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Лоція відкоригована за повідомленнями мореплавцям державної установи 

"Держгідрографія" Державного департаменту морського і річкового транспорту 
Міністерства транспорту України по випуск № _________________ та Головного 
управління навігації та океанографії Міністерства оборони РФ по випуск 
___________________ . 

Відомості про зміни, що відбулися після зазначених дат, публікуються у 
подальших випусках повідомлень мореплавцям держустанови "Держгідрографія" 
Державного департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту 
України. 

З виходом даної лоції вважати непридатною для навігаційних цілей на води 
України Лоцію Чорного моря (№ 1244), ГУНіО МО РФ, 1996 р. та Лоцію Азовського 
моря (№ 1243), ГУНіО МО РФ, 1995 р. 
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ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

1. Відомості, наочно подані на морських картах або детально викладені в 
інших посібниках для плавання, у лоціях докладно не наводяться. У зв'язку з цим: 

- відомості про засоби навігаційного обладнання обмежуються вказівками на 
їх наявність і положення; 

- відомості про навігаційні небезпеки, розташовані неподалік від фарватерів, 
якірних місць і шляхів звичайного проходження суден, подано в загальних 
характеристиках без деталізації; 

- координати трас підводних кабелів і трубопроводів, а також меж районів, 
небезпечних через міни, і режимних районів не подано (наводяться тільки 
відомості про наявність таких об'єктів і районів);  

- не подано опис фарватерів, спеціально призначених для проходження суден 
через райони з мінною небезпекою. 

2. На надійність місця розміщення віх і буїв, а також на постійність характеру 
вогнів плавучих застережних знаків повністю покладатися не можна. 

Також варто враховувати, що відомості тимчасового характеру, які стосуються 
засобів навігаційного обладнання й оголошені в тимчасових повідомленнях 
мореплавцям тільки для коректури карт, до лоції не вміщено. 

3. У зв'язку із затримкою надходження до державної установи 
«Держгідрографія» Державного департаменту морського і річкового транспорту 
Міністерства транспорту України інформації з питань мореплавства від Росії та 
Румунії мореплавцям при плаванні слід дотримуватись обережності, а за потреби –
уточнювати окремі відомості, поміщені у лоції, звертаючись до відповідних 
компетентних органів. 
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ЗВЕРНЕННЯ ДО МОРЕПЛАВЦІВ 

Для підтримування на сучасному рівні карт, лоцій, режиму плавання, 
обов'язкових постанов по морських і рибних портах та інших посібників для плавання 
державна установа «Держгідрографія» Державного департаменту морського і річкового 
транспорту Міністерства транспорту України просить мореплавців надавати відомості: 

- про нововиявлені небезпеки для мореплавства (банки, обмілини, скелі, 
вулканічні утворення тощо); 

- про випадки розбіжності відомостей, поміщених на картах, у лоціях та інших 
посібниках для плавання, з місцевістю; 

- про бажаність нанесення на карти примітних пунктів, об'єктів та інших 
відомостей, які можуть полегшити визначення місцезнаходження судна і забезпечити 
безпеку мореплавства. 

При повідомленні даних про небезпеки слід точно вказувати їх координати. 
При посиланні на книжкові джерела необхідно вказувати рік видання книг і їх 

сторінку. При посиланнях на карти і повідомленні географічних координат слід 
вказувати номер карти, якої стосуються дані, що повідомляються, та рік її друку. 

Відомості належить надсилати за адресою: 
Державна установа «Держгідрографія»  
вул. Електриків, 26, м. Київ, 04176, Україна  
Тел. (044) 467-40-77, факс (044) 416-40-68, 467-60-74  
e-mail: dudg@i.kiev.ua. 

 
_________________ 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

Відстані виражено у морських милях (1 миля = 1852 м), кабельтових (1 кбт = 
0,1 милі) або метрах. 

Висоти природних об'єктів (гір, пагорбів, островів, скель тощо) подано від рівня 
моря, прийнятого на картах даного району для відліку висот. 

Висоти споруд зазначено від їх основи; якщо висота споруди подається від рівня 
моря, то про це говориться окремо. 

Глибини подано від рівня, який на картах відповідного району прийнято за нуль 
глибин. 

Напрямки подано істинні у градусах або румбах. 
Сектори освітлення. Напрямки меж секторів освітлення у градусах подані від 

джерела світла і відраховуються за годинниковою стрілкою. 
Напрямки створів подано подвійні: перший – з моря (від переднього знака до 

заднього), другий – з берега. 
Дальність виявлення радіолокаційних орієнтирів вказується для умов 

нормальної радіолокаційної спостережуваності. 
Координати пунктів подано наближені; довгота пунктів зазначена від Ґринвіча. 

Координати, наведені в дужках, завжди стосуються об'єкту, після якого їх поміщено. 
Час подано за Міжнародною системою поясного часу. При перебуванні суден на 

рейдах і у портах використовується час, там запроваджений. 
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З усіх морів воно за своєю 
природою найдивовижніше. 

Геродот 

 
ЧОРНЕ МОРЕ 
Загальний огляд 

НАВІГАЦІЙНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС 

Загальні відомості. У даній лоції подано опис берегів Чорного моря, а також 
Дністровського, Березанського, Дніпровського лиманів і лиману Сухий, гирла річки 
Південний Буг до порту Миколаїв і гирла річки Дніпро до порту Херсон.  

Чорне море – середземне море Атлантичного океану – є найсхіднішим з його 
морів і являє собою витягнуту із заходу на схід глибоку водойму між Європою та 
Малою Азією. Площа Чорного моря становить 420 300 км2. Найбільша довжина 
Чорного моря по паралелі 42°30' північної широти від вершини Бурґаської затоки до 
Кавказького берега північніше рейду Редут-Кале близько 610 миль; найбільша 
ширина між мисом Очаківський і мисом Баба (41°17' N, 31°24' Е) приблизно 
330 миль. У найвужчій частині південний край Кримського півострова, мис Сарич, 
віддалений від мису Керемпе (42°01' N, 33°20' Е) на Анатолійському березі всього на 
142 милі.  

Кримський півострів, який найбільше врізається у море з півночі, і 
виступаючий у середній частині південний берег поділяють Чорне море на дві 
частини: західну і східну. На північному сході Чорне море з'єднане з Азовським 
морем мілководною Керченською протокою, через яку прорито канал для великих 
суден, а на південному заході протокою Босфор сполучається з Мармуровим морем і 
далі протокою Дарданелли – з Егейським і Середземним морями. 

Чорне море для країн, береги яких воно омиває, має велике економічне 
значення. Через нього пролягають шляхи, що з'єднують його порти з портами 
Середземноморського регіону. 

Плавання по Чорному морю особливих труднощів не викликає, тому що 
небезпеки знаходяться поблизу берегів. На підходах до великих портів і до протоки 
Босфор через зростаючу інтенсивність руху суден слід дотримуватись обережності. 

При плаванні поблизу берегів для визначення місця перебування можна 
використовувати гори, миси, різні будівлі, а у відкритому морі – радіонавігаційні, 
астрономічні і космічні засоби. 

Береги Чорного моря належать Україні, Російській Федерації, Республіці 
Ґрузія, Турецькій Республіці, Республіці Болгарія та Румунії.  

Перша Лоція Чорного моря побачила світ у 1851 р. Матеріалами для неї були 
опис берегів Чорного моря, зроблений у 1825 р. експедицією Є. П. Манганарі; опис, 
здійснений у 1847 р. командирами тендерів Г. І. Бутаковим та І. А. Шестаковим, 
згодом відомими адміралами, і Лоція Східного берега Чорного моря, підготовлена 
прапорщиком Таришкіним. Лоція 1851 р. є капітальною працею, яка не втратила 
свого значення до наших днів. 

Наступні перевидання лоції здійснювалися у 1867, 1892, 1903 та 1915 роках і 
були, по суті, повторенням першого видання з необхідними змінами і 
доповненнями. Пізніше Лоція Чорного моря перевидавалася ще дванадцять разів. 
Дане видання лоції на води України є першим. 
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Береги Чорного моря характеризуються великою розмаїтістю. Тут є високі, 
виняткової краси гори, великі низовини та одноманітні, ледь горбисті рівнини. 
Поряд з ділянками, вкритими багатою субтропічною рослинністю, можна зустріти 
ділянки, що зовсім позбавлені будь-якого рослинного покриву. 

Береги Чорного моря майже на всій протяжності піддаються постійній зміні. 
Хвилювання моря в одних місцях руйнує берег і вирівнює його обриси, в інших – 
накопичує наноси, утворюючи нові ділянки суші та змінюючи рельєф материкової 
обмілини. 

Значному руйнуванню піддаються миси та ділянки берега, що виступають в 
море; хвилювання моря і прибійний потік постійно вирівнюють берегову лінію. 

Загальне розмивання і відступ берегів уповільнюється в районах гирл річок з 
інтенсивним твердим стоком наносів; у дельтах великих річок (Дунай, Дніпро, 
Дністер) у період паводків відмічається нарощування наносів до 10 м. 

Від дельти річки Дунай до Севастопольської бухти порівняно невисокий 
берег являє собою порізаний балками степ, який місцями закінчується біля моря 
червонуватими обривами, а місцями – низькими піщаними смугами суші, так 
званими пересипами, які відокремлюють від моря великі солоні озера і лимани. 
Особливо багато лиманів на північно-західному березі Чорного моря від гирла річки 
Дунай до гирла річки Дніпро. Одні лимани зовсім відокремлені від моря, інші – 
часом сполучаються з ним. Але є лимани, що мають постійний вихід до моря. До 
них належать лимани, що утворилися у гирлах багатоводних річок Дністер, 
Південний Буг і Дніпро; вода в них майже прісна. Постійний вихід до моря має 
також лиман Сухий. Весь північно-західний берег моря обробляється під посіви. 
Поблизу міст і селищ багато садів; лісосмуги видніються по всьому північно-
західному березі. 

Південно-західний берег Кримського півострова до Севастопольської бухти 
невисокий, обривистий; він складається з порід червоного кольору. В порту 
Севастополь – обриви жовтого кольору. Цей берег майже позбавлений рослинності і 
являє собою одноманітну плоску рівнину. Біля самого берега тут є кілька озер, 
більшість з яких солоні. Найглибоководніше з них – озеро Донузлав – має вихід у 
море. 

У північно-західній частині Чорного моря найінтенсивнішому руйнуванню 
піддаються береги на ділянці від мису Бурнас (45°49' N, 30°09' Е) до маяка Будаки: 3 - 6 м на 
рік, у районі маяка Санжійський – до 2 м на рік, на ділянці від Дністровського лиману до 
Одеської затоки і далі на схід від Одеської затоки до входу в гирло річки Південний Буг – 
0,5 - 1 м на рік, у районі селища Залізний Порт і в південно-східній частині Джарилгацької 
затоки – 2,5 - 3 м на рік, берег біля основи Бакальської коси (45°46' N, 33°10' Е) – 3 - 4 м на 
рік, у районі маяка Євпаторійський – 2 - 2,5 м на рік (на ділянці від міста Саки до входу в 
Севастопольську бухту – 1,5 - 2 м на рік). 

На схід від Севастопольської бухти берег помітно підвищується. Вздовж 
всього південного берега Кримського півострова від мису Фіолент до порту 
Феодосія спочатку трьома, а потім двома паралельними хребтами простягаються 
Кримські гори. Південний, найвищий хребет, що носить назву пасма Яйла, ближче 
до моря обривається майже прямовисними скелями. У деяких місцях (біля мису 
Сарич та вершини Ялтинської затоки) гори дещо відступають від берега і їх схили 
стають більш пологими. Далі на схід основний хребет Кримських гір відступає від 
берегової лінії і поступово знижується, але схили гір, що біля самого берега, і тут 
обривисті. Найбільш стрімко обриваються до моря миси Меганом та Ай-Фока і 
схили гори Кара-Даг, яка являє собою давно погаслий вулкан. 

Південний берег Кримського півострова багатий на рослинність. Тут є 
рослини, характерні для Балканського півострова і Малої Азії; зустрічаються також 



 15 

окремі середземноморські види; є рослини, притаманні лише Кримським горам. 
Нижня частина схилів гір до висоти 300 - 320 м багата на вічнозелені рослини, далі 
ростуть листяні та хвойні ліси. Вершини прибережних гір майже безлісі, лише 
подекуди під захистом скель зустрічаються деякі види листяних дерев. На південних 
схилах пасма Яйла розвинута високогірна степова рослинність. Керченський 
півострів, який є східним краєм Кримського півострова, ділиться невисоким 
гірським хребтом на дві абсолютно різні за рельєфом частини: північно-східну і 
південно-західну. Північно-східна частина півострова горбиста; висота окремих 
пагорбів досягає тут 180 - 190 м. Південно-західна частина півострова являє собою 
рівнину, на якій лише місцями зустрічаються невисокі пагорби. Береги 
Керченського півострова майже по всій довжині обривисті.  

Південний і південно-східний береги Кримського півострова, що складаються 
з кристалічних і твердих порід, за винятком зсувних ділянок, руйнуються 
морськими хвилями незначною мірою (до 0,2 м на рік). У районі зсувів біля берега 
лежать кам’яні брили, які захищають берег від розмивання.  

У районі курортних пляжів берег постійно укріплюється і нарощуються 
пляжі, внаслідок чого берегова лінія стабілізована. 

 
СХЕМА РАЙОНУ 

 
 

Південні береги Керченського півострова, хоч і складаються з відносно 
м'яких порід, руйнуються повільно (0,2 - 0,3 м на рік); тут відсутні сильні шторми 
південних напрямків, а берег оточений мілководдям з підводними рифами і 
каменями. 

Береги Чорного моря порізані незначною мірою; великі затоки і бухти тут 
відсутні. Найбільшими є Каркінітська затока, розташована між материковим 
берегом і північно-західним берегом Кримського півострова, та Каламітська затока, 
що заходить у південно-західний берег Кримського півострова. У південний берег 
Кримського півострова вдається досить велика Феодосійська затока. Біля північно-
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східного берега моря, порізаного менше за інші його береги, найбільшою є 
Новоросійська бухта. Біля південного берега найбільшими є Сінопська і Самсунська 
затоки та бухта Ереглі. У західний берег моря заходить досить велика Бурґаська 
затока. Найбільшими з лиманів Чорного моря є Дністровський і Дніпровський. 

Єдиним великим півостровом на Чорному морі, що значною мірою змінює 
загальний напрямок берегової лінії, є Кримський півострів. Він з'єднується з 
материком вузьким Перекопським перешийком, на захід від якого знаходиться 
Каркінітська затока, а на схід, з боку Азовського моря, – затока Сиваш. На схід від 
Кримського півострова відходить Керченський півострів, відмежований від 
Таманського півострова Керченською протокою. 

Найпримітнішими мисами є миси Тарханкут, Херсонес, Сарич, Меганом. 
Під час плавання вздовж чорноморського берега, особливо навпроти ділянок 

з високими, крутими й обривистими берегами, яким притаманні добрі відбиваючі 
властивості, умови радіолокаційного орієнтування є сприятливими. Дані про 
радіолокаційну характеристику берегів, відомості про найпримітніші радіолокаційні 
орієнтири і знімки з екрана радіолокаційної станції зі схемами до них вміщено у 
посібнику «Радіолокаційний опис узбережжя Чорного моря». 

Острови. У Чорному морі острови лежать поблизу берегів; великих островів 
тут немає. Винятком є острів Зміїний, що лежить навпроти дельти річки Дунай за 
19 миль від берега. Глибина в середній частині проходу між берегом та островом 
Зміїний – 27,5 м; небезпек тут не виявлено. Біля входу в Березанський лиман 
знаходиться острів Березань, а біля південного берега моря – острівець Кефкен; за 
своїми розмірами вони менші за острів Зміїний. 

Поблизу північно-західного берега Чорного моря в Тендрівській затоці 
лежить група низьких піщаних островів, які простягаються від берега між 
Дніпровським лиманом і вершиною Каркінітської затоки та відокремлені один від 
одного вузькими мілководними проходами.  

Найбільшими з них є Джарилгацька коса та острів Тендрівська Коса. 
Кілька острівців лежить у Бурґаській затоці. Крім того, поблизу берегів, 

особливо біля південного берега Кримського півострова, наявні великі надводні 
камені та скелі. 

Глибини, рельєф дна і ґрунт. Чорне море являє собою глибоководний 
басейн з крутими схилами. Ізобата 100 м проходить майже скрізь паралельно до 
берега, за 1,5 - 10 миль від нього. Тільки у західній і північно-західній частинах 
моря та біля входу в Керченську протоку ця ізобата відходить на 20 - 30 миль, а 
місцями і на 80 миль від берега. Наймілководнішою є північно-західна частина 
моря. Ізобата 100 м проходить тут майже по прямій лінії від мису Єміне у напрямку 
порту Євпаторія, відокремлюючи великий мілководний район із глибинами, які 
поступово зменшуються на північ. Ізобати 200, 500 і 1000 м паралельні ізобаті 
100 м; через круті зниження дна вони проходять на дуже близькій відстані від неї. 
Ухил дна на цих глибинах місцями досягає 14°. 

Перехід від глибин 1000 м до великих глибин поступовий. Центральна 
частина моря має глибини близько 2000 - 2200 м; найбільша глибина моря становить 
2210 м (43°17' N, 33°28' Е). 

Поблизу берега з обмілинами у рельєфі дна можуть виникати загреби, які 
являють собою підводні вали у вигляді піщаних невисоких пасм, що тягнуться 
паралельно береговій лінії. Кількість підводних валів залежить від розмірів 
прибійної зони: чим ширша прибійна зона, тим більша кількість валів може 
утворитися. У зв’язку з тим, що первісне зародження підводних валів пов'язане з 
критичною глибиною, яка дорівнює подвійній висоті хвилі, для Чорного моря 
утворення цих валів пов'язане з глибинами 4 - 6 м. У прибійній зоні завширшки 
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600 м можуть утворитися три вали: перший – за 100 - 120 м від берега, другий – за 
200 - 250 м від першого, третій – за 400 - 500 м від другого. Висота підводних валів 
може досягати половини первісної глибини, тобто глибина від підошви гребеня буде 
в два рази більшою, ніж над гребенем. Профіль підводних валів асиметричний: схил, 
звернений вбік моря, пологий, а вбік берега – крутий. 

У прибережній смузі моря біля скелястих берегів ґрунт переважно галька і 
гравій, а біля низьких ділянок берега – пісок. На глибинах 20 - 30 м пісок стає 
мулистим, а на ще більших глибинах ґрунт поступово переходить у глинистий мул. 
До глибин 200 м у багатьох місцях зустрічаються великі скупчення черепашок. У 
північно-західній частині моря між гирлом річки Дунай і мисом Тарханкут на 
глибинах 50 - 60 м величезні площі зайняті водоростями. На глибинах понад 200 м 
ґрунт складається з насиченого сірководнем в’язкого чорного мулу, який на повітрі 
швидко стає сірим. На глибинах понад 1500 м мул сіро-синій; зустрічається мул з 
домішками глини. 

Земний магнетизм. Магнітне вивчення району задовільне. У 1957 - 1960, 
1965 і 1969 роках через акваторію Чорного моря пролягали маршрути НДС «Зоря». 
На північному узбережжі Чорного моря наявна рівномірна і досить густа мережа 
наземних пунктів магнітних спостережень; на південному березі моря є лише 
поодинокі пункти магнітних спостережень. 

Магнітне схилення на епоху 1995 р. змінюється від 4° Е у західній частині 
моря до 5,3° Е в його східній частині. Напрямок ізогон північно-західний. 

Середньорічна зміна магнітного схилення досягає від 3,3´ E на заході району 
моря до 1,7´ W на сході району. 

Найбільше відхилення магнітної стрілки на схід спостерігається влітку близько 
8 години, взимку – о 9 - 10 годині за місцевим часом. Мінімальне відхилення магнітної 
стрілки на захід взимку і влітку спостерігається о 14 - 15 годині за місцевим часом. 

Магнітне нахилення змінюється від 64,2° N на півночі району (порт Одеса) до 
58,1° N на півдні. Напрямок ізоклін близький до широтного, на сході району слабо 
відхиляється до південно-східного. 

Горизонтальна складова напруженості магнітного поля змінюється від 
0,248 Е на півдні до 0,215 Е на півночі. Напрямок ізодинам близький до широтного. 

Магнітні аномалії. У Чорному морі є кілька районів магнітних аномалій. Значну 
площу поширення має аномалія в районі Одеської затоки; тут магнітне схилення 
змінюється від 5° W до 9° Е. Біля північно-східного берега моря між містом Кобулеті та 
портом Батумі у районі магнітної аномалії схилення змінюється від 1° W до 19° Е. У 
районі Бурґаської затоки магнітне схилення змінюється від 13° W до 6° Е. Невеликі 
аномальні області виявлено в районі порту Скадовськ (магнітне схилення 8,4° Е) і в 
районі портового пункту Хорли (магнітне схилення 2,3° Е).  

Магнітні бурі. Амплітуда спокійних добових варіацій становить взимку 
близько 4 - 5', влітку – 11 - 12'. У дні великих магнітних бур амплітуда може 
досягати 1,5°. 

Засоби навігаційного обладнання, встановлені на берегах Чорного моря, 
забезпечують безпечне плавання біля берегів і підхід до портів та якірних місць. 
Вхід до портів, а також до деяких бухт забезпечується створами світних знаків і 
можливий у будь-який час доби. На більшості мисів, що далеко виступають у море, 
встановлено світні знаки і маяки з дальністю видимості 10 - 25 миль. 

При основних маяках Чорного моря є радіомаяки і звукосигнальні установки, 
які забезпечують плавання далеко від берегів і за поганої видимості. 

Небезпеки, розташовані поблизу ймовірних шляхів проходження суден, осі 
фарватерів, що ведуть до портів, а також бровки каналів огороджуються світними і 
несвітними буями та віхами. 
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Зимової пори на замерзаючих ділянках моря вздовж північного узбережжя буї 
і віхи замінюються зимовими ЗНО (сигароподібними буями, рейс-віхами) або 
знімаються. 

Слід мати на увазі, що засоби навігаційного обладнання, встановлені на 
берегах Туреччини, часто взагалі не діють або діють з порушенням режиму роботи. 
Тому при плаванні вздовж турецького берега, особливо вночі, слід бути обережним. 

На окремих ділянках берега Чорного моря, як правило, на піщаних косах і 
низьких берегах, установлено берегові радіолокаційні відбивачі, які для кращого 
розпізнавання встановлено групами. Дальність виявлення радіолокаційних 
відбивачів залежить від їх конструкції і типу суднової радіолокаційної станції. 

Докладні відомості на район Чорного моря про візуальні і радіотехнічні 
засоби навігаційного обладнання слід шукати в описах «Вогні і знаки Чорного та 
Азовського морів», «Радіотехнічні засоби навігаційного обладнання Чорного і 
Середземного морів» і «Радіонавігаційні системи». 

У водах Чорного моря діє система огородження MAMС, регіон А. 

Режим плавання. У Чорному морі наявні: 
- колишні небезпечні через міни райони і фарватери для плавання у них; 
- райони, заборонені для плавання; 
- райони, заборонені для зупинки, кидання якоря, ловлі риби придонними 

знаряддями лову, підводних і днопоглиблювальних робіт, підривних робіт і 
плавання з попущеним якір-ланцюгом; 

- райони, тимчасово небезпечні для плавання, розташовані за межами 
внутрішніх і територіальних вод; про небезпечні дії в цих районах завчасно 
оголошується по радіо; 

- райони, небезпечні в навігаційному відношенні; 
- райони підводних перешкод, обладнані устаткуванням для вирощування 

мідій. 
Для зниження небезпеки навігаційних аварій плавання у районах, де 

сходяться потоки руху суден, у районах з великою інтенсивністю руху та у районах, 
в яких судноплавство утруднене і небезпечне, здійснюється по системах 
встановлених шляхів і системах розподілу руху. 

Усі згадані вище райони нанесено на картах; межі районів і вказівки щодо 
особливостей плавання в них наведено у посібнику «Режим плавання суден у водах 
України Чорного та Азовського морів» № 402, 2002 р. 

Чорне море, згідно з Конвенцією МАРПОЛ 73/78, є особливим районом по 
запобіганню забруднення моря нафтою. Судна, що перебувають в особливому районі, 
повинні суворо дотримуватися заходів, передбачених Правилом 10 Додатка 1 
МАРПОЛ 73/78, наведеного у Збірнику міжнародних договорів з питань мореплавства. 

Крім вищезгаданих районів, біля берегів Чорного моря є особливі райони, що 
являють собою унікальні заповідні прибережні аквальні комплекси, в межах яких 
заборонено будь-яку господарську та іншу діяльність, а саме: 

- польоти літаків і гелікоптерів нижче 2000 м над землею, ведення підривних 
та інших робіт, що є джерелом підвищеного шуму; 

- скидання будь-яких стічних вод, включаючи й очищені; 
- захоронення промислових і побутових відходів; 
- проведення робіт, пов'язаних із прокладанням ліній зв'язку та 

електропередач; 
- придонне тралення; 
- рибальство і полювання; 
- проведення геологорозвідувальних робіт і добування корисних копалин. 
Опис зазначених районів (аквальних комплексів) наводиться в лоції, а 

найбільші з них за площею нанесено на карти.  



 19 

Порти і якірні місця. Біля берегів Чорного моря розташовано багато портів і 
гаваней, в яких можна сховатися від вітрів і хвилювання всіх напрямків. 
Найбільшими чорноморськими портами України є Усть-Дунайськ, Іллічівськ, Одеса, 
Южний, Миколаїв, Херсон, Севастополь і Феодосія. Слід, однак, враховувати, що у 
портах, обладнаних біля північно-східного берега Чорного моря, спостерігаються 
деякі місцеві явища (бора, тягун), які ускладнюють стоянку суден. 

Майже всі затоки і бухти Чорного моря через незначну порізаність берегової 
лінії відкриті вітрам з моря. Все ж у деяких з них можна знайти гарне місце для 
якірної стоянки. 

Від усіх вітрів, крім північно-західного, котрий, однак, не спричиняє тут 
сильного хвилювання, можна сховатися у Тендрівській затоці. При вітрах з берега 
можна спокійно відстоюватися у вершині Караджинської бухти (біля мису 
Тарханкут). 

Ремонтні можливості і постачання. Необхідний ремонт корпусу і 
механізмів судна можна здійснити у портах Іллічівськ, Одеса, Миколаїв, 
Севастополь. У портах Херсон, Феодосія ремонтні можливості обмежені. 

В усіх великих портах Чорного моря можна поповнити запаси рідкого палива 
і води та придбати достатню кількість продовольства. 

Обмежену кількість води і продовольства можна отримати у порту Скадовськ 
та деяких інших, а також у портовому пункті Хорли. 

Лоцманська служба. В усі великі порти Чорного моря лоцманське 
проведення є обов'язковим. У разі потреби можна викликати лоцмана і для 
заходження в ті порти, де лоцманське проведення не є обов'язковим. 

Для лоцманського проведення суден, які прямують до портів північно-
західної частини Чорного моря, існують особливі правила, викладені у Правилах 
плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного 
моря, у Бузько-Дніпровсько-Лиманському і Херсонському морському каналах. 

Служба навігаційної інформації. В описуваному районі є радіостанції, що 
передають гідрометеорологічні відомості (МЕТЕО), а також прибережні 
попередження (ПРИП). 

Оповіщення мореплавців про зміни навігаційної обстановки і режиму 
плавання здійснюється у рамках Всесвітньої служби навігаційних попереджень 
(ВСНП). 

У портах Чорного моря на запит капітана судна можна отримати відомості 
про глибини біля пірсів, на підхідних фарватерах, у каналах, а також іншу 
навігаційну інформацію. 

Сполучення і зв'язок. Між великими портами, розташованими на берегах 
Чорного моря, підтримується регулярне сполучення пасажирськими суднами; між 
портами Іллічівськ і Варна існує поромне сполучення. Майже всі приморські міста 
сполучені між собою загальною залізничною мережею. Є повітряне сполучення з 
багатьма великими центрами країн. 

Населення і населені пункти. Береги Чорного моря густо населені; населені 
пункти розподіляються по берегах порівняно рівномірно. На чорноморському 
узбережжі України розташовані такі великі міста як Одеса, Миколаїв, Херсон, 
Севастополь, Ялта і Феодосія. 
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ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ НАРИС 

Гідрометеорологічні умови для плавання суден у Чорному морі в цілому 
сприятливі. 

Труднощі можуть бути викликані сильними вітрами, погіршенням видимості 
через тумани та іноді через інтенсивні опади. 

Найбільш сильні і тривалі вітри в усіх районах моря відмічаються з листопада 
по березень з більшою повторюваністю у північних районах моря. 

Погіршення видимості через тумани відбувається переважним чином взимку і 
навесні; інтенсивні опади, які погіршують видимість, нечасті. Крига зазвичай буває 
в північно-західній частині моря, а в південніших районах вона може бути лише на 
окремих ділянках у суворі і дуже суворі зими. 

МЕТЕОРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Формування клімату Чорного 
моря і його узбережжя визначається географічним положенням моря, умовами 
атмосферної циркуляції над ним і над прилеглими до нього районами суші, а також 
орографічною складністю його берегів. 

На Чорному морі можна виділити такі типи погоди. 
1. Північно-східний тип. Район Чорного моря знаходиться на південно-

східній периферії великого антициклону з центром над Україною і західними 
районами європейської території Росії. Один з відрогів антициклону поширюється 
на Балканський півострів. У південно-східній частині Чорного моря розвивається 
місцева циклонічна діяльність або спостерігається загальне зниження тиску. 
Проходження циклонів над морем часто супроводжується сильними східними і 
північно-східними вітрами. Цей тип погоди найбільш стійкий (іноді до 12 діб) і 
відрізняється великою повторюваністю (до 28 % холодної пори року).  

Зимової пори холодне повітря зі степових районів України, Нижнього 
Поволжя і Південного Уралу безперешкодно проходить у північну частину Чорного 
моря, спричиняючи тут мінімальну температуру повітря (до –30°С у північно-
західному районі моря і до –20 °С на узбережжі Кримського півострова).  

Якщо різниця температури води і повітря більше 8 - 10°С, то при слабких 
вітрах нерідко спостерігається парування моря, що зменшує горизонтальну 
видимість до кількох десятків метрів. Вертикальна потужність цього туману 
зазвичай не перевищує 10 - 20 м. 

2. Східний тип. Центр антициклону в цьому випадку розташований над 
центральними районами європейської території Росії, а над Середземним морем і 
Туреччиною розвивається циклонічна діяльність. При зміщенні середземноморських 
циклонів у південну частину Чорного моря над усім морем встановлюються сильні 
східні вітри. Шторми бувають, коли циклон і антициклон переміщаються назустріч 
один одному. При цьому насамперед посилюється вітер у районі мису Сарич, де 
швидкість його на 10 - 15 м/с більша, ніж у найближчих районах. Великої сили 
досягає такий вітер також у районі порту Євпаторія. В цей час у районі порту 
Севастополь від річки Бельбек до Балаклавської бухти завдяки захисній дії 
Кримських гір зберігається зона затишшя, яка порушується лише при переході вітру 
від східного до північно-східного або південно-східного. 

3. Південно-східний тип. Антициклон розташований над Казахстаном і 
східними районами європейської території Росії, а відріг його поширюється на 
захід. Над Середземним морем і Балканським півостровом знаходиться депресія. 
При зміщенні середземноморських циклонів у південно-західну частину Чорного 
моря над морем спостерігається посилення південно-східного вітру. Вітер у районі 
мису Херсонес і порту Севастополь сильніший, ніж в інших місцях описуваного 
району.  
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На схилах Кавказьких і Кримських гір іноді виникають сильні і поривчасті 
сухі вітри, які супроводжуються підвищенням температури, – фени. Найчастіше 
фени спостерігаються на ділянці порт Севастополь – мис Херсонес. Фени можуть 
підвищити температуру повітря в порту Севастополь на 12°С (абсолютний 
максимум температури повітря в порту Севастополь, зумовлений феном, у липні 
1973 р. становив +38°С). 

4. Південно-західний тип. Над Балтійським морем спостерігається циклонічна 
діяльність. З Балтійського моря на Балканський півострів спрямована лощина 
циклону. З розвитком у цій лощині поблизу Чорного моря локальних циклонів над 
морем виникають південні і південно-західні вітри. Вітри цих напрямків небезпечні 
тим, що супроводжуються сильним хвилюванням. Місцеві посилення південно-
західного вітру відмічаються в районі острова Тендрівська Коса, острова Зміїний, 
мисів Херсонес і Ай-Тодор та на півночі Керч-Туапсинського району. 

5. Західний тип. Всю північну і східну частину Європи займає депресія. Над 
центральними районами європейської території Росії розвивається циклонічна 
діяльність. При проходженні глибоких циклонів зі Скандинавського півострова на 
Україну або в тилу середземноморських циклонів над Чорним морем виникають 
сильні вітри. При цьому в районі мису Сарич швидкість західних вітрів більша, ніж 
у прилеглих районах. 

Повторюваність цього типу погоди становить 1 - 3% протягом року. 
6. Північно-західний тип. Над Західною Європою розміщується антициклон, 

відріг якого спрямований на Балканський півострів; на території України 
спостерігається циклонічна діяльність. У тилу глибоких циклонів, які зміщуються зі 
Скандинавського півострова на південний схід, а також у тилу середземноморських 
циклонів, які зміщуються через східну частину Чорного моря на південь України, 
над морем виникають сильні північно-західні вітри. 

Наявність долин, які прорізують гірські хребти, створює умови для місцевих 
посилень північно-західних вітрів у районі портів Ялта, Алушта і Феодосія. 
Північно-західні вітри спричиняють сильне хвилювання в центральній частині моря. 
На початку осені холодніші, ніж поверхня моря, повітряні маси є надто нестійкими, 
що викликає активізацію атмосферних фронтів, а також посилює грозову діяльність 
над морем, особливо нічної пори. 

7. Північний тип. Великий антициклон займає Західну Європу; над Кавказом, 
Каспійським морем і над східною частиною Чорного та Азовського морів 
розвивається циклонічна діяльність. Над Чорним морем спостерігається посилення 
північного вітру при швидкому вторгненні з Балканського півострова антициклону 
або його відрога. 

8. Циклонічний тип виникає при зміщенні циклонів на центральну частину 
Чорного моря. Над Україною та європейською територією Росії в цей час 
розміщується антициклон. Найсильніші західні вітри шквалистого характеру 
спостерігаються над північною половиною моря і на узбережжі Кавказу. 

9. Малоградієнтне поле. Для даного типу погоди характерними є нестійкі 
слабкі вітри у відкритому морі, повсюдний розвиток бризів, купчаста хмарність над 
сушею вдень, місцеві грози. Найчастіше цей тип погоди спостерігається влітку. 

Температура і вологість повітря. Більшу частину року (з кінця серпня до 
початку квітня) середня температура повітря у відкритому морі вища, ніж на 
узбережжі. Температура повітря підвищується з півночі на південь. Взимку 
спостерігається значне розходження між температурою повітря на північному заході та 
південному сході описуваного району. Так, у відкритому морі в найхолодніші місяці 
(січень і лютий) середня температура повітря на північному заході становить 0… - 3°С, 
на південному сході – 7 - 9°С. На північно-західному узбережжі моря середня місячна 
температура в ці місяці – - 1… - 4°С, а на південно-східному – 5 -7°С. 
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Абсолютний мінімум температури повітря на північно-західному узбережжі 
становить -30°С (порт Миколаїв, січень). 

Навесні різниця в температурі повітря між північними й південними 
районами поступово згладжується. Якщо в березні середня температура на 
узбережжі змінюється від 2°С на північному заході до 9°С на південному сході, то в 
травні у відкритому морі і на узбережжі вона становить 15 - 17°С. 

Влітку температура повітря повсюдно майже однакова. У найтепліші місяці року 
(липень і серпень) середнє значення її у відкритому морі та на узбережжі – 22 - 24°С. 

Абсолютний максимум температури 41°С. 
Осінь тепліша за весну. В жовтні у відкритому морі середня температура 

повітря на півночі становить 12 - 14°С, на півдні і сході – 17 - 19°С. У жовтні на 
північно-західному узбережжі вона дорівнює 10 - 12°С, на південно-східному – 15 - 
17°С, а в листопаді, відповідно, 4 - 6° і 10 - 12°С. 

Середньорічна кількість днів з морозом на північному заході району 
становить близько 100 днів. 

Особливо різкі зниження температури повітря, що часто охоплюють значну 
територію, настають при вторгненнях арктичного повітря. 

Морозний період на Чорноморському узбережжі, навіть у північних районах, 
вирізняється нестійкістю і часто переривається відлигами. 

Відносна вологість повітря протягом року в середньому коливається від 60 до 
88%, причому з травня-червня по вересень вона нижча, ніж в інші місяці. 

Вітри. З липня по квітень над акваторією Чорного моря найбільшу 
повторюваність мають вітри від NE, NW, E чи SE. Вітри від NE і NW найчастіше 
спостерігаються у північній і західній частинах моря, а від E і SE – у південно-
східній і південній. 

Лише протягом двох місяців вітровий режим моря є іншим: у травні взагалі 
не спостерігається чітко вираженої переваги якогось одного напрямку вітру, а в 
червні переважає вітер від SW. 

На узбережжі в багатьох пунктах помітні відхилення вітрового режиму, 
зумовлені особливостями місцевості. 

Так на північно-західному узбережжі в таких портах як Миколаїв і Херсон 
весь рік панують вітри від NE, N і Е (сумарна повторюваність їх 44 - 59%). У портах 
Одеса і Білгород-Дністровський у січні-березні й у червні-жовтні переважає вітер 
від NW (повторюваність 18 - 32%), у квітні-травні – від SE (21 - 25%), а в листопаді-
грудні – від NE (16 - 20%). В інших пунктах північно-західного узбережжя з вересня 
по березень панують вітри від NE і E (сумарна повторюваність до 51%), а з квітня 
по серпень – від SW (18 - 25%). 

На узбережжі Кримського півострова від порту Ялта до порту Феодосія 
протягом року переважають вітри від NW (повторюваність 22 - 62%) і від N (21 - 
61%). У решти пунктах з вересня по березень-квітень найчастіше спостерігається 
вітер від NЕ, а з квітня-травня по серпень – від SW, E і S; повторюваність кожного з 
цих напрямків вітру не більше 32%. 

На південному узбережжі взимку найчастіше спостерігаються вітри від SW і 
SE, а влітку – від NW і NE. Сумарна повторюваність як вітрів від SW і SE, так і 
вітрів від NW і NE, становить 33 - 35%. 

На західному узбережжі Чорного моря в більшості пунктів протягом всього 
року переважають вітри від N (18 - 41%) і від NW (12 - 26%), а місцями з квітня по 
серпень – від S і Е; повторюваність кожного напрямку досягає 35%. 

Середньомісячна швидкість вітру у відкритому морі взимку змінюється від 5 до 
8 м/с, а влітку – від 3 до 5 м/с. На західному узбережжі взимку вона становить 6 - 7 м/с. 
Влітку на всьому узбережжі Чорного моря середня місячна швидкість вітру 
коливається від 2 до 6 м/с. 
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Вітри зі швидкістю 15 м/с і більше в усіх районах моря спостерігаються 
щорічно і в усі сезони. Особливо вони є частішими з листопада по березень у 
північних районах, повторюваність їх у цей період досягає 10%. 

Штормові вітри у район Чорного моря приходять найчастіше від NW, N і NE, 
а також від S і SW. 

Шторми від NE взимку зазвичай супроводжуються сильним зниженням 
температури повітря і паруванням моря. 

Біля західних берегів Чорного моря сильний вітер від NE або E, який іноді 
сягає сили страшного шторму, має місцеву назву «абаза». Взимку він 
супроводжується заметілями і сильними морозами. В районі портового пункту 
Очаків і порту Миколаїв відзначаються «очаківські шквали» – раптові пориви вітру 
від Е, які іноді досягають сили урагану. Після шквалу вітер змінює свій напрямок на 
південний, а потім на західний чи північний. 

Шторми від NW найчастіше спостерігаються навесні; вони супроводжуються 
похмурою нестійкою погодою. 

По всьому узбережжю Чорного моря відмічаються бризи. На переважній 
частині узбережжя вони можливі з травня по жовтень, а в південних районах – будь-
якої пори року з максимальною повторюваністю влітку. 

Морський бриз починається через кілька годин після сходу сонця, досягаючи 
свого максимального розвитку після полудня. Він зазвичай проникає в глиб суші 
приблизно на 10 - 22 милі. Береговий бриз починається після заходу сонця; він, як 
правило, слабший за морський. У бік моря він поширюється на відстань до 4 - 5 миль. 

На гористих ділянках морського узбережжя відмічається фен. Зазвичай він 
супроводжується різким підвищенням температури повітря і значним зниженням 
відносної вологості (іноді до 20% і менше). 

З місцевих вітрів слід назвати «трамонтан», «нот», «леван», «гарбій», 
«боненті», «караджол», «лодоз». 

Трамонтан – вітер від N на узбережжях Болгарії і Кримського півострова. У 
порту Ялта він може досягати значної швидкості й викликати руйнування.  

Нот – сильний вологий і теплий вітер від S, який приносить до північних 
берегів Чорного моря тумани та дощі. 

Леван – вологий вітер від S, який приносить похмуру погоду й дощі. У 
відкритому морі спричиняє сильне хвилювання. Зазвичай відмічається в січні - 
лютому. 

Гарбій – морський нагінний вітер від S. В Ялтинській затоці він викликає 
високу хвилю і може викинути на берег рибальські судна. 

Боненті або «понєнте» – сирий вітер від W на узбережжях Болгарії й 
Кримського півострова, який супроводжується похмурою погодою, іноді з дощем. 

Караджол – вітер від W на узбережжі Болгарії. Зазвичай приносить похмуру 
погоду з дощем. 

Лодоз – теплий вітер від S чи SW на західному узбережжі Чорного моря. 
Спостерігається влітку і восени, супроводжується гарною погодою. 

Тумани. У відкритій частині Чорного моря повторюваність туманів 
становить в середньому 1 - 5% протягом року. У центральному районі моря тумани 
спостерігаються частіше, ніж в інших районах: повторюваність їх у середньому на 
рік становить тут 5%, а в квітні-травні досягає 9%. 

У річному ходу тумани над морем частіше всього спостерігаються навесні, 
особливо в квітні-травні, рідше всього вони бувають влітку і на початку осені; 
наприкінці осені знову відзначається певне збільшення повторюваності туманів. 

На узбережжі тумани мають такий же річний хід, що й у відкритому морі. 
Переважають тумани холодної частини року. З червня по вересень вони нечасті й в 
окремі місяці теплої пори бувають не щороку. Найбільшою кількістю днів з 
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туманом характеризуються західне, північно-західне узбережжя моря й узбережжя 
Кримського півострова, де за рік відмічається, відповідно, 19 - 60 і 11 - 39 днів з 
туманом. 

Холодної пори року в більшості пунктів спостерігається від 3 до 7 днів з 
туманом на місяць, у деяких пунктах – до 10 - 12 днів. Теплої пори року туманів не 
буває зовсім, або з ними відмічається не більше 2 - 3 днів на місяць. 

Середня тривалість туману на північно-західному узбережжі моря становить 
5 - 6 год., на узбережжі Кримського півострова – 4 - 5 год. 

