАРЕА, у тому числі інфор
мації із системи SafetyNet (INMARSAT), та іншими 
каналами зв’язку;

 контроль за передаванням інформації  
з безпеки на морі в системі НАВТЕКС і сприян
ня використанню затверджених міжнародних 
стандартів, форматів і практик під час по
ширення навігаційних попереджень у межах 
зони відповідальності України в Чорному та 
Азовському морях;

 розвиток берегових радіоцентрів 
НАВТЕКС, оснащення їх сучасними технічни ми 
засобами.

На останньому пункті перерахованих вище 
функцій варто більш детально зупинитися, 
оскільки саме від технічної складової радіоцентрів 

НАВТЕКС, зокрема 
від оснащення їх 
надійними та сучас
ними засобами за
лежить своєчасність 
оперативного та 
безперебійного ін
формуванню судно
водіїв. І в цьому 
напрямі активно 
п р а ц ю є  Ц е н т р  
навігаційногідрогра
фічної інформації 
(ЦНГІ), який у 2006 р. 
став одним з основ
них структурних 
підрозділів цен
трального апарату 
Держгідрографії. Всі 

ці роки він постійно приділяє увагу комплексно
му технічному оснащенню і модернізації власних 
радіостанцій.

На початку роботи ЦНГІ використовувалися 
лампові радіопередавачі «БРИГ2» разом з антен
ними пристроями типу «нахилений промінь».  
З технічної точки зору «БРИГ2» є досить на
дійними, але на сьогодні вони вже морально та 
технічно застарілі і не можуть використовува
тися як основні передавачі. Тому у 2015–2016 рр.  
з метою підвищення функціональних можливос
тей системи передавання навігаційних поперед
жень було проведено комплексну модернізацію 
обладнання берегових радіостанцій НАВТЕКС, 
розташованих у містах Одеса та Бердянськ, 
шляхом заміни радіопередавачів «БРИГ2» на 
сучасні ANIT1000, виготовлені за твердотільною 
технологією. Спочатку було встановлено по од
ному комплекту нових передавачів на радіостан
ціях ОдесаНАВТЕКС та БердянськНАВТЕКС  
і проведено їх випробування. Протягом року нові 
передавачі працювали надійно і безперебійно.  
У 2017 р. в Одесі та Бердянську було встановлено 
та введено в експлуатацію ще по два комплекти 
таких радіопередавачів. На сьогодні обидві ці бе
регові радіостанції оснащено двома комплектами 
сучасних радіопередавачів ANIT1000 (основний 
та резервний) та по одному резервному «БРИГ2».  
Ці заходи дозволили Держгідрографії цілком 
перейти на сучасний тип обладнання.

Сервер моніторингу системи НАВТЕКС  
(м. Маріуполь)

Радіопередавач ANIT-1000
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Незважаючи на надійність нових радіо
передавачів, у ході їх експлуатації з наявним на 
той час антеннофідерним обладнанням типу  
«нахилений промінь» було виявлено певні недоліки 
щодо сумісності їх роботи, особливо в осінньо 
зимовий період. Значною мірою ці недоліки 
впливали на експлуатацію антени на частотах 
518 та 490 кГц. Під час обмерзання, сильних опа
дів чи шквального вітру значно змінювалися її 
параметри. Коефіцієнт стоячої хвилі (КСХ) зрос
тав до 78 (у звичайних умовах він коливається 
у межах 1,2–1,8). Зростання КСХ призводило до 
зростання струму у вихідному блоці передавача 
і виходу з ладу підсилювача потужності. Аналіз 
проблеми показав, що це відбувається через 
порівняно малі електричні розміри (приблизно  
7 % від довжини радіохвилі) та занадто близьке 
розташування полотна антени від металевої кон
струкції башти маяка. При сильних вітрах полот
но антени різко змінювало своє положення від
носно башти маяка, відповідно, різко змінювався 
і КСХ, що спричиняло різку зміну струму ви
хідного каскаду передавача. При комп’ютерному 
моделюванні цієї проблеми виявилося, що на 
параметри антени значно впливає переміщення її 
у просторі відносно металоконструкції маяка. Для 
усунення цього явища було вирішено встановити 
нові антени Тподібного типу, що мають стабільні 
параметри і вищий коефіцієнт корисної дії.

