
Морські та річкові води Миколаївщини 
утворюють морські ворота України. Тут 
активно експлуатуються водні транспортні 
шляхи та об’єкти водно-транспортної 
галузі — судноплавні канали (зокрема, 
Бузько-Дніпровський Лиманний канал 
та його якірні стоянки), гідротехнічні 
споруди портів і портопунктів. Крім 
того, узбережжя Чорного моря і бере-
ги річок Південний Буг та Інгул ви-
користовуються як рекреаційні зони, 
а прісна річкова вода за допомогою на-
сосних станцій подається для штучного 
зрошення сільськогосподарських угідь 
Миколаївської області. Ще однією фор-
мою використання морських і річкових 
акваторій є скидання у них води з очисних 
споруд прибережних населених пунктів. 

Активна експлуатація акваторій 
Миколаївщини відбувається на тлі наступ-
них чинників, які необхідно враховувати 
при організації робіт:

моніторинг гідрофізичних і гідро-
хімічних параметрів водного середо-
вища як робочої зони, де виконуються 
транспортні операції;

контроль технічного стану гідро-
технічних споруд, які розташовані на вка-
заних акваторіях;

очищення акваторій від вибухонебез-
печних предметів, які утворюють загрозу 
життю людей і судноплавству.

Указані чинники належать до ключо-
вих, оскільки регламентуються низкою 
постанов Уряду України та галузевих  про-
грам і, таким чином, належать до завдань 
загальнодержавного значення [12–14]. 
При цьому найбільшу загрозу утворює 
третій чинник — очищення акваторій від 
вибухонебезпечних предметів, оскільки 
на дні водойм Миколаївщини знаходяться 
затонулі судна часів Великої Вітчизняної 
Війни зі зброєю на борту, а також затопле-
на зброя повоєнних років [11].

Протягом останніх років науковці 
Національного університету кораблебу-
дування ім. адм. Макарова (НУК) спільно 
з фахівцями Державної служби з надзви-
чайних ситуацій України в Миколаївській 
області (ДСНС) ретельно вивчали ри-
нок підводних робіт на Миколаївщині, 
у результаті чого було сформовано 
наступні види підводно-технічних робіт, 
потенційно найбільш затребуваних 
миколаївськими організаціями:

пошук, ідентифікація (розпізнавання) 
та супровід операцій по знешкоджен-
ню затонулих вибухонебезпечних 
об’єктів (потенційний користувач — Го-
ловне управління (ГУ) ДСНС України 
в Миколаївській області);

обстеження та супровід ремонтних 
водолазних робіт на поливних насосних 
станціях Миколаївщини (потенційний за-
мовник — Миколаївське обласне вироб-
ниче управління меліорації і водного го-
сподарства);

обстеження причальних споруд портів 
і портових акваторій Миколаєва та області 
(потенційний замовник — організації 
Мінінфраструктури України);

обстеження глибоководних випуск-
них колекторів міських очисних споруд 
(потенційний замовник — Миколаївський 
міськвиконком та мерія Миколаєва);

природоохоронні обстеження р. Півден-
ний Буг та інших акваторій (потенційний 
замовник — Управління екології та при-
родних ресурсів Миколаївської обл-
держадміністрації);

обстеження гідротехнічних споруд — 
дамб, гребель, каналів, автомобільних 
і залізничних мостів (потенційний за-
мовник — організації Мінінфраструктури 
України та приватні підприємства);

обстеження підводних трубо-
проводів — переходів через річки та інші 
водойми, аміакопроводів, водоводів тощо 
(потенційний замовник — підприємства, 
які експлуатують зазначені об’єкти);

обстеження підводної частини суден 
на плаву для пред’явлення Регістру без 
докування (потенційний замовник — суд-
новласники);

обстеження якірних стоянок та суд-
ноплавного фарватеру Бузько-Дніпров-
ського лиманного каналу (потенційний 
замовник — ДП «Дельта-Лоцман»);

обстеження донної поверхні міських 
пляжних зон (потенційний замовник — 
Миколаївський міськвиконком та мерія 
Миколаєва);

обстеження та інспекція технічного 
стану свердловин питної води (потен-
ційний замовник — Миколаївський міськ-
виконком та мерія Миколаєва, приватні 
підприємства);

пошук зниклих людей та транспор-
тних засобів на р. Південний Буг, Інгул, 
а також на інших водоймах Миколаївщини 



об’єктів, обстеження значних площ донної поверхні 
та відеодокументування отриманих результатів. 