Найтриваліші безперервні тумани відмічаються на північно-західному 
узбережжі Чорного моря холодної пори, коли вони можуть тривати більше 
100 годин поспіль. Так у районі порту Одеса взимку тумани іноді спостерігаються 
протягом 10 діб, в інших районах узбережжя найбільша безперервна тривалість 
туманів досягає лише 40 годин, однак, такі довготривалі тумани бувають рідко. У 
відкритому морі безперервна тривалість туманів не перевищує 12 годин. 

Взимку після вторгнення на Чорне море з континенту холодних мас повітря, 
що зазвичай буває при сильних вітрах від NE, спостерігається парування моря – 
тумани випаровування. При температурі повітря –15°C і нижче ці тумани можуть 
досягати висоти щогол судна. Найчастіше такі тумани спостерігаються в північній 
частині моря. 

Видимість. В описуваному районі переважає видимість 5 - 10 миль і більше. 
Найкращі умови видимості відмічаються з квітня по жовтень-листопад. Протягом 
доби найкраща видимість спостерігається вдень, найгірша – вранці. 

При вторгненні холодних мас повітря іноді відмічається виняткова видимість; 
в цей час при рефракції в південно-східній частині моря вона може досягати 
160 миль. 

Різко поліпшується видимість і при фенах, які характерні для гористих 
ділянок узбережжя моря. 

Зниження видимості спостерігається під час туману й опадів; у північній 
частині району навесні можливе погіршення видимості через пилові бурі, які 
проносяться над півднем України, але ці випадки трапляються рідко. 

Радіолокаційна спостережуваність. На Чорному морі протягом всього року 
переважає нормальна радіолокаційна спостережуваність. 

Хмарність і опади. Середньомісячна хмарність над значною частиною 
описуваного району становить з квітня по жовтень 3 - 6 балів, а з листопада по 
березень – 7 - 8 балів. 

Середньорічна кількість ясних днів (хмарність 0 - 2 бали) на більшій частині 
узбережжя змінюється від 65 до 92; на окремих ділянках північно-західного 
узбережжя і на півдні східного узбережжя вона не перевищує 60, а на західному 
узбережжі місцями збільшується до 134. 

Середньорічна кількість похмурих днів (хмарність 8 - 10 балів) становить 
переважно 100 - 130, на півдні східного узбережжя досягає 161. 

Майже на всьому узбережжі найбільше ясних днів відмічається з червня-
липня по вересень, коли середньомісячна кількість їх коливається від 9 до 17, а в 
окремих пунктах західного узбережжя досягає 21, і тільки на півдні східного 
узбережжя не перевищує 8. Найбільша кількість похмурих днів буває з листопада по 
березень-квітень: у середньому від 10 до 20 на місяць. 

Опадів у відкритій частині Чорного моря в середньому за рік випадає від 170 мм 
на північному заході до 900 мм на південному сході. 

На північно-західному узбережжі моря і на узбережжі Кримського півострова 
опадів порівняно мало: середньорічна кількість їх становить, відповідно, 213 - 422 і 
316 - 434 мм (лише у порту Ялта – 560 мм). На південному узбережжі моря 
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середньорічна кількість їх становить 657 - 1171 мм. На західному узбережжі в 
середньому буває від 381 до 891 мм опадів на рік. 

На узбережжі Чорного моря найбільше опадів звичайно випадає з жовтня-
листопада по лютий-березень; у цей період середньомісячна кількість їх коливається 
від 41 до 140 мм. Іншої пори року середньомісячна кількість опадів рідко перевищує 
35 мм. На північно-західному узбережжі і на узбережжі Кримського півострова 
середньомісячна кількість опадів протягом року змінюється від 15 до 68 мм. Майже 
в усіх пунктах відмічається збільшення кількості опадів у червні. 

У деяких пунктах через місцеві умови, здебільшого через орієнтування місця 
відносно вологих вітрів, спостерігаються відхилення від загального режиму опадів. 

Середньорічна кількість днів з опадами на північно-західному узбережжі 
Чорного моря становить 80 - 112, на узбережжі Кримського півострова – 94 - 117. 

З листопада-грудня по березень може спостерігатися сніг, однак, сніжний 
покрив недовготривалий, особливо на південному узбережжі і на півдні східного 
узбережжя. 

Місцеві ознаки погоди. Ознаки збереження гарної погоди на найближчі 12 - 
24 годин: 

1. Високий атмосферний тиск (вище середнього для даного місця та сезону) має 
добре виражений добовий хід з максимумами близько 10 і 22 год. та мінімумами 
близько 4 і 16 год. за місцевим часом. 

2. Вітер слабкий та має добовий хід. Біля узбережжя розвинені бризи, особливо 
влітку. 

3. Сонце заходить за чистий горизонт, після чого на заході довго ще видно 
сріблясту смугу. При заході і сході видимий диск сонця деформується, набуваючи 
найрізноманітніших форм. Ранкова (вечірня) зоря зазвичай золотавого або рожевого 
кольору. Небо вдень блакитне, лише біля горизонту білувате. Іноді після заходу сонця 
з’являється зелений промінь, а навколо місяця – великий вінець (4 - 5°). 

4. Видимість погіршується через наявність серпанку. Вночі та ранком у 
прибережних районах можуть виникати тумани, які зі сходом сонця розсіюються. Іноді 
ці тумани переходять у низьку хмарність. 

5. Влітку малохмарно. Взимку в окремих випадках буває суцільна низька 
хмарність. Високі (пірчасті) хмари, що рухаються зі сходу, не мають біля горизонту 
скупчень, а на вечір зникають. Удень теплої пори року над узбережжям буває купчаста 
хмарність. 

6. Опадів немає. 
7. Радіоперешкоди слабкі і бувають переважно вдень. 
Ознаки погіршення погоди на найближчі 12 - 24 годин. 
1. Атмосферний тиск знижується. Добовий хід його порушено. На стрічці 

барографа запис має вигляд рівномірного зниження протягом 12 годин. 
2. Добовий хід швидкості вітру також порушено: вітер посилюється, стає 

поривчастим, уночі він не слабшає, а продовжує посилюватися. Іноді посилення вітру 
починається вночі. Біля узбережжя припиняються бризи. Напрямки вітру біля поверхні 
землі й на висоті помітно різняться, що можна визначити за рухом хмар. 

3. Рожеві та золотаві кольори заходів і сходів сонця змінюються на темно-
червоні. Біля місяця та сонця на фоні тонких хмар можна помітити гало радіусом 22°. 

4. Вінець навколо місяця зменшується (1 - 3°). 
5. Небо починає вкриватися високими хмарами, які немов поширюються з 

одного місця біля горизонту (зазвичай з півдня або заходу). Потім хмарність 
збільшується та ущільнюється. Поступово усе небо затягується густими хмарами, через 
які просочується сонячне чи місячне світло. Ущільнення хмарності, яке віщує негоду, 
буде зліва від спостерігача, якщо він дивиться у напрямку вітру. 

6. Видимість погіршується через наявність серпанку. 
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7. Опадів немає. 
8. Посилюються радіоперешкоди. 
Ознаки збереження поганої погоди на найближчі 6 - 8 годин: 
1. Атмосферний тиск низький (нижче середнього для даного місця і сезону), при 

цьому він не змінюється або знижується повільно. На стрічці барографа запис має 
вигляд ледь хвилястої, майже горизонтальної кривої. 

2. Сильний вітер не слабшає, але змінює напрямок – повертає проти 
годинникової стрілки. 

3. З’являється райдуга, в якій переважає червоний колір. 
4. Взимку суцільна низька хмарність, влітку значна хмарність з розривами. 
5. Видимість знижується за рахунок опадів. 
6. Опади обложні і зливового характеру. 
7. Радіоперешкоди посилюються, слабшає або повністю припиняється прийом 

короткохвильових станцій. 
Ознаки покращання погоди на найближчі 4 - 6 годин: 
1. Атмосферний тиск підвищується. Встановлюється його добовий хід. 
2. Вітер слабшає і повертає за годинниковою стрілкою. 
3. Вінець навколо місяця збільшується (до 4 - 5°). 
4. Хмари стають вищими (світлішими); з’являються розриви, через які видно 

блакитне небо. 
5. Видимість поліпшується. 
6. Опади припиняються. 
7. Радіоперешкоди при прийомі слабшають. 

Особливі метеорологічні явища. Грози. Середньорічна кількість днів з грозою 
у переважній частині описуваного району змінюється від 10 до 28; найбільша грозова 
активність відмічається на південно-східному узбережжі, де за рік буває від 33 до 39 
днів з грозою. Найчастіше грози спостерігаються з квітня-травня по вересень, коли 
середньорічна кількість днів з ними становить 1 - 8. З жовтня по березень грози 
бувають рідко. 

Град найбільш імовірний з квітня по червень. Він може випадати на всьому 
узбережжі Чорного моря. 

Ожеледиця можлива холодної пори року, найчастіше вона утворюється на 
початку або наприкінці зими. Дуже сильна ожеледиця спостерігалася у січні 1963 р. у 
районі порту Бургас. 

Заметілі бувають лише у північній частині району з грудня-січня по березень. 
Смерчі можливі на Чорному морі влітку та на початку осені; вони 

супроводжуються дощами і грозами. Найчастіше смерчі спостерігаються біля 
Кавказького узбережжя, але бувають також біля узбережжя Кримського півострова та 
Болгарії. 

Смерч – це вихор значної руйнівної сили, який має вертикальну чи вигнуту вісь 
діаметром кілька десятків метрів. Тиск повітря у ньому знижений. Смерч має вигляд 
темного хмарового стовпа. Утворення його пов’язане з надзвичайно сильною 
нестійкістю атмосфери. Спочатку в нижній частині купчасто-дощової хмари 
з’являється воронкоподібний відросток, що поступово опускається донизу у вигляді 
хмарової трубки, яка нагадує гнучкий шланг. Назустріч йому піднімається стовп 
водяних бризок з моря. З однієї купчасто-дощової хмари може спускатися одночасно 
кілька смерчів; у цьому випадку вони мають невеликий діаметр. Швидкість 
переміщення смерчу у середньому 10 м/с. 

Швидкість вітру у смерчі досягає 100 м/с. Обертальний рух у ньому може бути 
як за годинниковою стрілкою, так і проти неї. Тривалість його існування від декількох 
хвилин до кількох десятків хвилин. 
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Нерідко смерчі спричиняють катастрофічні руйнування, іноді бувають людські 
жертви. 

Чорноморські смерчі нерідко виходять на берег, не втрачаючи, а, навпаки, 
набираючи сили. 

Пилові бурі можуть бути теплої пори року у районі узбережжя між портами 
Миколаїв та Новоросійськ. 

Пилові бурі зароджуються при вітрах, швидкість яких перевищує 8 м/с. При 
цьому з поверхні землі піднімається значна кількість піску та пилу, що призводить до 
сильного помутніння повітря і погіршення видимості. Дальність видимості при 
пилових бурях зазвичай менше 1 км. Пил та пісок, підняті під час бурі, у вигляді 
чорних хмар (в описуваному районі пилові бурі мають назву «чорні бурі») 
піднімаються до висоти близько 500 м, а в окремих випадках можуть підніматися і 
вище. Тривалість бур може змінюватися у широких межах. Наприклад, весною 1960 р. 
пилові бурі тривали близько 5 днів. 

Особливо сприятливими для розвитку пилових бур денні години, коли 
швидкість вітру є найбільшою. 

ГІДРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Гідрологічний режим Чорного моря 
формується під впливом водообміну з Мармуровим та Азовським морями, стоку 
прісних вод із суходолу та кліматичних умов. 

Через протоку Босфор поверхневі води Чорного моря потрапляють до 
Мармурового моря, а глибинні води Мармурового моря вливаються у Чорне море та 
заповнюють його глибоководну частину. Через Керченську протоку з Азовського моря 
у Чорне надходить значна кількість прісної води, а при південних вітрах води з 
Чорного моря надходять до Азовського. 

Материковий стік зумовлює значне розпріснення поверхневого шару води, 
особливо у прибережних районах Чорного моря. 

Суттєвий вплив на гідрологічний режим мають кліматичні умови. Атмосферні 
опади розпріснюють морську воду, а порівняно низька температура повітря взимку 
сприяє утворенню у північно-західній частині моря крижаного покриву. У деякі зими 
крига утворюється і вздовж західного берега моря, на окремих ділянках біля 
Кримського півострова та у крайній північно-східній частині моря. 

Загалом для гідрологічного режиму описуваного району характерними є висока 
температура води протягом усього року, переважання хвиль заввишки до 2 м і система 
стійких постійних течій. 

Коливання рівня та припливи. Рівень Чорного моря змінюється переважним 
чином під впливом згінно-нагінних і сейшевих коливань, а також стоку річкових вод. 

Згінно-нагінні коливання рівня у різних районах моря та в різні сезони 
неоднакові. У мілководних частинах моря, у затоках і бухтах згони та нагони 
формуються під дією вітру, направленого перпендикулярно береговій лінії. Біля берегів 
із значними глибинами відбувається навпаки – максимальні згони відмічаються при 
вітрах, що дмуть паралельно береговій лінії. 

У західному районі моря нагони спричиняються вітрами від NE та ENE, у 
північно-західному – вітрами від SЕ. До найсильніших згонів у цих районах моря 
призводять вітри від NW та WNW. Особливо значні згінно-нагінні коливання у 
західному і північно-західному районах Чорного моря відмічаються у жовтні-лютому. 
Їх величина перевищує 0,5 м, на мілководді досягає 1,5 м, а іноді й більше. Рідко на 
Чорному морі спостерігаються штормові нагони до 4 м. 

Біля Кримського узбережжя величина згінно-нагінних коливань рідко 
перевищує 0,2 м, однак в окремих випадках фіксуються згони та нагони до 0,4 м. 

 



 
 

Характерні значення рівня відносно єдиного нуля поста Чорного та Азовського морів за багаторічними спостереженнями, см 
 

Пункт Середній рівень Максимальний рівень і його 
дата 

Мінімальний рівень і його 
дата 

Величина 
коливання рівня 

Період спостережень, 
роки 

1 2 3 4 5 6 
Алушта, місто 466 525 (19.І.1931, 12.ІІ.1936) 433 (31.ІІІ.1929) 92 1928-1957 
Білгород-Дністровський, місто 480 549 (31.V.1978) 367 (18.ХІ.1953) 182 1945-1982 
Євпаторія, порт 474 541 (6.VІ.1923) 380 (1.ІV.1938) 161 1917-1982 
Іллічівськ, порт 473 562 (10.ХІ.1981) 358 (26.ХІ.1964) 204 1960-1982 
Миколаїв, порт 476 586 (10.ХІ.1981) 355 (17.ХІ.1953) 231 1916-1982 
Одеса, порт 474 563 (17.Х.1958) 275 (26.ХІ.1964) 288 1875-1982 
Очаків, портовий пункт 471 547 (2.V.1978) 367 (5, 6.ІІ.1932) 180 1874-1982 
Севастополь, порт 471 524 (18.VІІ.1941) 423 (13.ХІ.1920) 101 1875-1982 
Скадовськ, порт 466 545 (3.V.1962) 364 (10.І.1950) 181 1923-1963 
Феодосія, порт 473 526 (9.ІІІ.1970) 410 (26.І.1921) 116 1912-1982 
Херсон, порт 489 665 (7, 9.V.1970) 369 (13.ХІ.1957) 296 1956-1985 
Хорли, портовий пункт 474 620 (10.ХІ.1982) 359 (21.І.1937) 261 1923-1982 
Чорноморське, портовий пункт 472 522 (22.V.1970) 426 (19.ХІІ.1953) 96 1927-1982 
Ялта, порт 471 507 (22.V.1970, 13.І.1982) 429 (30.ХІІ.1953) 78 1927-1982 

 
Примітки: 1. Єдиний нуль поста Чорного та Азовського морів на 5 м нижчий за нуль Кронштадського футштока. 
2. Середній рівень Чорного моря, обчислений за період 1923-1977 рр., дорівнює 468 см відносно єдиного нуля поста Чорного та 

Азовського морів. 
 



Критичні, небезпечні та особливо небезпечні рівні 
 

Рівень води відносно єдиного нуля поста Чорного та 
Азовського морів, см 

при нагоні при згоні 

Напрямок і швидкість (м/с) 
вітрів, які спричиняють 
небезпечні та особливо 

небезпечні рівні 

Наслідки небезпечних та 
особливо небезпечних рівнів 

Пункт 
Період 

спостережень, 
роки 

середній 
багато-
річний 

кр
ит
ич
ни
й 

не
бе
зп
еч
ни
й 

ос
об
ли
во

 
не
бе
зп
еч
ни
й 

кр
ит
ич
ни
й 

не
бе
зп
еч
ни
й 

ос
об
ли
во

 
не
бе
зп
еч
ни
й 

при нагоні при згоні при нагоні при згоні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Білгород-
Дністровський, місто 

1945-1982 480 545 563 603 440 423 378 S, NE, E 
15-20 

N, NW 
10-15 

Затоплення 
території порту 

Обміління 
лиману, 
припинення 
судноплавства 

Іллічівськ, порт 1960-1982 473 530 550 580 440 427 370 NE, E, SE 
15-25 

W, NW 
10-20 

Підтоплення 
території пор-
ту, СРЗ, порто-
флоту, Північ-
ної коси. 
Можливість 
затоплення 
понтонного 
моста. Припи-
нення наванта-
жувально-
розвантажу-
вальних робіт 
на поромах 

Припинення 
судноплавства 
великотоннаж-
них суден та 
навантажуваль
но-розвантажу-
вальних робіт 
на причалах 

Миколаїв, порт 1916-1982 476 510 529 574 440 429 353 SW, S, SE 
10-20, 

при повені 
менше 10 

N, NW, NE 
10-20 

Затоплення 
причалів, енер-
гокомунікацій. 
Припинення 
робіт у порту 

Припинення 
судноплавства, 
посадка суден 
на ґрунт 



  

Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Одеса, порт 1875-1982 474 530 ... ... 450 430 379 ... N, NW, W 
10-20 

... Припинення 
судноплавства 
великотоннажн
их суден і 
навантажуваль
но-розвантажу-
вальних робіт 
на причалах 

Очаків, портовий пункт 1874-1982 471 505 516 552 430 417 391 S, SE, SW, 
NE, E 
10-15, 

при повені 
менше 10 

N, NW 
10-20 

Затоплення 
території по-
рту. Судна 
викидає на 
берег. Руйную-
ться портові 
споруди 

Припинення 
судноплавства 

Феодосія, порт 1927-1982 473 505 517 ... 450 ... ... S, SE, SW, 
NE, E 
10-20 

... Затоплення 
приміщень 
складів, заліз-
ничних колій. 
Руйнування 
причалів, обла-
днання, знаря-
ддя для ловіння 
риби 

... 

Херсон, порт 1956-1985 489 560 578 650 440 431 ...  SW 
10-15, 

при повені 
5-10 

NЕ, Е 
10-15 

Підтоплення 
будівель, під-
земних систем, 
каналізації, 
енергосистем, 
території порту 

... 

Хорли, портовий пункт 1923-1983 474 522 533 651 430 421 373  S, SW 
10-15 

N, NE, NW 
15-20 

Затоплення 
навантажуваль-
но-розвантажу-
вальної тери-
торії порту 

Припинення 
судноплавства і 
навантажуваль-
но-розвантажу-
вальних робіт 



  

Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Чорноморське, 
портовий пункт 

1927-1982 472 520 530 545 455 ... ...  S, SW, 
NW, N 
15-20 

... Затоплення 
житлових буди-
нків 

... 

Южний, порт ... ... ... ... ... 441 421 370 ... N 
10-15 

... Обміління. 
Припинення 
судноплавства 

 
Примітка. Крапки (...) означають відсутність даних. 
 



Біля Кавказького узбережжя величина згінно-нагінних коливань зазвичай 
становить 0,2 - 0,3 м. Тут вітри одного й того ж напрямку можуть викликати і згони, і 
нагони залежно від місцевих особливостей узбережжя. 

Сейші є дуже поширеною формою коливань рівня води у Чорному морі. 
Період сейш триває від кількох хвилин до 2 годин. Величина сейшевих коливань 
рівня зазвичай становить 0,4 - 0,5 м, іноді сягає до 1 м. Час існування сейш різний. 
Раптово виникнувши, вони можуть швидко затухати, але можуть зберігатися 
протягом кількох діб. 

Сезоні коливання рівня Чорного моря найчіткіше вираженими є у районах 
впливу материкового стоку; величина цих коливань зазвичай не перевищує 0,4 м. 
Зниження рівня спостерігається у жовтні-листопаді (у деяких районах – у січні-
лютому), а підвищення – у травні-липні. 

Течії. Загальна (генеральна) схема течій Чорного моря являє собою єдину для 
всього моря систему замкнутих, переважно циклонічних потоків (кругообіг). 

Уздовж берега проходить основна течія, яка охоплює все море замкнутим 
кільцем у зоні материкового схилу і рухається проти годинникової стрілки 
паралельно береговій лінії смугою завширшки 10 - 30 миль. 

Від головного потоку відходять дві гілки. Одна з них бере початок у районі 
мису Чам (41°07' N, 37°47' Е) і направляється на NE, потім на N, з’єднуючись у 
районі мису Піцунда з головним потоком. Друга починається у районі мису Сарич, 
огинаючи мис Херсонес, заходить у північно-західну частину моря, повертає на W і 
SW і, приєднуючи дунайські води, сполучається з головним потоком у районі мису 
Каліакра. У Керченській протоці течія зазвичай спрямована з Азовського моря у 
Чорне і рідше навпаки. 

Швидкість течії в середньому становить 0,6 - 1,2 вузлів, а на осі течії 
збільшується до 1,4 вузлів. При сильних вітрах, напрямок яких збігається з 
напрямком потоку, максимальна швидкість досягає 3 вузлів. На окремих ділянках 
основного потоку під дією сильних і тривалих зустрічних вітрів течія іноді змінює 
напрямок на зворотний, а швидкість її зменшується до 0,2 вузла. 

За межами основної течії, у центральній глибоководній частині моря 
містяться великі кругообіги стійкої циклонічної циркуляції; швидкість на їхній 
периферії становить 0,4 - 0,8 вузла, в центрі – 0,2 - 0,4 вузла. 

В окремих глибоководних районах моря відмічаються малі локальні 
круговороти; швидкість на їхній периферії 0,4 - 0,6 вузла, в центрі – 0,2 - 0,4 вузла.  

Основна течія в загальній системі циркуляції виражена найбільш яскраво, її 
стійкість становить 80 % у зимовий період, 90 % – у літній і 80 – 85 % – у перехідні 
періоди. 

Хвилювання. Значна площа Чорного моря, глибина біля його берегів, мала 
порізаність берегової лінії, слабкий і короткотривалий крижаний покрив, часте 
проходження циклонів і сильні північні та північно-східні вітри, особливо холодної 
пори року, сприяють розвитку вітрового хвилювання, брижів і прибою. 

Влітку повсюдно переважає слабке хвилювання, повторюваність хвиль 
заввишки до 1 м становить 55 - 70%. Взимку повторюваність таких хвиль 
зменшується на північному сході району до 40%, в іншій частині моря – до 27%. 

Хвилі заввишки 2 - 3 м найчастіше відмічаються взимку, повторюваність їх 
досягає в цей період 20%, в інші пори року вона не більше 12%. 

Хвилі заввишки 6 м і більше спостерігаються рідко, повторюваність їх не 
перевищує 1% (грудень-лютий). 

Максимально можлива висота хвиль дорівнює 11 м. 
У прибережній зоні розвиток хвилювання залежить від місцевих умов. На 

мілководді хвилі круті, тут часто утворюється товкотнеча. При західних вітрах 



  

найсильніше хвилювання розвивається біля острова Тендрівська Коса, у 
Каркінітській затоці, біля мисів Тарханкут і Херсонес. 

Біля південного і південно-східного узбережжя Кримського півострова 
велику повторюваність мають брижі від Е, які приходять з району порту Анапа. 

Біля західного узбережжя сильне хвилювання розвивається при стійких 
вітрах від NE і Е. 

Найбільша висота хвиль і їх напрямок, найбільший період хвиль 

Пункт 
Період 

спостережень, 
роки 

Висота хвиль 
(м) і напрямок 

Період 
хвиль, 

с 
Примітка 

Алушта, місто 1935-1985 4,2 E 11,5 
Євпаторія, порт 1934-1985 5,0 SW 6,9 
Зміїний, острів 1935-1960 6,4 S, SE 8,8 Станцію закрито
Іллічівськ, порт 1963-1985 3,2 NE 10,7  
Одеса, порт 1935-1985 5,2 NE 9,2  
Очаків, портовий пункт 1935-1985 3,5 SW, NE, SE 5,5  
Севастополь, порт 1978-1985 1,5 SW 4,4  
Скадовськ, порт 1935-1960 1,4 SE 4,4 Станцію закрито
Судак, місто 1935-1964 4,0 S, SW 9,3 Станцію закрито
Тарханкут, мис 1935-1985 8,0 SW 9,0  
Тендрівський, маяк 1935-1970 4,0 S 6,8 Станцію закрито
Феодосія, порт 1935-1985 3,0 E 9,8  
Херсон, порт 1935-1960 2,0 SW 9,8  
Херсонес, мис 1935-1985 7,3 SW 13,9  
Хорли, портовий пункт 1935-1985 2,2 S 6,0  
Чорноморське, портовий пункт 1935-1985 4,0 NE 9,5  
Ялта, порт 1935-1985 6,0 E 10,8  

Температура, солоність і щільність води. Температура поверхневого шару 
моря досить висока протягом всього року. Найтеплішими місяцями є липень і 
серпень, коли середньомісячна температура води у відкритому морі змінюється від 
21°С у північно-західному районі моря до 26°С у південно-східному. В лютому 
температура води у відкритому морі становить 4 - 8°С, а біля північно-західного 
узбережжя – 0 - 3°С, іноді й нижче. 

На зміну температури води в прибережних районах дуже впливають згінно-
нагінні явища. Так біля берегів Кримського півострова й біля східного берега моря 
влітку відмічалися випадки, коли після сильного згону температура поверхневого 
шару моря знижувалася з 25 до 7°С. 

Солоність поверхневого шару моря в центральній його частині близько 18 ‰, 
в міру наближення до берегів вона зменшується до 16‰; у районі гирл річок 
солоність може знизитися до 5‰ і менше. 

Щільність поверхневого шару моря в лютому становить 1,014 - 1,016, а до 
серпня зменшується до 1,011. 

Прозорість і колір води. Умовна прозорість води в Чорному морі порівняно 
велика. У відкритому морі вона становить 10 - 18 м взимку і навесні, 15 - 25 м – 
влітку та 15-18 м – восени. У прибережній зоні умовна прозорість зменшується 
місцями до 5 м, а в районах гирл річок протягом всього року не перевищує 4 м. 
Влітку під час штилю у східній частині моря відмічається умовна прозорість до 
34 м. 

Колір води у відкритій частині Чорного моря темно-блакитний і блакитний, у 
прибережній зоні – блакитнувато-зелений, а поблизу гирл річок змінюється від 



  

зеленувато-жовтого до жовтувато-коричневого. Біля південної частини узбережжя 
Болгарії вода через темні водорості майже чорного кольору. 

Гідробіологічні відомості. Світіння моря. У Чорному морі спостерігається 
іскристе світіння, зумовлене спалахами дрібних і мікроскопічних морських організмів 
(ночесвітки, перидинеї) і які являють собою окремі однакові за кольором іскорки. 
Інтенсивність його збільшується під час хвилювання, руху судна тощо. Іскристе 
світіння зазвичай спостерігається влітку та восени. Особливо інтенсивним воно буває у 
прибережній смузі. 

Цвітіння моря зумовлено масовим скупчення планктонних (зазвичай рослинних, 
а іноді й тваринних) організмів у поверхневому шарі води. Під час цвітіння значно 
знижується прозорість води і змінюється її колір; вода набуває жовтого, бурого і 
червонуватого відтінку. В описуваному районі цвітіння води спостерігається 
здебільшого у північно-західній частині моря, а також у затоках і бухтах. Воно 
можливе протягом усього року, але найбільш вірогідне з лютого по травень. 

Водорості. У Чорному морі особливо розповсюджені червоні водорості – 
філофора, які утворюють у північно-західній частині моря на глибині 20 - 60 м 
величезні зарості. Із інших водоростей слід зазначити діатомові, пірофітові, синьо-
зелені та бурі. У затоках, лиманах, лагунах і бухтах на глибинах до 10 - 12 м часто 
зустрічається зостера, або морська трава. 

Деревоточці. У Чорному морі спостерігається руйнівна діяльність морських  
деревоточців. Із двостулкових молюсків тут зустрічаються тередо, із ракоподібних 
деревоточців – лімнорія і хелюра. 

Тередо зазвичай руйнує деревину зсередини; ходи його спрямовані вздовж 
волокон, але можуть і вигинатися чудернацьким чином, переплітаючись один з одним. 
Через значне ураження ним деревина перетворюється на губчасту масу. Найактивніша 
діяльність тередо – з червня по вересень. Найчастіше він зустрічається біля узбережжя 
Кримського півострова та біля східного узбережжя моря. 

Лімнорія зазвичай уражає деревину з поверхні. Ходи її неглибокі (не глибше 5 
мм, інколи 15 мм від поверхні), але інколи вона виїдає у палях майже дупла, так звані 
«котли». Лімнорія, як правило, не переносить каламутної, застояної, збідненої на 
кисень води. 

Хелюра дещо більша за лімнорію; вона зазвичай поселяється по сусідству з нею 
і свердлить дерево подібним чином. Ходи її більш глибокі, хоч «котлів» вона не 
утворює. Діаметр ходів – майже 2,5 мм. Крім дерева, лімнорія і хелюра уражають 
ізоляцію підводних кабелів. 

Обростання морськими організмами підводної частини суден спостерігається 
протягом року, але найбільш інтенсивним воно буває з травня по вересень. Тут 
поширені балянуси, мідії, дрейсени, мшанки тощо. 

Небезпечні морські тварини. У Чорному морі водяться хижі та отруйні морські 
тварини; їх слід остерігатися під час купання, роботах без водолазного костюма та при 
висадженні особового складу на берег. Тут зустрічаються колюча акула-катран, 
великий дракончик, європейська скорпена та європейський хвостокіл. 

Великий дракончик – найнебезпечніша риба. Колючки спинного плавника та 
шипи зябрових кришечок дуже отруйні, уколи їх можуть бути смертельними. Живе 
великий дракончик найчастіше у затоках і бухтах, зазвичай він заривається у м’який 
ґрунт настільки, що виглядає лише голова. 

Європейська скорпена частіш за все зустрічається у бухтах поблизу скелястих 
берегів, ховається вона зазвичай у розколинах скель або у водоростях. Уколи цієї риби 
дуже болісні. 

Європейський хвостокіл, або морський кіт, мешкає у захищених бухтах, на 
мілководних ділянках моря і у гирлах річок. Ударами хвоста він може наносити сильні 
та небезпечні рани. 



  

Також у Чорному морі зустрічається невелика зелена, червона або коричнева 
медуза актинія, стикання з якою може викликати сильне подразнення шкіри. 

ЛЬОДОВИЙ РЕЖИМ. Крижаний покрив спостерігається, як правило, в 
північно-західній і північній частинах Чорного моря. У суворі та дуже суворі зими 
він зустрічається також уздовж західного берега, на крайньому північному сході, 
включаючи Керченську протоку, і біля Кримського півострова в районах мису 
Тарханкут, порту Євпаторія, у Севастопольській та Феодосійській бухтах. 

Крига на Чорному морі, за винятком деяких ділянок, утворюється зазвичай у 
середині грудня - на початку січня, перш за все вона з'являється в гирлах великих 
річок. Найважчим у льодовому відношенні є період з кінця січня до початку 
березня. 

На Чорному морі переважає крига місцевого походження, а в районах гирл 
річок – крига, що виноситься річками. 

Біля відкритих берегів і мористіше них найчастіше спостерігається 
дрейфуюча крига, а в лиманах, затоках і бухтах – нерухомий лід. 

Крижаний покрив нестійкий; протягом зими неодноразово в прибережній зоні 
моря відбувається його скресання і замерзання. 

Скресання й очищення моря від криги настає, як правило, наприкінці лютого 
– початку березня, причому спочатку лід зникає у відкритому морі, а потім у 
лиманах, затоках і бухтах. Наприкінці березня море повністю звільняється від 
криги. 

Обмерзання суден. Значну загрозу для безпеки суден, особливо малих, під час 
плавання в описуваному районі, становить їх обмерзання, яке спостерігається з грудня 
по березень (переважно у північно-західній частині моря). 

Обмерзання суден відбувається за мінусової температури повітря і сильного 
вітру, що викликає значне хвилювання і, як наслідок – забризкування судна забортною 
водою. 

Обмерзання спостерігається також у результаті випадання переохолоджених 
опадів, перебування судна у переохолодженому тумані та під час парування моря. 

За ступенями інтенсивності обмерзання можна умовно поділити на повільне, 
швидке і надто швидке. Нижче наведено класифікацію інтенсивності обмерзання 
стосовно суден водотоннажністю 300 - 500 т. 

Повільне обмерзання – швидкість наростання льоду на судні менше ніж 1,5 т/год. 
Воно спостерігається: 

а) при температурі повітря від –1 до –3°С і будь-якій швидкості вітру за 
наявності забризкування або хоча б одного з таких явищ як атмосферні опади, тумани, 
парування моря; 

б) при температурі повітря –4°С і нижче та швидкості вітру до 9 м/с за наявності 
забризкування або хоча б одного з таких явищ: атмосферні опади, туман, парування 
моря. 

Швидке обмерзання – швидкість наростання льоду на судні 1,5 - 4,0 т/год. Воно 
спостерігається при температурі повітря від –4 до –8°С і швидкості вітру 10 - 15 м/с. 

Надто швидке обмерзання – швидкість наростання льоду на судні більше ніж 4 т/год. 
Воно спостерігається: 

а) при температурі повітря –4°С і нижче та швидкості вітру 16 м/с і більше; 
б) при температурі повітря –9°С і нижче та швидкості вітру 10 - 15 м/с. 
Швидкість наростання льоду під час обмерзання залежить від частоти 

забризкування судна водою. Це явище визначається швидкістю вітру, висотою і 
крутістю хвилі, курсом і швидкістю судна відносно напрямку вітру і хвилі. 
Найбільше забризкування судна, а, отже, і найбільша інтенсивність обмерзання за 



  

однакових гідрометеорологічних умов матиме місце при курсових кутах хвилі і 
вітру менше ніж 45°. 

На швидкість наростання льоду впливають також конструкція судна і такелажу, 
характер палубного вантажу та його розташування. 

Дуже небезпечними є обмерзання для суден з низькими надводними бортами. 
При появі обмерзання необхідно: 
- підготувати всі засоби для боротьби з обмерзанням, а також рятувальні засоби; 
- негайно розпочати очищення судна навіть від найтоншого шару льоду і 

крижаної каші; 
- змінити курс судна таким чином, щоб частота забризкування була найменшою; 
- якщо є можливість, залишити небезпечний район, увійти в льоди або перейти 

убік теплішого повітря або течії. 
Мореплавці, які прямують у райони можливого обмерзання, особливо на суднах 

малої і середньої водотоннажності, повинні підготувати судна та екіпажі до боротьби з 
обмерзанням. 

Дуже важливо організувати на судні обов’язковий регулярний прийом прогнозів 
погоди і штормових попереджень, які передають берегові радіостанції. 

 
МЕЖА НАЙБІЛЬШОГО ПОШИРЕННЯ ДРЕЙФУЮЧОЇ КРИГИ 
 

 
 



  

Основні відомості про льодовий режим 
 

Дата появи 
дрейфуючої 

криги 

Дата повного 
замерзання Дата скресання 

Дата зникнення 
дрейфуючої 

криги 

Пункт 

ра
нн
я 

се
ре
дн
я 

пі
зн
я 

ра
нн
я 

се
ре
дн
я 

пі
зн
я 

ра
нн
я 

се
ре
дн
я 

пі
зн
я 

ра
нн
я 

се
ре
дн
я 

пі
зн
я 

Кількість 
льодових 
сезонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Білгород-
Дністровський, 
порт 

12.ХІ 3.ХІІ 9.І 9.ХІ 9.ХІІ 18.І 12.ІІ 9.ІІІ 28.ІІІ 3.ІІІ 19.ІІІ 1.ІV 20 

Джарилгацький, 
маяк 

1.ХІІ 23.ХІІ 11.І 20.І ... 16.ІІ 27.І ... 18.ІІ 18.ІІ 10.ІІІ 27.ІІІ 12 

Євпаторія, порт 26.ХІ 7.І 15.ІІ 2.ІІ ... ... ... ... 16.ІІ 13.ІІ 17.ІІ 24.ІІІ 35 
Миколаїв, порт 20.ХІ 17.ХІІ 4.І 29.ХІ 22.ХІІ 13.ІІ 5.ІІ 12.ІІІ 3.ІV 7.ІІІ 23.ІІІ 17.ІV 17 
Одеса, порт 11.ХІI 10.І 5.ІII 9.ХІI 23.І 10.ІII 7.І 18.ІІ 17.ІІІ 27.І 28.ІІІ 1.ІV 20 
Очаків, 
портопункт 

19.ХІ 12.ХІІ 24.І 29.ХІ 1.І 8.ІII 22.XІI 20.ІІ 27.ІІІ 15.ІІ 18.ІІІ 19.ІV 36 

Скадовськ, порт 22.ХІ 14.ХІІ 19.IІ 2.ХІI 3.І 6.IIІ 16.I 28.ІІ 31.ІІІ 14.ІІ 13.ІІІ 6.ІV 36 
Вузька, бухта 1.ХІI 5.І 17.IІ 21.ХІI 29.І 2.IIІ 22.XIІ 13.ІІ 5.ІІІ 10.І 15.ІІ 29.ІII 24 
Феодосія, порт 20.ХІI 24.І 11.IІ 5.IІ ... 6.IIІ 7.ІІ ... 1.ІІІ 5.ІІ ... 1.ІII 20 
Херсон, порт 26.ХІ 16.ХІІ 4.І 27.ХІ 28.ХІІ 7.IIІ 29.І 6.ІІІ 29.ІІІ 28.ІІ 19.ІІІ 6.ІV 28 

 
Примітка. Крапки (...) означають відсутність даних, а НБ – відсутність явища. 
 
 
Середня (чисельник) і найбільша (знаменник) товщина льоду, см 

 
Листопад Грудень Січень Лютий Березень 
Декади Декади Декади Декади Декади Пункт 
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Кількість 
льодових 
сезонів 

Миколаїв, 
порт (р. Пі-
вденний 
Буг) 

2/2 6/16 6/16 10/28 17/36 20/43 22/48 22/51 29/58 27/58 25/56 17/45 14/28 8/15 15 

Одеса, 
порт 
(акваторія 
порту) 

НБ НБ НБ 9/11 11/30 18/40 21/44 17/41 25/45 26/46 24/52 33/60 32/60 32/54 32 

Одеса, 
порт 
(відкрите 
море) 

НБ НБ НБ 7/7 12/15 14/22 22/25 24/40 19/35 25/35 31/35 27/32 22/23 НБ 13 

Очаків, 
портопункт 
(гирло 
Дніпровсь-
кого лима-
ну) 

НБ 7/8 13/22 13/42 16/52 18/60 20/60 22/62 26/60 27/60 28/60 27/55 25/50 31/45 36 

Херсон, 
порт 
(р. Дніпро) 

НБ 4/8 10/17 14/21 13/33 13/37 18/38 20/41 23/45 22/42 21/42 22/42 23/39 24/25 28 

Хорли, 
портопункт 
(Каркінітсь-
ка затока) 

НБ НБ 9/16 11/17 14/26 16/28 20/26 20/35 26/56 25/56 24/56 28/53 31/55 32/52 34 

 
Примітка. НБ означає відсутність явища. 



  

ПОРТИ УКРАЇНИ 

На узбережжі Чорного й Азовського морів розташовуються морські 
торговельні і рибні порти. Найбільшими морськими торговельними портами 
України є Усть-Дунайськ, Іллічівськ, Одеса, Южний, Миколаїв, Херсон, Октябрськ, 
Севастополь, Феодосія, Керч, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь.  

Могутні морські комплекси, якими володіє сьогодні Україна, являють собою 
один з найбільш стабільних секторів економіки країни, який динамічно розвивається 
і складає основу всього водного транспорту держави, підпорядкованого Державному 
департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України. 
Глибоководні українські морські порти, розташовані на шляху міжнародних й 
транспортних коридорів та оснащені найсучаснішим обладнанням, є важливим 
фактором перетворення України на могутню транзитну державу. 

 
 

ПРАВИЛА ПЛАВАННЯ У ВОДАХ УКРАЇНИ 

(Витяги із законів, постанов, правил, інструкцій 
 та інші загальні відомості й рекомендації, важливі для мореплавців) 

 
1. Перелік портів, портових пунктів і рейдів, 

відкритих для заходу іноземних суден 
 

Назва порту Категорія порту Постанова КМУ про 
відкриття порту 

Морські порти 
Білгород-Дністровський морський торговельний порт № 143-р від 29.02.96 
Бердянський морський торговельний порт № 143-р від 29.02.96 
Дніпро-Бузький морський порт № 143-р від 29.02.96 
Євпаторійський морський торговельний порт № 687-р від 20.10.92 
Ізмаїльський морський торговельний порт № 143-р від 29.02.96 
Іллічівський морський торговельний порт № 143-р від 29.02.96 
Керченський морський торговельний порт № 143-р від 29.02.96 
Маріупольський морський торговельний порт № 143-р від 29.02.96 
Миколаївський морський торговельний порт № 143-р від 29.02.96 
Одеський морський торговельний порт № 143-р від 29.02.96 
Ренійський морський торговельний порт № 324-р від 04.06.92 
Севастопольський морський торговельний порт № 551-р від 10.07.98 
Скадовський морський торговельний порт № 590-р від 20.09.96 
Усть-Дунайський морський торговельний порт № 143-р від 29.02.96 
Феодосійський морський торговельний порт № 715-р від 25.10.92 
Херсонський морський торговельний порт № 143-р від 29.02.96 
Южний морський торговельний порт № 143-р від 29.02.96 
Ялтинський морський торговельний порт № 143-р від 29.02.96 
Комиш-Бурун морський порт № 519-р від 10.08.92 
Маріупольський морський 
порт заводу «Азовсталь» морський порт № 777-р від 28.11.92 

Іллічівський морський рибний порт № 143-р від 29.02.96 



  

Керченський морський рибний порт № 143-р від 29.02.96 
Севастопольський морський рибний порт № 551-р від 10.07.98 
Балаклавський 
судноремонтний завод 
«Металіст» 

для заходу іноземних 
невійськових і військових 
суден з метою ремонту 

№ 334-р від 28.06.97 

Південнобузьке басейнове 
водогосподарче об'єднання 

для заходу іноземних  
невійськових суден № 38-р від 15.01.99 

Феодосійський 
судноремонтний завод 

для заходу іноземних 
невійськових і військових 
суден з метою ремонту 

№ 334-р від 28.06.97 

Чорноморськ для заходу іноземних 
невійськових суден з метою 
проведення бурових робіт з 
видобутку нафти й газу на 
континентальному шельфі 
української частини Чорного й 
Азовського морів 

№ 371-р від 09.07.97 

Річкові порти 
Херсон, Запоріжжя, 
Дніпропетровськ, Київ, 
Кременчук, Миколаїв,  
Нова Каховка, Черкаси 

для заходу суден під прапором 
держав, з якими укладено 
міжнародні угоди України про 
судноплавство на внутрішніх 
водних шляхах 

№ 959-р від 01.09.97 

 
 

2. Правила плавання і перебування в територіальному морі, у внутрішніх водах, 
на рейдах і в портах України іноземних військових кораблів 

 
(Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 529  

від 16 травня 1996 р.) 
 