Так, у вересні 2016 р. було завершено 
модернізацію антеннофідерних пристроїв  

і встановлено аварійну антену на радіостанції 
БердянськНАВТЕКС. А в листопаді 2018 р. 
таку модернізацію проведено вже і на радіо
станції ОдесаНАВТЕКС, де було встановлено 
нову Тподібну антену та створено аварійну  
на базі наявної.

Однак, крім технічної складової, яка є запо
рукою якісної роботи навігаційного обладнання, 
маємо ще й природну складову, наслідки якої, 
на жаль, не так легко передбачити і швидко 
усунути. Саме такий випадок трапився у грудні 
2019 р. в Азовському морі. Тоді через складну 
метеорологічну ситуацію на морі були незначні 
перебої в роботі радіопередавачів та інтернет
зв’язку на маяку Бердянський Нижній, на якому 
розташовано берегову радіостанцію Бердянськ
НАВТЕКС. Оскільки будьяка, навіть незначна, 
затримка в роботі радіостанції може коштувати 
життя, а як відомо, море – це стихія, яка не про
бачає помилок, то завдяки професійній і опера
тивній реакції фахівців ЦНГІ, злагодженим діям 
персоналу маяка та працівників Маріупольської 
дільниці ЗНО вдалося уникнути збоїв у роботі 
передавачів радіостанції БердянськНАВТЕКС, 
не допустити пропуску передач навігаційних 
повідомлень за розкладом міжнародної системи 
НАВТЕКС на регіон Азовського моря.

Після ретельного аналізу цієї ситуації,  
її наслідків було вирішено для запобігання пов
торенню таких випадків провести комплекс 
заходів з модернізації телекомунікаційного об
ладнання і створити ще один резервний інтернет 
канал, встановивши WiFiміст між маяками 
Бердянський Верхній та Бердянський Нижній. 
Так, у 2020 р. для резервування обладнання ра
діостанції БердянськНАВТЕКС було придбано 
телекомунікаційні засоби, зокрема маршрутиза
тор, комутатор, 4G USBмодем та абонентський 
термінал, після монтажу і тестування яких у по
точному році було проведено їх випробування. 
Передавання пакетів навігаційної інформації 
з ЦНГІ (м. Київ) на радіостанцію Бердянськ
НАВТЕКС при задіянні WiFiмосту між маяками 
Бердянський Верхній та Бердянський Нижній 
увінчалося успіхом. Отже, завдяки такій модер
нізації обладнання було забезпечено потрійне 
резервування передачі пакетів інформації.

 Ще одним викликом для фахівців ЦНГІ 
Держгідрографії стало загострення ситуації  

Автоматизоване робоче місце оператора
берегових радіостанцій системи  

НАВТЕКС ЦНГІ (м. Київ)
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в Азовському морі та відсутність обміну інфор
мацією з безпеки мореплавства в Азовському 
та Чорному морях між Україною та Російською 
Федерацією після анексії АР Крим останньою, 
зокрема інформацією, що стосується дій вій
ськового характеру: ракетних та артилерійських 
стрільб, бойової підготовки. Це спонукало фа
хівців Центру до створення у 2017 р. сервера 
моніторингу системи НАВТЕКС у м. Маріуполь. 
За допомогою новоствореного сервера від
стежуються усі прибережні попередження по 
Азовському морю та Керченській протоці, 
що їх транслюють берегові радіостанції РФ 
НоворосійськНАВТЕКС та ТаганрогНАВТЕКС, 
і оперативно передаються до ЦНГІ для подаль
шої обробки та аналізу.