Крім того, для виконання сформованого переліку 
підводно-технічних робіт для Миколаївщини вияви-
лось перспективним використання низки створених 
раніше приладів і систем морського застосування — 
системи автоматизованого картографування донної 
поверхні, комплексу для здрібнювання твердих дон-
них ґрунтів тощо [1, 3, 5, 15].

На рис. 1 показано зовнішній вигляд основно-
го підводно-технічного обладнання, яке було залу-
чене для виконання вказаного переліку підводно-
технічних робіт.

Для ефективного використання парку МТПА 
в університеті було створено спеціальний науково-
експедиційний підрозділ — морську лабораторію 
«Дельта», до складу якої увійшли два судна НУК — 
науково-дослідне судно «Дельта» та катер «Альфа» 
(рис. 2).

Визначальний внесок в організацію ново-
створеного спеціалізованого науково-виробничого  

(потенційні користувачі — обласні управління МВС 
України, СБУ України та ін.).

Для успішної реалізації зазначеного переліку 
підводно-технічних робіт на акваторіях Миколаївщини 
у рамках договору про творчу співдружність між 
НУК та ГУ ДСНС, починаючи з 2010 року було за-
проваджено інноваційну програму «Підводні апа-
рати НУК — на службу Миколаївщині». Головна 
ідея програми — залучення науково-технічних 
здобутків НУК у галузі підводної робототехніки, 
які у попередні роки успішно за кордоном (Росія, 
Китай, В’єтнам) та за межами Миколаївщини 
(Міноборони України, Мінпаливенерго України та 
ін.), до розв’язання актуальних завдань Південного 
регіону України [10]. У першу чергу, вбачалось знай-
ти застосування малогабаритним телекерованим 
підводним апаратам (МТПА) проектів «Інспектор» 
та «Софокл», які було запроектовано і створено на-
уковцями Науково-дослідного інституту підводної 
техніки НУК у 2007 – 2008 рр. Ці апарати найбільш 
вдало вписувались у завдання пошуку підводних 

Рис. 2. Судна-носії підводної техніки НУК: а) — науково-дослідне судно «Дельта»; б) — катер «Альфа» водотоннажністю 127 т

Рис. 1. Підводна техніка виробництва НУК, яка використовується при виконанні підводно-технічних робіт на акваторіях 
Миколаївщини: а) — пошуково-обстежувальний самохідний МТПА проекту «Інспектор»; б) — пошуково-маніпуляторний 
самохідний МТПА проекту «Софокл»; в) — пошуково-маніпуляторний самохідний МТПА «КНПА» (проект); г) — 
пошуковий буксируваний МТПА проекту «Планер»; д) — опускний відеокомплекс для обстеження важкодосяжних 
підводних приміщень; е) — портативний мобільний комплекс для картографування донної поверхні
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Протягом 2011 року було проведено дві експедиції: 
по обстеженню аварійного глибоководного випуску 
очисної споруди м. Миколаєва на р. Південний Буг 
(замовник — Управління з надзвичайних ситуацій 
Миколаївського міськвиконкому); по обстеженню 
акваторії острова Березань на предмет виявлення 
боєзапасів часів Великої Вітчизняної війни. Під час 
виконання пошукових робіт вперше було застосо-
вано одночасно два МТПА, що суттєво підвищило 
продуктивність морських робіт і скоротило загальну 
тривалість експедиції.

Деякі результати обстеження акваторії острова 
Березань, виконані з борта науково-дослідного судна 
«Дельта» під загальним керівництвом фахівців ГУ 
ДСНС, наведені на рис. 6.

Протягом 2012 – 2014 рр. морська лабораторія 
«Дельта» НУК під керівництвом та за участю ГУ 
ДСНС виконувала доручення Миколаївської ОДА 
по обстеженню стану корпусу суховантажного судна 
«Василий Шукшин», яке затонуло у серпні 2012 р. 
на акваторії ДП «Суднобудівний завод імені 61 Ко-
мунара». Було виконано три підводних обстежен-
ня з організацією підводно-технічних робіт МТПА 
під кригою. У результаті виконаних обстежень 
було знайдено та задокументовано місця ушко- 
джень корпусу судна, які призвели до його загибелі, 
а також обстежено значну ділянку донної поверхні 
на предмет знаходження вибухонебезпечних  
предметів.

Деякі результати обстежень суховантажного суд-
на «Василий Шукшин» наведені на рис. 7.