Загальні положення 

1. Дані Правила встановлюють порядок здійснення іноземними військовими 
кораблями, а також іноземними підводними транспортними засобами (далі – іноземні 
військові кораблі) мирного проходження через територіальне море України і порядок їх 
заходу та перебування у внутрішніх водах, на рейдах і в портах України. 

2. Іноземні військові кораблі під час плавання і перебування в територіальному 
морі України, у внутрішніх водах, на рейдах і в портах України повинні нести свій 
військово-морський або державний прапор. 

Під час стоянки іноземного військового корабля в порту України підняття і 
спуск прапора можуть здійснюватися у відповідності до національних правил. 

3. Захід і перебування у межах територіального моря, внутрішніх вод, на рейдах 
і в портах України іноземних підводних човнів та інших підводних транспортних 
засобів допускається тільки у надводному положенні. 

4. Іноземні військові кораблі під час плавання і перебування в територіальному 
морі, у внутрішніх водах, на рейдах і в портах України зобов'язані дотримуватись 
правил радіозв'язку, навігаційних, портових, митних, санітарних та інших правил. 



  

У разі вимушеного недотримання правил плавання і перебування в 
територіальному морі, у внутрішніх водах, на рейдах і в портах України командир 
іноземного військового корабля повинен негайно повідомити про це адміністрацію 
найближчого порту України. 

5. Під час плавання і перебування в територіальному морі, у внутрішніх водах, 
на рейдах і в портах України іноземні військові кораблі повинні користуватися 
послугами лоцманської і криголамної служби в тих районах, де лоцманське чи льодове 
проведення є обов'язковим. 

6. У територіальному морі, у внутрішніх водах України іноземні військові 
кораблі не повинні заходити в райони, де заборонено їх плавання і перебування. Про 
встановлення таких районів оголошується в установленому порядку. 

7. У разі недотримання під час плавання і перебування в межах територіального 
моря, внутрішніх вод, на рейдах і в портах України іноземним військовим кораблем, 
його плавзасобами, літальними апаратами або особовим складом законів і правил 
України, командиру іноземного військового корабля (загону) пред'являється вимога 
про необхідність їх дотримання. Іноземному військовому кораблю, який ігнорує 
звернену до нього вимогу про необхідність дотримання законів і правил України, 
компетентними органами може бути запропоновано негайно залишити територіальне 
море України. 

Мирний прохід 

8. Іноземні військові кораблі в територіальному морі України користуються 
правом мирного проходу за умови дотримання законодавства України, цих Правил, а 
також інших правил, що стосуються режиму територіального моря України і 
міжнародних договорів України. 

9. Мирний прохід іноземних військових кораблів через територіальне море 
України здійснюється з метою його перетинання без заходу у внутрішні води України 
або з метою проходу у внутрішні води, на рейди й у порти України чи виходу з них у 
відкрите море. 

10. Прохід є мирним, якщо ним не порушується мир, належний порядок чи 
безпека України. Такий прохід повинен бути безперервним і швидким. Він може 
включати зупинку і стоянку на якорі, пов'язані зі звичайним плаванням чи у разі 
необхідності внаслідок непоборної сили або нещастя, чи з метою надання допомоги 
особам, суднам або літальним апаратам, що перебувають у небезпеці чи терплять лихо. 

11. Під час мирного проходу в територіальному морі України іноземним 
військовим кораблям забороняється кожний з таких видів діяльності: 

- погрожування силою або її застосування проти суверенітету, територіальної 
цілісності або політичної незалежності України чи будь-яким іншим чином, що 
порушує принципи міжнародного права, закладені у Статуті Організації Об'єднаних 
Націй; 

- будь-які маневри чи навчання зі зброєю будь-якого виду; 
- будь-який акт, спрямований на збір інформації на шкоду обороні або безпеці 

України; 
- будь-який акт пропаганди, метою якого є зазіхання на оборону або безпеку 

України; 
- підняття у повітря, посадка або прийняття на борт будь-якого літального 

апарата чи іншого військового пристрою; 
- навантаження або розвантаження будь-якого товару, вантажу чи валюти, 

посадка або висадка будь-якої особи без дозволу українських компетентних органів; 
- будь-який акт навмисного і серйозного забруднення навколишнього середовища; 



  

- будь-яка промислова діяльність, здійснення дослідницької або пошукової 
діяльності (за винятком випадків, коли така діяльність здійснюється з дозволу 
компетентних органів України або відповідно до міжнародних договорів України); 

- будь-який акт, що створює перешкоди для функціонування всіх систем зв'язку 
чи інших споруд або установок України; 

- будь-яка інша діяльність, яка не має прямого відношення до проходу.  
Прохід іноземного військового корабля не є мирним у разі проведення ним 
вищеназваних дій. 

12. Мирний прохід іноземних військових кораблів через територіальне море 
України з метою його перетинання без заходу у внутрішні води або в порт України 
допускається за маршрутами, які використовуються, як правило, для міжнародного 
судноплавства. 

Захід і перебування у внутрішніх водах і в портах України 
13. Відвідування іноземними військовими кораблями внутрішніх вод і портів 

України поділяються на: 
- офіційні візити, що проводяться з нагоди важливих міжнародних і 

національних свят чи з метою зміцнення дружніх відносин, коли на іноземних 
військових кораблях присутні глави держав (урядів), а також у випадку, якщо держави 
взаємно домовилися про надання візиту офіційного характеру; 

- неофіційні візити, які проводяться, як правило, з навчальною, науковою чи 
іншою метою неофіційного характеру і не супроводжуються особливими 
врочистостями; 

- ділові заходи, які здійснюються переважно з метою матеріально-технічного 
забезпечення, відпочинку особового складу та вирішення інших завдань оперативного 
характеру. 

14. Підставою для допуску іноземних військових кораблів у внутрішні води й у 
порти України є попередній дозвіл Кабінету Міністрів України, якщо інший порядок не 
передбачено міжнародними договорами України. 

15. Дозвіл на захід іноземних військових кораблів у внутрішні води, на рейди й у 
порти України необхідно отримати через дипломатичні канали не пізніше ніж за 30 діб 
(Консульське управління МЗС України рекомендує направляти відповідний запит до 
МЗС України не пізніше ніж за 45 діб) до запланованого заходу, якщо спеціальною 
угодою не передбачено інший порядок, надавши при цьому такі дані: 

- державна приналежність, кількість, клас кораблів; 
- мета і характер заходу (офіційний візит, неофіційний візит, діловий захід); 
- порт передбачуваного відвідування; 
- орієнтовна дата заходу і планована тривалість перебування; 
- назви й основні розмірні дані кораблів (водотоннажність, довжина, ширина, 

осадка); 
- звання і прізвище командира загону і командира кожного корабля; 
- загальна кількість офіцерів, старшинського і рядового складу (окремо), список 

пасажирів на кожному кораблі; 
- радіочастоти, якими кораблі бажають користуватися при відвідуванні, а також 

відомості про потужність радіопередавача. 
16. Умови, викладені у пунктах 14 і 15, не поширюються: 
- на іноземні військові кораблі, на борту яких перебувають глави держав або 

урядів, і на військові кораблі, що їх супроводжують; 
- на іноземні військові кораблі, що здійснюють вимушений захід. 
Стосовно іноземних військових кораблів, зазначених у другому абзаці даної 

статті, необхідно зробити попереднє повідомлення через дипломатичні канали не 



  

пізніше ніж за 2 доби до запланованого заходу, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України. 

17. Кількість іноземних військових кораблів однієї держави, одночасне 
перебування яких допускається в одному порту України, не повинна перевищувати 
трьох одиниць, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 

18. Найдовший термін перебування кожного з іноземних військових кораблів в 
порту України, якщо отриманий дозвіл не передбачає іншого, не повинен 
перевищувати 7 діб. 

За виняткових обставин іноземному військовому кораблю може бути 
запропоновано залишити порт і межі територіального моря України раніше 
встановленого терміну. 

19. Зустріч і забезпечення перебування іноземних військових кораблів у портах 
України організовує старший морський начальник, який є офіційним представником 
українського військово-морського командування у порту. 

У портах, де немає старшого морського начальника чи особи, спеціально 
призначеної заміщати його у питаннях прийому іноземних військових кораблів, 
обов'язки старшого морського начальника виконує начальник гарнізону або старший 
регіональний начальник прикордонних військ України. 

У гарнізонах, де старший морський начальник підпорядкований начальнику 
гарнізону, відповідальність за організацію заходів, передбачених програмою візиту, 
покладається на начальника гарнізону. 

20. Для зустрічі іноземних військових кораблів, як правило, висилається за межі 
територіального моря України український військовий корабель. Місце зустрічі 
узгоджується заздалегідь. 

Для зв'язку старшого морського начальника з командиром іноземного 
військового корабля (загону) призначається офіцер зв'язку, який є офіційним 
представником старшого морського начальника. 

Офіцер зв'язку, лоцман, перекладачі, зв'язківці із засобами зв'язку, сигнальники 
та інші зустрічаючі особи, якщо дозволяють умови, доставляються на борт іноземного 
військового корабля українським військовим кораблем, виділеним для зустрічі, або 
лоцманським судном. 

Офіцер зв'язку повідомляє командиру іноземного військового корабля (загону) 
ті правила і вказівки, які безпосередньо стосуються іноземних військових кораблів і 
якими повинен керуватися командир іноземного військового корабля (загону) під час 
перебування у порту України. 

Командир іноземного військового корабля (загону) інформує офіцера зв'язку про 
всі зміни у відомостях, поданих раніше відповідно статті 15 цих Правил. 

21. Протокольні і церемоніальні заходи під час відвідування іноземними 
військовими кораблями портів України з офіційними і неофіційними візитами і 
діловими заходами проводяться на підставі заздалегідь узгодженої обома сторонами 
програми візиту (заходу). 

22. Іноземним військовим кораблям під час перебування у внутрішніх водах, на 
рейдах і в портах України може бути дозволене використання своїх радіоустановок за 
попередньою домовленістю з компетентними органами України і на заздалегідь 
обумовлених частотах. 

23. Місце стоянки іноземного військового корабля визначається старшим 
морським начальником і повідомляється через офіцера зв'язку командиру іноземного 
військового корабля (загону). 

24. Звільняє на берег особовий склад іноземних військових кораблів і вирішує 
всі питання, пов'язані з цим (кількість звільнених, час звільнення, час повернення на 
корабель тощо), командир військового корабля після узгодження зі старшим морським 
начальником. 



  

25. Особовому складу іноземних військових кораблів сходити на берег зі 
зброєю, за винятком випадків, передбачених в абзаці 2 цієї статті і статті 33 даних 
Правил, заборонено. 

Офіцери і молодший командний склад іноземних військових кораблів можуть 
сходити на берег з холодною зброєю, якщо це передбачено формою одягу. 

26. На час звільнення особового складу іноземних військових кораблів з дозволу 
старшого морського начальника з числа екіпажів можуть виділятися неозброєні 
патрулі. 

Місця перебування, маршрути руху і склад патрулів узгоджуються зі старшим 
морським начальником. 

27. Допуск на борт іноземного військового корабля і сходження з борту корабля 
на берег осіб, котрі не входять до складу його екіпажу, здійснюється згідно з порядком, 
визначеним командиром іноземного військового корабля (загону) при узгодженні зі 
старшим морським начальником, та з дотриманням відповідних митних і паспортних 
правил України. 

28. Іноземні військові кораблі в портах України звільняються від митного огляду 
і митних зборів. 

Виняток становлять: 
- особи, які не є членами екіпажів, у випадку їх сходження на берег; 
- товари і вантажі, що вивантажуються з корабля на берег (якщо інше не 

передбачено міжнародним договором України). 
29. Іноземні військові кораблі в портах України повинні дотримуватися вимог 

Міжнародних медико-санітарних правил і вживати заходів щодо попередження 
занесення заразних хвороб. 

Відомості про санітарний стан корабля надаються представнику санітарного 
нагляду, який прибуває на корабель, за формою Морської санітарної декларації. 

30. Неозброєні плавзасоби іноземних військових кораблів можуть пересуватися 
у межах внутрішніх вод та акваторій портів України тільки відповідно законів і правил, 
встановлених в Україні, та вказівок старшого морського начальника. 

Зазначені плавзасоби не можуть використовуватися для перевезення озброєного 
особового складу за винятком випадків, передбачених статтею 33 цих Правил. 

31. Іноземні військові кораблі при плаванні й перебуванні у внутрішніх водах, на 
рейдах і в портах України звільняються від сплати портових, корабельних та інших 
зборів. 

Збори стягуються тільки за надані послуги (буксирування, лоцманське і 
криголамне проведення тощо) і матеріально-технічне забезпечення (паливо, вода, 
продовольство, електроживлення, телефонний зв'язок тощо), якщо немає домовленості 
про інше. 

32. Іноземним військовим кораблям у внутрішніх водах, на рейдах і в портах 
України, крім дій, зазначених у статті 11 цих Правил, заборонено: 

- використовувати радіотехнічні і гідроакустичні засоби при стоянці у порту; 
- фотографувати та виконувати іншого роду зйомки військових кораблів і 

військових об'єктів на березі; 
- самочинно змінювати місце стоянки, використовувати портові споруди чи 

системи; 
- спускати на воду осіб або предмети, а також здійснювати будь-яку діяльність 

під водою; 
- будь-яку діяльність, що суперечить законам України. 
33. Старшим морським начальником за попереднім проханням командира 

іноземного військового корабля (загону) може бути дозволено: 



  

- проведення підводних робіт, пов'язаних з обстеженням чи ремонтом підводної 
частини корпусу корабля; 

- сходження на берег команд зі зброєю для участі у парадах чи жалобних 
церемоніях. 

Вимушений захід 

34. Під вимушеним заходом слід розуміти захід, здійснений внаслідок 
надзвичайних обставин: аварії, стихійного лиха або сильного шторму, що загрожує 
безпеці корабля, льодоходу, буксирування пошкоджених суден, доставки врятованих 
людей, необхідності надання термінової медичної допомоги членові екіпажу або 
пасажиру, а також в інших подібних випадках. 

35. Іноземні військові кораблі у випадку вимушеного заходу в територіальне 
море, у внутрішні води України, в українську частину вод прикордонних річок, озер чи 
інших водойм зобов'язані негайно сповістити про це адміністрацію найближчого порту 
України і, при можливості, прямувати в один з портів, відкритих для заходу іноземних 
невійськових суден, або в пункт, указаний українським військовим кораблем чи іншим 
судном України, висланим для надання допомоги. 

По прибутті у порт України командир іноземного військового корабля надає 
старшому морському начальнику, а у випадку відсутності такого в порту, то 
адміністрації порту такі відомості: 

- назва корабля; 
- звання і прізвище командира; 
- причина заходу; 
- характер необхідної допомоги; 
- передбачуваний час перебування. 
Після припинення дії обставин, що викликали вимушений захід, іноземний 

військовий корабель залишає води України після відповідного оповіщення про це 
Командування ВМС України. 

 
СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ РУХУ, РЕКОМЕНДОВАНІ ШЛЯХИ 

У ВОДАХ УКРАЇНИ 

З метою підвищення безпеки мореплавства в районах інтенсивного 
судноплавства встановлено шляхи і системи розподілу руху суден. 

Встановлені шляхи і системи розподілу руху призначено для використання їх 
суднами в денні і нічні години за будь-якої погоди у вільних від криги водах. 

Рекомендовані шляхи у межах прибережних вод України показано на 
навігаційних картах, описано у посібнику «Режим плавання суден у водах України 
Чорного та Азовського морів» № 402, 2002 р. і тут не наводяться. 

Плавання системами розподілу руху, розташованими у прибережних водах 
України, повинно здійснюватися відповідно Правила 10 МПЗЗС-72, якщо місцеві 
правила не містять інших вимог. 

Капітани суден, що прямують супроти встановленого напрямку руху, 
притягуються до суворої відповідальності. 

- Система розподілу руху № 2. Підходи до портів Іллічівськ, Одеса та Южний 
(ІМО схвалено частини I-V цієї системи розподілу руху). 

- Система розподілу руху № 9. Підходи до порту Севастополь. 
- Система розподілу руху № 3. Від мису Фіолент до мису Кікінейз. 
- Система розподілу руху № 6. Підходи до Керченської протоки з півдня. 
- Рекомендований шлях № 60. Від порту Усть-Дунайськ до рекомендованих 

шляхів № 81, 82 і системи розподілу руху № 2 до портів Іллічівськ, Одеса та Южний. 



  

- Рекомендований шлях № 59. Від порту Усть-Дунайськ до рекомендованих 
шляхів № 81, 82 і системи розподілу руху № 2 до портів Іллічівськ, Одеса та Южний. 

- Рекомендований шлях № 79. Від порту Усть-Дунайськ до Дністровського 
каналу. 

- Рекомендований шлях № 81. З портів Іллічівськ, Одеса та Южний до мису 
Сарич. Між системами розподілу руху № 2 і 3. 

- Рекомендований шлях № 82. Від мису Сарич до портів Іллічівськ, Одеса та 
Южний. Між системами розподілу руху № 3 і 2. 

- Рекомендований шлях № 83. Від мису Сарич до порту Новоросійськ. Між 
системами розподілу руху № 3 і 4. 

- Рекомендований шлях № 84. З порту Новоросійськ до мису Сарич. Між 
системами розподілу руху № 4 і 3. 

- Рекомендований шлях № 75. Від порту Ялта до порту Новоросійськ. 
- Рекомендований шлях № 89. Від рекомендованих шляхів № 83 і 84 до порту 

Феодосія (з південного заходу). 
- Рекомендований шлях № 90. Від рекомендованих шляхів № 85 і 86 до порту 

Феодосія (зі сходу). 
- Рекомендований шлях № 91. Від рекомендованих шляхів № 83 і 84 до порту 

Феодосія (з південного сходу). 
- Рекомендований шлях № 85. Від рекомендованих шляхів 83 і 84 до 

Керченської протоки (до системи розподілу руху № 6). 
- Рекомендований шлях № 86. Від Керченської протоки (від системи розподілу 

руху № 6) до рекомендованих шляхів № 83 і 84. 

ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ РОЗХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СУДЕН 
ЦИВІЛЬНИХ ВІДОМСТВ ІЗ ВІЙСЬКОВИМИ КОРАБЛЯМИ 

При зустрічах українських суден цивільних відомств з військовими кораблями 
слід керуватися наступним: 

1. Судна цивільних відомств зобов'язані не прорізувати стрій з'єднань 
військових кораблів, звільняти дорогу з'єднанням і окремим кораблям, які виконують 
спеціальні вправи або стрільби. У цих випадках військові кораблі зобов'язані 
попередити цивільні судна відповідними сигналами за Міжнародним зводом сигналів. 

2. Розходження з поодинокими військовими кораблями, не зайнятими 
виконанням спеціальних вправ, здійснюється відповідно МПЗЗС-72. 

3. Вночі для позначення військових кораблів при зустрічі із суднами перші, у 
разі необхідності, вмикають на видному місці два колові вогні: верхній – білий, нижній 
– червоний (гафельні), видимі на відстані не менше трьох миль. 

ПЛАВАННЯ У ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ 

Плавання у прибережній зоні пов’язане з небезпекою можливих аварій суден і 
кораблів. Це пояснюється тим, що: 

- переважну частину промірів прибережної зони моря виконано ехолотами і 
лотами, що не забезпечує виявлення точкових, невеликих за розмірами небезпек на дні 
(окремі камені, частини затонулих суден, масиви, якорі, палі); 

- осадка сучасних великотоннажних суден значно збільшується залежно від 
крену (статичного і динамічного) та швидкості (присідання корпусу, особливо при 
малому запасі глибини під кілем). 

Крім того, під впливом місцевих умов (згінні явища, сейші тощо) дійсні рівні 
моря можуть виявитися значно нижчими за передобчислені (на десятки сантиметрів, а 
у виняткових випадках і на метри), а через відсутність у багатьох прибережних районах 
вимірів рівня моря і засобів інформування про це, відомості до мореплавців вчасно не 
надходять. 



  

Зважаючи на вищесказане, під час вибору шляхів проходження у прибережних і 
мілководних зонах мореплавці повинні: 

- враховувати можливе збільшення осадки судна; 
- користуватися картами найбільшого масштабу, відкоригованими за останніми 

повідомленнями мореплавцям; 
- регулярно здійснювати прийом навігаційної інформації; 
- прямувати тільки рекомендованими шляхами або найглибоководнішими 

частинами проходів; 
- з метою забезпечення запасу чистої води під кілем виходити на великі глибини 

по можливості найкоротшим шляхом; 
- обов'язково користуватися ехолотом; 
- при виборі шляху, що різниться від рекомендованого лоцією, дотримуватись 

обережності і проявляти здоровий глузд; 
- визначати місцезнаходження судна з необхідною для умов плавання частотою і 

найточнішим способом. 

КОЛИШНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ЧЕРЕЗ МІНИ РАЙОНИ І ПРАВИЛА 
ПЛАВАННЯ В НИХ 

Колишні небезпечні через міни райони, незалежно від того протралені вони чи 
ні, сьогодні не являють собою більшу небезпеку для мореплавців ніж райони з будь-
якою іншою небезпекою.  

Однак, у цих районах усе ще існує реальна небезпека при постановці на якір, 
ловлі риби придонними знаряддями лову, здійсненні підводних і днопоглиблювальних 
робіт, підводних вибухів і плаванні з попущеним якір-ланцюгом. 

Відомості про колишні небезпечні через міни райони у водах України і плавання 
в них вміщено на картах і у посібнику «Режим плавання у водах України Чорного та 
Азовського морів» № 402, 2002 р. 
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ЗВ'ЯЗОК З РЯТУВАЛЬНО-КООРДИНАЦІЙНИМИ 
ЦЕНТРАМИ 

23 грудня 1996 р. розпочав свою діяльність Державний морський рятувально-
координаційний центр (ДМРКЦ) при Державному департаменті морського і річкового 
транспорту (м. Одеса). 

Для координації операцій з пошуку і порятунку ДМРКЦ має постійний зв'язок з 
27 організаціями міністерств і відомств України, які його забезпечують, з 18 морськими 
портами, з 6 найближчими морськими координаційно-рятувальними центрами та 
підцентрами глобальної системи пошуку і порятунку з сусідніх держав. 

На українському узбережжі Чорного та Азовського морів працюють ДМРКЦ - 
Одеса, морські рятувальні підцентри (МРПЦ) – Керч, Маріуполь, Севастополь. 

 
 

Найменування Телефон Факс Телефакс 
Державний морський рятувально-координаційний 
центр (ДМРКЦ), м. Одеса (46°26′ N, 30°46′ Е) (0482) 

637619 
(0482) 
634243 

232139 
ODRCC 

UX 
Морський рятувальний підцентр (МРПЦ), 
м. Маріуполь (47°04′ N, 37°30′ Е) 

(0629) 
332266 

(0629) 
378359 

115156 
UX 

Морський рятувальний підцентр (МРПЦ),  
м. Керч (45°21′ N, 36°32′ Е) 

(06561) 
43014 

(06561) 
42589 

222377 
«Наука» 

Морський рятувально-координаційний центр 
(МРКЦ), м. Севастополь (44°36′55′′ N, 33°30′15′′ Е) 

(0692) 
559584 

(0692) 
559584 

197309 
SAVE UX

 

 ПРАВИЛА ПІДНЯТТЯ ПРИКОРДОННИМИ КОРАБЛЯМИ СИГНАЛУ ДЛЯ 
ЗУПИНКИ НЕВІЙСЬКОВИХ СУДЕН У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ МОРІ,  

ВНУТРІШНІХ ВОДАХ І ВИНЯТКОВІЙ (МОРСЬКІЙ) ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ 
УКРАЇНИ 

Сигнали для зупинки невійськових суден у територіальному морі, внутрішніх 
водах і винятковій (морській) економічній зоні України подають: 

1. У денні години: 
- підняттям на щоглі або передаванням по радіо на міжнародному каналі 

безпеки сигналу L (Ліма) за Міжнародним зводом сигналів (зупиніть негайно ваше 
судно); 

- підняттям на щоглі або передаванням по радіо на міжнародному каналі 
безпеки сигналу SN (Сіера-Новемба) за Міжнародним зводом сигналів (негайно 
зупиніться, не намагайтеся втекти, не спускайте шлюпки, не ведіть переговори по 
радіо; у випадку непокори відкриваю по вас вогонь). 

2. У нічні години: 
- вмиканням на щоглі двох зелених вогнів, розташованих вертикально; 
- передаванням по радіо на міжнародному каналі безпеки зазначених вище 

сигналів. 
Судно, якому подано сигнал, зобов'язане зупинитися і рух може поновити лише 

після отримання на це дозволу прикордонного корабля, що його зупинив. 
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ЧОРНЕ МОРЕ 
Навігаційний опис 

Р о з д і л  1 

ВІД ДЕЛЬТИ РІЧКИ ДУНАЙ ДО БЕРЕЗАНСЬКОГО ЛИМАНУ 
 

ПІДХОДИ ДО ДЕЛЬТИ РІЧКИ ДУНАЙ. Річка Дунай впадає у Чорне море 
трьома основними рукавами, які називаються Ґеорґіївським, Сулінським і Кілійським 
гирлами. Кілійське гирло при впаданні в море ділиться на кілька рукавів. 

Численні гирла і рукави дельти річки Дунай ділять прибережну смугу на безліч 
островів. Найбільшими з них є острови Сфинту-Ґеорґе і Летя, що лежать, відповідно, на 
південній і північній сторонах Сулінського гирла. По всій довжині берег у районі 
дельти річки Дунай низький і малопримітний; плавання вздовж нього значно 
утруднене, особливо під час поганої видимості. При плаванні тут рекомендується 
частіше вимірювати глибини. Ознакою близькості дельт гирл є помутніння води. 
Розпізнати берег тут можна тільки завдяки невеликим гаям, розкиданим по березі, 
поодиноким селам та окремим спорудам. 

Примітні пункти. При підході до Сулінського гирла зі сходу добрими 
орієнтирами є острів Зміїний із встановленим на ньому маяком, церква та Великий 
Сулінський маяк у місті Суліна. 

Глибини і рельєф дна. Річка Дунай виносить у Чорне море велику кількість 
наносів, внаслідок чого швидко змінюються глибини в гирлах і відбувається 
нарощування дельти. В утворенні прибережної мілководної смуги також відіграє роль 
прибій, що відкидає наноси річки в сторону берега, утворюючи бари. Найширшою є 
прибережна обмілина перед дельтами гирл, особливо на північ від Сулінського гирла. 
Біля її краю досить глибоко; глибини в міру наближення до берега різко зменшуються – 
з 10 - 15 до 2 - 5 м. Слід мати на увазі, що внаслідок наносів обмілина постійно 
збільшується, і глибини, показані на картах, можуть не відповідати дійсним. 

Примітка. Берег між гирлами дельти річки Дунай докладно описано у Лоції 
річки Дунай. 

Острів Зміїний (45°15' N, 30°12' E) лежить навпроти середньої частини дельти 
річки Дунай за 19 миль від берега. Береги цього невеликого острова, особливо західний 
і південний, обривисті. Він облямований пасмом підводних каменів завширшки 
близько 4 кбт, що лежать на обмілині з глибинами до 20 м .  

 

 
Острів Зміїний на S, дистанція 3 милі 

Підводний кабель прокладено у загальному напрямку на NE від північного 
берега острова Зміїний до берега, що знаходиться на WSW від порту Южний. 
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Маяк Зміїний 
установлено на острові Зміїний. 
При маяку є контрольно-
коригуюча станція. 

Північний підхідний 
створ знаків обладнано у 
північно-східній частині 
острова Зміїний; напрямок 
створу 333,8° - 153,8°. Знаки 
створу встановлено за 1,2 кбт 
на ENE від маяка Зміїний. 

Причал. У Північно-
східній частині острова 
споруджено причал Т-подібної 
форми (45°15,4' N, 30°12,4' E). 
Довжина причалу 105,5 м; 

ширина – 53,6 м. Глибина біля причалу 11 м. Причал обладнано інженерними мережами для 
подачі на острів дизпалива, води, а також зворотної подачі з острова побутових відходів. 

Швартовні бочки виставляються біля острова Зміїний.  
Знак Південний острівний, який з маяком Зміїний утворює створ, встановлено в 

південній частині острова Зміїний; напрямок створу – 348,3° - 168,3°. 
Підводна перешкода лежить за 3 кбт на WNW від північно-східного краю 

острова Зміїний. 
Затонулі судна. За донесенням 1907 р., затонуле судно з глибиною над ним 20 м 

і менше лежить за 5 миль на SW від південно-західного краю острова Зміїний. Ще одне 
затонуле судно з глибиною над ним 26 м знаходиться за 5 миль на SSW від південно-
західного краю острова Зміїний. 

Якірне місце. При вітрах від NE можна ставати на якір південніше острова 
Зміїний на глибині 23 м; ґрунт – черепашка. Однак це якірне місце ненадійне, тому що 
ґрунт тут тримає якір погано і воно недостатньо захищене від хвилювання. 

Буї. На підходах до дельти річки Дунай виставляються світні і несвітні буї.  
Буї (шість) виставляються приблизно за 3 - 13 миль на ESE від північно-західної 

вершини бухти Мусура (45°12' N, 29°38' E); лінія буїв позначає державний кордон між 
Україною та Румунією. 

Світний буй №1 осьовий (45°16' N, 29°49' E) виставляється на фарватері № 6. 
Очаківського гирла буй східний (45°26' N, 29°50' E) виставляється на підході до 

Очаківського гирла з південного сходу. 
Очаківського гирла світний буй східний (45°29' N, 29°50' E) виставляється на 

підході до Очаківського гирла зі сходу. 
Буй гирла Прорва осьовий (45°30,9' N, 29°46,7' E) є приймальним буєм 

Прорвинського каналу, який веде в Очаківське гирло річки Дунай. Прорвинський канал 
недіючий. 

Гирла Бистре група радіолокаційних відбивачів установлена на східних 
берегах островів Кубанський і Стамбульський. Відбивачі зруйновані. 

Підводні перешкоди з глибинами над ними 18,4 і 16,6 м лежать, відповідно, за 
8 миль на SE і за 5 миль на ESE від входу в Прорвинський канал. 

Підводне кам'яне пасмо завширшки 1,7 - 5 кбт тягнеться на 2,5 милі з півдня на 
північ за 3,3 милі на ENE від входу в Прорвинський канал; найменша глибина над 
пасмом – 11,2 м. 

Камінь із глибиною над ним 10 м лежить за 3,9 милі на NE від входу в 
Прорвинський канал. 

Маяк Зміїний 
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Світний буй, виставлений за 4 милі на NE від входу в Прорвинський канал, 
огороджує камінь, що лежить на глибині10 м, з півночі. 

Затонулі судна з глибинами над ними 10 і 4 м знаходяться, відповідно, за 
4,1 милі на NE і за 3,1 милі на ENE від входу в Прорвинський канал. 

Судна огороджуються буями. 
Район звалища ґрунту № 900 знаходиться за 9 миль на ENE від входу у 

Прорвинський канал. У цьому районі глибини можуть бути меншими, за показані на 
карті. 

Буй виставляється в центрі району звалища ґрунту за 9,5 милі на ENE від входу 
у Прорвинський канал. 

Від дельти річки Дунай до мису Бурнас берег рівнинний, але чим далі на 
північний схід, тим частіше зустрічаються обривисті ділянки. Від мису Бурнас до мису 
Великий Фонтан (46°22,5'N, 30°45,2' Е) берег місцями обривистий, подекуди до моря 
виходять балки, коси та пересипи лиманів Будацького, Дністровського та Сухого. Від 
мису Великий Фонтан він тягнеться у північному напрямку до мису Ланжерон, 
обмежуючи далі широку Одеську затоку. Від мису Північний Одеський до мису 
Сичавський берег високий і обривистий. Від мису Аджияськ до Березанського лиману 
тягнеться піщана низовина. 

Берег порізаний дуже мало, лише у деяких місцях він прорізаний лиманами, що 
відділяються від моря вузькими піщаними косами. 

Глибини біля берега переважно незначні. Місцями обмілини з глибинами до 
10 м виступають від берега на значну відстань, зокрема у районі маяка Шагани 
(45°40' N, 29°53' Е), біля Дністровсько-Цареградського гирла, біля мисів Північний 
Одеський, Сичавський і Карабуш. Східніше Дністровсько-Цареградського гирла 
лежить велика банка Дністровська. У північно-східній частині району із заходу на схід 
на 25 миль простягається велика Одеська банка. 

Ґрунт на ділянці від дельти річки Дунай до Березанського лиману поблизу 
берега – мул, пісок і черепашка, а віддаленіше від нього – переважно мул. На 
обмілинах ґрунт – пісок і черепашка; безпосередньо біля берега майже скрізь, особливо 
біля мисів, зустрічаються камені. 

Примітні пункти. В описуваному районі примітні миси Великий Фонтан, 
Сичавський, Карабуш, Аджияськ і споруди у містах Іллічівськ, Одеса та у прибережних 
селищах, визначених на картах. 

Гідрометеорологічні відомості. В і т р и. Взимку і навесні переважають вітри 
від N, NE, NW; середньомісячна сумарна повторюваність їх – 40 - 55 %. Наприкінці 
весни і влітку повторюваність вітрів південних напрямків збільшується до 20 %. 
Середня швидкість вітру – 4 - 6 м/с, а у районі острова Зміїний – 7 м/с. Вітри зі 
швидкістю 15 м/с і більше переважно північного і північно-західного напрямку; 
максимальна повторюваність їх припадає на період з листопада по березень. Середня 
кількість днів із такими вітрами становить 1 - 4, максимальна – 10 - 13 на місяць. Вітер 
зі швидкістю понад 20 м/с спостерігається від NW і NE. Теплої пори року (квітень-
жовтень) переважає бриз: морський бриз – південного і південно-східного напрямків, а 
береговий – північних. 

Морський бриз проникає в глиб суші на 20 - 40 км, береговий поширюється в 
море на 8 - 10 км. 

Т у м а н и. Найбільша повторюваність днів з туманом спостерігається з 
листопада по березень, коли середня місячна кількість днів з туманом становить 4 - 7, 
максимальна – 16. 

В и д и м і с т ь. У районі переважає видимість 5 - 10 миль і більше. Погіршення 
її спостерігається переважно під час туману, значно рідше – при опадах. 

Х м а р н і с т ь. Середньомісячна хмарність холодної пори року – становить 
5 - 8 балів, теплої – 2 - 4 бали. Середньорічна кількість ясних днів (хмарність 0 - 2 бали) 
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– 65 - 71. Найбільша кількість ясних днів з липня по вересень (10 - 14 на місяць), 
найменша – з листопада по лютий (не більше 2 на місяць). 

Середня кількість похмурих днів з листопада по березень – 12 - 17 на місяць, 
найменша – влітку (1 - 4 на місяць). 

О п а д и. Середньорічна кількість днів з опадами – 95 - 110. Часті опади з 
листопада по лютий; середньомісячна кількість днів із ними становить 10 - 12. У цей 
період опади мають затяжний характер; може спостерігатися сніг, проте сніговий 
покрив недовготривалий. 

З липня по жовтень з опадами відмічається 6 - 8 днів на місяць. 
Т е ч і ї. Напрямок течії між бухтою Жебріянська і Дністровським лиманом 

переважно південно-західний, але часто під впливом вітрів він змінюється. Швидкість 
течії становить 0,5 - 1 вузол. 

На північ від Дністровського лиману поблизу берега спостерігається течія, 
напрямок якої протилежний загальному напрямку основної течії Чорного моря. 

Навпроти входу в Дністровський лиман іноді, зазвичай під час повені, можливе 
значне знесення суден на схід. 

У східній частині описуваного району південно-західна течія буває стійкою 
навесні і на початку літа; іншої пори року вона залежить переважно від вітру. 

Л ь о д о в и й  р е ж и м. Дрейфуючу кригу у мористу частину описуваного 
району приносить вітрами і течією. Крига місцевого походження утворюється у гирлах 
річок та у порту Одеса майже щорічно. Навігація як у морі, так і в портах 
підтримується за допомогою криголамів. 

Магнітна аномалія. Район моря, що прилягає до Одеської затоки, знаходиться у 
зоні магнітної аномалії; магнітне схилення в межах цієї зони змінюється від 5° W до 9° Е. 

Режим плавання. Вздовж описуваної ділянки берега розташовано райони, 
заборонені і небезпечні для плавання; райони, тимчасово небезпечні для плавання; 
райони, заборонені для зупинки, постановки на якір, ловлі риби придонними 
знаряддями лову, підводних і днопоглиблювальних робіт, підводних вибухів і плавання 
з попущеним якір-ланцюгом. 

Режимні райони показано на морських навігаційних картах і в посібнику 
«Режим плавання суден у водах України Чорного та Азовського морів» № 402, 2002 р. 

На підходах до портів Іллічівськ, Одеса та Южний діє система встановлених 
шляхів. 

 
 
ПРАВИЛА ПЛАВАННЯ І ЛОЦМАНСЬКОГО ПРОВЕДЕННЯ СУДЕН  

У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ,  
БУЗЬКО-ДНІПРОВСЬКО-ЛИМАНСЬКОМУ 

ТА ХЕРСОНСЬКОМУ МОРСЬКОМУ КАНАЛАХ 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Правила плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній 
частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-Лиманському і Херсонському морському 
каналах (далі – Правила) розроблено згідно зі статтями 3, 10 і 110 Кодексу 
торговельного мореплавства України (далі – КТМУ). 

Дані правила мають на меті забезпечувати безпеку мореплавства і запобігати 
забрудненню навколишнього середовища в районах інтенсивного судноплавства і 
визначають порядок плавання суден (незалежно від прапора держави, під яким ходить 
судно, і форми власності судна) на підходах до морських портів у північно-західній 
частині Чорного моря (далі – ПЗЧЧМ): Іллічівськ, Одеса, Южний, морських і річкових 
портів на Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналі (далі – БДЛК) і Херсонському 
морському каналі (далі – ХМК). 
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1.2. Загальний контроль за дотриманням цих Правил здійснює Державний 
департамент морського і річкового транспорту України (далі – Укрморрічфлот). 

Оперативний контроль і нагляд за безпекою мореплавства у відведених акваторіях, 
портових водах, підхідних каналах, а також у зоні дії підпорядкованих конкретному порту постів 
регулювання руху суден (далі – ПРРС) здійснюють капітани відповідних морських портів. 

1.3. Вимоги цих Правил поширюються на всі суб'єкти підприємницької 
діяльності, котрі здійснюють свою діяльність у районі дії цих Правил. 

1.4. Порядок плавання в портових водах і в акваторіях портів вказаного регіону 
визначається Обов'язковими постановами по цих портах, які видаються відповідно ст. 78 
Кодексу торговельного мореплавства України, якщо вони не суперечать цим Правилам. 

1.5. Дія цих Правил поширюється на системи розподілу руху суден ПЗЧЧМ, 
рекомендовані шляхи (далі – РШ), морські канали БДЛК і ХМК, райони (смуги) за бровками 
цих каналів, портові води й акваторії портів регіону, які відведено згідно зі ст. 12 Кодексу 
торговельного мореплавства України. 

1.6. У районі дії цих Правил виконуються вимоги Міжнародних правил запобігання 
зіткненню суден 1972 р. (МПЗЗС-72), до яких приєдналася Україна згідно з Постановою 
Верховної Ради України від 17.11.92 р. № 2785-ХІІ, якщо ці Правила не містять інших вимог. 

 
2. ПРАВИЛА ПЛАВАННЯ СУДЕН У ЗОНАХ ДІЇ ПРРС 

 
2.1. Зони дії ПРРС 

 
2.1.1. Зони дії ПРРС, що знаходяться на території Іллічівського й Одеського морських 

торговельних портів, морського торговельного порту Южний і портового пункту Очаків, 
показано на схемі. 

Схема зон дії ПРРС у північно-західній частині Чорного моря 

2.1.2. Зона дії ПРРС порту Іллічівськ охоплює акваторію, обмежену береговою лінією і 
дугою кола радіусом 14 миль з центром у точці 46°19,1' N, 30°40,8' E, крім зон дії ПРРС портів 
Одеса та Южний. 



 54

2.1.3. Зона дії ПРРС порту Одеса охоплює акваторію, обмежену береговою лінією, 
меридіаном 30°55,0' E, пеленгом 161° із точки з координатами 46°29′05′′ N, 30°45′06′′ E і дугою 
кола радіусом 8 миль з центром у цій самій точці. 

2.1.4. Зона дії ПРРС порту Южний охоплює акваторію, обмежену береговою лінією, 
меридіаном 30°55,0' E і дугою кола радіусом 12 миль з центром у точці з координатами 
46°36′1′′ N, 31°01′4′′ E. 

2.1.5. Зона дії ПРРС портопункту Очаків починається від східної межі зони ПРРС 
порту Южний по РШ № 1 і закінчується біля буя № 33 Дніпровсько-Лиманського 
(п'ятого) коліна БДЛК. З півдня ця зона обмежена широтою 46°30' N. 

2.1.6. Зона дії ПРРС "Руська коса" починається біля буя № 33 Дніпровсько-
Лиманського (п'ятого) коліна БДЛК і охоплює Хаблівське (шосте), Кисляківсько-
Лупарівське (сьоме), Лиманоожарське (восьме), Каталине (дев'яте), Козирське (десяте), 
Сіверсове (одинадцяте) і Костянтинівське (дванадцяте) коліна до буя № 128 БДЛК. 

2.1.7. Зона дії ПРРС Широка Балка починається від світних буїв № 1, 2 ХМК і 
закінчується у порту Херсон. 

2.1.8. Стягнення за порушення цих Правил згідно з чинним законодавством 
накладає капітан того порту, в зоні дії ПРРС якого допущено порушення. 

 
2.2. Порядок плавання суден 

 
2.2.1. Плавання всіх суден, довжина яких понад 50 м, у порти Одеса, Іллічівськ і 

Южний, а також у порти Бузько-Дніпровського і Дунайського напрямків здійснюється по 
системах розподілу руху суден ПЗЧЧМ і РШ, що вказані на навігаційних картах. 

2.2.2. У районі дії цих Правил рух суден регулюється ПРРС Іллічівськ, Одеса, 
Южний, Очаків, "Руська коса" і Широка Балка. 

Рух суден, постановка їх на якір, знімання з якоря, підхід, швартування до причалу 
і відхід від нього, перешвартування та інші подібні операції здійснюються суднами тільки 
з дозволу відповідного ПРРС. Дозвіл анулюється і повинен бути отриманий заново, якщо 
судно протягом 30 хв. не розпочало зазначені дії. 

2.2.3. Судно, маршрут якого проходить через зони дії кількох ПРРС, при підході 
до кожної із зон інформує відповідний ПРРС. 

2.2.4. Передача судна одним ПРРС під контроль або радіолокаційне проведення 
іншого здійснюється в межах смуги завширшки 1 миля, середина якої проходить по межі 
зони дії суміжних ПРРС, за умови її надійного розпізнавання. 

2.2.5. ПРРС зобов'язані надавати суднам інформацію, рекомендації та вказівки 
щодо безпеки судноплавства і регулювання руху суден. 

2.2.6. ПРРС дає вказівки, які стосуються: 
- черговості руху; 
- маршруту і швидкості руху; 
- місця якірної стоянки; 
- дій із запобігання безпосередній небезпеці для судноплавства. 
Дані вказівки є обов'язковими для виконання всіма суднами. 
Судно повинно повторити вказівки ПРРС, що мають безпосереднє відношення до 

нього, а у випадку неможливості їх виконання – повідомити причину, а також подальші свої 
наміри. 