Власне, отримання навігаційних доне
сень, підготовка та передавання прибережних 
(ПРИП) і метеорологічних попереджень, іншої 
термінової інформації, їх оперативне передаван
ня на берегові радіостанції системи НАВТЕКС 
здійснюються за допомогою спеціалізованого 
програмного комплексу – автоматизованого 
робочого місця оператора (АРМ), обладнаного  
в ЦНГІ Держгідрографії. Цей комплекс забезпе
чує планування відповідно до розкладу передач 
у системі НАВТЕКС, визначеного та погодже
ного з Координаційною радою ІМОНАВТЕКС  
(м. Лондон). Згідно з вимогами цієї Координаційної 

ради для того, щоб уникнути накладання на 
сеанси передавання станцій НАВТЕКС інших 
національних координаторів, тривалість кож
ної передачі на сьогодні не повинна переви
щувати 10 хвилин. За допомогою програмного 
комплексу також можна контролювати якість 
передавання пакетів з інформацією і трива
лість кожного сеансу передач радіоцентрів. 
Для удосконалення роботи АРМ у 2020 р. було 
оновлено його системний блок та програмне 
забезпечення, а також підключено аварійний 
безпровідний інтернетканал на робочому місці 
диспетчерів ЦНГІ для аварійного резервування  
передавання інформації.

Черговий етап модернізації стосувався авто
матичної ідентифікаційної системи (АІС). Після 
удосконалення АІС, крім можливості передавати 
навігаційні попередження різного змісту, включа
ючи і гідрометеорологічну інформацію, з’явилася 
можливість ще й автоматичного дублювання тер
мінових навігаційних та гідрометеорологічних по
переджень НАВТЕКС (штормових попереджень, 
аварійних подій тощо) каналами АІС і транслю
вати в «аварійному режимі» усі повідомлення 
НАВТЕКС (за необхідності). Впровадження таких 
заходів значно підвищило рівень надійності за
безпечення не тільки безпеки судноплавства, 
а й організації пошуку та рятування на морі,  
особливо у прибережній зоні.

Елемент Wi-Fi-мосту  
на маяку Бердянський Верхній

Елемент Wi-Fi-мосту  
на маяку Бердянський Нижній
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А для більш якісного інформування судно
водіїв на річках у 2017 р. на базі ЦНГІ було 
створено Диспетчерську службу внутрішніх 
водних шляхів (ВВШ) (наказ Міністерства 
інфраструктури України від 23.12.2016 № 463). 
Завдання служби – збір, обробка та передавання 
інформації про зміни навігаційних умов, режиму 
плавання і метеорологічних прогнозів, випуск 
щоденного Бюлетеня оперативної інформації на 
ВВШ та передавання його Річковій інформаційній 
службі (РІС).

Для кращого функціонування цієї 
Диспетчерської служби та ефективнішої роботи 
річкових диспетчерів було вирішено розробити 
і впровадити спеціалізоване програмне забез
печення (ПЗ) АСУОІВВШ. Варто нагадати, що 
раніше обчислення рівнів води за водомірними 
постами, габаритів суднових ходів, перевищення 
низу ферм лімітованих надводних переходів здій
снювалося вручну. Сьогодні ж одразу після отри
мання метеорологічних даних від Українського 
гідрометеорологічного центру Державної служ
би надзвичайних ситуацій України (УкрГМЦ) 
диспетчер ЦНГІ заносить дані до ПЗ, яке авто
матично розраховує усі необхідні значення для 
формування листків «Оперативої інформації на 
ВВШ»: приведення рівнів води до Балтійської 

системи (з використанням постійних величин 
поправок відносно нуля рейки, встановленої 
на острові Кронштадт), розрахунок габаритів 
суднового ходу (глибини та ширини) на ділянках 
водних шляхів, розрахунок перевищення ферм 
лімітованих мостів і перевищення габаритів 
висоти повітряних переходів. Крім цього, нове 
програмне забезпечення дозволяє обробляти та 
зберігати усю опрацьовану інформацію у базі 
даних, формувати результативну інформацію 
у форматах, необхідних для передавання до 
Річкової інформаційної служби, а також форму
вати таблиці з результатами автоматизованих 
розрахунків, формувати звіти, вести довідники, 
необхідні для роботи системи.