комплексу для виконання підводно-технічних робіт 
на Миколаївщині зроблено Головним управлінням 
Державної служби з надзвичайних ситуацій 
у Миколаївській облсті, де було виділено необхідне 
кадрове та організаційно-технічне забезпечення для 
спільного виконання підводно-технічних робіт:

групу піротехнічних та спеціальних водолазних 
робіт;

автомобільний та водний транспорт для опе-
ративної доставки МТПА на задану акваторію (рис. 3).

Уже в 2009 р. було успішно проведено дві підвод- 
ні експедиції: першу — по обстеженню технічного 
стану гідротехнічної споруди насосної станції 
с. Ковалівка та другу — пошук затонулого транспорту 
на міській акваторії р. Південний Буг (рис. 4).

Найбільш значуща морська підводна експедиція 
була проведена восени 2010 року за замовленням і під 
безпосереднім керівництвом ГУ ДСНС (тоді — Голов-
ного управління МНС України в Миколаївській області). 
Протягом восьми діб було обстежено три значні за 
площами морські акваторії у районі Кінбурнської коси 
та Ягорлицької затоки, у результаті чого було вияв-
лено, обстежено і задокументовано велику кількість 
вибухонебезпечних об’єктів — боєприпасів великої 
руйнівної сили, які становили загрозу судноплавству 
та життю людей. Було складено карти розташуван-
ня вибухонебезпечних предметів на ґрунті, на основі 
яких фахівцями ГУ ДСНС було вилучено біля двох 
тисяч вибухонебезпечних предметів (артилерійських 
снарядів, авіаційних та глибинних бомб).

Деякі результати експедиції наведено на рис. 5.

Рис. 4. Виконання інспекційних та пошукових робіт за допомогою МТПА: а) — МТПА «Інспектор» обстежує підводну 
частину насосної станції; б) — виявлене ушкодження направляючої шандори насосного агрегата; в) — виявлення 
затонулого об’єкта (ЗО № 3) за допомогою встановленого на МТПА гідролокатора кругового огляду

Рис. 3. Транспортні засоби ГУ ДСНС для мобільної доставки групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт
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Рис. 6. Результати обстеження донної поверхні акваторії острова Березань: а) — карта обстеження акваторії; б) — два 
МТПА проекту «Інспектор» на палубі судна «Дельта»; в) — пост енергетики і групового керування двома МТПА; г) —  
затонула морська якірна міна; д) — затонулий контейнер; е) — снарядні ящики на палубі затонулого судна

Рис. 5. Результати пошуку вибухонебезпечних предметів на Кінбурнській косі та Ягорлицькій затоці: а) — загальна схема 
організації підводного пошуку; б) — карта району пошуку; в) — протипіхотні міни на морському дні Ягорлицької затоки; 
г) — снаряди на затонулому кораблі; д) — фахівець групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт ГУ ДСНС 
виконує підйом виявленого  за допомогою МТПА артилерійського снаряда; е) — глибинна бомба, виявлена за допомогою 
МТПА та піднята на поверхню фахівцями ГУ ДСНС
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сок у реалізацію державних завдань щодо захисту на-
селення й акваторій від надзвичайних ситуацій тех-
ногенного характеру. 

Наукові та прикладні результати співпраці НУК 
та ГУ ДСНС доповідались на престижних наукових 
форумах [2, 4, 6 – 9] та були визнані як суттєвий вне-

Рис. 7. Обстеження суховантажного судна «Василий Шукшин»: а) — ручний спуск ТНПА під кригу над затонулим судном; 
б) —  занурення МТПА; в) — підготовка до спільного занурення водолаза ГУ ДСНС і МТПА; г) — початок розлому на 
палубі судна; д) — розлом правого борту; е) — тріщина у корпусі по лівому борту
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Технические характеристики судна: длина 13,6 м; 
ширина 3,25 м; высота надводного борта 1,05 м; осад-
ка 1 м; водотоннажность 13,1 т; скорость 14 уз.; даль-
ность плавания 1200 км; автономность 6 сут.; количе-
ство пассажиров – 10 чел.; экипаж – 2 чел.

Технические характеристики судна: длина 25 м; 
ширина 5,6 м; высота надводного борта 5,6 м; осадка 
2,6 м; водотоннажность 127 т; скорость 9 уз.; автоном-
ность 6 сут.; количество пассажиров – 7 чел.; экипаж – 
8 чел.
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