2.2.7. Судна завдовжки до 50 м повинні рухатися поза системою розподілу руху і 
на відстані не ближче 5 кбт від рекомендованого шляху. 

Залежно від інтенсивності руху і фактичної судноплавної обстановки ПРРС може 
дати дозвіл на рух таких суден у системі розподілу руху і рекомендованими шляхами. 

2.2.8. При проходженні в зонах дії ПРРС газовозів їм надається перевага перед іншими 
суднами. Рухатися газовозам одночасно у протилежних напрямках в цих зонах заборонено. 
 

2.3. Інформація і зв'язок 
 

2.3.1. Кожне судно за 30 хв. до заходу в район дії даних Правил повинно 
встановити радіозв'язок з відповідним ПРРС. 
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Судна, які мають осадку у повному вантажі до 4,5 м і прямують транзитом до 
БДЛК РШ-59 і РШ-2, а також у зворотному напрямку, повинні завчасно встановити 
радіозв'язок з ПРРС Іллічівськ і ПРРС Очаків та повідомити про наявність у капітана 
судна відповідного сертифікату на безлоцманське проведення судна. 

2.3.2. Судно, яке стоїть біля причалу чи на якорі, за 30 хв. до початку руху 
повинно встановити радіозв'язок з ПРРС, в зоні дії якого воно перебуває. 

2.3.3. За відсутності на судні радіостанції з необхідними каналами радіозв'язку за 
заявкою капітана чи його агента, яка подається диспетчеру порту призначення не пізніше ніж 
за 24 год., лоцманом на судно доставляється переносна ультракороткохвильова радіостанція 
або до нього направляється лідируюче лоцманське судно, що має радіозв'язок. 

2.3.4. Під час першого радіозв'язку з відповідним ПРРС судно повідомляє: 
- тип і назву судна; 
- порт призначення; 
- час підходу до зони ПРРС або до БДЛК чи ХМК; 
- найменування морського агента судна; 
- прапор судна і назву судновласника; 
- чисту і повну реєстрову місткість; 
- довжину, ширину і фактичну максимальну осадку; 
- найменування і кількість вантажу; 
- обмеження при управлінні судном і несправності, що заважають безпеці 
судноплавства. 

Капітан судна несе відповідальність за достовірність переданої інформації. 
2.3.5. Судно під час руху повинно нести постійну радіовахту на робочому 

каналі ПРРС, в зоні дії якого воно перебуває, якщо йому не вказано іншого каналу. 
Судно, що стоїть на якорі, повинно нести постійну радіовахту на УКХ, 

канал 16. 
2.3.6. Під час радіообміну між суднами і ПРРС робочими мовами є українська, 

російська або англійська з використанням Стандартного морського навігаційного 
словника-розмовника. 

2.3.7. При заході у зону дії ПРРС Іллічівського порту транзитних суден, що 
прямують до БДЛК і ХМК, лоцман-оператор ПРРС Іллічівського порту повинен 
передати інформацію про рух і час підходу цих суден до зони дії ПРРС порту Южний 
лоцману-оператору цього порту і до Оперативного центру лінійної лоцманської 
служби державного підприємства «Дельта-лоцман». 

 
2.4. Радіолокаційне обслуговування суден 

 
2.4.1. ПРРС здійснюють такі види обслуговування: 
- радіолокаційний контроль за безпекою судноплавства, а також за 
місцезнаходженням суден на якірних місцях; 

- регулювання руху суден; 
- радіолокаційне проведення суден; 
- надання допомоги суднам при аварійно-рятувальних операціях; 
- інформування про рух суден, стан засобів навігаційного обладнання, 
гідрометеорологічні умови та інші фактори, що впливають на безпеку 
судноплавства. 

2.4.2. Радіолокаційний контроль за рухом суден, а також за розташуванням 
суден на якірних місцях здійснюється постійно. 

2.4.3. Радіолокаційне проведення здійснюється за заявкою, а під час видимості 
дві милі і менше радіолокаційне проведення суден є обов'язковим. 

Радіолокаційне проведення газовозів, хімовозів, танкерів, суден із 
вибухонебезпечними вантажами і пасажирських суден є обов'язковим незалежно від 
стану видимості. 

2.4.4. ПРРС обслуговують судна за таким порядком: 
- аварійні судна і судна, які йдуть для надання допомоги; 
- кораблі і судна ВМС та державної прикордонної служби України; 
- пасажирські судна, що прямують за розкладом; 
- судна з небезпечним вантажем; 
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- лінійні судна і судна зі швидкопсувним вантажем; 
- інші судна згідно з чергою подання заявки. 
2.4.5. ПРРС передають судну поточну навігаційну або іншу інформацію, коли 

виникає така необхідність, а також безпосередньо на запит судна. 
2.4.6. Порядок радіолокаційного проведення узгоджується капітаном і 

лоцманом-оператором ПРРС до початку проведення судна. 
У випадку радіолокаційного проведення судно повторює отриману від ПРРС 

інформацію і повідомляє про свої дії. 
Початок і завершення проведення оголошуються лоцманом-оператором ПРРС і 

підтверджуються капітаном судна. 
2.4.7. Радіообмін ПРРС із суднами, а також поточна навігаційна обстановка 

документально фіксуються. 
2.4.8. ПРРС несуть відповідальність за свої вказівки і передану інформацію 

згідно з чинним законодавством. 
2.4.9. Радіолокаційне проведення суден здійснюється тільки ПРРС портів 

Іллічівськ, Одеса, Южний. 
2.4.10. ПРРС "Руська коса" здійснює радіолокаційний контроль на ділянці від 

світного буя № 60 до світного буя № 109 БДЛК і додатково, за заявкою капітана судна, 
від буя № 13 до світного буя № 33 ХМК. 

2.4.11. ПРРС Очаків здійснює радіолокаційний контроль за рухом суден від 
світного буя Березанський до буя № 33 БДЛК. 

2.4.12. ПРРС Широка Балка здійснює тільки інформаційне обслуговування і 
регулювання руху суден у своїй зоні контролю. 

 
3. ПРАВИЛА ПЛАВАННЯ СУДЕН ПО БДЛК І ХМК 

 
3.1. Організація руху суден 

 
3.1.1. Навігаційне обладнання БДЛК і ХМК плавучими застережними знаками 

відповідає системі Міжнародної асоціації маякових служб (далі – МАМС, регіон А). 
3.1.2. По БДЛК дозволено рух суден завдовжки до 215 м, по ХМК – до 200 м. 
3.1.3. Плавання по БДЛК суднам, які мають довжину понад 170 м або осадку 

більше 8 м, а по ХМК суден, які мають довжину понад 170 м або осадку більше 6,5 м, 
дозволяється тільки у світлий час доби і за умови стійкої видимості не менше 2 миль. 

3.1.4. Плавання інших суден по БДЛК і ХМК за наявності літнього плавучого 
огородження, за винятком суден, вказаних у п. 3.1.3 цих Правил, і суден на підводних 
крилах, здійснюється цілодобово. 

При огородженні БДЛК і ХМК зимовими плавучими застережними знаками, а 
також за наявності криги, рух суден з осадкою понад 5 м у темний час доби 
дозволяється тільки при стійкій видимості вогнів створів. 

3.1.5. Плавання по БДЛК суден завдовжки понад 187 м, а по ХМК суден 
завдовжки понад 170 м здійснюється з буксирним забезпеченням. 

За заявкою капітана буксирне забезпечення може надаватися і суднам менших 
розмірів. 

Судна завдовжки понад 100 м з осадкою більше 5 м, які переходять із 
Хаблівського (шостого) коліна БДЛК на перше коліно ХМК чи у зворотному 
напрямку, здійснюють перехід у районі сполучення каналів (світні буї № 47 і 48 БДЛК 
і № 1 і 2 ХМК) з буксирним забезпеченням. 

Заявка на буксири подається диспетчеру порту призначення. 
3.1.6. Суднам на підводних крилах у неводотоннажному стані плавання по 

БДЛК і ХМК дозволяється тільки у світлий час доби. 
3.1.7. Усі спортивні судна, катери, моторні, гребні шлюпки і човни повинні 

рухатися поза каналами і районами забровкового плавання. 
У разі необхідності перетнути канал, даний маневр повинен здійснюватися у 

найкоротший час, під прямим кутом до осі каналу і за видимої відсутності поблизу 
суден у каналі. 

3.1.8. Заборонено самостійне плавання по БДЛК і ХМК суден з несправним 
якірним і рульовим пристроєм, з диферентом на ніс, диферентом на корму більше 3 м, 
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з креном понад 5°, а при обмеженій видимості – і суден з несправною радіолокаційною 
станцією. 

3.1.9. Вхід суден у БДЛК і ХМК заборонено: під час туману, мли, снігопаду, парування 
моря, сильної зливи і за інших умов, коли створні знаки або їх вогні чітко не видно, а також при 
вітрі зі швидкістю понад 15 м/с. У випадку, коли такі умови виникли раптово, а судно 
знаходиться у каналі, воно зобов'язане прямувати до найближчого безпечного місця з 
обережністю, по можливості зійти з каналу і стати на якір. 

3.1.10. У разі вимушеної зупинки на каналах, судна по можливості повинні зійти з 
каналу і стати на якір. Про місце і причини зупинки судно зобов’язане негайно повідомити 
ПРРС, в зоні дії якого воно перебуває. 

Якщо передбачається, що вимушена зупинка буде тривалою, капітан судна зобов'язаний 
викликати буксири для проведення судна у порт або до найближчого місця якірної стоянки. 

3.1.11. Знімати судно, що сидить на бровці каналу, за допомогою своїх двигунів 
заборонено. 

3.1.12. Рух суден по БДЛК і ХМК регулюється ПРРС Очаків, "Руська коса" і Широка 
Балка. 

3.1.13. Судна, що прямують у БДЛК з моря, запитують дозвіл на вхід до БДЛК у ПРРС 
Очаків. 

Судна, що мають намір вийти з БДЛК у море, повинні запитати дозвіл на рух каналом у 
ПРРС "Руська коса". 

Судна, що виходять у море з Херсона, повинні запитати дозвіл на рух по ХМК у ПРРС 
Широка Балка. 

Дозвіл анулюється і повинен бути поновленим у встановленому порядку, якщо судно 
протягом 30 хв. не розпочало дозволені дії. 

Судна з осадкою понад 8 м входять до (виходять з) БДЛК біля світного буя 
Березанський, всі інші судна – біля світного буя № 2. 

3.1.14. Судно, прямуючи у порт Херсон з моря, ще до підходу до першого коліна ХМК 
повинно інформувати ПРРС Широка Балка про час свого підходу до світних буїв № 1 і 2 ХМК і 
запитати дозвіл на рух по ХМК. 

3.1.15. Для розпізнавання судно зобов'язане повідомити своє місцезнаходження за 
пеленгом і дистанцією від будь-якого орієнтира. 

ПРРС дає цьому судну дозвіл на подальший рух каналом або вказує місце для 
очікування. 

3.1.16. Судна з осадкою від 5 до 8 м під час руху по БДЛК і з осадкою від 5 до 7 м під 
час руху по ХМК додатково до вогнів, передбачених МПЗЗС-72, повинні виставити у темний 
час доби на найвиднішому місці судна ліхтар із червоним коловим вогнем або чорну фігуру у 
вигляді кулі у світлий час доби. 

3.1.17. Судна з осадкою 8 м і більше при русі по БДЛК та 7 м і більше – по ХМК 
повинні виставляти на найвиднішому місці сигнал, передбачений Правилом 28 МПЗЗС-72 для 
суден, утруднених своєю осадкою. 

3.1.18. У зоні дії Правил плавання по БДЛК і ХМК судна, що мають у повному вантажі 
осадку до 4 м, включаючи морські й річкові буксири, які йдуть поодинці або з караваном барж, 
повинні рухатися маршрутами, передбаченими пунктами 3.1.19 і 3.1.20 даних Правил. 

3.1.19. Від острова Березань до порту Миколаїв і у зворотному напрямку по БДЛК 
встановлено такий маршрут для суден, зазначених у п. 3.1.18 даних Правил: 

3.1.19.1. На Березансько-Очаківському (першому) коліні БДЛК – від світного буя № 2 за 
бровками каналу в районах завширшки 1 кбт в обох напрямках. 

Вхід на Вікторівське (друге) коліно БДЛК і вихід з нього за бровку першого коліна 
здійснюється біля світного буя Кінбурнський № 7 . 

3.1.19.2. На Вікторівському (другому), Первомайському (третьому) і Аджигольському 
(четвертому) колінах БДЛК – каналом в обох напрямках до (від) меридіана 31°36' Е. 

3.1.19.3. На Дніпровсько-Лиманському (п'ятому) коліні БДЛК – за правою бровкою 
каналу в районі завширшки 3 кбт в обох напрямках для всіх буксирних караванів. Інші судна 
йдуть за цією бровкою тільки під час руху з моря. 

3.1.19.4. На Хаблівському (шостому), Кисляківсько-Лупарівському (сьомому) і 
Лиманоожарському (восьмому) колінах БДЛК – у районі завширшки 5 кбт за правою бровкою 
каналу для всіх буксирних караванів. Інші судна йдуть за цією бровкою тільки під час руху з моря. 



 58

Вхід у ці райони плавання за бровками каналу і вихід з них на смугу плавання за 
бровками Дніпровського-Лиманського (п'ятого) коліна здійснюється між світним буєм № 47 
БДЛК і світним буєм № 2 ХМК, при цьому на південь залишається передній знак створу 
Східний. 

3.1.19.5. На Каталиному (дев'ятому) коліні БДЛК — по каналу в обох напрямках для 
буксирних караванів. Інші судна йдуть по каналу тільки під час руху з моря. 

Проминувши буї № 88 і 87, далі рухатись смугою завширшки 2 кбт за правою 
бровкою Козирського (десятого) коліна БДЛК, за винятком району обмілини Ожарської коси, 
де ширина цієї смуги тільки до 5-метрової ізобати. 

3.1.19.6. На Козирському (десятому) коліні БДЛК – смугою завширшки 2 кбт за лівою 
бровкою каналу в обох напрямках. Судна перетинають канал між світним буєм № 99 і буями 
№ 101 і 102. 

3.1.19.7. На Костянтинівському (дванадцятому) коліні і далі до порту Миколаїв – по 
БДЛК в обох напрямках. 

3.1.19.8. Усі судна (крім буксирних караванів), що прямують у море, зобов'язані йти за 
бровкою Сіверсового (одинадцятого), Козирського (десятого), Каталиного (дев'ятого), 
Лиманоожарського (восьмого) і Кисляківсько-Лупарівського (сьомого) колін БДЛК. 
Підійшовши до світного буя № 60 і залишивши його на захід, судна заходять на Хаблівське 
(шосте) коліно і прямують каналом до буя № 46. Пройшовши буй № 46, судна виходять за 
ліву бровку Дніпровсько-Лиманського (п'ятого) коліна і прямують до буя № 34, а потім, 
залишивши їх праворуч, виходять на Аджигольське (четверте) коліно БДЛК і прямують далі, 
керуючись пунктами 3.1.19.1 і 3.1.19.2. 

3.1.20. Від БДЛК до гирла річки Рвач встановлено такий маршрут для суден, 
зазначених у п. 3.1.18 цих Правил: 

3.1.20.1. На першому, другому і третьому колінах ХМК – каналом в обох напрямках. 
Буксири на цій ділянці можуть прямувати з караваном, сформованим тільки у два ряди. 

3.1.20.2. Переформування каравану необхідно здійснювати поза каналом у районі 
якірного місця № 366. 

3.1.20.3. Судна, які прямують з гирла річки Рвач у Дніпро-Бузький лиман і у 
зворотному напрямку, від ХМК до БДЛК рухаються РШ № 20 з урахуванням осадки судна і 
глибин на карті. 

3.1.21. Швидкість суден, які рухаються по БДЛК і ХМК, крім суден на підводних 
крилах, не повинна перевищувати: 

- на БДЛК: 
12 вузлів — при довжині судна до 170 м або осадці до 7 м; 
10 вузлів — при довжині судна до 170 м або осадці від 7 до 9 м; 
9 вузлів — при довжині судна понад 170 м або осадці понад 9 м. 

- на ХМК: 
8 вузлів — при довжині судна понад 170 м і осадці понад 7 м. 

Для суден завдовжки до 170 м і з осадкою до 7 м: 
10 вузлів — на першому і другому колінах ХМК; 
8 вузлів — на іншій частині ХМК і річці Рвач. 

3.1.22. Перевищення встановленої швидкості можливе тільки з метою уникнення 
аварійних ситуацій. 

Питання про проведення суден і буксирних караванів, які не можуть забезпечити 
максимальну швидкість руху (по БДЛК – 9 вузлів; по ХМК – 8 вузлів), вирішується у 
кожному випадку окремо капітанами портів призначення. 

3.1.23. Незалежно від установленої граничної швидкості для попередження розвитку 
небезпечної хвилі необхідно завчасно зменшити швидкість судна до такої, яка б 
унеможливлювала розвиток небезпечної хвилі у таких випадках: 

- при проходженні повз острів Первомайський, Волоську косу, порт Октябрськ, буй 
№ 114 (Сіверсове (одинадцяте) коліно БДЛК); 

- при розходженні з буксирними караванами і малотоннажними суднами; 
- при проходженні мимо місць проведення підводних, гідротехнічних та інших 
спеціальних робіт; 

- при проходженні мимо днопоглиблювальних суден; 
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- при проходженні мимо плотів і шлюпок із людьми; 
- при проходженні мимо суден, що стоять на якорі, а також на Костянтинівському 

(дванадцятому) коліні БДЛК перед заходом на акваторію порту Миколаїв. 
3.1.24. Обгін суден у зоні дії даних Правил можливий за сприятливих умов і 

тільки за згодою капітана судна, яке обганяють. 
3.1.25. Обгін заборонено: 
- одним судном іншого, якщо вони обидва несуть спеціальні сигнали відповідно 
до пунктів 3.1.16 і 3.1.17 цих Правил; 

- при плаванні Вікторівським (другим), Первомайським (третім), Аджигольським 
(четвертим), Каталиним (дев'ятим), Костянтинівським (дванадцятим), 
Сіверсово-Костянтинівським (тринадцятим) колінами БДЛК; 

- при плаванні другим, третім колінами ХМК і річкою Рвач; 
- у зонах повороту та місцях, де дозволено перетин каналу суднами. 
Зоною повороту вважається ділянка завдовжки 5 кбт від точки повороту каналу. 
3.1.26. При русі по БДЛК і ХМК суден, зазначених у п. 3.1.3 даних Правил, 

зустрічний рух каналами (крім суден на підводних крилах, пасажирських катерів 
місцевого плавання і суден типу «річка-море», які мають осадку в повному вантажі не 
більше 4 м), заборонено. 

3.1.27. Розходження суден заборонено: 
- на третьому коліні ХМК; 
- у зонах поворотів БДЛК і ХМК; 
- поблизу затонулого судна (46°32,04' N, 32°08,96' E). 
При плаванні у цьому районі необхідно суворо триматися лінії створу. 
Судно, яке рухається за течією, користується правом переваги при проходженні 

зони повороту. 
Судно, яке рухається проти течії, не повинно заходити в зону повороту до 

проходження її зустрічним судном. 
3.1.28. Судна з меншою осадкою, ніж судна, зазначені у пунктах 3.1.16 і 3.1.17 

цих Правил, зобов'язані поступатися дорогою останнім, притискатися до своєї правої 
бровки або, якщо дозволяють осадка й обставини, виходити за неї. 

3.1.29. Судна, що заходять у БДЛК і ХМК, зобов'язані поступатися дорогою 
суднам, які рухаються цими каналами. 

 
3.2. Плавання суден у льодових умовах 

 
3.2.1. За наявності криги в зоні дії цих Правил одиночне плавання дозволяється 

тільки суднам, які мають відповідний льодовий клас. 
Судна здійснюють плавання під проведенням криголамів у складі караванів. 

Каравани формуються у районі острова Березань і у портах виходу. 
3.2.2. Судна, що рухаються з моря, подають заявку на криголамне проведення 

капітану порту призначення за 48 год. до підходу до острова Березань (наприклад, 
«Миколаїв-Льоднач», «Херсон-Льоднач») із грифом «криголамне». 

У заявці мають бути зазначені: 
- назва морського агента судна; 
- тип і найменування судна; 
- прапор судна і назва судновласника; 
- чиста і повна реєстрова місткість судна; 
- довжина, ширина і фактична максимальна осадка; 
- порт призначення; 
- наявність свідоцтва про придатність судна для плавання у льодах; 
- потужність головної суднової енергетичної установки (далі – СЕУ); 
- матеріал гребного гвинта; 
- запас палива; 
- вид і кількість вантажу; 
- час підходу до зони дії ПРРС або до БДЛК і ХМК; 
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- обмеження в управлінні судном і несправності, що перешкоджають безпеці 
судноплавства. 

Капітан судна несе відповідальність за достовірність інформації, яка передається. 
3.2.3. Судна, що виходять із портів регіону, заявку на криголамне проведення 

подають у письмовому вигляді на ім'я капітана порту за підписом капітана судна або 
його агента за 24 год. до виходу. 

3.2.4. Під час криголамного проведення капітани суден, які підлягають 
проведенню, зобов'язані керуватися спеціальною інформацією, яка оголошується у 
Повідомленнях мореплавцям. 

3.2.5. Судна, що здійснюють плавання по БДЛК і ХМК без проведення 
криголамами, зобов'язані щогодини або на запит ПРРС повідомляти про своє 
місцезнаходження, швидкість, льодову обстановку. 

3.2.6. Вхід у БДЛК і ХМК і рух ними заборонено: 
3.2.6.1. У разі переміщення крижин завтовшки понад 20 см і силі вітру понад 10 м/с. 
3.2.6.2. За відсутності на штатних місцях більше двох плавучих засобів 

навігаційного обладнання (далі – ЗНО) підряд. 
3.2.6.3. У разі відсутності достовірної інформації протягом дванадцяти годин. 
3.2.7. Стягнення за порушення Правил плавання по БДЛК і ХМК накладає 

згідно з чинним законодавством капітан того порту, в зоні якого мало місце 
порушення. 

 
4. ПРАВИЛА ЛОЦМАНСЬКОГО ПРОВЕДЕННЯ СУДЕН 

 
4.1. Райони обов'язкового лоцманського проведення суден 

та організація лоцманського обслуговування 
 

4.1.1. Районами обов'язкового лоцманського проведення суден, згідно з цими 
Правилами, є портові води й акваторії всіх портів ПЗЧЧМ (Іллічівськ, Одеса, Южний, 
Дніпро-Бузький, Октябрськ, Миколаїв, Херсон), а також морські шляхи (РШ № 1, 
БДЛК і ХМК) від меридіана 30°57,2' E у східному напрямку. 

4.1.2. Лоцманське проведення суден у районі обов'язкового лоцманського 
проведення здійснюється винятково державними морськими лоцманами України, які 
входять, відповідно, до складу портових лоцманських служб і державного 
підприємства (далі – ДП) «Дельта-лоцман». 

4.1.3. На акваторіях портів ПЗЧЧМ межі районів обов'язкового лоцманського 
проведення суден, організація, порядок подачі і виконання лоцманської заявки 
визначаються в обов'язкових постановах по портах, які видаються відповідно ст. 78 
КТМ України, якщо вони не суперечать цим Правилам. 

4.1.4. Для суден, які прямують у порти (з портів), що розташовані на БДЛК і 
ХМК, район обов'язкового лоцманського проведення встановлюється в межах від 
меридіана 30°57,2' E у східному напрямку на РШ № 1, БДЛК і ХМК до акваторії цих 
портів. 

4.1.5. У межах району обов'язкового лоцманського проведення, а також на 
акваторії Дніпро-Бузького морського порту лоцманське проведення суден 
здійснюється державними лоцманами ДП «Дельта-лоцман». 

4.1.6. Міністерство транспорту України через капітанів відповідних морських 
портів здійснює державний нагляд за безпекою судноплавства у районах обов'язкового 
лоцманського проведення суден і загальне керівництво діяльністю лоцманських служб 
портів і ДП "Дельта-лоцман". 

4.1.7. Плавання в районах обов'язкового лоцманського проведення суден 
завдовжки понад 50 м, якщо в обов'язкових постановах портів ПЗЧЧМ не встановлено 
інші обмеження щодо розмірів суден, без державного лоцмана забороняється. 

Від обов'язкового лоцманського проведення по РШ № 1, БДЛК і ХМК можуть 
звільнятися тільки судна з осадкою у повному вантажі до 4,5 м, капітани яких 
регулярно здійснюють плавання у зоні дії цих Правил, в установленому порядку 
пройшли перевірку знань цих Правил та отримали відповідний сертифікат. Таким 
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суднам рекомендовано для підходу до БДЛК і у зворотному напрямку 
використовувати РШ-59 і РШ-2. 

4.1.8. Оперативний центр лоцманської служби (далі – ОЦ ЛС) ДП «Дельта-
лоцман» розташований у місті Миколаїв, а морська лоцманська станція (далі – МЛС) – 
у порту Южний. 

4.1.9. Судна, що рухаються в (із) БДЛК і ХМК, приймають (висаджують) 
лоцмана ДП «Дельта-лоцман» у точці з координатами 46°31,0' N, 30°57,2' Е. 

 
4.2. Порядок подання лоцманської заявки 

 
4.2.1. Для суден, що прямують в Іллічівський, Одеський морські порти та морський 

порт Южний, порядок подання лоцманської заявки визначається обов'язковими постановами по 
цих портах, що видаються відповідно ст. 78 КТМ України. 

4.2.2. Для суден, що прямують у порти БДЛК і ХМК, заявка на лоцмана ДП «Дельта-
лоцман» подається через агента судна за 48 год., повторюється через 24 год. і уточнюється за 
6 год. до підходу судна до місця прийняття лоцмана. 

Якщо агентом чи капітаном судна не було повторного уточнення за 6 год. до 
зазначеного у заявці часу, то ця заявка автоматично анулюється. У такому випадку судно 
забезпечується лоцманом у порядку загальної черги. 

При підході судна до місця прийняття лоцмана ДП «Дельта-Лоцман» із запізненням 
більше ніж на 4 год., воно обслуговується за наявності вільних лоцманів. 

4.2.3. Судна, які виходять з портів регіону, подають заявку на лоцмана ДП «Дельта-
лоцман» за 8 год. з наступним уточненням за 2 год. до відходу. Якщо до уточненого часу судно 
не є готовим до відходу, заявка анулюється. 

Якщо лоцман прибув для проведення судна у підтверджений агентом час, але судно 
затримується з відходом на термін більше двох годин через причини, не викликані форс-
мажорними обставинами, капітан судна зобов'язаний підписати квитанцію для оплати збору за 
проведення судна, для якого був викликаний лоцман, а заявка на проведення анулюється. 

4.2.4. У заявці на лоцманське обслуговування вказуються: 
- найбільша довжина, ширина, швидкість повного маневрового ходу й осадка судна. 
У період льодової кампанії у заявці додатково вказується: 
- льодовий клас судна, потужність головної енергетичної установки і матеріал гвинта. 

 
4.3. Порядок лоцманського обслуговування 

 
4.3.1. Порядок лоцманського обслуговування в Іллічівському, Одеському морських 

торговельних портах та морському торговельному порту Южний визначається обов'язковими 
постановами по цих портах. 

4.3.2. Лоцманське обслуговування суден здійснюється цілодобово, якщо за умовами 
Правил плавання суден на БДЛК і ХМК не встановлено обмежень руху суден або не 
перешкоджають гідрометеорологічні умови, що є несприятливими для безпечного приймання 
або висадження лоцмана. 

4.3.3. Вказівки капітанів портів у районі обов'язкового лоцманського проведення, в яких 
визначені повноваження відповідного капітана порту з питань безпеки судноплавства, та у 
випадках заборони руху суден, якщо їх безпечному проходженню не сприяють 
гідрометеорологічні умови чи інші особливі обставини, для лоцмана і капітана судна є 
обов'язковими. 

4.3.4. За вимогою капітана порту при виникненні обставин, що загрожують життю і 
здоров'ю екіпажу, безпеці судна, береговим спорудам, чи при екологічній небезпеці, заявка на 
лоцманське обслуговування судна приймається негайно, і лоцман направляється на судно за 
першої можливості. 

4.3.5. Дозвіл на підхід до місця приймання лоцмана дає ПРРС порту Южний за 
узгодженням з агентом судна і МЛС ДП «Дельта-лоцман». 

У разі закриття каналу, неприймання судна портом призначення, льодових ситуацій чи з 
інших поважних причин, судна за вказівкою ПРРС порту Южний повинні стати на якір у 
районі якірної стоянки № 354 або іншому районі якірної стоянки, отримавши попередньо 
дозвіл відповідного ПРРС. 
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Залежно від погодних умов, за вказівкою лоцмана або ПРРС порту Южний, місце 
приймання (висадження) може бути змінено. 

4.3.6. При підході судна до місця приймання (висадження) лоцмана слід завчасно 
підготувати головну енергетичну установку для маневрування судна і мати швидкість ходу не 
більше 6 вузлів. 

У разі вимушеного збільшення швидкості руху ходу з метою попередження 
небезпечного дрейфу чи збереження управління судном, необхідно повідомити про це 
лоцманське судно і ПРРС. 

4.3.7. Судна, які підходять до місця приймання (висадження) лоцмана і 
прямують під проведенням лоцмана ЛС ДП «Дельта-лоцман», зобов'язані нести 
радіовахту для зв'язку з МЛС, лоцманським судном і ПРРС. 

 
Канали зв'язку і позивні ПРРС і ЛС ДП «Дельта-лоцман» 

 

Радіостанція Позивний Канали 
УКХ 

Частота 
(кГц) 

1 2 3 4 
ПРРС Іллічівськ Іллічівськ – Трафік-контроль 10 2535 
ПРРС Одеса Одеса – Порт-контроль 14 2535 
ПРРС Южний Южний – Порт-контроль 11 2535 
ПРРС Очаків Очаків – радіо-17 16/12 2535 
ПРРС "Руська коса" Радіо-9 16/69 2535 
ПРРС Широка Балка Широка Балка – радіо-20 17 156575 
ОЦ  ЛС  ДП  «Дельта-
лоцман» 

 16 2535 

МЛС ДП «Дельта-лоцман»  16 2535 
 
 

ВІД ДЕЛЬТИ РІЧКИ ДУНАЙ ДО ПОРТУ ОДЕСА 
 
Від дельти річки Дунай до Дністровського лиману, що знаходиться за 60 миль на 

NE від неї, берег переважно низький. На цій ділянці дві вузькі піщані коси 
відокремлюють від моря кілька солоних озер і Будацький лиман. Винятком є ділянка 
між озером Бурнас і Будацьким лиманом, де берег високий і стрімкий. Далі до Одеської 
затоки він також високий і обривистий, прорізаний у деяких місцях долинами і 
балками. 

У південну частину берега вдається бухта Жебріянська. У Дністровський лиман 
несе свої води річка Дністер. На цьому березі розташовано багато селищ, міста 
Білгород-Дністровський та Іллічівськ. 

Примітними на описуваній ділянці є мис Бурнас, споруди в районі міста Іллічівськ, 
селище Лебедівка (45°50' N, 30°09' Е), смт Сергіївка (46°01' N, 30°22' E), смт Затока (46°09' N, 
30°32' Е). Глибини вздовж берега незначні. На відстані 6 кбт і більше від берегової лінії 
глибини становлять до 5 м. На SW і NE від Дністровсько-Цареградського гирла від берега 
простягаються великі обмілини з глибинами до 10 м. 

На схід від Дністровсько-Цареградського гирла лежить банка Дністровська. Вздовж 
берега в межах 20 миль зустрічаються банки, підводні перешкоди і затонулі судна. 

Попередження. 1. Через свою незначну висоту берег ледь помітний. Тому при 
підході до берега, особливо за поганої видимості, рекомендується якнайчастіше 
контролювати своє місцезнаходження і вимірювати глибини. 

2. Навпроти берега на ділянці бухта Жебріянська – Дністровсько-Цареградське 
гирло виставляються у великій кількості рибальські сіті. Тому при плаванні поблизу 
берега рекомендується бути особливо обережним. 

3. Як правило, між береговою лінією та ізобатою 30 м обладнуються плантації 
для вирощування мідій. Деякі з них огороджуються буями і віхами.  
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4. Від паралелі 45°31' N до мису Бурнас уздовж берега встановлено численні 
палі, які виступають від нього на відстань 10 - 40 м. При підході до берега в даному 
районі слід дотримуватися обережності. 

На протязі 28 миль на NE від селища Приморське до мису Бурнас вузька піщана 
коса, яка називається пересипом, відокремлює від моря солоні озера Сасик, Шагани, 
Алібей і Бурнас. 

Між озерами Сасик і Шагани розташоване селище Лиман, примітне 
завдяки високій дзвіниці церкви. У селищі Тузли, що розкинулося на північно-
західному березі озера Бурнас, із S і SE примітно церкву. На східному березі озера 
Сасик примітно споруду насосної станції, на якій встановлено вогонь Катранський 
(45°37,6' N, 29°44,1' E). 

Від мису Бурнас рівний, але вже високий і обривистий, берег тягнеться до 
селища Курортне, де, знижуючись, переходить у косу, яка відокремлює від моря 
Будацький лиман. 

Уздовж цього берега є банки, підводні перешкоди й затонулі судна, 
місцезнаходження яких показано на картах. 

Бухта Жебріянська і порт Усть-Дунайськ. Бухта Жебріянська (45°30' N, 
29°40' Е) з півдня обмежена низькими островами Очаківського гирла; її північно-
західний берег являє собою пересип, який відокремлює озеро Сасик від моря. На 
пересипу побудована дамба заввишки 2 м. Біля західного берега бухти знаходиться 
лиман Жебріянський. 

На північно-західному березі бухти Жебріянська розташоване селище 
Приморське.  

Глибини на вході у бухту Жебріянська між підводним кам'яним пасмом (45°30' N, 
29°50' Е) і обмілиною з глибинами до 10 м, що знаходиться за 4,3 милі на північ від 
пасма, становлять 12 - 18 м. Вершина бухти мілководна. Частина бухти біля її південного 
берега піддається обмілінню. 

Перед входом у бухту наявні небезпеки. 
 
 

УСТЬ-ДУНАЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
 

Порт Усть-Дунайськ обладнано у гирловій частині Кілійського гирла річки 
Дунай. Він складається з двох вантажних районів: морського та річкового. Порт 
спеціалізується на перевалці вантажів із морських суден на річкові для подальшого 
транспортування їх по Дунаю і навпаки. У цій лоції описуються тільки ківш морського 
вантажного району і підхідний канал порту Усть-Дунайськ. Морський вантажний 
район розташовано у ковші, що знаходиться біля південного берега бухти Жебріянська 
у місці впадання у бухту гирла Шабаш. До порту Усть-Дунайськ приписаний портовий 
пункт Кілія, основна частина акваторії якого знаходиться між 42 - 54 км лівого берега 
Кілійського гирла річки Дунай. Опис річкового вантажного району Вилкове і 
портового пункту Кілія подано у Лоції річки Дунай. 

Адреса: Усть-Дунайський морський торговельний порт, вул. Придунайська, 2, 
м. Вилкове, Одеська обл., 68355, Україна.  

Контакти і телефони:  
Начальник порту - тел./факс 31135. 
Капітан порту - 31169. 
Телекс - 732141 VPORT UX 
Електронна пошта - vilport@odtel.net. 
Управління капітана порту Усть-Дунайськ розміщено у будинку Управління 

порту м. Вилкове; управління порту Усть-Дунайськ і диспетчерська вантажного району – 
у будинку навпроти вантажного причалу цього району. 
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Інспекція портового нагляду і диспетчерська морського вантажного району 
розташовані у ковші морського вантажного району. 

П р и м і т н і  п у н к т и. При підході до порту Усть-Дунайськ орієнтирами 
можуть бути церква у селищі Приморське, що на північно-західному березі бухти 
Жебріянська, і вишка сигнально-шляхового поста Прорвинського каналу, яку 
встановлено на 3,2 км лівого берега гирла Прорва. 

Г л и б и н и  і  ґ р у н т. Середня частина морського вантажного району 
поглиблена до 12,5 м (2000 р.), ґрунт – мул і пісок. 

Г і д р о м е т е о р о л о г і ч н і  в і д о м о с т і. У районі порту переважають 
вітри від N і NE. Середньорічна швидкість вітру становить 3 - 5 м/с. Шторми 
найчастіше бувають із жовтня по травень, коли кількість днів з ними становить 4 - 6 на 
місяць. Тумани спостерігаються взимку, навесні і восени. Середньомісячна кількість 
днів із туманом взимку становить 5 - 8, навесні і восени – 4 - 7. У більшості випадків 
тумани виникають рано-вранці і розсіюються протягом першої половини дня. 

Видимість становить переважно 5 миль; видимість 5 кбт і менше спостерігається 
з жовтня по січень-лютий. 

Коливання рівня води пов'язані зі згінно-нагінними явищами і стоками вод річки 
Дунай. Найвища вода в гирлах буває в квітні-червні, найнижча – у серпні-жовтні. 
Величина коливань не перевищує 1,5 м. При східних вітрах рівень води підвищується 
на 0,7 - 0,8 м відносно середнього рівня. При західних вітрах спостерігається згін води 
до 0,5 м. 

Течія на підході до порту спрямована переважно на південь із середньою 
швидкістю 0,5 - 0,7 вузла. 

Л о ц м а н с ь к е  п р о в е д е н н я морських суден у порту є обов'язковим і 
здійснюється цілодобово. Виняток становлять судна, судноводії яких отримали разовий 
дозвіл на прохід без лоцмана. Подача заявок на лоцманське проведення здійснюється 
завчасно, згідно з вимогами Обов'язкових постанов по МТП Усть-Дунайськ. 

При прямуванні в порт Усть-Дунайськ капітан судна повинен повідомити 
капітана порту про час підходу до буя Усть-Дунайський (45°32,7' N, 29°45,5' Е) не 
пізніше ніж за 24 години і замовити лоцмана. 

Приймання (висадження) лоцмана здійснюється біля приймального буя морського 
підхідного каналу в точці 45°32,7' N, 29°45,5' Е у ковші Усть-Дунайськ і на 7 км гирла 
Очаківське. 

Митниця знаходиться у порту. 
С а н і т а р н о - к а р а н т и н н а  с л у ж б а. Всі судна, що прибувають у порт, 

підлягають санітарному огляду. Найближча лікарня для моряків розташована у 
портовому пункті Кілія. 

П о р т о в і  з а с о б и  й  о б л а д н а н н я. У порту наявні портові буксири, 
буксири-кантувальники, плавучі крани і перевантажувачі. 

Р е м о н т. Поточний ремонт річкових і морських суден можна виконати у затоні 
Базарчуцький, описаному в Лоції річки Дунай. 

П о с т а ч а н н я. У порту Усть-Дунайськ можна поповнити запаси палива і 
води, а також придбати продовольство за попередньою заявкою. Предмети суднового 
постачання поставляються з порту Ізмаїл. 

П о с т  к е р у в а н н я  р у х о м  с у д е н  по морському підхідному каналу 
знаходиться у будинку виробничо-господарського комплексу ковша. Зв'язок поста 
із суднами здійснюється цілодобово на УКХ, робочий канал 14, позивний 
«Прорва-радіо-17». 

С п о л у ч е н н я  і  з в ’ я з о к. У порт Усть-Дунайськ із Вилкового курсує 
пасажирський катер. Річковий вантажний район Вилкове має автобусне сполучення з 
містами Кілія, Ізмаїл, Одеса, Кишинів і Херсон. 

Зв'язок здійснюється через портовий тел.\факс 3-11-35. 
Внутрішньопортовий зв'язок між вантажними районами й адміністрацією 

порту здійснюється на УКХ і через внутрішньопортову АТС. 
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Радіозв'язок з портом Усть-Дунайськ здійснюється через р/с порту Ізмаїл. 
Радіозв’язок з портом Усть-Дунайськ 

№ 
п/п Служба порту Позивний Канал 

виклику 
Робочий 
канал 

1 Пост управління рухом суден (Пост УРС) 
Адміністрації Української ділянки р. Дунай 

Прорва-радіо-17 14 14 

2 ІДПН у ковші порту Портонагляд 11 9 
3 Черговий диспетчер порту Диспетчер 11 11 
4 Центральна радіостанція порту Усть-

Дунайськ (розташована у м. Вилкове) 
Вилкове-радіо 11 11 

5 Центральна радіостанція портопункту Кілія Кілія-радіо-1 16 20 і 25 
6 Пост ІДПН портопункту Кілія Кілія-радіо-2 16 12 
7 Диспетчер портопункту Кілія Кілія-радіо-3 12 12 
8 Кілійський судноремонтний завод (КСРЗ) Плановик 6 6 

П о п е р е д ж е н н я. На підході до порту Усть-Дунайськ всі судна повинні 
поступатися дорогою великотоннажним суднам, що прямують західною частиною 
рекомендованих шляхів № 60 і 61 курсами 81° - 261°. 

Обмілина з глибинами до 10 м простягається від північно-західного берега 
бухти Жебріянська за 7,9 милі на NNE від світного знака Прорвинський резервний. На 
цій обмілині за 8 і 8,9 милі на NNE від світного знака Прорвинський резервний лежать 
камені з глибинами над ними, відповідно, 3 і 6 м. 

С в і т н и й  б у й  с х і д н и й виставляється за 8,2 милі на NNE від світного 
знака Прорвинський резервний. 

Буй Усть-Дунайський правої сторони виставляється за 3,8 милі на північ від 
світного знака Прорвинський резервний. Буй є приймальним буєм порту Усть-
Дунайськ. 

Металева паля, що виступає з води на 0,2 м, знаходиться за 4 милі на NNW від 
світного знака Прорвинський резервний. 

Підхідний канал порту Усть-Дунайськ починається у точці з координатами 
45°31,3' N, 29°44,7' Е і має напрямок 30° - 210°. 

Від початкової точки до паралелі 45°30' N ширина каналу становить 100 м, а далі 
до входу в ківш порту – 80 м. 

Рух суден каналом односторонній. Великотоннажні морські судна прямують 
каналом з помірною швидкістю й у супроводі буксира. Під час здійснення 
днопоглиблювальних робіт на каналі необхідно, прямуючи ним, вживати всіх 
запобіжних заходів при розходженні з днопоглиблювальними суднами і шаландами, які 
відвозять ґрунт на звалище. 

Швидкість течії в каналі коливається від 0,1 до 0,8 вузла і залежить від рівня 
води у річці Дунай. 

Бровки каналу огороджуються світними і несвітними буями.  
С т в о р  с в і т н и х  з н а к і в  О п і в н і ч н и й  о с ь о в и й, встановлених на 

острові Опівнічний, веде по осі підхідного каналу. 
С т в о р и  с в і т н и х  з н а к і в  О п і в н і ч н и й  п р а в о ї  б р о в к и  і  

О п і в н і ч н и й  л і в о ї  б р о в к и  відбивають бровки каналу. Знаки створів 
установлено, відповідно, за 50 м на захід і на схід від світних знаків створу Опівнічний 
осьовий. Задні створні бровочні знаки зруйновано. 
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Створ світних знаків Опівнічний осьовий 

Ківш порту Усть-Дунайськ, в якому розташовано морський вантажний район 
порту, знаходиться за 1,8 милі на WSW від світного знака Прорвинський резервний. 
Довжина ковша 1160 м, ширина – 760 м. 

У ковші здійснюється навантаження ліхтерів на ліхтеровози та вантажообробка 
навалочних вантажів великотоннажних морських суден з осадкою до 10 м. 