Отже, завдяки професійній роботі фахівців 
Центру навігаційногідрографічної інформації 
сьогодні Держгідрографія всебічно і якісно 
підходить до виконання покладених на неї 
завдань з інформаційного забезпечення без
пеки судноплавства як у морському регіоні 
України, так і на її внутрішніх водних шляхах. 
Модернізація технічних засобів триває: на 2021 р.  
заплановано комплексну модернізацію антенно
фідерного обладнання берегової радіостанції 
БердянськНАВТЕКС із встановленням нової  
Тподібної антени.

Т-подібна антена  
на станції Одеса-НАВТЕКС

Робоче місце  
річкових диспетчерів у ЦНГІ (м. Київ) 
з програмним комплексом АСУОІВВШ 
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Сьогодні навігаційногідрографічне 
забезпечення (НГЗ) р. Дніпро від 

Дніпровської ГЕС до державного кордону  
з Білоруссю (Любеч), р. Прип’ять від гирла до 
державного кордону з Білоруссю (Усів), судно
плавних ділянок річок Самара, Оріль, Сула, 
Ворскла, Десна та Південний Буг, а також 
Ладижинського водосховища від с. Лаврівка до 
с. Гнівань здійснює ФДУ «Дніпровський район 
Держгідрографії». Для цього філія у своєму 
розпорядженні має спеціалізовані плавзасоби, 
але, на жаль, «вік» іхній вже досить немолодий. 
Для підтримання суден у належному технічно
му стані спеціалісти філії докладають чимало 
зусиль, створюють технологічну базу для  
їх відновлення.

Для успішної реалізації покладених на філію 
завдань з НГЗ судноплавства на внутрішніх 
водних шляхах (ВВШ) України у 2020 р. було 
вжито заходи з організації ремонту і модерні
зації плавзасобів, навігаційного обладнання 
та берегових об’єктів, визначено відповідність 
технічного стану корпусів суден, вузлів, деталей, 
механізмів та обладнання, а також удосконалено 
технологічний процес при дефектуванні і ремонті 
плавзасобів, а саме:

■  розроблено, введено в дію і впроваджено 
до системи управління якістю методики 
технологічних процесів: Методику з ор
ганізації ремонту і модернізації флоту, 
КВ4.2.022.4.052018; Методику випробуван  
ня суднового устаткування, КВ4.2.0
22.4.042018; Методику і програму вимірю
вань ПМВ2 для вимірювальної електро
технічної лабораторії КВ4.2.022.4.072018; 
Методику вимірювання струму короткого 
замикання у ланцюзі петлі «фазануль» 
для вимірювальної електротехнічної ла
бораторії, КВ4.2.022.4.032018; Методику  
і програму випробувань ПМВ1 електродви
гунів для вимірювальної електротехнічної 
лабораторії, КВ4.2.022.4.062018;

■  проведено атестацію десяти спеціалістів
зварників на допуск до робіт з ручного 

Відновлюємо флот власними силами

Ігор КУДЛІНСЬКИЙ, начальник служби флоту
ФДУ «Дніпровський район Держгідрографії»
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дугового зварювання покритим електро
дом і трьох зварників – способом газового 
зварювання;

■  проведено сертифікацію компетент
ності фахівця (2й рівень кваліфікації)  
з неруйнівного контролю (ультразвуково
го, візуальнооптичного, капілярного) про
дукції суднобудування (10й промисловий 
сектор);

■  атестовано трьох фахівців згідно з прави
лами ТЕЕК і ПБЕЕС, Правил улаштування 
електроустановок споживачів (підтвер
дження групи допуску електробезпеки).

Крім цього, ФДУ «Дніпровський район 
Держгідрографії» успішно пройшла огляд, 
що його проводило державне підприємство 
«Класифікаційне товариство Регістр судноплав
ства України» з підтвердження Свідоцтва про 
визнання, Свідоцтва про відповідність підпри
ємства і Свідоцтва про акредитацію випробної 
лабораторії відповідно до вимог Регістру судно
плавства України (РСУ). Під час огляду інже
нерінспектор РСУ В. Алєхнович пересвідчився 
у тому, що персонал філії має відповідні освіту, 

професійну і спеціальну підготовки, кваліфіка
цію, а сама філія забезпечена усім відповідним 
обладнанням та засобами, атестованими в уста
новленому порядку. Проте, мали місце і незначні 
зауваження з боку інспектора, які стосувалися 
процедури схвалення технічної документації 
філії, за якою здійснюється діяльність у заявленій 
галузі.