До ковша примикають важкопрохідні плавні, порослі очеретом. 
У ковші періодично ведуться гідротехнічні і днопоглиблювальні роботи. 
Г і д р о л о г і ч н и й  п о с т  обладнано біля східного берега ковша. 
З’єднувальний канал порту Усть-Дунайськ прорито з ковша порту до затону 

3 км гирла Прорва; довжина каналу 5,4 кбт, ширина – 45 м. 
 

 
Акваторія порту Усть-Дунайськ 

Канал призначено для суден з осадкою 2,8 м, довжина яких не перевищує 115 м. 
Лоцманське проведення по каналу 
здійснюється обов'язково у 
супроводі буксира. 

Швидкість течії у каналі 
коливається від 0,3 до 1,6 вузлів і 
залежить від рівня води у річці 
Дунай. 

Світний знак з’єднувального 
каналу східний встановлено на 
правому березі входу в канал із 
затону 3 км гирла Прорва.  

Світний знак з’єднувального 
каналу західний встановлено на 
правому березі входу в канал зі 

сторони ковша порту Усть-Дунайськ. 
Вогонь з’єднувального каналу поворотний встановлено на південному березі 

каналу на місці повороту фарватеру. 

Вхід до з’єднувального каналу 
порту Усть-Дунайськ 

Управління порту 

Готель

Опівнічний 
лівої  
бровки 

Опівнічний 
правої  
бровки 

Створ 
Опівнічний 
осьовий 

Світний знак з’єднувального каналу порту Усть-
Дунайськ 
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Світний знак Приморське (45°31,8' N, 29°38,9' E) 
встановлено на північно-західному березі бухти 
Жебріянська.  

Жебріянська група радіолокаційних відбивачів 
установлена на пересипу, який відділяє озеро Сасик від 
моря. 

Вогонь Катранський (45°37,6' N, 29°44,1' Е) 
встановлено на східному березі озера Сасик. 

Якірні стоянки. На підходах до гавані порту 
розташовані райони якірних місць. 

1) Район № 367, для великотоннажних та 
іноземних суден, обмежений колом радіусом 2,5 милі з 
центром у точці 45°28' N, 30°01' Е. 

2) Район № 368 (глибина 19 - 22 м) для інших 
суден, обмежений лініями, що з'єднують точки: 

45°30,0' N 29°53,2' Е 
45°33,1' N 29°53,2' Е 
45°33,1' N 29°56,8' Е 
45°30,0' N 29°56,8' Е 

3) Район № 369, для великотоннажних суден, обмежений із заходу дугою кола 
радіусом 7 кбт з центром у точці 45°32'12" N 29°46'42" Е, а зі сходу – лінією, що з'єднує 
точки: 

45°31 '45" N 29°47' 27"Е 
45°32 '53" N 29°46' 58"Е. 
Глибина тут 14 - 15 м. 
4) Район № 370, для відстою суден з осадкою до 5 м під час шторму, обмежений 

колом радіусом 7,5 кбт з центром у точці 45°31,7' N 29°42,9' Е. 
5) Район № 397, для попереднього розвантаження українських та іноземних 

великотоннажних суден, обмежений колом радіусом 3 кбт з центром у точці 45°31'43,8" N 
29°44 '24,0" Е. 

6) Для накопичення і відстою суден, що прибувають зверху чи йдуть вгору по 
Дунаю, встановлено такі райони: 

Район № 1. Потапівський канал 6 км, де встановлено біля лівого берега одну 
баржу і понтон, призначені для формування і розформовування зчалених груп. 

Район № 2. Плавпричали у ковші порту Усть-Дунайськ – для швартування 
великотоннажних суден. 

Місця стоянки великотоннажних суден, барж, секцій обладнано пристроями для 
їх безпечного швартування і стоянки. 

Для здійснення вантажних операцій порт має у морському ковші дві швартовні 
стоянки для суден з осадкою 9,2 м, обладнані плавучими швартовними бочками із 
закріплювальними пристроями. 

Причали.  
Вантажний причал у Вилковому: 

Довжина причалу – 117 м, глибина біля причалу – 1,6 м. 
Вантажний причал портопункту Кілія: 

Довжина причалу – 150 м, глибина біля причалу – 2,8 - 4,4 м. 

Навігаційна інформація. Морський підхідний канал до порту Усть-Дунайськ 
має протяжність 3,8 милі і веде до трьох якірних стоянок. Він має ширину 80 – 100 м, 
глибину – 11 - 12,5 м. Проектна глибина гавані – 13 м.  

Портові правила. Копію чинних портових правил мореплавцям слід отримати в 
адміністрації порту. 

Світний знак  
Приморське 
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Підхід і відхід суден. Всі судна при підході до порту зобов'язані отримати у 
чергового начальника інспекції Держпортонагляду (ІДПН) дозвіл на проходження. 
Капітани суден повинні повідомити капітана порту про час підходу за 48 год. і подати 
заявку на лоцмана з наступним уточненням за 12 і 4 години. Капітани суден, які не 
отримали дозволу на проходження акваторією порту, зобов'язані стати на якір на 
Вилківському рейді (19 - 21 км) або у районі приймального буя морського підхідного 
каналу і чекати дозволу на прохід. Оформлення приходу/відходу суден здійснюється 
цілодобово черговим інспектором ІДПН. 

Режим плавання. Вхід суден у порт і вихід їх із порту, а також плавання по 
акваторії порту при силі вітру до 12 м/с здійснюється цілодобово. Для суден завдовжки 
понад 160 м і з осадкою понад 7 м вхід і вихід з порту морським підхідним каналом 
дозволено тільки у світлий час доби і за гарної видимості. Судна, що перевозять масові 
вантажі і мають осадку, що перевищує оголошену по порту, можуть оброблятися на 
зовнішньому рейді цілком або частково з наступним довивантаженням у порту.  

Буксирне забезпечення. Великовантажні морські судна з осадкою до 11 м, які 
заходять у морський ківш порту Усть-Дунайськ, для швартування на бочці зобов'язані 
використовувати буксири. 

Маяк Шагани (45°40,4' N, 29°53,1' Е) встановлено на пересипу, який відділяє від 
моря солоне озеро Шагани. При маяку є радіолокаційний маяк-відповідач. 

Затонуле судно з глибиною над ним 12 м лежить за 3,4 милі на ESE від маяка 
Шагани. 

Мис Бурнас (45°49' N, 30°08' Е) розпізнається завдяки високому стрімкому 
берегу поблизу нього, що простягається на NE, та водонапірній башті серед дерев у 
північній частині селища Лебедівка, яке розкинулось на північ від мису Бурнас. 
Поблизу мису є підводна перешкода – кілька паль зруйнованого причалу. За 1,5 милі на 
SSW від мису Бурнас від обмілини, яка облямовує берег, на відстань до 3 миль на схід 
відходить вузька обмілина з глибинами до 10 м. 

Вогонь Бурнас (45°49,8′ N, 30°09,3′ Е) встановлено на мисі Бурнас серед групи 
дерев. 

Маяк Будаки (45°55,3′ N 30°17,3′ Е) встановлено на стрімкому березі за 8,8 милі 
на NE від мису Бурнас. 

Примітна труба чорного кольору заввишки 24,5 м знаходиться в північно-
східній частині селища Приморське за 1 милю на NNE від маяка Будаки. 

Небезпеки. Небезпечні затонулі судна і підводні перешкоди лежать на глибинах 
до 16 м на відстані до 5 миль від берега між паралеллю 45°45' N і маяком Будаки. 

Затонуле судно з глибиною над ним 4,8 м лежить за 9 миль на ENE від мису 
Бурнас; судно позначено буєм. 

Затонуле судно з глибиною над ним 11,2 м знаходиться за 19 миль на схід від 
маяка Будаки. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 7 м знаходиться за 10,2 милі на схід 
від маяка Будаки. 

Будацький лиман, відділений від моря вузьким пересипом, починається за 
10,5 милі на NE від мису Бурнас і простягається до Дністровського лиману. Північно-
східна частина пересипу закінчується косою Бугаз. 

Північно-західний берег Будацького лиману спочатку високий і стрімкий, а 
потім поступово знижується до Дністровського лиману. На берегах лиману 
розташовано кілька селищ. 

На південно-західному березі лиману розкинулося селище Приморське, 
примітне завдяки білому будинку церкви з банею. На високому північно-західному 
березі середньої частини лиману знаходиться смт Сергіївка, яке можна розпізнати по 
багатоповерхових будинках санаторіїв і двох розташованих одна біля одної цегляних 
трубах заввишки 60 та 72 м, одну з яких пофарбовано червоними і білими смугами. 
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Південніше смт Сергіївка північно-західний берег лиману з'єднується з пересипом 
мостом. У північно-східній частині лиману на пересипу поблизу коси Бугаз 
розташовані споруди пансіонатів, що примітні завдяки трубі і телевізійній щоглі 
відповідно, 20 і 22 м заввишки.  

Затонуле судно лежить за 5 кбт від вузького пересипу, що відділяє Будацький 
лиман від моря, за 5 миль на NE від маяка Будаки. 

ДНІСТРОВСЬКИЙ ЛИМАН знаходиться за 20 миль на NE від мису Бурнас. У 
його вершину впадає річка Дністер. 

Від моря Дністровський лиман відділений низькою косою Бугаз, у південній 
частині якої є прохід, що називається Дністровсько-Цареградським гирлом. На 
південно-західному березі лиману розташоване місто Білгород-Дністровський, а на 
північно-східному – місто Овідіополь; на обох берегах розкинулися села. 

У південній частині лиману біля смт Затока знаходиться пірс для швартування 
річкових суден. Із західної сторони цього пірса лежить затонуле судно з частинами над 
водою. 

Біля міста Овідіополь є причал, до якого підходять річкові судна; глибини біля 
причалу – 1,2 - 1,4 м. 

На південному березі Дністровсько-Цареградського гирла обладнано портовий 
пункт Бугаз, біля південно-східної околиці міста Білгород-Дністровський – порт Білгород-
Дністровський, а біля північної околиці міста – річковий порт Білгород-Дністровський. 

Акваторія південної частини Дністровського лиману, що розташована між 
мостом, перекинутим через Дністровсько-Цареградське гирло, і буями № 9 і 10, є 
сховищем для малих суден під час штормів. Із внутрішньої сторони коси Бугаз по всій 
її довжині споруджено чотири пірси. 

Примітні пункти. При підході до Дністровського лиману орієнтирами є дві 
башти на мосту, перекинутому через Дністровсько-Цареградське гирло, та два висотні 
будинки у північно-східній частині коси Бугаз. 

Радіолокаційними орієнтирами є: міст, перекинутий через Дністровсько-
Цареградське гирло; мис біля грязелікарні смт Сергіївка; телевізійна щогла, що 
височить за 1 милю на SW від моста. 

 

 
Підхід до Дністровського підхідного каналу 

Гідрометеорологічні відомості. В і т р и. У Дністровському лимані з квітня по 
червень вранці спостерігаються північні або північно-західні бризи, а після полудня і 
ввечері – південні. Кількість днів зі швидкістю вітру 15 м/с і більше становить 7 на рік. 
Частіше такі вітри відмічаються з жовтня по квітень і бувають переважно від NW; 
швидкість вітру при цьому може досягати 24 м/с. 

Т у м а н и  спостерігаються з жовтня по квітень, у середньому 2 - 7 днів на 
місяць. 

К о л и в а н н я  р і в н я  в о д и  в лимані досягають ± 0,5 м. Рівневий режим 
визначається коливаннями рівня річки Дністер. Характерною рисою рівневого режиму 

Маяк 
Башти 
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є яскраво виражене підняття рівня води під час паводків на цій річці, що повторюються 
протягом року. Найбільший за висотою рівень відмічається навесні, а найменший – 
восени. При північно-західних вітрах рівень води в північній частині лиману 
знижується на 0,8 м, а в південній частині – на 0,5 м відносно середнього рівня. 

Т е ч і ї  в Дністровському лимані в березні і квітні під час повеней досягають 
найбільшої швидкості. При північних вітрах течія спрямована з лиману в море, при 
південних – у зворотному напрямку. В самому гирлі при штормах від S швидкість течії 
досягає 4 вузли. Швидкість течії під мостом при згоні води від NW досягає 4 вузлів. 

Л ь о д о в и й  р е ж и м. Як правило, лиман замерзає частково, але в суворі 
зими він весь покривається кригою. Кількість днів на рік, коли лиман вкритий кригою, 
коливається від 47 до 129. Льодохід у лимані сильний, але він не є небезпечним через 
незначну товщину криги. У морі біля Дністровсько-Цареградського гирла зустрічається 
битий лід, який змерзається у січні і лютому тільки у дуже суворі зими. 

Підводні кабелі. Два підводні кабелі прокладено через Дністровсько-
Цареградське гирло на SE і NW від моста. Третій підводний кабель прокладено через 
Дністровський лиман навпроти міста Білгород-Дністровський північніше морського 
порту. Підводні кабелі знаходяться, відповідно, у районах № 602 і 603.  

Попередження. 1. У зв'язку з тим, що вогні задніх світних знаків створів 
Першого й Другого колін каналу погашені, плавання по Дністровсько-Лиманському 
каналу здійснюється тільки світлої добової пори. 

2. Між меридіанами 30º29´00˝ і 30º29´18˝ Е відбулося значне обміління 
колишнього підхідного каналу Дністровсько-Цареградського гирла. Глибини на його 
осі до 2 м. Зазначену ділянку слід обходити північніше лінії створу, керуючись 
плавучими застережними знаками. 

Небезпеки. На підході до Дністровського лиману і безпосередньо у лимані 
наявні банки, підводні перешкоди і затонулі судна. Крім цього, виставляються 
рибальські сіті. Місцезнаходження всіх небезпек показано на морських навігаційних 
картах. 

Камені з глибинами 10, 15 і 11 м лежать, відповідно, за 20, 17,5 і 7 миль на схід 
від Дністровсько-Цареградського гирла. 

Б у й огороджує камінь із глибиною 10 м. 
Затонулі судна з глибинами над ними 30, 23 і 9,5 м знаходяться, відповідно, за 

20,5 і 17 миль на схід та за 5,4 милі на ESE від Дністровсько-Цареградського гирла. 
Банка скеляста з глибинами до 10 м знаходиться за 18 миль на схід від 

Дністровсько-Цареградського гирла. 
Банка Дністровська з глибинами до 10 м знаходиться за 8,4 милі на схід від 

Дністровсько-Цареградського гирла. У її південній частині лежать три підводні 
перешкоди з глибиною над ними 5 м. Північний край банки являє собою кам'яне пасмо 
завширшки 100 - 150 м; глибина над ним – 8,2 м. Зі східної сторони банки 
виставляється швартовна бочка. 

Б у й  б а н к и  Д н і с т р о в с ь к а  п і в н і ч н и й  виставляється за 8,9 милі 
на ENE від Дністровсько-Цареградського гирла. 

Б у й  б а н к и  Д н і с т р о в с ь к а  п і в д е н н и й  виставляється за 11 миль 
на ESE від Дністровсько-Цареградського гирла. 

Підводна перешкода лежить за 5,2 милі на SE від Дністровсько-Цареградського 
гирла. 

Район звалища ґрунту № 901 знаходиться за 1,7 милі на SW від Дністровсько-
Цареградського гирла. У південно-західній частині району лежать підводні перешкоди 
з глибиною над ними 0,5 м. 

Район звалища ґрунту № 937 розташований за 8 миль на NE від входу в 
Дністровський лиман. 
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Дністровсько-Цареградське гирло, яке 
прорізує південну частину коси Бугаз, веде до 
Дністровського лиману. Вхід у гирло перекрито 
баром, через який прорито підхідний канал. Біля 
північного берега входу в гирло знаходяться палі. 

Через гирло перекинуто міст, у середній 
частині якого є підйомний прогін протяжністю 
30 м для проходження великих суден.  

Ставати на якір у гирлі заборонено. 
С и г н а л и. На щоглі чотириповерхового 

будинку, що стоїть біля маяка Дністровсько-
Цареградський, піднімаються сигнали для 
позначення напрямку протилежних течій у 
Дністровсько-Цареградському гирлі. 

Маяк Дністровсько-Цареградський, 
встановлений на південному березі Дністровсько-
Цареградського гирла, одночасно є заднім 
створним знаком. 

Підхідний канал Дністровсько-Цареградського 
гирла. Для проходження в Дністровсько-Цареградське 
гирло використовується обхідний фарватер, 
огороджений світними і несвітними буями. 

Попередження: Через обміління підхідного 
каналу Дністровсько-Цареградського гирла 
плавання в обох напрямках здійснюється обхідним 

фарватером, що знаходиться за 80 м на північ від лінії Дністровсько-Цареградського 
створу. Найменша глибина на фарватері – 4,7 м (2000 р.). 

С т в о р  с в і т н и х  з н а к і в  
Д н і с т р о в с ь к о - Ц а р е г р а д с ь к и й, 

встановлених на південному березі Дністровсько-
Цареградського гирла за 1,3 кбт на ESE від моста, 
призначений для підходу до Дністровсько-
Цареградського гирла. 

Затонулі судна. Небезпечне затонуле судно 
лежить при вході в Дністровсько-Цареградське 
гирло за 2 кбт по пеленгу 80º від Дністровсько-
Цареградського маяка; з боку фарватеру воно 
огороджене буєм. Затонулі судна з глибинами над 
ними 0,5 і 4,5 м лежать, відповідно, за 4,5 кбт на 
схід і за 0,8 кбт на NW від середньої частини 
моста. Затонуле судно з глибиною над ним 2 м 
лежить поблизу північного берега гирла за 0,7 кбт 
на ENE від середньої частини моста. 

Б у й  огороджує затонуле судно з 
глибиною над ним 0,5 м.  

Портовий пункт Бугаз обладнано на 
берегах Дністровсько-Цареградського гирла. 
Внутрішній рейд портового пункту знаходиться 
між світним буєм № 7 (46º04,5´ N, 30º28,6´ Е) 

правої сторони і мостом. Ставати на якір на рейді заборонено. 
Біля південного берега гирла за 0,5 кбт на схід від моста є вантажний причал. 

Глибини тут – 1,3 - 4,7 і 3,1 - 5,7 м. На причалі, до якого підведено залізничні колії, 
встановлено три крани. На цьому ж березі розташовано контору капітана портового пункту. 

Маяк 
Дністровсько-Цареградський 
Дністровсько-Цареградського 

створу задній 

 
передній 

задній

Світні знаки Дністровсько-
Цареградського створу 
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На північній стороні гирла причал зруйновано. На місці зруйнованого причалу 
залишилися підводні і надводні палі. 

Для укріплення коси Бугаз від інтенсивного розмивання в районі портового 
пункту Бугаз зі сторони моря посаджено на ґрунт чотири затонулих судна і зроблено 
кам'яну відсипку. 

У портовому пункті Бугаз можна отримати навігаційну інформацію по 
Дністровсько-Лиманському каналу. 

Портовий пункт Бугаз має автобусне сполучення з містами Одеса, Білгород-
Дністровський та Овідіополь. До нього підходить залізниця. Портовий пункт 
обладнано радіостанцією для зв'язку із суднами і радіолокаційною станцією, яка 
працює за запитами. На портовий пункт Бугаз поширюються Обов'язкові постанови по 
Білгород-Дністровському морському торговельному порту. 

Дністровсько-Лиманський канал призначений для руху суден Дністровським 
лиманом від портового пункту Бугаз до порту Білгород-Дністровський; він складається 
з двох колін, обладнаних створами світних знаків. Довжина каналу становить 7,6 милі, 
ширина – 60 м. У зв'язку з великими заносами каналу інформацію про його найменшу 
глибину необхідно запитувати у капітана порту Білгород-Дністровський перед заходом 
до нього. 

 

 
Лиманська частина підхідного каналу порту Білгород-Дністровський 

З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  о б л а д н а н н я. Бровки каналу 
огороджуються віхами і світними буями. 

Створ світних знаків Першого коліна каналу, встановлених на південному 
березі Дністровсько-Цареградського гирла, веде першим коліном каналу.  

Створ світних знаків Другого коліна каналу, встановлених на південно-східній 
околиці міста Білгород-Дністровський, веде другим коліном у порт Білгород-
Дністровський.  

Затонулі судна з глибинами над ними 2,6 і 0,5 м лежать біля бровок каналу, 
відповідно, за 2 кбт на NW і за 5,8 кбт на NNW від середньої частини моста. Ще одне 
затонуле судно з глибиною над ним 1,5 м знаходиться за 2,3 кбт на захід від середньої 
частини моста.  

Підводні перешкоди з глибинами над ними 1,1; 2,2; 3,2; 1 і 0,7 м знаходяться, 
відповідно, за 1,8 і 2 кбт на W, за 0,7 кбт на WSW, за 1,4 і 1,6 кбт на N від середньої 
частини моста. 
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Райони звалища ґрунту № 902, 903 і 904 розташовано вздовж каналу; глибини 
в них можуть бути меншими від показаних на картах. 

С в і т н і  б у ї. Райони звалища ґрунту огороджуються світними буями. 
 
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ  

 
Порт Білгород-Дністровський розташовано на західному березі Дністровського 

лиману на північний захід від Дністровсько-Цареградського гирла. 
Адреса: Білгород-Дністровський морський торговельний порт, вул. Шабська, 81, 

м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700, Україна. 
Контакти і телефони: 
Начальник порту   - 22409, телекс 232218 TIRA UX, факс 35209, 36041. 
Капітан порту   - 25645. 
Портонагляд    - 93368. 
Головний диспетчер  - 25628. 
Черговий диспетчер  - 22551. 
Митниця    - 29329. 
Прикордонний контроль  - 24061. 
АТС     - 25942. 

Л о ц м а н с ь к а  с л у -
ж б а. Лоцманське забезпечення 
суден при заході, виході, шварту-
ванні, перешвартуванні морських 
транспортних суден є обов'яз-
ковим. Лоцманське проведення 
здійснюється від місця зустрічі 
лоцманів, що за 2 милі на схід від 
входу в Дністровсько-Царе-
градське гирло. 

Для виклику лоцмана 
капітану судна необхідно подати 
заявку черговому диспетчеру 
порту не пізніше ніж за 4 год. до 
початку лоцманського прове-
дення. 

Якщо через непогоду 
неможливо прийняти лоцмана на 
борт, проведення здійснюється 
методом лідирування. 

М и т н и ц я  знаходиться 
у порту. 

С а н і т а р н о - к а р а н -
т и н н а  с л у ж б а. Санітарний 
огляд суден, що прибувають і 
відпливають, здійснюється ціло-

добово. У порту можна провести дератизацію і дезінфекцію судна; для цих цілей 
виділяється спеціальний причал. 

Буксирне забезпечення. При вході і виході з порту використання буксира є 
обов'язковим.  

Я к і р н а  с т о я н к а.  Зовнішній рейд порту з глибинами до 12 м 
розташований за 0,5 милі на північний схід від приймального буя. Ґрунт тут якорі 
тримає добре. На акваторії самого порту якірна стоянка дозволяється тільки одному 
судну.  

Схема порту Білгород-Дністровський 



 74

П о р т о в і  з а с о б и  й  о б л а д н а н н я.  У порту є буксири, плавучі крани і 
водолазні боти. Вантажно-розвантажувальні роботи механізовано; до причалів 
підведено водопровід, електроенергію, телефон; наявні склади; добре розвинена 
мережа під'їзних шляхів. 

Причали. Причальні споруди порту знаходяться у Південному ковші, який 
розташований біля південно-східної околиці міста Білгород-Дністровський і утворений 
піщаною косою та Широким і Північним молами. У порту споруджено десять причалів 
для генеральних вантажів, піску і лісоматеріалів.  

 
Характеристика причалів Білгород-Дністровського морського порту 

Номери причалів Довжина, м Глибина, м 

Причал № 1 98 3,5 
Причал № 2 130 5,0 
Причал № 3 130 5,0 
Причал № 4 130 5,0 
Причал № 5 130 5,0 
Причал № 6 117 5,0 
Причал № 7 79 5,0 
Причал № 8 160 5,0 
Причал № 9 185 4,0 
Причал п/п Бугаз 110 3,5 

При вході у порт на західному березі лиману споруджується затон для суден 
портфлоту. 

Р е м о н т. У ремонтних майстернях можна провести ремонт. 
П о с т а ч а н н я. У порту можна поповнити запаси води і продовольства. 
С п о л у ч е н н я. Залізнична гілка з'єднує порт Білгород-Дністровський з 

магістраллю Одеса-Кишинів, налагоджено автобусне сполучення з містом Одеса. 
Управління порту знаходиться у будинку, розташованому у південній частині 

території порту. 
Портові правила. Копію чинних портових правил мореплавцям можна 

отримати в адміністрації порту. 
Навігаційна інформація. Підхід суден до порту здійснюється морським 

каналом, довжина якого 8 кбт і лиманським каналом завдовжки 8 миль. Глибина 
підхідного каналу становить 4,5 м. Порт відкритий для навігації цілий рік. 

Підхід суден. Прямуючи до порту, капітани суден зобов'язані не пізніше ніж за 
48 год. до підходу повідомити диспетчеру порту й агенту час прибуття і надати всю 
необхідну інформацію, а також вказати найбільшу висоту щогли судна в баласті. 
Інформацію необхідно повторити за 24 год. та уточнити за 4 год. до підходу судна. 

Режим плавання. Порт приймає судна з осадкою до 4,1 м. Довжина суден не 
повинна бути більше як 135 м. Висота від ватерлінії до клотика не повинна 
перевищувати 28 м. Проходження судна під мостом попередньо узгоджується з 
диспетчером порту і портонаглядом. Заведення і виведення суден у порт чи з порту 
здійснюється тільки у світлий час доби згідно з графіком підйому залізничного моста. 
Максимальний підйом прогону – 28 м від рівня води (рівень води в лимані може 
коливатися в межах ± 0,5 м). 

Радіозв'язок. Радіозв'язок цілодобово здійснюється через портову радіостанцію. 
Позивний «Білгород-Дністровський-радіо», частота – 156,8 МГц; капітан порту – УКХ, 
канал 16. 

 
Радіозв’язок у МТП Білгород-Дністровський 

 
Абонент Позивний Канал виклику Робочий канал 

Диспетчер порту Радіо-1 16 10 
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ІДПН Радіо-2 16 10, 6 
Портопункт Бугаз Затока-радіо 16 10, 6 

 
Річковий порт Білгород-Дністровський складається з двох ковшів: 

Центрального і Північного. Обидва ковші споруджено біля північної частини міста 
Білгород-Дністровський. 

Центральний ківш утворено двома кам'яними молами: північно-західним і південно-
східним, з внутрішньої сторони яких знаходяться причали № 4 і 5. До причалу № 4 
підведено воду, електроенергію і телефон, тут наявні вантажно-розвантажувальні засоби. 

Північний ківш знаходиться за 3,3 кбт на NW від Центрального ковша навпроти 
міської фортеці. Північний ківш утворено Г-подібним молом і пірсом, із внутрішніх 
сторін яких обладнано причали № 1 і 2. Біля зовнішньої сторони Г-подібного молу 
лежить затонуле судно з частинами над водою. 

Нечистий ґрунт із глибиною над ним 1,6 м знаходиться за 45 м на схід від 
північно-західного молу. 

ВІД ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ ДО ПОРТУ ІЛЛІЧІВСЬК, розташованого 
за 17 миль на NNE від лиману, берег високий і стрімкий; тільки в деяких місцях є западини і 
балки. На цій ділянці розташовано досить багато населених пунктів, з яких найбільш 
значними і примітними є селище міського типу Затока і селище Санжійка, що знаходяться, 
відповідно, за 4,6 і 10,6 милі на NNE від Дністровсько-Цареградського гирла. У смт Затока 
примітною є група багатоповерхових будинків і телевізійна щогла 50 м заввишки. За 6 кбт 
на NNE від селища Санжійка знаходиться гарно помітна з моря башта очисних споруд 35 м 
заввишки. Між смт Затока і селищем Санжійка добре видно з моря висотний будинок сірого 
кольору. Підводні кабелі (два) в районі смт Затока прокладено від берега у напрямку SE з 
точки 46°08,4' N, 30°32,2' E. 

Від південної частини берега обмілина з глибинами до 10 м простягається на 
відстань до 2,7 милі; біля північної частини берега глибини більші. Вони досягають 10 м 
вже за 4 - 6 кбт від берегової лінії. 

Небезпеки. Вздовж цієї ділянки берега знаходиться велика кількість підводних 
перешкод, банок і затонулих суден. Майже всі небезпеки лежать у межах обмілини з 
глибинами до 20 м. Розміщення небезпек показано на картах. 

Маяк Санжійський (46°13,5′ N, 30°36,7′ Е) встановлено на березі поблизу 
селища Санжійка за 10,6 милі на NNE від Дністровсько-Цареградського гирла. При 
маяку є радіолокаційний маяк-відповідач. 

Палі надводні заввишки 5,5 і 3,5 м знаходяться, відповідно, за 1,3 і 1,4 милі на 
NE від маяка Санжійський. 

Підводні трубопроводи. Підводний трубопровід (каналізаційний), довжина 
якого 400 м, прокладено на SE за 1 милю на NE від маяка Санжійський. Глибина над 
його краєм 3,4 м. Ще один підводний трубопровід прокладено за 2,2 милі на NNE від 
маяка Санжійський. 

 
 

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
 
Іллічівський морський торговельний порт, один з найбільших портів України, 

розташований на берегах Сухого лиману за 12 миль на південний захід від Одеси. 
Береги лиману круті, місцями обривисті, порізані ярами. 

Вхід у порт знаходиться між піщаними косами Північна і Південна, від країв 
яких у сторону моря паралельно виступають Північний і Південний моли. З морської 
сторони Південної коси берег штучно намивається. Південний мол подовжений 
бетонним відсипанням у сторону моря. 
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Адреса: Іллічівський морський торговельний порт, пл. Праці, 6, м. Іллічівськ, 
Одеська обл., 68001, Україна. 

Контакти і телефони: 
Начальник порту    - 691600, 691605, 660171, факс 693606. 
Капітан порту    - 691268, 668094, 691758, факс 691268. 
Головний диспетчер   - 691603, 694349, факс 693350. 
Черговий диспетчер   - 691634, 693118, 693300. 
Довідкове бюро    - 691709. 
Митниця     - 691689. 
Прикордонний контроль   - 691613. 
Санітарно-карантинний відділ - 691897. 
Електронна пошта    - port@ilyichevsk.odessa.ua. 
Управління порту розташовано на південно-західному березі Першого басейну у 

районі причалів № 5 і 6. 
Примітні пункти. При підході до порту примітними є труби, місцезнаходження 

яких показано на картах, і червоно-біла щогла 52 м заввишки на косі Північна (на щоглі 
запалюються авіаційні вогні). 

 

 
Вхід у порт Іллічівськ 

Межі порту. Акваторія порту Іллічівськ охоплює три басейни лиману Сухий і 
зовнішній рейд, обмежений із заходу береговою лінією, що тягнеться від мису Великий 
Фонтан на південь до селища Санжійка, а зі сходу – дугою кола радіусом 4,5 милі з 
точки 46º19,1´ N, 30º40,8´ E. Акваторія порту є зоною регульованого руху. 

Акваторія порту у лимані Сухий розділена штучним островом Дамбовий 
(46°20' N, 30°40' Е) і двома дамбами – Східною і Західною (46°21' N, 30°39' Е) на три 
частини: південну, центральну і північну, які називаються, відповідно, Першим, 
Другим і Третім басейнами. 

Частина акваторії Першого басейну, яка розміщується між лінією створу порту 
Іллічівськ, південно-західним берегом і піщаною косою Південна, називається 
внутрішнім рейдом порту. На підході до лиману Сухий розташований зовнішній рейд 
порту. 

З півночі і заходу порт захищений від вітрів високими берегами. Лиман Сухий і 
зовнішній рейд відкриті вітрам від NE через S на SW. 

З Першого басейну порту в Другий басейн ведуть два проходи. Східний прохід 
завширшки 135 м розташовано між островом Дамбовий і Східною дамбою. Західний 
прохід завширшки 100 м міститься між західним берегом лиману та островом 
Дамбовий. На вході у Третій басейн порту між краями Західної дамби, яка розділяє 

 Щогла 

ПРРС 
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Другий і Третій басейни порту, споруджено розвідний понтонний міст. На південно-
західному березі лиману Сухий розташоване місто Іллічівськ.  

Схема Іллічівського морського торговельного порту 
 
Лоцманська служба. Лоцманське проведення для всіх транспортних суден 

валовою місткістю понад 500 реєстр. т є обов'язковим. 
Зустріч лоцмана здійснюється, як правило, на зовнішньому рейді біля Іллічівського 

підхідного світного буя осьового (46°18,5′ N, 30° 43,5′ Е) або на якірних місцях № 351 і 352. 
Капітани суден, які прямують у порт Іллічівськ, можуть приймати портового 

лоцмана в районі колового руху за попередньою заявкою, поданою не пізніше ніж за 
6 год. до підходу до світного буя, що виставляється в центрі району колового руху 
системи розподілу руху № 2 (46°15,6′ N, 30°56,1′ Е). 

Лоцманська служба порту знаходиться на косі Північна у будинку берегової 
радіолокаційної станції (БРЛС-1). 

При видимості до 2 миль за згодою капітана судна проведення судна у порт і з 
порту здійснюється за допомогою БРЛС-1. Загальні вимоги щодо лоцманської служби 
викладено в Обов'язкових постановах по порту. 
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Буксирне забезпечення. Буксирування дозволяється при швидкості вітру не 
більше 15 м/с. Капітан судна дає заявку на буксири через агентуючу організацію не 
пізніше ніж за 2 год. до готовності судна. Викликають буксири через оператора 
лоцманської служби за 45 хвилин до повної готовності судна.  

Причали. Загальна довжина причальної лінії порту становить близько 5 500 м, 
глибини біля причалів від 9,6 м до 13 м. 

Митниця знаходиться у порту.  
Санітарно-карантинна служба. У Першому басейні є карантинна станція. 
У порту можна провести дератизацію.  
Портові засоби й устаткування. Порт має в своєму розпоряджені буксири, 

водолазний бот, сміттєзбірник, пожежний буксир, водолій, криголам, рятувальне судно 
і різні перевантажувальні засоби. Якщо необхідно скористатися послугами буксирів, то 
слід попередньо подати заявку диспетчеру порту. Причали порту механізовано. 

Ремонт. У порту можна здійснити середній ремонт корпусу і механізмів судна, 
тут є три плавучих доки. 

Постачання. У порту можна поповнити запаси вугілля, рідкого палива, прісної 
води і продовольства, які можна 
отримати як біля причалів, так і 
в районі якірної стоянки на 
внутрішньому рейді порту. 

Визначення девіації. У 
порту є навігаційна камера. Для 
визначення і ліквідації девіації 
капітани суден повинні 
завчасно подати заявку 
черговому помічнику капітана 
порту. Девіаційний полігон 
знаходиться на зовнішньому 
рейді порту Іллічівськ. 

Навігаційна інформація. 
При підході до порту судна 
можуть отримати навігаційну 
інформацію. 

Пост регулювання руху суден порту Іллічівськ обладнано на біло-червоному 
двоповерховому будинку БРЛС-1 (46°19,3' N, 30°40,8' Е). Поруч з будинком встановлено 
дві червоно-білі ажурні металеві щогли, одна з яких заввишки 18,5 м з антеною 
радіолокатора, друга – 52 м – із засобами сигналізації й антенами радіостанцій.  

Сигнали, що регулюють вхід у порт і вихід з нього, піднімаються на щоглі, 
висота якої 52 м. 

Рятувальна служба. У порту є рятувальне судно. 
Зв'язок. Для зв'язку із суднами у порту діє радіостанція.  

Канали УКХ№ 
п/п Назва абонента Позивний виклику робочий запасний

1 Пост зв'язку СУРС «Іллічівськ-радіо-24» 16 10,19 - 

2 Пост регулювання руху суден 
(СРРС) «Іллічівськ-Порт-контроль» 16 12 - 

3 Лоцманська станція «Іллічівськ-радіо-29» 16 12, 73 - 
4 Головна диспетчерська «Іллічівськ-радіо-2» 16 12, 11 - 
5 Диспетчерська портофлоту «Іллічівськ-радіо-6» 16 93 - 
6 Ділянка зв'язку ЦПР «Іллічівськ-радіо-1» 16 1, 28, 63 - 

Пост регулювання руху суден 
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7 ІНФЛОТ «Іллічівськ-радіо-8» 16 89 - 
8 Поромний комплекс «Іллічівськ-радіо-14» 16 39 - 
9 Диспетчер ЧАМП «Іллічівськ-ПМ-859» 16 9 - 

10 Диспетчер АСПТР «Іллічівськ-ПМ-607» 16 31 - 
11 ІCPЗ «Іллічівськ-радіо-13» 16 89 - 
12 «Рибопорт» «Іллічівськ-2» 16 71 - 
13 Інспекція портового нагляду «Іллічівськ-радіо-5» 16 12, 14 - 

 

 Портові правила і навігаційна інформація. Копію чинних портових правил 
мореплавці можуть одержати в адміністрації порту. 

Підхід і відхід судна. Захід у порт здійснюється цілодобово, прибуття суден 
оформляється у приміщенні інспекції портового нагляду (ІДПН), причал № 11. Вихід 
суден здійснюється цілодобово, готовність судна до виходу в море перевіряє черговий 
капітан ІДПН, як правило, за 3 - 4 доби до виходу за узгодженням з адміністрацією 
судна. Відхід українських суден оформляється в ІДПН (причал № 11) представником 
суднової адміністрації. Відхід іноземних суден оформляється супервайзерами 
агентуючих фірм. Капітани суден під прапором України, що прямують у закордонний 
рейс, і капітани іноземних суден через агентуючі фірми інформують ІДПН про 
готовність судна до виходу в море не пізніше ніж за 2 години до початку роботи на 
судні прикордонного і митного контролю. 

Режим плавання. Оголошена осадка в порту – 12 м. Для проходження суден з 
більшою осадкою необхідний дозвіл капітана порту. Рух суден у портових водах 
здійснюється тільки з дозволу СРРС (позивний «Іллічівськ-Порт-контроль», канал 
12 УКХ). Усі судна, що рухаються у зоні контролю, зобов'язані користуватися 
послугами СУРС (СРРС). Радіолокаційне проведення суден у порт при обмеженій 
видимості є обов'язковим. Радіолокаційне проведення пасажирських суден, газовозів, 
хімовозів, поромів, танкерів, суден типу «ро-ро» є обов'язковим за будь-якої видимості.  

Попередження. 1. Капітани суден, що прямують до порту Іллічівськ з півдня, 
повинні мати на увазі, що при вітрах від S і SW судна зносить течією на схід. 

2. У басейнах порту Іллічівськ періодично ведуться днопоглиблювальні і будівельні 
роботи, тому берегова лінія і глибини, показані на картах, можуть змінюватися. 

3. Між меридіанами 30°40'41″ і 30°41'12″ Е ширина каналу, що веде у 
порт, – 120 м. 

4. Рекомендований шлях № 18, який веде до порту з NE, призначений для 
пасажирських суден водотоннажністю до 120 т. 

Світні буї виставляються у районі системи розподілу руху суден за 21, 11,3 і 
8 миль на ESE і за 11 миль на Е від входу в лиман Сухий. 

Район звалища ґрунту № 905 розташований за 2,1 милі на південь від входу в 
лиман Сухий. 

Маяк Іллічівський установлено на краю Південного молу. При маяку є 
звукосигнальна установка, розміщена за 1,6 кбт на WNW від маяка. 
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Маяк Іллічівський 

Створ світних знаків порту Іллічівськ, установлених на західному березі 
південної частини лиману, веде у порт Іллічівськ. Напрямок створу – 288,5° - 108,5°. 

Світний буй Іллічівський підхідний осьовий (46°18,5′ N, 30°43,5′ Е) виставляється 
за 1,7 милі на ESE від маяка Іллічівський.  

Підводна перешкода з глибиною над нею 17,8 м лежить за 2 милі на ESE від 
маяка Іллічівський.  

Чорноморську мірну лінію обладнано між лиманом Сухий і мисом Великий 
Фонтан. Вона має три січних створи знаків. 

Капітани суден, що проходять мірну лінію, повинні враховувати інтенсивний 
рух на лінії створу світних знаків порту Іллічівськ і в районі девіаційного полігону та 
погоджувати свої дії з постом регулювання руху суден. 

Банка з глибиною 9,6 м знаходиться за 1,5 милі на схід від краю коси Північна. 
Вхідний канал завдовжки 6,5 кбт і завширшки 140 м веде у Перший басейн порту 

Іллічівськ; між меридіанами 30°41'12″ і 30°41'41″ Е ширина каналу становить 120 м. 
При сильних вітрах від NE до S на 

вхідному каналі утворюється хвильова 
товкотнеча, яка утруднює керування судном. 

З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  
о б л а д н а н н я. Вхідний канал огороджується 
світними буями, які виставляються на бровках 
каналу. По осі вхідного каналу веде створ 
світних знаків. 

Підводний кабель прокладено через вхід у 
порт між косами Північна і Південна. 

Підводний трубопровід (каналізаційний) 
знаходиться за 1,4 милі на SSW від входу в лиман. 
Глибина над краєм трубопроводу – 5 м. 

Буй східний огороджує край трубопроводу. 
Світний знак установлено на краю 

Північного молу. 
Світний знак Північний портовий 

установлено біля входу в порт Іллічівськ на 
укріпленому краю коси Північна. 

Світний знак Південний портовий 
установлено біля входу в порт Іллічівськ на 
укріпленому краю коси Південна. 

Світний знак Північного молу

Світний знак Північний портовий 
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Перший басейн порту Іллічівськ займає 
південну частину лиману Сухий. Уздовж 
західного берега коси Південна і південного, 
південно-західного та західного берегів Першого 
басейну розташовано причали морського 
торговельного порту. На північно-східній стороні 
цього басейну обладнано морський рибний порт.  

Управління рибного порту і служби порту 
знаходяться на його території. 

Світні знаки встановлено на причалах № 5 
і 18 Першого басейну порту. 

Світний буй № 10 виставляється за 1,2 кбт на південь від південно-східного 
краю острова Дамбовий. 

Другий басейн порту Іллічівськ займає середню частину лиману Сухий. Перехід 
із Першого басейну порту в Другий забезпечується створом світних знаків . 

У північно-східній частині басейну розташовано причал для суден типу «ро-ро» 
і пірс поромної переправи. Біля південно-західного берега східної частини басейну 
знаходяться причали морського торговельного порту. 

Створ світних знаків, установлених на північно-східному березі басейну, веде у 
Другий басейн порту через східний прохід. 

Світні знаки встановлено на східному краю острова Дамбовий і в південно-
східній частині причалу для суден типу «ро-ро». 

Вогні встановлено на краю Східної дамби, яка розділяє Перший і Другий 
басейни, а також на причалі № 23 і на краях деяких пірсів Другого басейну. 

Світні буї правої і лівої сторін огороджують кромки обмілин, що відходять від 
берегів середньої частини лиману, і забезпечують прохід до Третього басейну. 

Район міста Одеси Чорноморка розташований за 2 милі на NNE від входу в 
лиман Сухий. 

Біля району Чорноморка знаходиться портовий пункт Чорноморка, 
підпорядкований Одеському морському торговельному порту. 

Р е ж и м  п л а в а н н я. Мористіше району Чорноморка розташований район 
№ 665, у центрі якого знаходиться підводна перешкода (затоплені вибухові речовини). 
Плавати, ставати на якір, ловити рибу придонними знаряддями лову, здійснювати 
підводні і днопоглиблювальні роботи, підводні вибухи і плавання з попущеним якір-
ланцюгом тут заборонено. 