На підставі результатів огляду і випробу
вань було зроблено висновок, що за діяльністю 
ФДУ «Дніпровський район Держгідрографії» 
може бути установлений нагляд з боку Регістру 
судноплавства України. А це означає, що філія 
пройшла перевірку на відповідність виконувати 
такі роботи як:

■  вимірювання товщини корпусних кон
струкцій на суднах під наглядом інспектора 
Регістру;

■  побудова, переобладнання, модернізація та 
ремонт об’єктів технічного нагляду (суден, 
корпусних конструкцій, суднового облад
нання, виробів тощо), зокрема корпусів  
і корпусних конструкцій, суднових голов
них і допоміжних двигунів внутрішнього 
згоряння, гвинторульового комплексу, 
суднових систем;

■  ремонт, монтаж та пусконалагоджувальні 
роботи електрообладнання та обладнання 
автоматизації;

■  діагностика електрообладнання та об
ладнання автоматизації (вимірювання 
опору ізоляції суднових електродвигунів, 
суднових кабелів, вторинних ланцюгів  
та електрообладнання);

■  діагностика пристроїв, установок, механіз
мів, обладнання, корпусних конструкцій  
і інших об’єктів технічного нагляду.

Сьогодні державна установа «Держ
гідрографія» докладає чимало зусиль не тільки 
для будівництва нових сучасних гідрографічних 
суден, а й приділяє належну увагу наявним вже 
немолодим спеціалізованим плавзасобам уста
нови. І кращим підтвердженням цього є робота 
ФДУ «Дніпровський район Держгідрографії»  
з відновлення власних плавзасобів. У філії впев
нені, що потенціал таких суден ще далеко не ви
черпаний і вони можуть якісно нести свою вахту. 
Тож до реалізації завдань з НГЗ судноплавства  
у 2021 році флот філії буде повністю готовий!

Чинний сертифікат фахівця  
з неруйнівного контролю
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Ось і добігає до свого логічного кінця 
рік Щура. І, напевно, цей рік був одним  

з найважчих як для України, так і кожного  
з нас за останні кілька років. Тому нікого  
не здивує, а радше знайде підтримку твердження, 
що цей непередбачуваний, повний несподі
ванок і переживань високосний 2020 рік на
решті закінчується. А це означає, що до наших 
домівок незабаром завітає новий 2021 рік, рік 
Металевого Бика, рятувальний білий вогник 
якого має принести нам надію на стабільне 
і прогнозоване майбутнє. Принаймні всі ми 
завжди очікуємо від нового року більше  
позитивних змін у житті.

На що ж насправді сподіватися і кому най
більше поталанить у прийдешньому році, події 
якого розгортатимуться під протекторатом Бика, 
читайте далі.

Наступний після високосного рік обіцяє 
бути спокійним, адже тотем його впевнений у 
собі, а тому чекати сильних потрясінь від нього 
не варто. Бик є рішучим, вольовим, а мудрість 
допомагає йому залишатися холоднокровним  
та адекватно реагувати на стресові ситуації. Хоч 
він є досить стриманою твариною, проте дратувати 
Бика не бажано – заспокоїти його буде практично 
неможливо, поки він сам цього не забажає. Краще 
здобути прихильність і дружелюбність Бика через 
працю над собою, гармонійні відносини і сумлін
ну роботу. А попрацювати цього року доведеться  
навіть тим, хто не дуже охочий до роботи,  
бо працьовитий Бик не любить ледарів.

Щодо бізнесу і фінансів рік буде сприятли
вим, адже його господар гідний і надійний парт
нер, а фінансове благополуччя залежатиме тільки 
від власної працьовитості. Проте любов Бика 

Символ 2021 року –  
Білий Металевий Бик
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до консерватизму і небажання впускати зміни 
до свого життя можуть нашкодити компаніям, 
що динамічно розвиваються, тому їх керівникам 
варто прислухатися до свого внутрішнього голо
су і фахівців, щоб віднайти оптимальний шлях 
для розвитку свого бізнесу. Бик не вірить у швид
ке збагачення і йде до успіху власною дорогою, 
де всього домагається наполегливою працею. 
Рік буде дуже вдалим і для кар’єрного зростан
ня. Людей, яких не лякає відповідальність і які  
не зупиняються перед труднощами, а сміливо 
йдуть вперед і долають всі перепони на своєму 
шляху, чекає заслужена винагорода.

Що стосується особистого життя, то 2021й 
рік загалом не найкращий час для пристрасних 
романів. Рік несе удачу тим, хто прагне серйоз
них та стабільних стосунків і домашнього затиш
ку, а прихильників легковажності чекає велике 
розчарування. Тільки високі почуття можуть 
змусити Бика забути про свій егоїзм і впустити 
у своє життя справжнє кохання. І тим, хто мріє 
створити сім’ю, обов’язково посміхнеться удача. 
Варто в цьому році якнайбільше уваги приділити 
своїй сім’ї. Бик – стадна тварина. Ті, хто вміло 
балансує між роботою і сім’єю, сміливо можуть 
розраховувати на приємний бонус – розуміння 
з боку своїх рідних, їхню підтримку, а також на 
кар’єрне зростання і грошову стабільність. 

Тож працюйте, не намагайтеся встигнути 
геть усе, не змінюйте кардинально звичний спосіб 
життя. Рік Бика – це час, щоб зібратися з думками 
і вибудувати фундамент для нових проєктів.

Як зустрічати Новий рік
Як зазначалося вище, Бик – тварина кон

сервативна, тому найкращим варіантом зустрічі  
нового 2021го року буде сімейне свято. 
Зустрічайте Новий рік у сімейному колі і з близь
кими друзями. Нехай це буде затишна домашня 
вечірка, де всі почуватимуться легко і комфортно.

Яке вбрання обрати
До вибору святкового вбрання слід підхо

дити ретельно. Хоча символ року і прихильник 

домашнього затишку, однак це не означає, що 
зустрічати Новий рік 2021 можна у звичному до
машньому одязі. Господар року не образиться, 
якщо його зустрічатимуть в ефектній брендовій 
сукні. У самій назві – Білий Металевий Бик – 
ховається підказка, яку колірну гамму слід 
підібрати для новорічної ночі. Жінки можуть 
обрати легкі сукні будьякого світлого відтінку: 
білого, молочного, кремового, бежевого, сірого, 
світложовтого, сірокоричневого, сріблястого, 
попелястого, пісочного. Чоловікам варто обрати 
світлі штани або джинси у поєднанні з яскравим 
піджаком, сорочкою або пуловером з новорічним 
принтом. Жіночі і чоловічі вечірні образи вдало 
доповнять блискучі або контрастні аксесуари. 
Головне, утриматися від червоної гами кольо
рів, бо можна розгнівати Бика. При оздобленні  
помешкання бажано використовувати природний 
матеріал – дерево, метал, камінь.

Частування
Перед святкуванням Нового року астрологи 

радять добре продумати меню святкової вечері. 
На новорічному столі має стояти проста їжа 
рослинного походження: салати з морської або 
квашеної капусти, моркви, буряка, різні соління. 
До смаку Бикові стане картопля з м’ясом, звичні 
зимові салати, овочі, фрукти, а також злакові, 
молоко і сир. Важливо не ставити на стіл страви з 
яловичини, телятини. Недоречним будуть і екзо
тичні та морські делікатеси (устриці, креветки), 
які можуть образити символа року. Серед напоїв 
варто зупинитися на морсах, натуральних соках, 
компотах, ягідних настоянках. Про десерт також 
не забувайте: Бик любить солодке і чекатиме його 
на святковому столі.

З Новим роком  
та Різдвом Христовим!