Р я т у в а л ь н у  с т а н ц і ю  обладнано у портовому пункті Чорноморка. 
Пірс завдовжки 110 м споруджено у портовому пункті Чорноморка. 
Банка з глибиною 6 м лежить за 1,1 милі на SE від пірса, обладнаного біля 

району міста Одеси Чорноморка. 
Райони якірних місць № 352 і 351 знаходяться, відповідно, за 1,1 і 3,2 милі на 

SE від входу в порт. Глибини тут 17 - 23 м; ґрунт – сірий мул, черепашка. 
 
 

ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
 

Порт Одеса – один з найбільших портів України – обладнано в Одеській затоці, 
що знаходиться в північно-західній частині Чорного моря. До нього примикає місто 
Одеса – великий культурний і промисловий центр України. 

Адреса: Одеський морський торговельний порт, пл. Митна 1, м. Одеса, 65026, 
Україна. 

Контакти і телефони:  
Начальник порту   - 293500, факс 226171. 

Світний знак Південний портовий
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Капітан порту   - 7293661. 
Головний диспетчер  - 7293600. 
Черговий диспетчер  - 252933, 7293530. 
СРРС    - 7294790. 
Портонагляд    - 7293051. 
Довідкове бюро   - 293411. 
Митниця    - 647703. 
Прикордонний пункт  - 293545. 
Електронна пошта  - market@port.odessa.ua. 
Одеська затока заходить у берег між мисом Ланжерон (46°29' N, 30°46' Е) і мисом 

Північний Одеський, що знаходиться за 4,9 милі на NNE від мису Ланжерон. Берег 
вершини затоки низький і піщаний, але в напрямку до вхідних мисів він поступово 
підвищується. Північний берег високий і стрімкий. Глибини в північно-східній частині 
затоки до 10 м. У центральній і північній частинах затоки є банки і підводні перешкоди. 

Зі сходу порт захищений Карантинним молом, його продовженням Рейдовим 
молом, Новим і Заводським хвилеломами, а з півночі – молом Нафтової гавані і Старим 
хвилеломом. 

Порт складається з Карантинної, Нової, Каботажної, Практичної, Заводської, 
Хлібної і Нафтової гаваней. У порт ведуть три входи: східний, західний і північний. 
Східний вхід розташований між східним краєм Старого хвилелому і Рейдовим молом; 
при сильних вітрах від NE і Е в ньому утворюється товкотнеча, яка надто утруднює 
керування судном. Західний вхід розташований між західним краєм Старого хвилелому 
і південним краєм Нового хвилелому; цим входом користуються судна, що йдуть у 
Практичну і Нафтову гавані. Північний вхід розташований між північним краєм Нового 
хвилелому і молом Нафтової гавані, цим входом користуються маломірні і службові 
судна, що прямують у Нафтову гавань. 

 

 

Схематичний план порту Одеса 
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Частина Одеської затоки, на північ від східного входу в порт, називається 
Одеським рейдом; на ньому розташовано район якірного місця № 355. Рейд відкритий 
вітрам від NE до SSE. Глибини на рейді 7-14 м; ґрунт якорі тримає добре. Зовнішнім 
рейдом порту Одеса є район якірного місця № 354, що знаходиться за 3,4 милі на схід 
від мису Ланжерон. 

Примітні пункти. При підході до порту Одеса і плаванні по його акваторії 
орієнтирами можуть бути: двадцятиповерховий будинок готелю біло-блакитного 
кольору («Одеса-Кемпінськи»); біло-червона і червона цегляні труби у південній 
частині міста Одеси заввишки 100 м (46°23,82′ N, 30°43,47′ E); червона цегляна 
башта, висота якої 20 м, поблизу мису Малий Фонтан (46°26,2' N, 30°46,0' E); будинок 
з кулею зверху заввишки 46 м (46°26,4' N, 30°46,2' E); телевізійна щогла, висота якої 
199 м; два куполоподібних будинки білого кольору, розташовані на Карантинному 
молу; червона цегляна труба заввишки 120 м у місті Одеса; труба заввишки 46,5 м 
(46°33,6' N, 30°47,5' E); цегляна труба заввишки 124,5 м (46°34,6' N, 30°47,3' E); 
обеліск білого кольору заввишки 16 м біля східної околиці селища Нова Дофінівка 
(46°34,65' N, 30°54,52' Е); червоні цегляні труби, висота яких 30,2 м (46°36,0' N, 
30°56,62' Е) і 28,5 м (46°35,37' N, 30°58,50' Е), розташовані, відповідно, у західній і 
східній частинах смт Чорноморське. 

Гідрометеорологічні відомості. В і т р и . У районі порту Одеса протягом року 
переважають північно-західні вітри. З жовтня по лютий частими бувають також 
північні і північно-східні вітри, а з березня по вересень – південно-східні і південні 
вітри. Швидкість вітру з жовтня по березень у середньому становить 6 - 7 м/с, з квітня 
по вересень – 5 м/с. Максимальна швидкість вітру – 30 м/с. Кількість днів зі штормом у 
середньому 38 на рік. 

Т у м а н и. Кількість днів з туманом буває у середньому 38 на рік. Найчастіші вони 
з жовтня по квітень, коли середньо-місячна кількість днів з туманами становить 3 - 7, а 
максимальна – 8 - 16. 

К о л и в а н н я  р і в н я  пов'язані переважно зі згінно-нагінними явищами. 
Північно-західні вітри знижують рівень, а східні – підвищують. Найбільша величина 
згінно-нагінних коливань рівня становить 2,9 м. 

Т е ч і ї  в Одеській затоці слабкі; швидкість їх зазвичай 0,1 - 0,2 вузла і навіть 
при сильних вітрах рідко перевищує 0,6 вузла. 

Підводні кабелі (два) прокладено від краю Карантинного молу до східного краю 
Старого хвилелому. 

Лоцманська служба. Захід у порт Одеса, вихід із нього, а також 
перешвартування суден у порту здійснюються цілодобово і тільки при лоцманському 
проведенні. Для місцевих пасажирських суден, суден портофлоту і малих суден 
можливий виняток. 

Лоцманська станція знаходиться на Карантинному молу на причалі № 1. 
Лоцманське проведення є обов'язковим і забезпечується через агента. Для цього 
судно повинно подати заявку по «Одеса-радіо» за 96, підтвердивши її за 24 і 6 годин. 
Запит лоцмана для проведення судна на акваторію порту, у порт і з порту повинен 
бути поданий капітаном судна через агента не пізніше ніж за 4 години. Лоцман 
піднімається на борт і сходить з лоцбота за 2,7 милі на E від Воронцовського маяка 
(46°29' N, 30°40' E). 

Лоцманське проведення суден здійснюється у порядку черговості прибуття 
суден і завчасно поданих капітанами суден заявок. При користуванні послугами 
лоцманської служби мореплавці повинні керуватися «Правилами плавання і 
лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, у Бузько-
Дніпровському і Херсонському морському каналах».  

Буксирне забезпечення. Буксири обов'язкові для суден завдовжки понад 100 м. 
Капітан судна подає заявку на буксири через агента не пізніше ніж за дві години до 
готовності судна для відходу або перешвартування. Виклик буксирів здійснює капітан 



 85

судна через диспетчера порту за 45 хвилин до повної готовності судна до відходу, 
перешвартування або до підходу судна до воріт порту. 

Митниця знаходиться у порту Одеса. 
Санітарно-карантинна служба. Карантинна станція розташована у районі 

причалу № 9. У порту можна провести дератизацію.  
Портові засоби й устаткування. У порту є буксирні катери, перевантажувальні 

засоби, рятувальне судно, пожежний катер. Причальні споруди механізовано. 
Причали. У порту є більше 40 захищених причалів із глибинами від 8 до 13 м. 

Загальна довжина причальної лінії – понад 8000 м.  
Номери 
причалів 

Експлуатаційна 
довжина причалу, 

м 

Проектна 
глибина, м, 
від «0» порту

Номери 
причалів 

Експлуатаційна 
довжина причалу, 

м 

Проектна  
глибина, м,  
від «0» порту 

1 80 6,5 22 152 9,0 
2 310 13,0 23 240 9,0 
3 250 9,75-11,5 24 160 6,4 
4 276 11,5 25 200 11,5 
5 40 4 26 200 11,5 
6 110 4 27,28 371 3,5 
7 358 11,5 29 256 5,0 
8 280 9,15 30 205 9,75 
9 79 9,75 31 190 9,75 
10 198 11,5 32 220 11,5 
11 180 11,5 33 220 11,5 
12 190 11,5 1н 93,25 12,5 
13 195 11,5 2н-3н 270 14,0 
14 270 9,75 4н 131 10,5 
15 127 9,5 5н 92 11,5 
16 290 11,5 6н 150 4,8 
18 200 9,75 2з 132 4,5 
19 197 9,15 20з 85 5,0 
20 156 9,75 21з 85 6,0 
21 166 9,0 22з 85 6,0 
Уточнені відомості про глибини біля причалів мореплавці можуть отримати у 

лоцмана або диспетчера порту. 
Ремонт. У порту можна здійснити капітальний ремонт корпусу і механізмів 

судна. Біля Докового пірса знаходяться три плавучих доки.  
Порт оснащено сучасним устаткуванням, перевантажувальними машинами і 

механізмами. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна і в його розпорядженні 
найсучасніший в Україні морський вокзал та готельний комплекс «Одеса-Кемпінськи».  

Постачання. У порту є в достатній кількості вугілля і рідке паливо, яке 
доставляється до судна баржами. Воду можна одержати безпосередньо з водопроводу 
біля причалів або з водоліїв під час стоянки біля причалів і на якорі; можна придбати 
продовольство. 

Визначення девіації. У порту є майстерня з ремонту штурманських приладів. Для 
усунення радіодевіації і магнітної девіації капітани суден повинні подавати заявку на 
ім'я начальника плавучого судноремонтного комплексу. 

У порту Одеса є два девіаційних полігони: внутрішнього рейду і зовнішнього 
рейду. Перший з них знаходиться на південь від Старого хвилелому, другий – на 
північний схід від Воронцовського маяка. Радіодевіаційний полігон розташований за 
2,8 милі на схід від краю Рейдового молу. 

Навігаційна інформація. Перед заходом у порт судна можуть отримати 
навігаційну інформацію. 
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Станції і сигнали. Служба регулювання руху суден знаходиться на 
Карантинному молу в районі причалу № 1 у примітному будинку з жовтою 
прямокутною вежею і синьою циліндричною горизонтально розташованою спорудою у 
верхній частині. На вершині вежі знаходиться червона Т-подібна сигнальна щогла. На 
щоглі піднімаються штормові сигнали і сигнали, що регулюють рух суден. 

 

 
 
Б е р е г о в а  р а д і о л о к а ц і й н а  с т а н ц і я  (БРЛС) знаходиться в 

будинку служби регулювання руху суден. 
Сполучення і зв'язок. Порт зв'язаний із залізничною мережею країни і має 

регулярне морське сполучення з багатьма портами. Місто Одеса має авіасполучення з 
багатьма містами країни. У порту є радіостанція для зв'язку із суднами. 

Попередження. Як правило, між береговою лінією та ізобатою 30 м обладнуються 
плантації для вирощування мідій; деякі з них огороджуються буями і віхами. 

Мис Великий Фонтан (46°22,5' N, 30°45,2' E) стрімкий; він є радіолокаційним 
орієнтиром. У районі мису розташоване передмістя Одеси. На мисі Великий Фонтан 
примітні червоно-біла ажурна металева вежа заввишки 40 м, водонапірна башта 
заввишки 11,9 м і металева баня собору, що височить над деревами. З південної 
сторони мису Великий Фонтан споруджено невелику гавань із залізобетонним 
причалом, що належить монастирю. 

 

 
Мис Великий Фонтан на 350°, дистанція 2 милі 

Мис Великий Фонтан облямований обмілиною з глибинами до 10 м, на якій 
зустрічаються багато каменів із глибинами над ними 0,4 - 5,2 м. 

Маяк Одеський встановлено на мисі Великий Фонтан. При маяку є радіомаяк, 
звукосигнальна установка стоїть на обриві за 2 кбт на SE від маяка. 

Варто мати на увазі, що суднам, які знаходяться на південь від маяка, при 
південних вітрах наутофон не завжди буває чутно; тому, наближаючись до берега в 
тумані, не слід заходити на глибини менші за 20 м. 

Підводні трубопроводи (каналізаційні) прокладено від берега за 1 милю на 
WSW і за 5 кбт на північ від мису Великий Фонтан; глибина біля краю першого 
трубопроводу 8,6 м.  

Б у й  східний, який огороджує край першого трубопроводу, виставляється за 
1,2 милі на SSW від мису Великий Фонтан. 

CРРС 

Одеський 
маяк

Баня собору Мис Великий 
Фонтан 
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Буй східний, що огороджує обмілину з глибинами до 10 м, виставляється за 4 кбт 
на SE від мису Великий Фонтан. 

Буй осьовий виставляється за 1,7 милі на ESE від мису Великий Фонтан. 
 

 
Мис Великий Фонтан на 225°, дистанція 2 милі 

Від мису Великий Фонтан до мису Ланжерон берег переважно високий і 
крутий. На ньому розкинулися квартали міста Одеса. 

У межах 6 кбт від берега наявні небезпеки, а також надводні і підводні буни, що 
укріплюють берег. 

Р я т у в а л ь н і  с т а н ц і ї  обладнано між мисами Великий Фонтан і 
Ланжерон. 

Камінь із глибиною 6,8 м знаходиться за 1,2 милі на NNE від мису Великий 
Фонтан. 

Пірси для прогулянкових катерів, що виступають від берега на 100 м на ESE, 
споруджено за 0,8; 2,3 і 3,3 милі на північ від мису Великий Фонтан. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 7,6 м лежить за 3,6 милі на NNE від 
мису Великий Фонтан. 

Буї східні виставляються за 3,7 кбт на Е і за 4,3 кбт на NNE від мису Малий 
Фонтан (46°26' N, 30°46' Е). 

Підводна перешкода (залишки затонулого судна) з глибиною над нею 17,4 м 
знаходиться за 2,8 милі на схід від мису Малий Фонтан. 

Мис Ланжерон крутий, облямований мілиною з глибинами до 5 м, знаходиться 
за 6,1 милі на північ від мису Великий Фонтан. 

Пірс для прогулянкових катерів, споруджений біля мису Ланжерон, виступає від 
берега на 100 м. 

Буй східний, що огороджує тимчасово закритий район, виставляється за 1,5 милі 
на SSE від мису Ланжерон.  

Гавань яхт-клубу, утворена двома молами, знаходиться за 1 милю на південь від 
мису Ланжерон. Гавань доступна для суден з осадкою 2 - 3 м. 

Світний знак Відрада встановлено на краю молу, який огороджує з півночі 
гавань яхт-клубу. 

Підводна перешкода (труба діаметром 50 см) із глибиною над нею 4,6 м 
знаходиться на місці зруйнованого хвилеміра за 1 милю на SSE від мису Ланжерон. 

Підводне кам'яне пасмо завширшки 15 м з найменшою глибиною над ним 
6,3 м знаходиться за 9 кбт на SSE від мису Ланжерон. 

Буї східні виставляються за 7 кбт на ESE і на SSE від мису Ланжерон. 
Затонуле судно з глибиною над ним 8,3 м лежить за 4,5 милі на ENE від мису 

Ланжерон. 
Світний буй огороджує затонуле судно. 
Підводна перешкода з глибиною над нею 18 м лежить за 4,4 милі на ENE від 

мису Ланжерон. 
Створ Воронцовського і Одеського створного маяків веде до входу у внутрішню 

частину порту Одеса. 

Одеський маяк 
Мис Великий Фонтан 
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Воронцовський маяк установлено на краю Рейдового молу. При маяку є 
радіомаяк і звукосигнальна установка. 

 
 
Одеський створний маяк знаходиться за 1,2 милі на WSW від Воронцовського 

маяка. 
У темний час доби за 2,3 милі на NW від Одеського створного маяка примітне 

полум'я на висоті 38 м, яке з великих відстаней може сприйматися за вогонь цього маяка. 
Створ знаків стенда розмагнічування, встановлених на західному краю Старого 

хвилелому, призначений для утримування кораблів і суден на курсах вимірювання і 
розмагнічування; напрямок створу – 90° - 270°. 

Банки з глибинами 8,2 - 10 м лежать поблизу рекомендованого шляху № 1 у 
межах 2 - 3,4 милі на NE від мису Ланжерон. 

П о п е р е д ж е н н я. Великотоннажні судна при проходженні рекомендованим 
шляхом № 1 банку з глибиною 8,8 м, що знаходиться за 2 милі на NE від мису 
Ланжерон, повинні обходити з півдня. 

Світний буй південний виставляється за 1,9 милі на NE від мису Ланжерон; буєм 
огороджується банка з глибиною 8,8 м. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 9,8 м знаходиться за 3,2 милі на NE 
від мису Ланжерон. Навколо підводної перешкоди розташований район, заборонений 
для постановки на якір. 

Світні знаки встановлено на Старому хвилеломі (по одному на східному і 
західному його краях), на Заводському хвилеломі (по одному на північному і 
південному його краях). 

Карантинний мол виступає від берега у північному напрямку за 6 кбт на NNW 
від мису Ланжерон. Продовженням Карантинного молу є вузький вигнутий Рейдовий 
мол. Безпосередньо на схід від Рейдового молу розташований район № 802, 
небезпечний для плавання у навігаційному відношенні. У районі за 2,1 кбт на NNE від 
основи Рейдового молу знаходиться банка з глибиною 4,2 м. 

Камені з глибинами 8,9 і 7,7 м лежать, відповідно, за 1,6 кбт на ESE і за 6 кбт на 
SSE від основи Рейдового молу. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 9,1 м лежить за 6,9 кбт на SSE від 
основи Рейдового молу. 

Карантинна гавань розташована між Карантинним і Платоновським, який 
західніше Карантинного, молами. Для здійснення вантажно-розвантажувальних робіт у 
гавані є крани. 

Воронцовський маяк 

Готель 
«Одеса-

Кемпінськи»
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Нова гавань, утворена Платоновським і Новим молами, знаходиться 
безпосередньо на NW від Карантинної гавані. Гавань має у своєму розпорядженні 
навантажувальні засоби. 

Новий мол виступає від Нової набережної за 1,7 кбт на NW від Платоновського 
молу. На Новому молу побудований морський вокзал з під'їзними шляхами і віадуком, 
який з'єднує вокзал з містом. Пасажирські судна швартуються до причалів № 15 - 20, 
обладнаних біля Нового молу і Нової набережної. 

На краю Нового молу в сторону Старого хвилелому обладнано яхт-клуб, 
огороджений плавпірсами.  

Каботажна гавань знаходиться між Новим молом і віддаленим на NW від нього 
Військовим молом. Причали гавані обладнано вантажно-розвантажувальними засобами.  

Практична гавань утворена Військовим, Андросівським і Потапівським молами. 
Між основами Військового й Андросівського молів обладнано Арбузну набережну. 
Андросівський мол виступає від берега паралельно Військовому молу, на NW від нього. 
Потапівський мол є продовженням Андросівського молу на ESE; біля краю Потапівського 
молу з його зовнішньої сторони споруджено новий причал. На території гавані є 10 плавучих 
пірсів. Між краями Потапівського і Військового молів є вузький прохід, який веде у 
Практичну гавань. Причали Військового молу обладнано вантажно-розвантажувальними 
засобами. Швартовні бочки виставляються у північній частині гавані. 

Світний знак Потапівського молу східний встановлено на східному краю 
Потапівського молу. 

Світний знак Потапівського молу західний встановлено за 0,8 кбт на WNW від 
східного краю Потапівського молу. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 6,2 м знаходиться у південній частині 
Практичної гавані за 2 кбт на SSW від східного краю Потапівського молу. 

Заводська і Хлібна гавані. Безпосередньо на північ від Андросівського молу 
знаходяться Заводська і Хлібна гавані, розділені Доковим пірсом (46o30,2' N, 
30°44,0' E). Зі сходу ці гавані захищені Заводським хвилеломом. З півночі Хлібна 
гавань обмежена Цукровим пірсом (46o30,5' N, 30°44,0' E). Вхід у Заводську гавань 
розташований між південним краєм Заводського хвилелому і Потапівським молом. 

Захід у Заводську гавань, плавання в ній і вихід з неї здійснюються тільки під 
проведенням капітана Заводської гавані. Заходити у Хлібну гавань потрібно підхідним 
каналом порту Одеса між північним краєм Заводського хвилелому і Цукровим пірсом. 

Банка з глибиною 2,7 м лежить за 1 кбт на WSW від північного краю 
Заводського хвилелому. Банка зі сходу огороджується буєм і віхою. 

Банки з глибинами 4,7; 4,8; 4,9 і 4,8 м лежать, відповідно, за 0,5 кбт на WSW, за 
1,2 і 1,9 кбт на S і за 2,7 кбт на SSE від північного краю Заводського хвилелому. 

Підводна перешкода (залізобетонний масив) із глибиною над ним 5,3 м 
знаходиться у середній частині Хлібної гавані за 1,5 кбт на південь від краю Цукрового 
пірса. 

Підхідний канал порту Одеса призначено для заходу в порт; довжина його 
становить 1,6 милі, ширина – 100 м. Канал складається з двох колін, обладнаних 
створами, що ведуть по осі каналу. Перше коліно каналу обладнано одним створом, 
друге коліно має ще і зворотний створ. Ліва сторона другого коліна нафтогавані 
розширена на 40 м. 

При повороті з одного коліна на інше слід остерігатися підводної перешкоди з 
глибиною над нею 5,4 м, що лежить за 100 м на захід від південного краю Нового 
хвилелому. 

Р е ж и м  п л а в а н н я.  Зі східної сторони південної частини Нового 
хвилелому розташований район № 801, небезпечний для плавання у навігаційному 
відношенні. З північної сторони Старого хвилелому знаходиться район № 184, 
заборонений для плавання; район огороджується світними буями. 
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З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  о б л а д н а н н я. Бровки каналу 
огороджуються світними і несвітними буями. 

Створ світних знаків першого коліна підхідного каналу порту Одеса, 
встановлених на Заводському хвилеломі і західній стороні Заводської гавані, веде по 
осі першого коліна каналу. 

Створ світних знаків другого коліна підхідного каналу порту Одеса, 
встановлених біля основи молу Нафтової гавані, веде західніше Нового хвилелому в 
Нафтову гавань. 

Створ світних знаків другого коліна підхідного каналу порту Одеса зворотний, 
встановлених на Старому хвилеломі і на березі поблизу мису Ланжерон, забезпечує 
вихід з Нафтової гавані. За 50 м на південь від заднього створного знака встановлено 
примітний червоний гранітний обеліск заввишки 18 м. 

Новий хвилелом, довжина якого близько 870 м, знаходиться за 3 кбт на схід від 
північного краю Заводського хвилелому, він захищає північний край порту зі сходу. Зі 
східної сторони хвилелому лежать підводні камені. 

Зі східної сторони південної частини Нового хвилелому розташовано район 
№ 801, небезпечний для плавання у навігаційному відношенні. 

Підводні перешкоди з глибинами над ними 4; 4,5; 5,2 (труба); 5,6 і 5,4 м 
(моноліт) лежать, відповідно, за 2,2 кбт на ESE; за 1,5 кбт на SE; за 3,9, 4,1 і 4,5 кбт на S 
від північного краю Нового хвилелому. 

Банка з глибиною 4,4 м знаходиться за 2 кбт на SSW від північного краю 
Нового хвилелому. 

Підводні перешкоди (моноліти) з глибинами над ними 10 і 8,5 м знаходяться, 
відповідно, за 8,2 кбт на Е і за 5,6 кбт на ENE від північного краю Нового хвилелому. 

Палі заввишки 4,4 і 3 м від рівня моря встановлено за 2,5 і 4 кбт на NNE від 
північного краю Нового хвилелому. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 3,2 м знаходиться за 3,3 кбт на NNW 
від північного краю Нового хвилелому. 

Нафтова гавань знаходиться у північній частині порту безпосередньо на північ 
від Хлібної гавані. Нафтова гавань утворена Т-подібним молом Нафтової гавані, що 
виступає на ESE від берега, та Цукровим пірсом.  

Зі східної сторони поперечної частини молу Нафтової гавані розташовано район 
№ 800, небезпечний для плавання у навігаційному відношенні. 

Світний знак установлено на південному краю поперечної частини молу 
Нафтової гавані. 

Підводні перешкоди з глибинами над ними 4 і 4,5 м лежать, відповідно, за 2,2 кбт 
на ESE і за 1,5 кбт на SE від північного краю Нового хвилелому. 

Палі заввишки 4,4 і 3 м від рівня моря встановлено, відповідно, за 2,5 і 4 кбт на 
NNE від північного краю Нового хвилелому. 

Банка з глибиною 4,7 м лежить за 2,6 кбт на NNE від північного краю Нового 
хвилелому. 

Пірс пасажирський для прогулянкових катерів знаходиться у північній частині 
Одеської затоки за 3,3 милі на північ від краю Рейдового молу. 

Підводний трубопровід завдовжки понад 2 милі прокладено від північно-
західного берега Одеської затоки. 

Якірні місця. На Одеському рейді є 2 райони якірних місць № 354 і 355. Район 
№ 354 призначено для стоянки великотоннажних суден, танкерів, суден з 
небезпечними вантажами, а також для всіх інших суден, що очікують заходу до 
Одеського порту. На якірні місця району № 354 судна стають на якір самостійно під 
контролем лоцмана-оператора СРРС. Судно, що стало на якір, зобов'язане повідомити 
СРРС пеленг і дистанцію до судна від Воронцовського маяка. Район № 355 призначено 
для стоянки суден, що проходять митну очистку після заходу/до виходу з порту, а 



 92

також для суден, що прибули для отримання запасів води, продовольства, палива, та 
таких, що проводять дрібний ремонт. Зв'язок з берегом українських суден, які стоять на 
якірних стоянках, забезпечується плавзасобами портового флоту.  

Детальний опис районів якірних місць № 354 і 355 наведено в Обов'язкових 
постановах по Одеському морському торговельному порту та у посібнику «Режим 
плавання суден у водах України Чорного та Азовського морів» № 402, 2002 р. 

Портові правила. Копію чинних портових правил мореплавцям слід отримати в 
адміністрації порту. 

Підхід і відхід суден. Про заплановане прибуття судна у порт капітан повинен 
повідомити через свого агента за 48 і за 24 години до передбачуваного прибуття. При 
цьому необхідно повідомити найменування фрахтувальника і вантажу (якщо судно 
прибуває для завантаження) та найменування і кількість вантажу, а також його 
розміщення по трюмах (якщо прибуває під вивантаження). Великовагові і довгомірні 
вантажі зазначаються окремо. Відплиття українських суден оформляється в будь-якому з 
постів портонагляду (ІДПН). Відхід іноземних суден оформляється супервайзерами 
агентуючих фірм на центральному посту ІДПН. До виходу судна в море його 
адміністрація повинна надати до ІДПН обрахунок остійності судна, діаграму статичної 
остійності із зазначенням виправленої і допустимої метацентричних висот. Капітани 
суден під прапором України, що йдуть у закордонне плавання, і капітани іноземних 
суден через агентуючі фірми інформують ІДПН про готовність судна до виходу в море 
не пізніше ніж за 2 години до початку роботи на судні прикордонного і митного 
контролів.  

Режим плавання. Порт приймає у внутрішню акваторію судна завдовжки 240 м і 
завширшки до 40 м, осадка їх не повинна перевищувати 11,5 м. Судна з осадкою 11 м і 
більше, що перебувають у портових водах, вважаються суднами, утрудненими своєю 
осадкою. Вони повинні нести вогні і знаки, визначені Правилом 28 МПЗЗС-72. Рух суден 
у зоні контролю і портових водах регулюється. На всі операції (вхід у зону контролю, 
постановка на якір, зняття з якоря, швартування до причалу, відшвартування, 
перешвартування, постановка на лаг тощо) судно запитує дозвіл у СРРС. Якщо судно 
протягом 30 хвилин не розпочало дозволені дії або не ввійшло в зону контролю, дозвіл 
анулюється і повинен бути запитаний заново. Суднам, що прямують на швартування до 
причалів № 1 - 33, заборонено тримати якорі незабраними в клюзи, однак якорі повинні 
бути готові до негайної віддачі. Судна, що мають на борту вибухонебезпечні і 
вогненебезпечні вантажі, зобов'язані стати на якірне місце у районі № 354 до отримання 
розпоряджень адміністрації порту і пожежної охорони. Всі судновласники, чиї судна 
здійснюють плавання на внутрішній акваторії порту, за винятком власників маломірних 
суден, щодня до 8-00 подають до головної диспетчерської порту інформацію про 
найменування суден, час їх готовності до виходу, перестановки, постановки (спуску) в/з 
док(у). Подана заявка виконується до 12 години наступної доби. Швидкість суден не 
повинна перевищувати: на акваторії порту та у каналах Нафтогавані – 4 вузли; в інших 
районах портових вод – 10 вузлів. 

Радіозв'язок 
Канали УКХ № 

п/п Назва абонента Позивний виклику робочий запасний
1 Радіоцентр Одеса-радіо-1 16 7,27,62  
2 Служба регулювання 

руху суден  СРРС Одеса-радіо-4 14 14 67 

3 Лоцботи Назва лоцбота 14 14  
4 Центральний пост 

портонагляду  ІДПН Одеса-радіо-5 9 9  

5 Рухомий пост ІДПН Лоцбот 9 9  

6 Портові буксири, 
лоцмани 

Назва буксира 6 6 8,9 
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7 Диспетчерська порту Одеса-радіо-2 22 22  
8 Диспетчер Нафтової 

гавані 

Виклик через «Одеса-
радіо-1» за телефоном 
138-39 

   

9 Портофлот  ПТФ Одеса-радіо-6 33 33  
10 ДМА «ІНФЛОТ» Одеса-радіо-8, для іноз. 

суден – «Інфлот-Одеса» 
16 13  

11 БЛАСКО-АГЕНТ Одеса-радіо-7 16 67 30 

12 СРЗ-1 Одеса-радіо-13 16,29 12  
13 

СРЗ-2 
Виклик через «Одеса-
радіо-1» за телефоном 
137-92 

   

14 Чоразморшлях Одеса-радіо-21 16 74 95 
Суднам, що перебувають у межах зони контролю Одеського порту (на якірних 

місцях, біля причалів і під час руху), заборонено використовувати РТС УКХ для 
ведення приватних переговорів на частотах каналів 6, 8, 9, 14, 16, 31, 33, 67, 70, 74. 

 
 

ВІД ПОРТУ ОДЕСА ДО БЕРЕЗАНСЬКОГО ЛИМАНУ 
 
Від порту Одеса до Березанського лиману берег переважно високий, стрімкий, 

червонувато-жовтого кольору. Місцями він прорізаний балками та ярами. На цій 
ділянці є мілководні лимани, відділені від моря пересипами. 

Між мисами Сичавський і Карабуш у низький берег заходить невелика бухта, по 
берегах якої розкидані чисельні будинки санаторіїв і пансіонатів. 

Далі до мису Аджияськ тягнеться високий, прорізаний долиною берег. Від цього 
мису він поступово знижується і закінчується біля Березанського лиману низькою 
Західною Березанською косою. 

Глибини біля описуваного берега незначні. Від меридіана 31° Е до Кінбурнської 
коси паралельно берегу, за 2,4 - 4,4 милі від нього, тягнеться велика Одеська банка з 
глибинами до 10 м. 

Уздовж берега, на відстані до 5 миль від нього, лежать численні підводні 
перешкоди, затонулі судна і банки. Місцезнаходження небезпек показано на картах. 
Частина затонулих суден огороджується. 

П о п е р е д ж е н н я. Через велику кількість небезпек плавання вздовж берега 
від порту Одеса до Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу на ділянці між берегом і 
Одеською банкою може здійснюватися тільки рекомендованим шляхом № 1. 

Від порту Одеса до порту Южний берег стрімкий; на ньому розкинулись 
селища Фонтанка, Нова Дофінівка і смт Чорноморське. 

При плаванні вздовж описуваного берега примітними є обеліск заввишки 16 м у 
селищі Нова Дофінівка, дві червоні труби заввишки 30,2 і 28,5 м, група висотних 
будинків світло-сірого кольору у смт Чорноморське та група елеваторів баштового 
типу сірого кольору у порту Южний. 

По всій довжині берег облямований обмілиною з глибинами до 10 м, на якій 
виставляються численні рибальські частоколи і сіті; на ній є підводні камені, підводні 
перешкоди і затонулі судна. Кромка обмілини у західній частині огороджується віхами. 
За межами цієї обмілини наявні окремі банки, підводні перешкоди, затонулі судна і 
місцями виставляються рибальські сіті. 

Підводні кабелі (три) прокладено від берега за 2,1 милі на ENE від мису 
Дофінівський. 

Мис Північний Одеський (46°33' N, 30°49' Е) – північно-східний вхідний мис 
Одеської затоки – високий і стрімкий. За 2,7 милі на SSW від мису простягається 
обмілина з глибинами до 10 м. 
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Маяк Лузанівський встановлено за 3 кбт на ENE від мису Північний Одеський. 
На NW за 2,3 милі від маяка Лузанівський розташований район міста Одеси –
Котовського, примітний завдяки багатоповерховим білим будинкам і високій трубі з 
горизонтальними біло-червоними смугами. 

 
Мис Північний Одеський 

Огороджувальний створ. Створ Воронцовського маяка із серединою альтанки з 
колонами, що стоїть на обриві поблизу Військового молу, проходить південніше небезпек, 
що знаходяться у північній частині Одеської затоки, і небезпек, що лежать мористіше 
обмілини з глибинами до 10 м та простягаються на південь від мису Північний Одеський. 

Затонуле судно з глибиною над ним 0,5 м знаходиться за 8,3 кбт на SW від мису 
Північний Одеський. 

Затонуле судно лежить на обмілині з глибинами до 5 м за 6,5 кбт на SW від 
мису Північний Одеський. 

Затонуле судно з глибиною над ним 7,7 м знаходиться за 2,5 милі на ESE від 
мису Північний Одеський. 

Над затонулим судном виставляється віха. 
Мис Дофінівський – обривистий, незначною мірою виступає від берега за 

4,2 милі на ENE від мису Північний Одеський. На NW від мису Дофінівський 
розкинулось селище Нова Дофінівка, в якому примітні білі будівлі та білий обеліск. 

 

 
Мис Дофінівський 

Затонуле судно з глибиною над ним 19 м лежить на рекомендованому шляху 
№ 1 за 2,2 милі на SSE від мису Дофінівський. 

Затонуле судно з глибиною над ним 0,5 м лежить за 1,6 милі на схід від мису 
Дофінівський; із заходу воно огороджується буєм. 

Затонуле судно з глибиною над ним 9,8 м лежить за 2,7 милі на ESE від мису 
Дофінівський; воно огороджується світним буєм. 

Банки з глибинами 8,8; 7,6 і 7,2 м знаходяться, відповідно, за 3,3; 3,5 і 3,9 милі 
на ESE від мису Дофінівський. На банці з глибиною 7,2 м ґрунт – пісок і черепашка; 
банки огороджуються світними буями. 

 
 

МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ЮЖНИЙ 
 

Порт призначений для експорту продукції Одеського припортового заводу 
(ОПЗ) – аміаку, метанолу, карбамідно-аміачної суміші, а також для перевалки аміаку, 
що надходить трубопроводом з Тольятті, та вантажів, що надходять залізницею з 
України, Росії, Білорусі.  

Маяк Лузанівський 

Обеліск

Мис Північний Одеський 
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Адреса. Морський торговельний порт Южний, м. Южне, Одеська обл., 65481, 
Україна. 

Контакти і телефони:  
Начальник порту - 551027, 7507582, 7507293. 
Приймальня - 7507254. 
Капітан порту - 7507391, 7507392. 
Приймальня - 7507851. 
Головний диспетчер - 7507292, 7507741. 
Черговий диспетчер - 7507070, 7507778. 
Начальник СРРС - 7507459. 
Начальник лоцманської служби - 7507186. 
Інспекція портонагляду - 7507992, 7507980. 
Довідкове бюро - 7507709. 
Начальник митного поста «Григорівка» - 593382. 
Прикордонний пункт - 593036, 593889. 
СКВ - 7507981. 
Черговий КПП - 593689, 750413. 
Телефакс - 7507888. 
Електронна пошта - webmaster@port.yuzhny.odessa.ua 
Межі порту. Крім Аджалицького лиману, акваторія порту Южний охоплює 

водяний простір, обмежений дугою кола радіусом 2 милі з центром у точці, де 
знаходиться будинок берегової радіолокаційної станції (46°36,1' N, 31°01,4' Е), і 
береговою лінією, а також райони якірних місць № 356, 357 і 358. 

Примітні пункти. При підході до порту Южний орієнтирами можуть бути 
червоні цегляні труби заввишки 30,2 м (46°35' N, 30°57' Е) і 28,5 м (46°35' N, 30°59' Е), 
що знаходяться, відповідно, у західній і східній частинах смт Чорноморське; два 
окремо розташовані будинки білого кольору; червона цегляна труба заввишки 78,1 м; 
труба заввишки 149,2 м з червоними і білими горизонтальними смугами та група 
елеваторів баштового типу сірого кольору заввишки 114,7 і 113,9 м на західному березі 
Аджалицького лиману; труба заввишки 88,5 м на східному березі Аджалицького 
лиману і будинок БРЛС у вигляді башти заввишки 45,1 м на східній косі при вході в 
порт; цегляна коричнева з білими смугами труба, що знаходиться на захід від селища 
Сичавка, висота якої 80,1 м (46°37,9' N, 31°05,5' E) та висотні білі будинки міста Южне 
(46°37' N, 31°06,5' E). 

 

 
Місто Южне 

Гідрометеорологічні відомості. В і т р и. У районі порту Южний переважають 
північно-західні, північні і північно-східні вітри із середньою швидкістю 5 - 7 м/с. 
Шторми найчастіше бувають з жовтня по березень. 

Т у м а н и  спостерігаються переважно з жовтня по квітень. Найбільша кількість 
днів з туманом відмічається у грудні і січні. 

К о л и в а н н я  р і в н я  пов'язане зі згінно-нагінними явищами і стіканням вод 
Дніпра і Південного Бугу. Теплої пори воно не перевищує 0,5 м, а холодної досягає 1 м. 

Т е ч і ї  на зовнішньому рейді спрямовані переважно вздовж берега на WSW, 
середня швидкість їх 0,1 - 0,2 вузла. При сильних східних і північно-східних вітрах 
швидкість течії зростає до 0,8 вузла, у період повеней – до 1 вузла. 
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К р и г а  у порту з'являється найчастіше у грудні. Повне замерзання настає у 
другій половині січня. Очищення від криги відбувається зазвичай наприкінці лютого. У 
суворі зими лід тримається до середини березня. 

Лоцманська служба. Лоцманське проведення у порт Южний усіх суден валовою 
місткістю понад 500 реєстр. т є обов'язковим. Місце зустрічі лоцманів, які 
забезпечують вхід у порт Южний, безпосередньо знаходиться у точці 46°31,0' N, 
30°57,2' Е. Плавання до зазначеної точки від району колового руху системи розподілу 
руху забезпечується лоцманом ДП «Дельта-лоцман». У питаннях лоцманського 
проведення мореплавцям слід керуватися «Правилами плавання і лоцманського 
проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-
Лиманському і Херсонському морському каналах». 

Обслуговування суден лоцманами у внутрішній частині порту (швартування, 
перестановка суден тощо) є обов'язковим для всіх суден. 

Буксирне забезпечення. Для суден завдовжки понад 50 м або валовою місткістю 
понад 500 реєстр. т використання буксирів при швартовних операціях є обов'язковим. 
Судна подають заявку на буксири через своїх агентів диспетчеру порту за 4 години до 
початку операцій. Для керування роботою буксирів при швартовних операціях 
використовується 6-й канал УКХ.  

Митна і санітарно-карантинна служби знаходяться в районі причалу № 1 і 
обслуговують усі судна відповідно їхніх заявок. Оформлення митних, карантинних та 
інших формальностей здійснюється на зовнішньому рейді порту Одеса (район якірного 
місця № 354). 

Портові засоби. Обслуговування газовозів буксирними, пожежними і 
рятувальними катерами здійснюється засобами Одеського морського торговельного 
порту згідно з поданими заявками.  

Постачання. У порту можна поповнити запаси палива, яке поставляється до 
судна баржами, і води з водопроводу чи за заявкою з водоліїв. Можна придбати 
продовольство. 

Пост регулювання руху суден знаходиться на східній косі входу в Аджалицький 
лиман. Пост розташовано на верхньому поверсі будинку берегової радіолокаційної 
станції. Будівля поста П-подібної форми. Організація й особливості роботи поста 
регулювання руху суден наведено в Обов'язкових постановах по морському 
торговельному порту Южний. 

Попередження. 1. Порт Южний є портом з обробки небезпечних вантажів, тому 
заходити у порт рибальським суднам заборонено. 

2. Під час заходу у порт чи виходу з нього газовоза усі судна повинні 
дотримуватись обережності і не заважати його вільному проходженню. Будь-яке судно, 
що заважає рухові газовоза, повинно вжити відповідних заходів і не допустити 
зближення з газовозом менше як на 1 милю. 

Маяк Григорівський (46°36,0′ N, 31°00,1′ Е) встановлено за 3,8 милі на ENE 
від мису Дофінівський. 

Світні знаки встановлено на краях і біля основ західного і східного молів. 
Підводний трубопровід прокладено на SSW від берега за 3,8 кбт на SSE від 

маяка Григорівський; напрямок трубопроводу позначено створом знаків, установлених 
на березі. 

Світний буй південний виставляється біля краю підводного трубопроводу. 
Підхідний канал порту Южний має напрямок 193° - 13°; довжина його 2 милі, 

ширина – 180 м. 
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З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  
о б л а д н а н н я.  Бровки каналу огороджуються 
світними буями 

Вхідний створ світних знаків, установлених 
на східному березі Аджалицького лиману за 2,7 милі 
на NNE від входу в нього, веде по осі підхідного 
каналу в порт. 

Внутрішній канал порту Южний, який веде 
до вершини лиману, має напрямок 165,3°; довжина 
його становить 1,6 милі, ширина – 160 м. Канал 
огороджується світними буями. 

Створ світних знаків, обладнаний на березі 
вершини лиману, веде по Внутрішньому каналу 
порту Южний. Напрямок створу – 345,3° - 165,3°. 

Причали. Загальна довжина причалів 
становить близько 2300 м.  

Причали порту мають залізничні під'їзні колії 
і обладнані портальними кранами в/п до 40 т. 
Причали розташовано вздовж західного і східного 
берегів Аджалицького лиману. 

 

Характеристика причалів 
Номери 
причалів Спеціалізація Довжина причалу,  

м 

Допустима осадка 
суден біля причалу,  

м 
1 Карбід мішками, навалом 224 12,0 
2 Карбід мішками, навалом 264 12,5 
3 Відвантаження рідкого аміаку 103 12,5 
4 Відвантаження рідкого аміаку 110 11,5 
5 Вугілля, руда, метал 350 13,9 
6 Вугілля, руда, метал 350 13,9 
7 Бенвантажі 215 12,5 
16 Фосфоритне борошно 283 12,5 
17 Фосфоритне борошно 270 12 
3 Н Нафтовантажі – 14 

 
Райони якірних стоянок. Якірні місця незначною мірою захищені від вітрового 

хвилювання тільки з північних напрямків. Ґрунт – м'яка глина, мул, пісок, черепашка. 
На внутрішньому рейді є якірна стоянка, обладнана трьома швартовними бочками, яка 
призначена для відстою газовозів і танкерів. Ставати на якір можна лише у світлий час 
доби при швидкості вітру до 5 балів. Під час перебування на цій якірній стоянці всі 
судна повинні нести радіовахту на 16 каналі УКХ. 