З повагою та найкращими побажаннями 
редакційна колегія журналу  

«Вісник Держгідрографії»
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НАШ КАЛЕНДАР
(I–II КВАРТАЛИ 2021 р. – витяг)

01.01	 Новорічне свято

08.03	 Міжнародний жіночий день

01.05	 День праці

09.05	 День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

28.06	 День Конституції України

02.02	 Всесвітній день водно-болотних угідь

13.02	 Всесвітній день радіо

19.02	 Всесвітній день захисту морських ссавців (День кита)

21.02	 Міжнародний день рідної мови

14.03	 Міжнародний день річок

20.03	 Міжнародний день астрології

21.03	 Міжнародний день лісів

22.03	 Всесвітній день водних ресурсів.

	 День Балтійського моря

23.03	 Всесвітній день метеорології

16.04	 Водопілля (День Водяного)

17.04	 День довкілля

18.04	 День пам’яток історії та культури

23.04	 Всесвітній день книги і авторського права

28.04	 Всесвітній день охорони праці

29.04	 День українського моря

02.05	 Всесвітній день тунця

03.05	 День Сонця

13.05	 День матері

15.05	 День Південного Бугу

29.05	 День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження

01.06	 Міжнародний день захисту дітей

05.06	 Всесвітній день охорони навколишнього середовища

06.06	 День працівників водного господарства України

08.06	 Всесвітній день океанів

17.06	 Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою

23.06	 День державної служби

25.06	 Міжнародний день моряка

27.06	 Міжнародний день рибальства

29.06	 Міжнародний день Дунаю

Професійні та неофіційні свята

Офіційні державні свята



06.01	 Святвечір (або ніч перед Різдвом)

07.01	 Різдво Христове

19.01	 Водохреща – свято Богоявлення Господнього

15.02	 Стрітення Господнє

15.03	 Початок Великого посту

30.03	 День преподобного Олексія (Теплого Олекси)

07.04	 Благовіщення Пресвятої Богородиці

01.05	 Кінець Великого посту

02.05	 Світле Христове Воскресіння. Великдень

22.05	 День святителя Миколи Чудотворця (Літнього Миколи)

10.06	 Вознесіння Господнє

20.06	 День Святої Трійці. П’ятидесятниця

22.01	 День Соборності України

27.01	 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

29.01	 День пам’яті героїв Крут

15.02	 15 років тому Центр навігаційно-гідрографічної інформації розпочав свою роботу  

 як структурний підрозділ державної установи «Держгідрографія» (2006)	

20.02	 День Героїв Небесної Сотні

26.02	 День кримського спротиву російській окупації

17.03	 500 років від дня відкриття Фернаном Магелланом Філіппінських островів (1521)

16.04	 235 років від дня народження Джона Франкліна (1786–1847), британського 

 полярного дослідника, офіцера Королівського військово-морського флоту Великої Британії.  

 Зробив значний внесок у картографування північного узбережжя Північної Америки

25.04	 100 років тому за ініціативи Князя Монако Альберта І було створено  

 Міжнародне гідрографічне бюро (1921)

26.04	 День Чорнобильської трагедії (1986)

27.04	 230 років від дня народження Семюела Морзе (1791–1872), американського винахідника  

 і художника. Найбільш відомий винаходами електромагнітного пишучого  

 телеграфу і коду Морзе

08.05	 День пам’яті та примирення (пам’яті жертв Другої світової війни  

 та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни)

03.06	 90 років від дня народження Дмитренка Віталія Павловича (1931),  

 українського агрометеоролога, кліматолога, доктора географічних наук,  

 автора понад 300 наукових статей,  низки навчальних посібників,  

 7 монографій, 33 підручників, 2 тематичних словників.  

 Нагороджений знаком «Почесний працівник гідрометслужби України»

22.06	 День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

23.06	 130 років від дня народження Виржиківського Романа Романовича (1891–1937), 

 українського гідрогеолога, дослідника підземних вод, родовищ фосфоритів  

 і цементної сировини. Відомий тим, що склав перші геологічні карти Поділля і Молдавії

Пам’ятні дати та визначні події 

Православні свята