Характеристика районів якірних стоянок 

Призначення № стоянки Глибина, м 
Для газовозів і танкерів 356 14 - 21 
Для суден завдовжки до 180 м і з осадкою 
до 7 м  357 22 - 25 
Для суховантажних суден 358 16 - 18 

Портові правила. Копію чинних портових правил мореплавцям слід отримати в 
адміністрації порту. 

Підхід і відхід суден. Капітани суден газовозів і танкерів зобов'язані 
повідомити адміністрацію порту про час прибуття за 72 години, повторити 
повідомлення за 24 години до підходу до зони колового руху системи розподілу руху 

Створ світних знаків  
Внутрішнього каналу порту  

Южний 
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суден. Капітани всіх інших суден зобов'язані повідомити час прибуття за 48 годин з 
наступним його уточненням за 12 годин. Капітани суден газовозів і танкерів 
зобов'язані повідомити капітану порту про справний технічний стан судна. Про будь-
яку несправність говориться окремо. Капітани всіх суден зобов'язані надати відомості 
про обладнання, пов'язане із запобіганням забрудненню навколишнього середовища, 
про місце прийому баласту або його заміну у відкритому морі. Капітани всіх суден 
зобов'язані не пізніше ніж за добу до відходу сповістити про це санітарну службу 
порту. Оформлення відплиття транспортних суден здійснюють працівники ІДПН на 
борту судна. Судна-газовози, крім основних документів, додатково пред'являють 
посвідчення всього екіпажу про проходження курсів з безпечних методів експлуатації 
суден-газовозів. Вихід з порту і захід у порт дозволено: при вітрі до 9,9 м/с – усім 
суднам у вантажі і суховантажним у баласті; при вітрі до 7,5 м/с – газовозам і 
танкерам у баласті; при вітрі понад 9,9 м/с – за згодою капітана порту заведення і 
виведення судна може здійснюватися двома етапами. У цьому випадку підхідним 
каналом здійснюється радіолокаційне проведення. Заведення/виведення суден у/із 
порту здійснюється цілодобово. При швидкості поперечної течії на морському каналі 
понад 1 вузол захід у порт і вихід із порту транспортних суден забороняється.  

Режим плавання. Порт приймає судна завдовжки до 280 м і з осадкою до 14,2 м. 
Усі судна, незалежно від їх відомчої належності і прапора, повинні відповідати вимогам 
міжнародної конвенції МАРПОЛ-73/78 і мати відповідні міжнародні свідоцтва по 
запобіганню забруднення нафтою, стічними водами і сміттям. Суднам, що не мають 
закритої фанової системи, вхід заборонений. Захід у порт будь-якого пасажирського 
судна з пасажирами на борту, крім катерів портофлоту, може бути дозволеним тільки за 
відсутності у порту газовозів і хімовозів і тільки при узгодженні з капітаном порту та з 
державними контролюючими службами. Швидкість руху суден на внутрішній акваторії 
порту не повинна перевищувати 4 вузлів, а на морському каналі – 6 вузлів. Рух у 
портових водах односторонній. Зустрічний рух на внутрішній акваторії і підхідному 
каналі дозволяється суднам завдовжки до 50 м або валовою місткістю 500 реєстр. т, які 
не перевозять небезпечні вантажі, при видимості понад 2 милі. Проведення суден-
газовозів і танкерів у вантажі або з недегазованими вантажними танками в баласті 
дозволяється тільки у супроводі судна безпеки. Судно безпеки повинно прямувати 
попереду на відстані 10 кбт і оповіщати всі судна по УКХ радіозв'язку або іншими 
засобами зв’язку про рух газовоза або танкера, щоб ті поступалися дорогою і не 
підходили ближче 20 кбт до останніх. Обгін на акваторії порту заборонено. Заявка на 
криголамне забезпечення подається капітану порту через агента за 4 години до 
передбачуваного виходу з порту. 

Стоянка у порту. Заявку на лоцмана і буксири для перестановки судна капітани 
подають диспетчеру порту через свого агента за 1 годину до початку робіт. При затримці 
початку операції з перестановки або відшвартуванню судна з його провини більше 30 хв. 
після прибуття лоцмана диспетчер має право відкликати лоцмана і буксири, при цьому 
капітан судна зобов'язаний підписати лоцманську квитанцію і наряди для оплати послуг. 
Територія причалів № 3, 4 та акваторія завширшки 50 м, яка примикає до цих причалів, 
оголошені небезпечною зоною. Вхід у зону можливий тільки з дозволу поста по 
обслуговуванню суден, що стоять біля причалів. Дозвіл на проведення ремонтних робіт, 
пов'язаних з виводом з експлуатації головного двигуна, рульового або якірного пристроїв, не 
може бути наданий більш ніж одному судну. Кожне судно після закінчення вантажних 
операцій повинно бути відведене від причалу і виведене на зовнішній рейд або в одне з 
якірних місць за рахунок судновласника. У північній частині Аджалицького лиману, на 
західному березі, є причал для відстою суден, що належать Українському науковому центру 
екології моря. Вогні встановлено на південному і північному краях причалу. 
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Радіозв'язок. У порту працюють такі УКХ радіостанції: 
Абонент Позивний Канал виклику Робочий канал 

Центральна портова 
радіостанція (ЦПР) Южний-радіо-1 16 04, 60 

Черговий диспетчер 
порту 

Южний-радіо-2 – 69 

ІДПН Южний-радіо-5 16 11 
Диспетчер портового 
флоту 

Южний-радіо-6 – 32 

Берегова 
радіолокаційна 
станція (БРЛС) 

Южний-радіо-9 – 79 

ПРРС (далі – Пост) Южний- 
порт-контроль 

16 11 

Капітан порту Южний-радіо-26 – 11 
Диспетчер станції 
ГМСЗБ 

Южний-радіо-17 – Для цифрового 
вибіркового ви-
клику викори-
стовують 70 
канал. Цифро-
вий розпізнавач 
– 002723655 

Примітка. Канал ПРРС використовується для зв'язку між Постом і суднами для 
з’ясування питань регулювання руху суден і радіолокаційних проведень у зоні дії Поста. 

 
Через ЦПР судна можуть установлювати радіотелефонний зв'язок з будь-яким 

абонентом АТС порту, а також здійснювати міжміський зв'язок. 
Зв'язок лоцмана з буксиром під час швартувальних операцій здійснюється 

на 6 каналі. 
Судна портового флоту під час руху по акваторії порту несуть постійний 

радіозв'язок на 32 каналі. Канал 11 використовується тільки при розходженні суден з 
іншими суднами. При русі по акваторії порту суден-газовозів або танкерів судна 
портового флоту  несуть вахту також на 11 каналі. 

Судна, зайняті днопоглиблювальними (на ходу або на якорі), гідрографічними 
чи водолазними роботами, здійснюють між собою зв'язок на 9-му каналі, якщо немає 
спеціальної вказівки Поста про заміну каналу. 

Використання каналу 11 для виклику і переговорів між суднами (крім випадків, 
пов'язаних із забезпеченням безпеки мореплавства) переговорів берегових підрозділів і 
суден, забороняється. 

Суднам, що стоять на якорі в якірних місцях зовнішнього рейду, вести 
переговори на робочих каналах служб порту заборонено. 

Канали зв'язку і позивні ПРРС і МЛС ДП «Дельта-лоцман» 

Абонент Позивний Робочі канали 
УКХ Частота (кГц) 

ПРРС Іллічівськ Іллічівськ Трафік-
контроль 10 2535 

ПРРС Одеса Одеса Порт-контроль 14 2535 
ПРРС Южний Южний Порт-контроль 11 2535 
ПРРС Очаків Очаків-радіо-17 16/12 2535 
ПРРС «Руська коса» Радіо-9 16/69 2535 
ПРРС Широка Балка Кізомис-радіо-18 14 2535 
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ОЦЛС ДП «Дельта-
лоцман»  16 2535 

МЛС ДП «Дельта-
лоцман»  16 2535 

 

ВІД ПОРТУ ЮЖНИЙ ДО БЕРЕЗАНСЬКОГО ЛИМАНУ берег високий і 
стрімкий, що поступово знижується після мису Аджияськ. У районі бухти, що між мисами 
Сичавський і Карабуш, а також у районі селищ Морське і Рибаківка (46°37' N, 31°21' Е) 
берег низький, піщаний. Берег вершини бухти, що між мисами Сичавський і Карабуш, являє 
собою великий пересип Тилігульського лиману, на якому багато солоних озер з острівцями. 
Озера на пересипі протоками з'єднуються між собою і з Тилігульським лиманом, а однієї 
протокою – з морем. На пересипу поблизу берега побудований курортний комплекс. 

По всій довжині описуваний берег облямований обмілиною з глибинами до 10 м, 
на якій виставляються численні рибальські частоколи і сіті. На цій обмілині лежать 
банки, підводні перешкоди і затонуле судно з частинами над водою; частина рибальських 
сіток виставляється поза цією обмілиною. Розміщення небезпек показано на картах.  

Мис Сичавський (46°37' N, 31°08' Е) примітний, обривистий; із західної його 
сторони пролягає неширокий яр з крутими схилами. 

 

 
Мис Сичавський на 15°, дистанція 1,2 милі 

За 5 кбт на захід від мису Сичавський примітний білий будинок. 
На схід від мису високий берег прорізаний долиною. На 1,1 милі на SSW від 

мису Сичавський простягається обмілина з глибинами до 5 м. 
Маяк Сичавський установлено на високому березі за 5 кбт на захід від мису 

Сичавський. 
Селище Сичавка розкинулось у долині за 1 милю на NW від мису Сичавський. 

Обрив берега між долиною і мисом Сичавський має форму рівнобедреного трикутника 
і є примітним. 

П р и м і т н а  т р у б а  височить 80,1 м знаходиться на захід від селища 
Сичавка за 1,9 милі на WNW від мису Сичавський; труба цегляна, коричневого кольору 
з білими смугами (46°37,9' N, 31°05,5' E). 

Затонуле судно з глибиною над ним 20 м і менше лежить за 3,4 милі на SE від 
мису Сичавський. 

Буй виставляється над цим судном. 
Підводна перешкода (затоплений буй) лежить східніше від вищезазначеного 

затонулого судна за 3,5 милі на SE від мису Сичавський. 
Пасажирський пірс знаходиться за 2,2 милі на схід від мису Сичавський. 

Власне пірсом є посаджене на ґрунт судно завширшки 8 м, з'єднане з берегом 
дерев'яним настилом на металевих палях 1 м завширшки. 

Рибальський пірс споруджено за 3,2 милі на схід від мису Сичавський. 
Швартуватися можна тільки до краю пірса, де глибини 1,9 - 2,3 м. 

Мис Карабуш знаходиться за 5,3 милі на схід від мису Сичавський. Обривистий 
і високий мис примітно зі східних і західних напрямків. Поблизу мису розташоване 
селище Морське. 

Маяк Сичавський 
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Мис Карабуш на 22°, дистанція 2,2 милі 

На схід від мису Карабуш берег обривистий. 
Маяк Карабуш (46°37,0′ N , 31°15,6′ Е) встановлено за 3,5 кбт на північ від мису 

Карабуш. 
Банка Трутаєва з глибинами до 2 м лежить на обмілині з глибинами до 5 м за 

2 кбт на південь від мису Карабуш. Ґрунт на банці кам'янистий. 
С в і т н и й  б у й  б а н к и  Т р у т а є в а  п і в д е н н и й  виставляється за 

1,3 милі на SSW від мису Карабуш. 
Район якірних місць № 359 розташовано за 2,5 милі на південь від мису Карабуш. 

Глибини тут 13,2 - 15 м; ґрунт – пісок, черепашка. Район огороджено світними буями. 
Мис Аджияськ – обривистий, знаходиться за 3,9 милі на схід від мису Карабуш. 

На мисі добре видно вишку з групою будинків біля неї. 
 

 
Мис Аджияськ на 317°, дистанція 1,1 милі 

За 5 кбт на SSE від мису Аджияськ простягається кам'яниста обмілина з 
глибинами до 5 м. Біля південної кромки обмілини лежить камінь із глибиною 3,4 м. 

Затонулі судна з глибинами над ними 12,8 і 10,5 м лежать, відповідно, за 
3,5 милі на WSW і за 1,9 милі на SW від мису Аджияськ. 

Район якірних місць № 360 знаходиться за 8 кбт на SE від мису Аджияськ. 
Глибини в районі становлять 10 - 12 м, ґрунт – мул. 

Світний буй північний виставляється за 1,9 милі на південь від мису Аджияськ і 
огороджує з півночі групу затонулих суден із глибинами над ними 6 - 9,5 м. 

Острів Березань лежить за 2,3 милі на схід від мису Аджияськ. Береги острова 
переважно обривисті. Острів лежить на обмілині з глибинами до 5 м, яка простягається 
на південь від входу в Березанський лиман. На південь від острова ця обмілина 
виступає на 5 кбт; на обмілині і на захід від неї наявні надводні і підводні камені, 
розміщення яких показано на картах. 

 
Острів Березань на 320°, дистанція 2 милі 

Маяк Березань (46°35,9′ N, 31°24,8′ Е) встановлений у середній частині острова 
Березань. 

Пам’ятник Маяк Березань

Ажурна вишка 

Маяк Карабуш 
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Примітний пам'ятник лейтенанту Шмідту у вигляді білого обеліска заввишки 
12 м споруджений у південній частині острова Березань на честь лейтенанта Шмідта і 
його соратників, розстріляних на цьому острові. 

Світний буй Березанський осьовий виставляється за 1,5 милі на SSW від 
південного краю острова Березань. Буй позначає місце повороту великотоннажних 
суден із рекомендованого шляху № 1 на Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал. Інші 
судна з рекомендованого шляху № 1 повертають біля світного буя № 2 за 1 милю на 
SSE від південного краю острова Березань. 

Одеська банка з глибинами до 10 м починається за 7 миль на SSW від входу в 
Аджалицький лиман і тягнеться вздовж берега до Кінбурнської коси. Північна кромка 
банки віддалена від берега на 2,4 - 4,4 милі. Глибини у західній частині Одеської банки 
більші, ніж у східній. Біля північної кромки банки глибини різко змінюються; біля 
південної кромки вони збільшуються поступово. Ґрунт на банці – пісок і черепашка. 

Банка з найменшою глибиною 7 м лежить поблизу західної кромки Одеської 
банки за 5,4 милі на SE від мису Дофінівський. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 5,4 м знаходиться на північно-західній 
кромці Одеської банки. Поблизу північної кромки банки за 4,5 милі на SE від мису 
Сичавський лежить банка з глибиною 5,4 м.  

Район звалища ґрунту № 940 розташований за 12 миль на південь від входу в 
Аджалицький лиман. 

Район колишнього звалища ґрунту № 938 знаходиться за 9,6 милі на південь 
від входу в Аджалицький лиман. Глибини в районі звалища ґрунту можуть бути 
меншими від показаних на картах. 
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Р о з д і л  2   
 

БЕРЕЗАНСЬКИЙ І ДНІПРОВСЬКИЙ ЛИМАНИ 
 

Березанський лиман знаходиться за 25 миль на схід від Одеської затоки. Вхід до 
Березанського лиману розташовано між двома косами: Західною Березанською (46˚38΄N, 
31˚25΄Е) і Лагерною. Дніпровський лиман знаходиться на схід від Березанського лиману. 
До Дніпровського лиману впадають дві великі річки: Південний Буг і Дніпро. 

Береги лиманів переважно низькі. Від мису Аджияськ берег, поступово 
знижуючись, біля входу до Березанського лиману закінчується піщаною Західною 
Березанською косою. Від Березанського лиману до мису Очаківський берег спочатку 
низький, а потім високий. Південний берег біля входу до Дніпровського лиману 
утворено низькою піщаною Кінбурнською косою. 

При підході до Березанського і Дніпровського лиманів орієнтирами є острови 
Березань і Первомайський, мис Аджияськ та Очаківський собор. 

В описуваному районі обладнано такі порти: Миколаївський морський 
торговельний порт, спеціалізований морський порт Октябрськ, Миколаївський річковий 
порт, Дніпро-Бузький морський торговельний порт, Херсонський морський і річковий 
порти, а також портові пункти Очаків, Галицинівський кар’єр, Андрієво-Зорине, 
Новоселівка, східна гавань портового пункту Очаків, Очаківський морський рибний 
портовий пункт, гавань Дніпро-Бузького гідровузла, Миколаївське морське агентство, 
спеціалізований морський порт ЗАТ "Миколаївський калійний термінал" (СМП ЗАТ 
"Ніка-Тера"), Миколаївський перевантажувальний термінал "Нібулон". 

Березанський лиман мілководний. Плавання по ньому здійснюється по фарватеру. 
Береги Березанського лиману глинисті і обривисті, висота їх становить 10 - 15 м. Уздовж 
них тягнеться смуга густих заростей. 

На південь від гирла Березанського лиману простягається обмілина з глибинами 
до 5 м; на ній лежить острів Березань. Ця обмілина ділить акваторію між мисом 
Аджияськ і гирлом Дніпровського лиману на дві частини, які називають Західним і 
Східним рейдами. 

Дніпровський лиман також мілководний. До порту Миколаїв судна прямують по 
Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналу, який складається з 13-ти колін. Плавання до 
порту Херсон здійснюється по Херсонському морському каналу і фарватерах рукавів 
річки Дніпро. Канали і фарватери обладнано створами маяків і світних створних знаків, 
світних поворотних знаків та плавучими застережними знаками. 

На південь від входів у лимани знаходиться східна частина Одеської банки, яка 
примикає до Кінбурнської коси. Через цю частину банки можливе проходження суден з 
осадкою до 5 м рекомендованим шляхом № 2.  

При плаванні з порту Одеса в порти Миколаїв, Херсон, Октябрськ, Дніпро-
Бузький і СМП ЗАТ "Ніка-Тера", а також у портові пункти Очаків, Галицинівський 
кар’єр, Андрієво-Зорине і Новоселівка судна повинні прямувати рекомендованим 
шляхом № 1 уздовж північної кромки Одеської банки; поблизу рекомендованого шляху 
наявні небезпеки. Підхід до входів у лимани здійснюється по каналах, осі яких 
позначено створами світних і несвітних знаків. 

Судна з великою осадкою, що прямують з порту Одеса до Березанського і 
Дніпровського лиманів, після проходження мису Аджияськ повинні лягти на 
рекомендований шлях № 1 для великотоннажних суден і йти ним до Березанського 
світного осьового буя (46°34,3' N, 31°24,0' E). 

Гідрометеорологічні відомості. В і т р и. Холодної пори року (листопад-
квітень) переважають північні, північно-східні, східні і північно-західні вітри; 
середньомісячна сумарна повторюваність їх сягає 68 %. З квітня по жовтень панують 
північно-західні, південні, південно-західні вітри; середньомісячна сумарна 
повторюваність їх становить 47 %. 
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Середньомісячна швидкість вітру протягом року – 3 - 6 м/с. Вітри зі швидкістю 
15 м/с і більше переважають від північного, північно-східного, південного і північно-
західного напрямків, найчастіше вони бувають холодної пори року. Середньомісячна 
кількість днів з такими вітрами становить 1 - 2 протягом року. 

Теплої пори року (квітень-жовтень) напрямок вітру характеризується добовим 
ходом, тобто переважає добре виражена бризова циркуляція вітру: вдень – південних 
напрямків, ввечері і вночі – північних. 

Т у м а н и  частіше спостерігаються з жовтня по березень, коли 
середньомісячна кількість днів з ними становить 4 - 12. Найбільша кількість днів з 
туманом (до 20 на місяць) і з безперервною тривалістю до 5 днів може відмічатися в 
портовому пункті Очаків і порту Миколаїв. В цілому середня сумарна тривалість 
туманів за рік не перевищує 200 год., але в районі портового пункту Очаків за рік 
відмічається до 358 год. з туманом. 

В и д и м і с т ь. В описуваному районі переважає видимість 5 - 10 миль і більше. 
Х м а р н і с т ь. Середньомісячна хмарність взимку 8 балів, влітку – 4 - 5 балів. 

Середньорічна кількість ясних днів (хмарність 0 - 2 бали) – 56 - 70, похмурих – 110 - 121. 
О п а д и. Середньорічна кількість днів з опадами становить 108 - 112. 

Найчастіше бувають опади з листопада по лютий, коли середньомісячна кількість днів 
з ними сягає 10 - 13. У цей період опади мають затяжний характер, може спостерігатися 
сніг. 

Теплої пори року кількість днів з опадами зменшується. З липня по вересень 
кількість днів з ними не перевищує 8 на місяць; в цей період опади часто носять 
зливовий характер. 

К о л и в а н н я  р і в н я  і  т е ч і ї. Коливання рівня моря в Березанському 
лимані становлять 1,6 м. Швидкість течії в гирловій частині лиману – 0,4 вузла. У 
Дніпровському лимані течія, як правило, спрямована на W; найбільшу швидкість вона 
має навесні, а найменшу – влітку. 

Райони звалища ґрунту і райони колишнього звалища ґрунту є біля входу в 
Дніпровський лиман, уздовж південного берега й у східній частині лиману, а також у 
річці Південний Буг. Ці райони не огороджено. В районах звалища ґрунту глибини 
можуть бути меншими від показаних на картах. Координати районів звалищ ґрунту 
показано на картах і наведено у посібнику «Режим плавання суден у водах України 
Чорного та Азовського морів». 

Режим плавання. Вздовж описуваного берега наявні такі райони: райони, 
заборонені для плавання; райони, небезпечні для плавання; райони, заборонені для 
зупинки, постановки на якір, ловлі риби придонними знаряддями лову, здійснення 
підводних і днопоглиблювальних робіт, підводних вибухів і плавання з попущеним 
якір-ланцюгом. Відомості про режимні райони наведено у посібнику «Режим плавання 
суден у водах України Чорного та Азовського морів» № 402, 2002 р. 

Попередження. У період льодової кампанії капітани суден, що прямують у 
порти ММТП, СМП ЗАТ "Ніка-Тера", МРП, ДБМП, СМП Октябрськ, МТП Херсон, 
портовий пункт Очаків повинні керуватися вимогами Обов'язкових постанов по 
відповідних портах. 

Судна, які не викликали криголама, не мають права прямувати до БДЛК, а 
зобов'язані стати на якір у районі, вказаному начальником криголамного проведення. 

 
 

БЕРЕЗАНСЬКИЙ ЛИМАН 
 

Вхід до Березанського лиману знаходиться за 1,5 милі на NNE від острова 
Березань між Західною Березанською косою, що простягається від західного берега, і 
низькою Лагерною косою, що відходить від східного берега лиману. Між краями кіс є 
прохід завширшки 2 кбт, перегороджений обмілиною з глибинами до 5 м; глибини на 
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ній непостійні. Через обмілину прорито канал. На незначній відстані від входу у 
східний берег Березанського лиману заходить невеликий мілководний Бейкуський 
лиман, а за 6,6 милі на NNE від входу в західний берег вдається досить великий 
Сосицький лиман. 

На берегах Березанського лиману розкинулося багато населених пунктів, з 
яких примітним є лише селище Вікторівка, розташоване на західному березі лиману 
за 1,2 милі на N від входу до нього. 

На Лагерній косі примітною є сіра металева циліндрична вежа заввишки 20 м. 
Попередження. Плавання по Березанському лиману за відсутності плавучих 

чи при несправних і зруйнованих ЗНО є небезпечним. 
Вхідний канал Березанського лиману, довжина якого 3,1 милі і ширина 100 м, 

складається з трьох колін. 
Перше коліно вхідного каналу відгалужується від Березансько-Очаківського 

(першого) коліна Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу. Друге коліно каналу 
проходить між Західною Березанською і Лагерною косами. Третє коліно каналу йде 
від проходу між косами до виходу на фарватер Березанського лиману. 
Продовженням цього коліна каналу є перше коліно фарватеру Березанського 
лиману. Бровки вхідного каналу Березанського лиману не огороджуються 
плавучими застережними знаками.  

Створ знаків першого коліна каналу, встановлених на Західній Березанській 
косі, веде до входу в Березанський лиман. Напрямок створу – 319, 2° - 139, 2°. 
Передній знак створу зруйнований. 

На першому коліні підхідного каналу Березанського лиману між точками 
46°37,19' N,  31°25,53' Е і 46°36,20' N,  31°26,70' Е виявлено відмітну глибину 0,8 м. 

Створ знаків другого коліна каналу, встановлених у селищі Вікторівка, веде у 
Березанський лиман. Напрямок створу – 0,9° - 180,9°. 

Створ знаків третього коліна каналу, встановлених на південно-східному 
краю Західної Березанської коси, веде по осі третього коліна вхідного каналу і по 
першому коліну фарватеру Березанського лиману. Напрямок створу – 227,4° - 47,4°. 
Задній знак створу зруйнований. 

Попередження: Між паралелями 46°37,0' N і 46°37,3' N ширина вхідного каналу 50 м. 
На зазначеній ділянці на схід від осі каналу глибини становлять – 0,8 - 1,4 м (2003 р.). 

Фарватер Березанського лиману веде по найбільших глибинах від входу в 
лиман до портового пункту Андрієво-Зорине. ФВК не огороджено плавучими і 
береговими ЗНО. Плавання по ньому є небезпечним. 

Створ знаків другого коліна фарватеру, встановлених на східній околиці 
селища Лимани, веде по другому коліну фарватеру Березанського лиману. Напрямок 
створу – 2,3° - 182,3°. Задній знак створу одночасно є заднім знаком створу 
четвертого коліна фарватеру. Передній знак створу зруйнований. 

На першому коліні підхідного каналу Березанського лиману між точками 
46°37,19' N, 31°25,53' E і 46°36,20' N, 31°26,70' E виявлено відмітну глибину 0,8 м 
(ПМ 194/03). 

Створ знаків третього коліна фарватеру, встановлених між селищами 
Осетрівка і Березань, веде по третьому коліну фарватеру Березанського лиману. 
Напрямок створу – 41,8° - 221,8°. Обидва знаки створу зруйновані. 

Створ знаків четвертого коліна фарватеру, встановлених поблизу східної 
околиці селища Лимани, веде по четвертому коліну фарватеру Березанського лиману. 
Напрямок створу – 250° - 70°. Задній знак цього створу є також заднім знаком створу 
другого коліна фарватеру Березанського лиману. Передній знак створу зруйнований. 

Портовий пункт Андрієво-Зорине обладнано на західному березі 
Березанського лиману біля селища Андрієво-Зорине (46°46' N, 31°32' E). У портовому 
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пункті є пірс нафтобази і пірс елеватора; глибини біля їхніх країв, відповідно, 2,9 - 3 
та 3 - 3,2 м. До пірсів веде канал, поглиблений до 3 м (1989 р.). 

Дамба, яка з'єднує східний і західний береги Березанського лиману, 
споруджена на північ від портового пункту Андрієво-Зорине. Висота дамби 
становить 3 м, ширина – 20 м. Дамбою пролягає автомобільна траса, ширина 
проїжджої частини – 14 м. Дамба ґрунтова, укріплена черепашником і гранітом. 

Фарватер Сосицького лиману веде по найбільших глибинах з 
Березанського лиману в Сосицький лиман. ФВК не огороджено плавучими ЗНО. 

Портовий пункт Новоселівка обладнано у Сосицькому лимані біля селища 
Новоселівка (46°45' N, 31°27' E). У портовому пункті є пірс, глибини біля його краю 
становлять 2,5 - 2,9 м. До пірса веде канал, поглиблений до 3 м (1989 р.). 

 
 

ДНІПРОВСЬКИЙ ЛИМАН. 
БУЗЬКО-ДНІПРОВСЬКО-ЛИМАНСЬКИЙ КАНАЛ 

 
Дніпровський лиман, що являє собою великий басейн, є найбільшим лиманом 

на Чорному морі. 
Вхід до Дніпровського лиману розташований між мисом Очаківський і краєм 

Кінбурнської коси; ширина його 2 милі. На вході багато обмілин, що відходять від 
мису Очаківський і Кінбурнської коси; на цих обмілинах лежить багато підводних 
перешкод і затонулих суден. Розміщення небезпек показано на картах.  

Південний берег Дніпровського лиману, що закінчується Кінбурнською 
косою, низький, лише в деяких місцях на ньому є пагорби, які називаються 
кучугурами. Тут розкинулися численні населені пункти, серед яких селища 
Покровське, Василівка, Геройське, Рибальче (перераховані із заходу на схід). 

Північний берег Дніпровського лиману від мису Очаківський до дельти річки 
Дніпро переважно високий, обривистий і прорізаний балками та ярами. За 10 миль 
на схід від мису Очаківський виступає Аджигольська коса. На цьому березі 
розташоване місто Очаків і багато населених пунктів, найбільшими з яких є селища 
Куцуруб, Іванівка, Дмитрівка, Солончаки, Дніпровське, Олександрівка, Станіслав, 
Широка Балка і Софіївка (перераховані із заходу на схід). Берег у районі селища 
Куцуруб прорізаний балкою. Далі на схід від селища Куцуруб знаходиться велика 
балка Волова, з обох боків якої розкинулося селище Іванівка. 

Північний і південний береги Дніпровського лиману облямовані обмілинами. У 
східній частині південного берега на обмілині лежать кілька островів. Двома гострими 
виступами північного берега і навпроти них округлими виступами південного берега 
лиман поділяється на три частини: західну, середню і східну. У західній і східній 
частинах лиману глибини до 5 м, і тільки в районах, що прилягають до середньої 
частини, глибини ледве перевищують 5 м; найбільша виміряна глибина в західній 
частині лиману становить 19,4 м, у східній – 7,1 м. Середня частина лиману дещо 
глибша. У середню частину лиману впадає річка Південний Буг, а у східну – річка 
Дніпро. 

Гирло річки Південний Буг розташоване між мисом Сари-Комиш (46°38' N, 
31°53' Е) і мисом Бубликова, що знаходиться за 7,5 милі на схід від нього. Від гирла до 
порту Миколаїв правий берег річки Південний Буг переважно високий і обривистий. 
Від нього за 4,5 милі на північ від мису Сакен (46°40' N, 31°54' Е) виступає Волоська 
коса. Лівий берег річки пологий. Від нього відходять піщані коси Руська, Ожарська і 
Крива. 

На берегах річки Південний Буг розташоване місто Миколаїв та інші населені 
пункти, найбільшими з яких на правому березі є селища Парутине, Каталине, Козирка, 
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Стара Богданівка, Новобогданівка, Радсад, а на лівому березі – Лупареве, Лимани, 
Галицинове.  

Річка Дніпро при впаданні у Дніпровський лиман утворює велику дельту. Береги 
тут низькі, постійно змінюють обриси, обмілені. Для проходження суден 
використовуються рукави річки Рвач і Вільховий Дніпро.  

Вода річки Південний Буг поганої якості. 
Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал починається біля острова Березань і 

тягнеться на 44 милі до порту Миколаїв. Канал складається з тринадцяти колін, шість з 
яких проходять по Дніпровському лиману, а інші – по річці Південний Буг. Ширина 
каналу – 100 м. 

Орієнтирами при плаванні по Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналу є 
населені пункти, розташовані по берегах Дніпровського лиману і річки Південний Буг, 
а також миси і коси. 

Гідрометеорологічні відомості. В і т р и. Взимку в Дніпровському лимані 
панують вітри від NE, влітку ж – часті від SW і рідше від NE; літом також чітко 
виражені бризи. На річці Південний Буг у літній період часто бувають сильні шквали з 
долин. 

Т у м а н и  є частими з жовтня по квітень. 
К о л и в а н н я  р і в н я  залежать від вітрів; найбільша величина коливань 

рівня становить 2,31 м. 
Т е ч і ї  в лимані зазвичай спрямовані на захід, що зумовлюється стіканням 

річок Дніпро і Південний Буг і вітрами східних напрямків. 
Швидкість течій навесні досягає 2 вузли, у вузьких місцях лиману швидкість 

течії становить 3 вузли. 
Засоби навігаційного обладнання. Бровки Бузько-Дніпровсько-Лиманського 

каналу огороджуються світними і несвітними буями. Плавання по каналу 
забезпечується створами маяків і світних знаків. 

 
Відомості про Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал  

Назва коліна 
Довжина 
коліна, 
милі 

Назва створу Напрямок  
Створу 

Березансько-Очаківське 
(перше) 

4,2 Створ маяків Березансько-
Очаківського коліна 

248,9° - 68,9° 

Вікторівське (друге) 1,8 Вікторівський створ маяків 134,7° - 314,7° 
Первомайське (третє) 1,0 Дніпро-Лиманський створ  

маяків 
272,6° - 92,6° 

Аджигольське (четверте) 2,8 Аджигольський створ маяків 249,1° - 69,1° 
Дніпровсько-Лиманське 
(п'яте) 

7,8 Східний створ маяків 268,3° - 88,3° 

Хаблівське (шосте) 4,5 Хаблівський створ маяків 244,1° - 64,1° 
Кисляківсько-
Лупарівське (сьоме) 

2,0 Створ маяків Лупарівський і 
Кисляківський 

220,2° - 40,2° 

Лиманоожарське  
(восьме) 

4,5 Лиманоожарський створ  
маяків  
 
Лиманоожарський зворотний 
створ світних знаків  

183,6° - 3,6° 
 
 

3,6° - 183,6° 

Каталине (дев'яте) 2,1 Створ маяків Каталине 126° - 306° 
Козирське (десяте) 3,1 Козирський створ маяків 173,3° - 353,3° 
Сіверсове (одинадцяте) 7,1 Сіверсів створ маяків  222,5° - 42,5° 
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Сіверсів зворотний створ  
світних знаків 

 
42,5° - 222,5° 

Костянтинівське 
(дванадцяте) 

2,3 Костянтинівський створ маяка 
зі світним знаком 

203,4° - 23,4° 

Сіверсово-
Костянтинівське  
(тринадцяте) 

0,7 Сіверсів-Костянтинівський 
створ маяків 

323,8° - 143,8° 

 
На вході до Дніпровського лиману розташовано райони № 805 і 826, небезпечні 

в навігаційному відношенні. В центрі району № 826 виставляється несвітний буй 
окремої небезпеки, а в східній його частині знаходяться металеві палі заввишки 0,5 м 
від рівня моря. 

Попередження. 1. Мореплавці не повинні повністю покладатися на плавучі 
застережні знаки, тому що ті можуть бути знесеними зі штатних місць. Орієнтуватися 
потрібно по створах маяків і світних знаків. 

2. Необхідно володіти останніми даними про глибини в каналі і місця звуження 
каналу. 

3. Зимове плавуче огородження під час і після переміщення криги може бути 
знесеним зі штатних місць, тому плавання каналом слід здійснювати виключно по 
створах. 

4. Прямуючи Березансько-Очаківським коліном Бузько-Дніпровсько-
Лиманського каналу і зауваживши на Вікторівському коліні судна або кораблі, які 
виходять з каналу, необхідно зменшити швидкість і дати їм можливість повернути на 
перше коліно. 

5. Суднам з малою осадкою, які йдуть річкою Південний Буг поза каналом, слід 
мати на увазі, що по обидві сторони каналу є райони колишніх звалищ ґрунту. Глибини 
в цих районах можуть бути меншими від показаних на картах. 

6. Від четвертого по тринадцяте коліно Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу 
спостерігається підвищене занесення біля бровок, особливо на поворотах. При плаванні 
на цих ділянках слід дотримуватися осі каналу, враховуючи можливість її зміщення на 
окремих ділянках.  

7. На якірному місці № 361 рекомендується ставати на якір у районі, 
обмеженому колом діаметром 300 м з центром у точці 46°36,0' N, 31°43,2' Е. 

Правила плавання по Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналу викладено у 
“Правилах плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині 
Чорного моря, в Бузько-Дніпровсько-Лиманському і Херсонському морському 
каналах”, затверджених наказом міністерства транспорту України від 06.03.98 № 69. 

Кінбурнська коса утворює південний берег Дніпровського лиману. Край коси 
лежить за 2 милі на SW від мису Очаківський. 

Край Кінбурнської коси вузький і низький; вона облямована обмілиною з 
глибинами до 5 м, що простягається на NW. На східній кромці обмілини глибини 
більші, ніж на західній. 

Світний знак Кінбурнський додатковий встановлено за 4,2 кбт на SSE від краю 
Кінбурнської коси; він є додатковим створним знаком Дніпро-Лиманського створу 
маяків. 

Підводна перешкода знаходиться за 3,1 милі на SSW від краю Кінбурнської 
коси. 

Район звалища ґрунту № 913 розташований за 9 кбт на SSW від краю 
Кінбурнської коси. 
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Березансько-Очаківське (перше) коліно каналу починається за 1,5 милі на 
SSW від південного краю острова Березань і тягнеться на 4,2 милі. 

Створ маяків Березансько-Очаківського коліна Бузько-Дніпровсько-
Лиманського каналу, встановлених у місті Очаків за 2,1 милі на NE від краю 
Кінбурнської коси, веде по осі цього коліна. 

Портовий пункт Очаків, що є приписним пунктом Миколаївського морського 
торговельного порту, розташований біля північного берега входу у Дніпровський 
лиман за 8,6 кбт на NW від мису Очаківський. 

Для підходу до портового пункту Очаків використовується Очаківський канал. 
Акваторія портового пункту з півдня захищена Г-подібним молом. У місці 

вигину мол зруйновано. Зруйнована частина молу огороджується світним буєм 
західним. 

Портові правила. При заході в портовий пункт Очаків слід керуватися 
Обов'язковими постановами по морському торговельному порту Миколаїв у частині, 
що стосується Інспекції державного портового нагляду, а також Правилами плавання 
по Бузько-Дніпровсько-Лиманському і Херсонському морському каналах. 

Центральну частину акваторії портового пункту і підхід до зовнішньої стінки 
пасажирського причалу поглиблено до 4 м (2001 р.). Поглиблена частина акваторії 
портового пункту огороджується віхами.  

Пасажирські причали розташовано біля зовнішньої і внутрішньої сторін східної 
частини молу. Глибини біля причалів – 3,4 і 3,2 м (2001р.). 

Вантажний причал обладнано біля північно-східного берега портового пункту 
безпосередньо на NNW від основи молу. 

У портовому пункті можна поповнити запаси води. 
На схід від портового пункту на високому березі розкинулося місто Очаків, на 

західній і східній околицях якого є примітні труби заввишки, відповідно, 27 і 18 м. 
Східніше міста знаходиться Східна гавань портового пункту Очаків. 

У районі, прилеглому до портового пункту Очаків, виявлено нечистий ґрунт і 
затонулі судна. 

 
Загальний вигляд портопункту Очаків 

П о п е р е д ж е н н я. 1. У портовому пункті Очаків при сильних вітрах від SW 
утворюється тягун, при якому стоянка тут стає неможливою. У таких випадках 
рекомендується ставати на якір поблизу Кінбурнської коси. 

2. У районі портового пункту Очаків спостерігаються раптові, але нетривалі 
шквалисті вітри, які досягають сили урагану. Напрямок цих вітрів переважно зі сходу 
через південь до заходу. 

Очаківський канал, довжина якого 1,7 милі і ширина 100 м, починається біля 
Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу; він призначений для підходу до портового 
пункту Очаків. Канал складається з двох колін. Перше коліно є продовженням 
Березансько-Очаківського коліна Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу. 

А

Б 
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Очаківський створ світних знаків, установлених у західній частині міста Очаків, 
веде у портовий пункт Очаків. 

Підводні перешкоди з глибинами над ними 4,6; 2,6 і 3,6 м лежать, відповідно, 
за 4,2 кбт на WSW, за 3,4 і 1,7 кбт на WNW від основи молу. На SE від підводної 
перешкоди з глибиною над нею 3,6 м виставлено світний буй західний. 

Мис Очаківський знаходиться за 2 милі на ENE від краю Кінбурнської коси. 
Мис високий і обривистий. На мисі розташовано ПРРС «Очаків» (46°36,10' N, 
31°33,10' E), який знаходиться у примітній споруді у вигляді багатоповерхової 
прямокутної біло-блакитної башти, на даху якої червоно-біла ажурна металева вежа з 
ліхтарями з червоним вогнем. На 1,7 милі на SW від мису простягається обмілина з 
глибинами до 5 м. 

Небезпеки. В межах 1,7 милі у секторі від 60° до 240° через південь від мису 
Очаківський лежать численні банки з глибинами до 5 м, затонулі судна та інші підводні 
перешкоди. 

Очаківський морський рибний портовий пункт споруджено за 1,6 кбт на 
NNE від мису Очаківський. Цей портовий пункт підпорядкований Іллічівському 
морському рибному порту і на нього поширюються вимоги Обов'язкових постанов по 
Іллічівському морському рибному порту лише в тій частині, що стосується оформлення 
прибуття і відходу суден та нагляду за безпекою мореплавства. Що ж до регулювання 
заходу, виходу і руху суден, дотримання пропускного, протипожежного і санітарного 
режиму, то на нього поширюються Обов'язкові постанови по Миколаївському 
морському торговельному порту. 

Акваторія рибного портового пункту являє собою ківш, з'єднаний з лиманом 
проходом завширшки 20 м, який пролягає між обмілинами з глибинами до 3 м. 
Акваторія ковша у переважній більшості поглиблена; ґрунт тут – мул з піском. 
Довжина причальної лінії портового пункту становить 200 м. Глибини біля причалів – 
2,6 - 4,2 м. 

П о р т о в е  о б л а д н а н н я. До причалів портового пункту підведено 
електроенергію і телефон. 

Р е м о н т. У портовому пункті можна провести поточний ремонт механізмів 
судна і магнітних компасів. 

П о с т а ч а н н я. Тут можна поповнити запаси прісної води. 
В и з н а ч е н н я  д е в і а ц і ї  магнітних компасів здійснюється на 

девіаційному полігоні, що знаходиться за 5 кбт на схід від входу в ківш. Під час 
проведення девіаційних робіт суднам не рекомендується заходити далі ніж на 3 кбт 
північніше лінії, проведеної у напрямку 70,4° від північно-східного краю хвилелому 
(46o36,8' N, 31°34,1' Е). 

Створ світних знаків Очаківського рибного портового пункту обладнано за 
2 кбт на NNE від мису Очаківський. У результаті зміни берегової лінії створ не веде у 
ківш Очаківського морського рибного портового пункту. 

Затонуле судно з глибиною над ним 2,2 м лежить за 3,7 кбт на ENE від входу в 
ківш. 

Підводна перешкода (труба) із глибиною над нею 3,8 м знаходиться з південної 
сторони фарватеру за 4,2 кбт на ESЕ від входу в ківш. 

Паля з глибиною над нею 2,1 м розташована з північної сторони фарватеру за 
2,3 кбт на схід від входу в ківш. 

Східну гавань портового пункту Очаків, доступну для малих суден і суден на 
підводних крилах, обладнано за 1 милю на NE від мису Очаківський. Гавань захищена 
вигнутим молом і хвилеломом. До гавані ведуть два входи: основний і другий вхід, що 
знаходиться західніше хвилелому. При вході в цю гавань слід остерігатися затонулого 
судна з глибиною над ним 0,1 м, що лежить безпосередньо на SE від краю молу; над 
судном виставляється буй окремої небезпеки. 
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Створ світних знаків Східної гавані портового пункту Очаків (46°37,1´ N, 
31°33,8´ Е) веде до основного входу в гавань. Напрямок створу 314,8° - 134,8°. 

Передній і задній світні знаки створу погашені (2002). 
 

Вхід у Східну гавань портопункту Очаків 

Гавань Дніпро-Бузького гідровузла розташована за 2,3 милі на NE від мису 
Очаківський. У гавані Дніпро-Бузького гідровузла обладнано спеціалізований порт 
Очаків. Порт Очаків розташовано на правому березі Дніпро-Бузького лиману між 
окраїною м. Очаків і с. Куцуруб. Акваторія порту площею 12,2 га захищена 
хвилезахисними спорудами, загальна довжина яких 820 м. У порту є 3 причали 
загальною довжиною 449,4 м. До спеціалізованого порту Очаків від БДЛК веде 
підхідний канал завдовжки 2,7 милі, і 110 м завширшки. Підхідний канал і акваторія 
порту Очаків дають можливість приймати судна з прохідною осадкою 4,5 м. Підхідний 
канал позначено трьома осьовими буями: 

№ 1 (46°35΄56″ N, 31°36΄10″ E) – (відсутній); 
№ 2 (46°36΄38″ N, 31°35΄50″ E); 
№ 3 (46°37΄22″ N, 31°35'30″ E) – (відсутній). 
У темний час доби вхід до гавані Дніпро-Бузького гідровузла забезпечується 

створними знаками:  
Переднім – 46°38'06″ N, 31°35'16″ E; 
Середнім – за 2,5 кбт від Переднього; 
Заднім – 46°38'27″ N, 31°35'05″ E. 
Напрямок створу – 162,2° - 342,2°. 
Характеристика вогнів створних знаків, що світять у напрямку створу, – Чв П 4 М. 
Глибини в середній частині гавані – 5 - 5,8 м. На підходах до гавані по лінії 

створу глибини становлять 4,5 - 5,2 м. 
Створ вогнів, установлених на північному березі гавані, веде у гавань.  
Банки з глибиною 3,9; 4 і 3,3 м лежать, відповідно, за 7 і 4,1 кбт на SSE і за 

5,1 кбт на SE від входу в гавань. 
Вікторівське (друге) коліно каналу, довжина якого 1,8 милі, починається за 

2,3 милі на захід від мису Очаківський і йде між обмілинами, які простягаються від 
мису Очаківський і Кінбурнської коси. 

П о п е р е д ж е н н я. Слід мати на увазі, що при вході у Дніпровський лиман 
течія притискає судно до Кінбурнської коси. 

Вікторівський створ маяків веде по Вікторівському коліну каналу; передній 
маяк встановлено на Лагерній косі, задній – у селищі Вікторівка на західному березі 
Березанського лиману. Задній маяк примітний завдяки групі дерев, що ростуть поблизу 
нього. При зниженій видимості у світлий час доби на задньому маяку запалюється 
додатковий вогонь. 

Маяки Вікторівського створу навесні і восени часто бувають оповиті туманом, 
що ускладнює прохід Вікторівським коліном. 

Банки з глибинами 3,7 і 3,6 м розташовані, відповідно, за 3,8 кбт на NE і за 4,2 кбт 
на ENE від краю Кінбурнської коси. 

Затонуле судно з глибиною над ним 12,7 м знаходиться поблизу південно-
західної бровки каналу за 6 кбт на ESE від краю Кінбурнської коси. 

Первомайське (третє) коліно каналу, довжина якого 1 миля, починається за 
7 кбт на ESE від краю Кінбурнської коси і проходить між обмілинами. Закінчується 
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третє коліно за 4 кбт на захід від північного краю острова Первомайський (46°34' N, 
31°34' E). Зі східної сторони острова споруджено вигнутий хвилелом, біля південного 
краю якого лежить затонуле судно з глибиною над ним 0,2 м. 

По осі коліна каналу веде Дніпро-Лиманський створ маяків. Крім цього, при 
плаванні по осі третього коліна, слід орієнтуватися по Кінбурнському додатковому 
світному знаку, встановленому на Кінбурнській косі. 

Дніпро-Лиманський створ маяків, установлених у північній частині острова 
Первомайський, веде по третьому коліну Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу. 

 

 
Якірне місце. Під час туману судна можуть стати 

на якір поза каналом на південь від лінії Дніпро-
Лиманського створу маяків. 

Аджигольське (четверте) коліно каналу, 
довжина якого 2,8 милі, починається за 4 кбт на W від 
північного краю острова Первомайський. 

Аджигольський створ маяків веде по 
Аджигольському коліну каналу; передній і середній маяки 
встановлено на мілководді, а задній – на північному березі 
Дніпровського лиману біля східної окраїни селища 
Дмитрівка. 

Підводні перешкоди з глибинами над ними 9,9 і 
12 м знаходяться, відповідно, за 4,5 і 4 кбт на WNW від 
північного краю острова Первомайський. 

Банка з глибиною 3,8 м знаходиться біля північної 
бровки каналу за 2,2 милі на ENE від острова Первомайський. 

Дніпровсько-Лиманське (п'яте) коліно каналу починається за 2,6 милі на ESE 
від мису Очаківський і тягнеться на 7,8 милі до створу світних знаків Аджигольської 
коси. 

Маяк п'ятого коліна західний установлено на обмілині за 6,5 кбт на південь від 
мису Очаківський. Напрямок вогню маяка веде по осі п'ятого коліна каналу. На місці 
зруйнованого Переднього Західного маяка Дніпровського-Лиманського коліна 
виставлено буй окремої небезпеки (46˚35,5΄ N, 31˚35,6΄ Е). У районі знаходяться 
уламки споруди, металеві палі з висотою над водою 0,5 м.  

Східний створ маяків, установлених на мілководді за 1,3 милі на SE і за 3,1 милі 
на ESE від краю Аджигольської коси, веде по Дніпровсько-Лиманському (п'ятому) 
коліну каналу. 

Аджигольський 
створ маяків 

Острів Первомайський 

Дніпро-Лиманський створ маяків 
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Нечистий ґрунт знаходиться поблизу правої і лівої бровок каналу у місці 

повороту з четвертого на п'яте коліно Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу.  
Район якірного місця № 361 розташований на північ від лівої бровки каналу за 

6,2 милі на ENE від північного краю острова Первомайський. Глибини в районі 
якірного місця відповідають поданим у Повідомленнях мореплавцям, ґрунт – мул. 

Світний знак Василівка встановлено на південному березі Дніпровського лиману 
за 8 кбт на NW від селища Василівка (46°32´ N, 31°47´ Е). Тимчасово зруйнований. 

Аджигольська коса лежить за 10,1 милі на схід від мису Очаківський; вона 
низька і піщана. На північ від краю коси примітні Аджигольська балка і біла довга 
одноповерхова будівля; у балці розкинулось село Дніпровське. На західній околиці 
села Дніпровське у точці 46°37,9' N, 31°51,6' Е зведено примітну споруду – 
триповерховий будинок з білої цегли; поруч – ажурна металева щогла. Висота щогли 
від основи становить 45 метрів, а від рівня моря – 87,3 метри. 

 

 
 
Створ світних знаків Аджигольської коси, встановлених на краю 

Аджигольської коси, є січним створом; він вказує на місце повороту з п'ятого на шосте 
коліно Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу і на перше коліно Херсонського 
морського каналу. Світні знаки запалюються на зимовий період. 

Затонуле судно з глибиною над ним 3,5 м лежить за 7 кбт на SW від краю 
Аджигольської коси. 

Хаблівське (шосте) коліно каналу починається за 9 кбт на SSE від краю 
Аджигольської коси і йде на 4,5 милі до січного Сари-Комиського створу світних 
знаків. У північно-східній частині шостого коліна майже впритул до його лівої бровки 
підходить обмілина з глибинами до 5 м. 

Східний створ маяків 
Дніпровсько-Лиманського коліна 

Східний задній створний маяк 
Дніпровсько-Лиманського коліна 

Створ світних знаків Аджигольської коси
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Хаблівський створ маяків веде по шостому 
коліну Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу; 
передній маяк установлено на мілководді, 
середній і задній – на лівому березі гирла річки 
Південний Буг. Передній маяк Хаблівського 
створу одночасно є переднім знаком створу 
Лиманоожарський зворотний. При обмеженій 
видимості у світлий час доби на Середньому і 
Задньому створних маяках запалюються додаткові 
вогні. Взимку часто маяки видно погано. 

Мис Сари-Комиш – малопримітний, 
округлої форми, обривистий, знаходиться за 
3,8 милі на ENE від краю Аджигольської коси. 

Берег між мисом Сари-Комиш і мисом 
Сакен, що за 1,8 милі на NE від нього, порізаний 
ярами. 

Сари-Комиський створ світних знаків, 
установлених за 5 кбт на NNE від мису Сари-
Комиш, є січним створом і вказує на місце 
повороту з шостого на сьоме коліно каналу. Світні 
знаки запалюються на зимовий період. 

Колишній район звалища ґрунту № 933 
розташований у східній частині гирла річки 
Південний Буг. 

Затонуле судно з глибиною над ним 4 м 
лежить за 1,2 милі на SSW від східного вхідного мису гирла річки Південний Буг. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 4,5 м розташована за 1,3 милі на 
WSW від східного вхідного мису гирла річки Південний Буг. 

Кисляківсько-Лупарівське (сьоме) коліно каналу починається від лінії Сари-
Комиського січного створу світних знаків і тягнеться на 2 милі до Сакенського січного 
створу світних знаків. 

Створ маяків Лупарівський і Кисляківський, встановлених на лівому березі річки 
Південний Буг у районі селища Лупареве, веде по сьомому коліну. При обмеженій 
видимості у світлий час доби на створних маяках запалюються додаткові вогні. 

Мис Сакен обривистий, примітний, з півночі незначною мірою виступає за 1,8 милі 
на NE від мису Сари-Комиш. 

Сакенський січний створ світних знаків, установлених поблизу мису Сакен, 
вказує на місце повороту з сьомого коліна каналу на восьме. Світні знаки запалюються 
на зимовий період. 

Лиманоожарське (восьме) коліно каналу починається за 1,1 милі на ESE від 
мису Сакен і тягнеться на 4,5 милі. 

П р и м і т н і  п у н к т и. У селищі Лимани стоїть водонапірна башта. На 
південній окраїні селища Парутине примітна вежа будівлі музею, яка височить над 
навколишніми спорудами.  

Лиманоожарський створ маяків веде по восьмому коліну каналу. Передній маяк 
встановлено на мілководді за 8,5 кбт на південь від краю Руської коси, задній маяк, 
Руський – на Руській косі. 

Передній маяк 
Хаблівського створу 
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Лиманоожарський зворотний створ світних знаків веде по восьмому коліну при 
русі з порту Миколаїв. Створні знаки встановлено на мілководді за 1,6 милі на SE і за 
2,4 милі на SSE від мису Сакен. Цей створ є зворотним Лиманоожарському створу. 
Передній світний знак Лиманоожарського зворотного створу одночасно є переднім 
маяком Хаблівського створу (шосте коліно). 

 

  
Підводна перешкода з глибиною над нею 5,1 м лежить зі східної сторони 

каналу за 1,8 милі на ENE від мису Сакен. 
Банки з глибиною 3,7; 2,6 і 2,7 м знаходяться, відповідно, за 2,5 милі на NE і за 

3 і 4,1 милі на NNE від мису Сакен. 
Причал для пасажирських річкових катерів є поблизу селища Парутине, 

розташованого на правому березі річки Південний Буг приблизно за 2 милі вище її гирла.  
Біля північної окраїни селища Лупареве розташований порт-сховище Лупареве, 

який являє собою ківш, з'єднаний з річкою проходом 30 м завширшки, призначеним 
для проходження мілкосидячих суден. Глибини в середній частині ковша до 2 метрів. 
Ґрунт – мул з піском (1991 р.). 

Стоянка суден здійснюється біля північно-східного укріпленого берега та біля 
причалу, спорудженого в південно-східній частині ковша. Глибини біля причалу 
становлять 0,7 - 1,8 м. 

Створ світних знаків порту-сховища Лупареве, встановлених на північно-східному 
березі ковша за 6 кбт на північ від маяка Лупарівський, веде в порт-сховище Лупареве. 

Затонуле судно з глибиною над ним 2 м лежить за 6 кбт на NW від маяка 
Лупарівський. 

Банки з глибинами 2,6 і 2,7 м лежать, відповідно, за 2 милі на SSE і за 1 милю 
на SE від краю Волоської коси. 

Волоська коса простягається від правого берега річки Південний Буг за 4,4 милі 
на північ від мису Сакен. Цю низьку косу можна розпізнати по кількох довгих 

Лиманоожарський створ маяків ПРРС 
«Руська коса» 

Лиманоожарський зворотний  
створ світних знаків 

Задній світний знак 
Лиманоожарського 
зворотного створу 
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будинках і водонапірній башті на ній. Глибини біля краю коси досить значні; південно-
східний берег її обмілений. 

Пірс для малих суден споруджено біля північного берега Волоської коси за 3,5 кбт 
на захід від її краю. 

Каталине (дев'яте) коліно каналу починається за 5,3 кбт на ESE від краю 
Волоської коси і тягнеться на 2,1 милі на WNW. 

Створ маяків Каталине, встановлених на правому березі річки Південний Буг за 
5 кбт на SE від селища Каталине (46°46' N, 31°52' E), веде по дев'ятому коліну Бузько-
Дніпровсько-Лиманського каналу. 

 
Руська коса виступає від лівого берега річки Південний Буг за 1,1 милі на NNE 

від Волоської коси. Підводна частина Руської коси підходить майже впритул до 
дев'ятого коліна каналу і до SSE частини правої бровки підхідного каналу ДБМП. 

Від Руської коси за 2,3 милі на NNW, за 4,5 милі на N і за 7 миль на NNE від її 
лівого берега простягаються, відповідно, Ожарська, Крива і Балабанівська коси. 

Пост регулювання руху суден (ПРРС) розташований у примітній 
десятиповерховій вежі заввишки 49 м на Руській косі (46°44,8' N, 31°56,2' E), яка є 
гарним орієнтиром при русі суден Бузько-Дніпровсько-Лиманським каналом. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 0,5 м лежить за 4,7 кбт на SSE від 
краю Руської коси. 

 
 

ДНІПРО-БУЗЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
 

Морський торговельний порт Дніпро-Бузький (46°46' N, 31°57' E) споруджено на 
лівому березі річки Південний Буг за 1,2 милі на північ від Руської коси, за 10 миль на 
південь від порту Миколаїв і за 32 милі від Чорного моря. 

Навігація у порту триває цілий рік. 
Добрим орієнтиром для розпізнавання порту Дніпро-Бузький є димові труби на 

території порту, пофарбовані чорно-білими горизонтальними смугами. 
Адреса. Дніпро-Бузький морський торговельний порт, Заводська пл., 1, м. Миколаїв, 

54054, Україна. 
Контакти і телефони:  
Начальник порту - 351121, 352410, 358304. 
Перший заст. начальника - 353039. 
Секретар - 291717. 
Капітан порту - 255178, 291320. 
Портонагляд - 291320. 
Митниця - 291328. 
Прикордонний пункт - 291587. 
Черговий диспетчер - 244063, 291711, факс 551617. 
Пожежна охорона (ВВПЧ-13) - 291801. 
Міліція - 252002. 

Створ маяків Каталине 
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Швидка допомога - 291503. 
СЕС порту - 293459. 
Портові лоцмани ДП «Дельта-лоцман» - 291204. 
Пост регулювання руху суден «Руська коса» - 291310. 
Регіональна Інспекція охорони Чорного моря - 508067. 
 

Підхідний канал порту Дніпро-
Бузький, довжина якого 1,7 милі, 
відходить від дев'ятого коліна Бузько-
Дніпровсько-Лиманського каналу і 
призначений для підходу до порту. 
Канал починається за 1 милю на WSW 
від краю Руської коси. Ширина каналу 
становить 80 м. Планується розширити 
підхідний канал порту до 100 м. Канал 
обладнано двома створами світних 
знаків і огороджено світними і 
несвітними буями. Глибини на 
підхідному каналі порту, внутрішній 
акваторії, біля причалів № 3, 4, 5 
становлять 11,5 м. Коливання рівня 
води досягають 1 м залежно від 
напрямку і сили вітру. 

Акваторія порту захищена 
дамбою. 

Акваторією порту вважається 
водна поверхня, обмежована лінією 
причалів, північним і південним 
береговими укріпленнями та 
захисною дамбою. Площа її 135 га. 

Лоцманська служба. Лоцманське проведення при заходженні в порт є 
обов'язковим. Суднам необхідно приймати лінійного лоцмана біля приймального буя 
порту Южний. Крім лінійного лоцмана, кожне судно зобов'язане приймати портового 
лоцмана біля буя № 73 на 8 коліні БДЛК чи біля буя № 93 на 10 коліні БДЛК. 
Виняток становлять судна, капітани яких мають дозвіл ІДПН на самостійне плавання 
у портових водах. Заявка на лінійного лоцмана подається за 8 годин до виходу з порту 
з наступним уточненням за 2 години до виходу (у письмовій формі на ім'я капітана 
порту). У випадку штормової погоди, складних льодових умов місце прийняття і 
висадки лоцмана можна вибрати за узгодженням капітана судна з лоцманом і 
капітаном порту. 

Лоцманське проведення в порту здійснюється цілодобово при видимості більше 
2 миль. 

Митниця знаходиться у порту. 
Створ світних знаків порту Дніпро-Бузький, встановлених на лівому березі 

річки Південний Буг за 1,3 милі на NNE від краю Руської коси, веде по підхідному 
каналу в порт. 

Схематичний план Дніпро-Бузького 
морського порту
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Зворотний створ світних знаків порту Дніпро-Бузький, встановлених на 

правому березі річки Південний Буг за 1,2 милі на WNW від краю Волоської коси, веде 
по підхідному каналу при русі з порту. 

 

 
Ківш порту Дніпро-Бузький споруджено за 1,2 милі на північ від краю Руської 

коси. Вздовж східного берега ковша обладнано п’ять причалів (№ 1 - 5, рахуючи з 
півночі на південь). Причали № 1 і 2 призначено для генеральних вантажів, причали 
№ 3 - 5 – для сипучих вантажів (бокситів). Причали № 6, 7, 31 будуються. 

Світний знак Причалу № 1 встановлено на причалі № 1. 
Якірне місце для одного судна завдовжки до 200 м розташоване за 9 кбт на захід 

від краю Руської коси в місці розгалуження підхідного каналу порту Дніпро-Бузький і 
дев'ятого коліна Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу. 

Ставати на якір можна тільки після узгодження з інспекцією портового нагляду 
порту Дніпро-Бузький. 

Буксирне забезпечення. Лоцманське проведення морських суден, довжина яких 
понад 187 м, по підхідному каналу порту здійснюється за допомогою буксирів, 
необхідну кількість яких визначає начальник зміни ІДПН. Швартовні операції в порту 
здійснюються за допомогою портових буксирів. Заявка на портові буксири подається 
диспетчеру за 2 години до початку швартовних операцій. У період льодових кампаній 
заявка подається до ІДПН. Швартовні операції суден у вантажі при вітрі силою 15 м/с і 
більше, а для суден у баласті – 12 м/с і більше – забороняються. У межах акваторії 
порту дозволено буксирувати тільки одне судно (баржу), а потужність буксирного 
судна повинна забезпечувати швидкість не менше 4 вузлів при надійному управлінні. З 
моменту оголошення льодової кампанії всі маневри і швартовні операції суден у порту 
здійснюються тільки з лоцманом на борту.  

Якірна стоянка. На зовнішньому рейді порту (на розтрубі) є тимчасова якірна 
стоянка № 1 для одного великотоннажного судна завдовжки до 215 м з осадкою, 
оголошеною для БДЛК. На внутрішньому рейді якірна стоянка № 2 також призначена 
для одного великотоннажного судна завдовжки до 215 м з осадкою, оголошеною для 
БДЛК. На якірному місці № 2 допускається короткочасна стоянка великотоннажних 
суден, довжина яких понад 215 м, при обов'язковому буксирному забезпеченні і силі 
вітру не більше 4 балів для надання можливості обробки і проведення швартовних 
операцій у порту з іншими морськими суднами. 

Портові правила і навігаційна інформація. Дніпро-Бузький, гирловий порт, 
розташовано на лівому березі Бузького лиману в районі Руської коси, за 10 миль на 

Створ світних знаків порту Дніпро-Бузький 

Зворотний створ світних знаків порту Дніпро-Бузький 
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південь від порту Миколаїв і за 32 милі від Чорного моря. Навігація в порту триває 
цілий рік. Акваторія порту захищена дамбою. Причали обладнано кранцевим захистом.  

Акваторією порту є водна поверхня, обмежена лінією причалів, північним і 
південним берегоукріпленнями та захисною дамбою. Вона сполучається з БДЛК 
підхідним каналом, довжина якого 1,7 милі і ширина 80 м. Прохідна осадка, глибини в 
акваторії порту відповідають оголошеним у ПМ та Обов'язкових постановах по ДБМП. 

Підхід суден. Дозвіл на вхід у БДЛК капітани суден повинні запитати у ПРРС 
Очаків, позивний «Очаків-радіо-17». 

Дозвіл на вхід до БДЛК із ДБМП капітани суден, що прямують з моря, повинні 
запитати в ПРРС «Руська коса», позивний «Миколаїв-радіо-9». 

Для плавання підхідним каналом ДБМТП допускаються судна, максимальна 
довжина яких до 215 м і осадка у прісній воді до 9,8 м. Можливість заходу суден, які 
перевищують дані розміри, розглядається капітаном порту в кожному конкретному 
випадку окремо з урахуванням гідрометеорологічних умов. 

Вхід і вихід суден з порту підхідним каналом здійснюється цілодобово за умови 
робочого стану засобів навігаційного обладнання (ЗНО) і видимості більше двох 
морських миль. 

Капітани морських транспортних суден інформують капітана порту Дніпро-
Бузький про час передбачуваного підходу до порту Южний за 48 годин. Не пізніше 
ніж за 48 годин до підходу повідомляють диспетчеру порту й агенту час прибуття, 
назву судна, прапор, найбільшу довжину, ширину, осадку, найменування і кількість 
вантажу. 

Режим плавання. Порт регулярно приймає судна типу «Паномакс» завдовжки 
230 - 250 м, в/п до 70 тис. т. Проходження суден по БДЛК до підхідного каналу порту 
можливе тільки в денний час за умови видимості понад 2 милі. На Руській косі є пост 
регулювання руху суден, який може надати допомогу в проведенні судна із 
зовнішнього рейду у порт у випадку обмеженої видимості. Захід суден у порт і вихід з 
порту здійснюється цілодобово. Рух великотоннажних суден по підхідному каналу 
порту при видимості до двох миль не рекомендується. Порядок руху суден на акваторії 
порту регулюється портонаглядом по радіо на УКХ. Швидкість руху великотоннажних 
суден на акваторії порту не повинна перевищувати 3 вузли, а в баласті – 6 вузлів. 

Судна, що виходять з Дніпро-Бузького морського порту, повинні звільняти 
дорогу суднам, що йдуть по дев’ятому коліну БДЛК, а також суднам, які знаходяться в 
«поворотних зонах» восьмого і десятого колін БДЛК.  

Обганяти судна на підхідному каналі ДБМП заборонено. 
Стоянка суден у порту. У випадку, якщо довжина судна перевищує 215 м, 

постановка на якір на зовнішньому чи внутрішньому рейдах, проведення по підхідному 
каналу і швартування судна здійснюється згідно з «Правилами роботи з особливо 
великими об'єктами (ОВО)» під керівництвом капітана порту або особи, що його 
заміщає. Судна типу «річка-море» і річкові судна в очікуванні причалу стають на якір 
на південь від створу дев’ятого коліна або на північ від паралелі 46°45'. Місце для 
відстою під час шторму для малотоннажних суден і плавзасобів  визначає ІДПН в 
кожному випадку окремо. Під час швартування, перешвартування судна на причалі 
обов’язково повинні бути присутніми представники вантажного району та ІДПН.  

Причали. У порту є один вантажний район. Лінія причалів, загальна довжина 
яких 810 м, висунута у лиман з півночі на південь. 

На причалах № 1 і 2 є три портальні крани, на причалах № 3, 4 і 5 – три козлових 
грейферних перевантажувачі, на причалі № 5 – один грейферний 16-тонний портальний 
кран. Також є два п'ятитонні вилочні універсальний і ковшовий навантажувачі.  
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Номери причалів Довжина, м Глибина, м  
1 100 згідно з оголошеною в ПМ 
2 160 згідно з оголошеною в ПМ 
3 160 згідно з оголошеною в ПМ 
4 180 згідно з оголошеною в ПМ 
5 210 згідно з оголошеною в ПМ 
6 235 згідно з оголошеною в ПМ 

Загальна довжина причальної лінії, висунутої в лиман з півночі на південь, 
становить 810 м (2001 р.). 

Ведеться будівництво: 
- Північного причалу № 31 для перевалки генеральних вантажів, патоки та 

інших продовольчих вантажів. Проектна глибина – 10,5 м, довжина – 228 м; 
- причалу-спряження № 5-а для перевалки червоного шламу, генеральних і 

навалочних вантажів. Проектна глибина – 10,5 м, довжина – 210 м. 
Радіозв'язок. У порту цілодобово працюють УКХ радіостанції. 

Назва абонента Позивний Канал 
виклику 

Канал 
робочий 

Інспекція портового нагляду ДП 
«МДА ДБМП» Миколаїв-радіо-15 16 13 

Диспетчер порту ВАТ «МГЗ» Миколаїв-95 16 36,39 
Начальник портофлоту Мойка-5 16 13 
Плавдок Миколаїв-97 16 13 
Морське агентство «Пасифік Мерітайм» Пасифік-агент 16 19 
ПРРС «Руська коса» Миколаїв-радіо-9 16 69 
Інспекція портонагляду СМП Октябрськ Октябрськ-радіо-5 16 12 

 
Козирське (десяте) коліно каналу завдовжки 3,1 милі починається за 1,6 милі 

на захід від краю Руської коси. 
Козирський створ маяків, установлених на правому березі річки Південний Буг 

у селищі Козирка (46°49' N, 31°53' Е), веде по десятому коліну Бузько-Дніпровсько-
Лиманського каналу. 

 

 
Буй західний виставляється за 8 кбт на WSW від краю Ожарської коси й 

огороджує обмілину з глибинами до 2 м, що відходить від Ожарської коси. 
Причал для пасажирських річкових катерів є поблизу селища Козирка. 
Район якірних місць № 362 розташовано на захід від лівої бровки каналу між 

буями № 94 і 96. Глибини в районі становлять 6,9 - 7,4 м; ґрунт – мул. У цьому районі 
наявні водорості. 

Портовий пункт Галицинівський кар’єр обладнано біля лівого берега річки 
Південний Буг з північної сторони Ожарської коси. Портовий пункт підпорядкований порту 

Козирський створ маяків
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Миколаїв і на нього поширюються Обов’язкові постанови по морському торговельному 
порту Миколаїв. Портовий пункт Галицинівський кар’єр призначено для буксирів і 
несамохідних барж. З настанням льодової кампанії портовий пункт закривається. 

Підхідний канал портового пункту Галицинівський кар’єр протяжністю 1,1 милі 
починається за 1,6 милі на N від краю Ожарської коси і тягнеться у напрямку 167,9°; 
ширина його 50 м. 

Бровки підхідного каналу огороджуються віхами. 
Створ світних знаків портового пункту Галицинівський кар’єр веде по підхідному 

каналу; задній знак встановлено на піщаному осипу біля Ожарської коси, а передній – у 
каналі за 0,7 кбт від берега. Напрямок створу – 167,9° - 347,9°. Створні знаки зруйновані. 

Банка з глибиною 2,4 м лежить за 2,4 милі на NNE від краю Ожарської коси. 
Сіверсове (одинадцяте) коліно каналу завдовжки 7,1 милі починається за 1,5 милі 

на NW від західного краю Ожарської коси. Це коліно обладнано двома створами, які 
ведуть по ньому в обох напрямках. 

Сіверсів створ маяків, обладнаний на краю Сіверсової коси (46°53,7' N, 
32°00,7' Е), веде по осі одинадцятого коліна каналу. 

 
Сіверсів зворотний створ світних знаків, установлених на правому березі річки 

Південний Буг між селищами Каталине і Козирка, веде по одинадцятому коліну з порту 
Миколаїв. 

 
Причали для пасажирських річкових катерів є біля селищ Стара Богданівка 

(46°50' N, 31°55' Е) і Новобогданівка (46°52' N, 31°58' Е). На південь від причалу біля 
селища Стара Богданівка встановлено палю. 

Район якірного місця № 363 розташований навпроти селища Стара Богданівка. 
Глибини – згідно з оголошеними у ПМ. 

 
 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МОРСЬКИЙ ПОРТ ОКТЯБРСЬК 
 
Спеціалізований морський порт Октябрськ (46°50' N, 31°57' E) обладнано на 

лівому березі річки Південний Буг і Кривої коси; він доступний для великих суден. 
Причальні споруди порту знаходяться у двох ковшах: Північному і Південному, 
розташованих північніше Кривої коси. 

Передній маяк Сіверсова створу 

Сіверсів зворотний створ світних знаків 
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Адреса. Спеціалізований морський порт Октябрськ. А/с 170, м. Миколаїв, 54052, 
Україна. 

Контакти і телефони:  
Начальник порту   - 551010, факс 551963. 
Головний диспетчер   - 550780. 
Порт має автоматичну телефонну станцію (АТС), яка забезпечує телефонний 

зв'язок між організаціями і суднами, що стоять біля причалів. 
Довідкова АТС    - 09. 
Диспетчерська порту  - 7-34.  
Капітан порту   - 6-20.  
Заст. капітана порту   - 7-63.  
Портонагляд    - 7-17. 
Лоцманська служба порту  - 2-80.  
Митниця    - 7-36. 
СЕС порту     - 7-00. 
Пожежна охорона   - 7-01. 
Медпункт порту   - 7-03. 
Відділення міліції    - 7-40. 
Інспектор Державної  
інспекції охорони Чорного моря - 7-61. 
Лоцманське проведення. Лоцманське проведення суден по БДЛК, а також 

лоцманське забезпечення при швартовних операціях у порту є обов'язковими.  
Оперативний центр лоцманської служби (далі – ОЦ ЛС) ДП «Дельта-лоцман» 

знаходиться на території ПРРС «Руська коса» (тел. (80512) 63-16-06), а морська 
лоцманська станція (далі – МЛС) – в порту Южний (тел. (80482) 59-71-03). 

Судна, що прямують у БДЛК і з порту, приймають/висаджують лоцмана 
ДП «Дельта-лоцман» у точці з координатами 46°31'0" N, 30°57'2" Е. 

Для суден, що прямують у СМП Октябрськ, заявка на лоцмана ДП «Дельта-
лоцман» подається через агента судна за 48 годин, підтверджується через 24 години та 
уточнюється за 6 годин до підходу судна до місця прийняття лоцмана. 

Якщо агентом чи капітаном судна не було уточнення за 6 годин до вказаного у 
заявці часу, то заявка анулюється. У такому випадку це судно забезпечується лоцманом 
у порядку загальної черги. 

Судна, що виходять з СМП Октябрськ, подають заявку на лоцмана ДП «Дельта-
лоцман» за 8 годин із наступним уточненням за 2 години до відходу судна. 

У заявці на лоцманське обслуговування необхідно вказати найбільшу довжину, 
ширину, швидкість повного маневреного ходу й осадку судна на прісну воду.  

У період льодової кампанії у заявці додатково вказують: льодовий клас, 
потужність головної енергетичної установки і матеріал гвинта. 

Дозвіл на підхід до місця прийняття лоцмана дає ПРРС порту Южний після 
узгодження з агентом судна і МЛС ДП «Дельта-лоцман». 

Від обов'язкового лоцманського проведення по РШ-1 і БДЛК можуть 
звільнятися тільки судна під прапором України з осадкою у повному вантажі до 4,5 м, 
капітани яких регулярно плавають по БДЛК і за поданням служб безпеки мореплавства 

Загальний вигляд акваторії СМП Октябрськ 
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судноплавних компаній пройшли перевірку знань у Миколаївській регіональній 
інспекції з безпеки мореплавства. 

Лоцманське забезпечення при швартовних операціях у СМП Октябрськ є 
обов'язковим. Прийняття і висадження портових лоцманів здійснюється у районі 
якірної стоянки № 363. 

Для виклику портового лоцмана капітан або агент судна подає заявку через 
диспетчера порту за 2 години до початку швартовних робіт. Лоцман, буксири і 
швартувальники направляються на судно тільки після підтвердження капітаном або 
агентом судна готовності до швартовних операцій. 

Портові засоби й обладнання. Порт має в своєму розпорядженні портальні крани 
вантажопідйомністю від 10 до 40 т та іншу різноманітну перевантажувальну техніку.  

Причали. У порту є 7 причалів загальною довжиною 1,9 км; глибини біля 
причалів становлять 10,5 м. Також порт має у своєму розпорядженні необхідні 
залізничні й автомобільні під'їзні шляхи. 

Буксирне забезпечення. Швартовні операції суден у порту Октябрськ 
здійснюються тільки за допомогою буксирів, кількість яких визначає капітан, 
узгодивши з лоцманом. Швартовні операції із суднами в порту при вітрі силою 6 балів і 
більше не здійснюються.  

Якірна стоянка. У порту Октябрськ для постановки на якір усіх суден 
використовується якірне місце № 363. Судна, що стоять на рейді, для зв'язку з берегом 
забезпечуються рейдовим катером.  

Портові правила. Копію чинних портових правил мореплавцям слід одержати в 
адміністрації порту. 

Навігаційна інформація. Усі судна, що прямують з моря чи мають намір 
виходити в море, зобов'язані подати капітану порту і ДП «Дельта-лоцман» через 
супервайзерів агентуючих фірм заявки на проходження по БДЛК та інформацію про 
готовність суден до виходу з порту. Дозвіл на проходження каналом надається 
оперативним центром ДП «Дельта-лоцман» через ПРРС «Руська коса» на підставі 
підтвердження капітаном порту прийняття судна або дозволу на його вихід з порту. 
Вказівки щодо руху передаються: для суден, що заходять у БДЛК – через ПРРС Очаків; 
для суден, що виходять з порту – через ПРРС «Руська коса». Зона дії ПРРС Очаків 
починається від східної лінії зони ПРРС порту Южний по рекомендованому шляху № 1 
і закінчується біля буя № 33 п'ятого коліна БДЛК. 

Підхід і відхід суден. Прихід суден незалежно від прапора і приналежності 
оформляється в ІДПН. Іноземні судна оформляють прихід через супервайзера 
агентуючої фірми не пізніше 6 годин з моменту прибуття судна у порт. Для 
оформлення прибуття судно надає документи, передбачені загальними правилами. 
Відхід суден оформляється також в ІДПН. Капітан судна при оформленні відходу з 
порту Октябрськ подає до ІДПН крім документів, передбачених загальними правилами, 
виконавчий вантажний план-схему закріплення палубного вантажу і обрахунок 
остійності на момент відходу і прибуття у кінцевий пункт. 

Режим плавання. БДЛК є головним каналом і порядок плавання по ньому 
визначається правилом 9 МПЗЗС-72, Правилами плавання по БДЛК і ХМК. 

Стоянка суден у порту. Кожен капітан судна зобов'язаний пройти інструктаж у 
чергового міліції порту (співробітник прибуває на борт судна), що засвідчує своїм 
підписом у журналі, і довести ці вимоги до членів екіпажу, родин та інших осіб на 
борту. Підготовка вантажних причалів до швартування й відшвартування проводиться 
за вказівкою диспетчера порту, при цьому слід передбачити, щоб вільна довжина 
причалу відповідала довжині судна й інтервалу між суднами 10 і 25 м. 

Радіозв'язок 
Абонент Позивний Канал 

виклику 
Робочий 
канал 

ІДПН СМП Октябрськ Октябрськ-радіо-5 16 12 
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Диспетчер СМП Октябрськ Октябрськ-радіо-4 16 12 
ПРРС «Руська коса» "Руська коса"-радіо-9 16 69 
ІДПН порту Миколаїв Миколаїв-радіо-5 16 12 
БЕРНК  Миколаїв-радіо-10 16 68 
НБС НБС-агент 16 73 
Інфлот Інфлот-агент 16 71 
Інтерброкер  Інтерброкер-агент  16 73 
Пасифік Пасифік-агент 16 19 
Бласкоагент Бласкоагент 16 68 
При швартуванні суден   6 
Атлантік Атлантік-агент 16 68 
МарКоНі МарКоНі-агент 16 64/68 

 
З північно-західної сторони каналу навпроти порту Октябрськ знаходиться 

поглиблений до 9,5 м (1990 р.) район. Акваторія порту Октябрськ, поглиблена до 10,5 м 
(2002 р.), огороджується світними і несвітними буями. 

Зворотний створ світних знаків установлено на правому березі річки Південний 
Буг у селищі Стара Богданівка. Створ позначає південну межу поглибленої частини 
акваторії порту. 

 

 
 
Підводна перешкода (затонулий понтон) із глибиною над нею 1,3 м 

знаходиться за 6 кбт на NNW від краю Кривої коси. 
Підхідний канал кар'єру Балабанівський завдовжки 4 кбт починається на 

північний схід від порту Октябрськ і тягнеться у напрямку 108,5°; ширина каналу – 50 м. 
У районі акваторії, обмеженому точками: 
46°51,04' N 31°58,17' E; 
46°51,35' N 31°58,40' E; 
46°51,35' N 31°58,90' E; 
46°51,04' N 31°59,20' E, 

проводяться гідротехнічні роботи по спорудженню комплексу з перевантаження 
добрив – «Ніка-Тера». 

Створ світних знаків кар'єру 
Балабанівський, установлених на лівому березі 
річки Південний Буг, веде по підхідному каналу 
кар'єру Балабанівський. 

Костянтинівське (дванадцяте) коліно 
каналу, довжина якого 2,3 милі, починається за 
5,5 кбт на SW від краю Сіверсової коси. 

Костянтинівський створ світних знаків, 
переднім знаком якого є Костянтинівський маяк, 
установлений на лівому березі річки Південний 
Буг за 1,8 милі на NNE від краю Сіверсової коси 
і веде по дванадцятому коліну Бузько-
Дніпровсько-Лиманського каналу; напрямок 
створу – 203,4° - 23,4°. 

Зворотний створ світних знаків 
спеціалізованого морського порту 

Октябрськ 

Костянтинівський створ 
світних знаків 
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Причал для пасажирських річкових катерів обладнано біля селища Радсад, 
розташованого на правому березі річки Південний Буг за 8,5 кбт на південь від району 
м. Миколаєва Мала Корениха (46°56' N, 31°59' Е).  

Сіверсово-Костянтинівське (тринадцяте) коліно каналу починається за 
1,8 милі на NNE від краю Сіверсової коси поблизу Костянтинівського маяка і йде до 
акваторії порту Миколаїв. 

Сіверсів-Костянтинівський створ маяків веде по осі тринадцятого коліна каналу 
до акваторії Миколаївського морського торговельного порту. Переднім знаком створу є 
Костянтинівський маяк (46°55,4' N, 32°01,5' E); напрямок створу – 323,8° - 143,8°. 

Світний знак Корениський встановлено біля північної окраїни міського району 
Миколаєва Мала Корениха на правому березі річки Південний Буг. 

 
……

 
 
Зруби з глибинами над ними 1,2 - 8,6 м перекривають річку Південний Буг 

західніше Костянтинівського маяка. Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал проходить 
між цими зрубами і лівим берегом річки. 

Світний буй Зрубовий № 128 виставляється на схід від зрубів за 1 кбт на WSW від 
Костянтинівського маяка. 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
 

Миколаївський морський торговельний порт розташовано у місті Миколаєві біля 
лівого берега вигину річки Південний Буг за 19 миль на північ від її гирла. З північної 
сторони міста в річку Південний Буг впадає річка Інгул. На W і SW від міста Миколаїв 
лівий берег річки Південний Буг облямований широкою обмілиною з глибинами до 5 м. 
Від цього берега відходить Спаська коса. Правий берег, від міського району Миколаєва 
Мала Корениха до іншого його району Варварівка, переважно обривистий, із значними 
глибинами біля нього. 

Світний знак Корениський



 127

 
 
 
Адреса. Миколаївський морський торговельний порт, вул. Заводська, 23, м. Миколаїв, 

54004, Україна. 
Контакти і телефони:  
Начальник порту   - 241000, факс 508807. 
Капітан порту   - 508346, факс 554036. 
Головний диспетчер   - 553517. 
Черговий диспетчер   - 553884, 508005, 508196. 
Митниця    - 474500. 
Прикордонний контроль  - 508788. 
СКВ      - 508307. 
Електронна пошта   - admin@seaport.aip.mk.ua 
Телекс     - 272121 PORT UX; 272148 FUNAI UX. 
Порт Миколаїв складається з морського торговельного і річкового вантажного 

портів. Морський торговельний порт розташовано біля лівого берега річки східніше 
Каботажного молу. Річковий порт знаходиться за 1,7 милі на WSW від краю 
Каботажного молу. До морського торговельного порту приписаний портовий пункт 
Очаків і портопункт Галицинівський кар’єр. Морський торговельний порт від вітрів не 
захищений, тому малим суднам сховатися в ньому не можна. При виникненні 
південних, південно-східних і південно-західних вітрів капітани таких суден повинні 
вживати запобіжних заходів. 

У західній частині морського порту від берега у східному напрямку виступає 
Каботажний мол, із внутрішньої і зовнішньої сторін якого встановлено плавучі пірси, а 
біля краю – палі. 

Особливістю порту Миколаїв є так звані чорні бурі, які спостерігаються навесні; 
це сильні східні сухі вітри, що приносять хмари пилу зі степів України.  

Примітні пункти. У південній частині міста Миколаєва височать сіра 
залізобетонна труба заввишки 120 м і червона цегляна труба заввишки 114,5 м, а у 
західній частині – чорна металева труба, висота якої 62 м, і цегляна труба заввишки 
93,5 м, пофарбована білими і червоними смугами. Добрими орієнтирами при вході до 
Спаського каналу є дві опори ЛЕП: одна з них установлена на правому березі річки 

Цегляна труба, 
висота 93,5 м. 

Телевежа 

Елеватор 

А 

Б 

Загальний вигляд акваторії порту Миколаїв 
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Південний Буг, друга – поблизу краю коси, що відходить від лівого берега. Проводи 
перекинуто на висоті 70 м. 

При плаванні у районі порту Миколаїв орієнтирами можуть бути телевізійна 
вежа в західній частині міста і труба ТЕЦ. У правобережному районі Миколаєва 
Варварівка примітними є радіощогла заввишки 200 м (46°59' N, 31°56' E) і водонапірна 
башта, а в міському районі Соляні (47°00' N, 32°00' E) – цегляна труба. 

Лоцманська служба. Лоцманське проведення суден по акваторії ММТП, а 
також лоцманське забезпечення швартовних операцій у порту і постановки на якір на 
рейдах порту є обов'язковими і здійснюються виключно державними морськими 
лоцманами лоцманської служби ММТП. 

Лоцманська служба ММТП підпорядкована безпосередньо капітану порту і 
розміщується в ІДПН. 

Судна, що прямують до ММТП, приймають лоцмана на Костянтинівському 
(дванадцятому) коліні БДЛК на підході до буя № 128, а проведення він починає після 
повороту судна на Сіверсово-Костянтинівське (тринадцяте) коліно БДЛК. 

Судна, що прямують на вихід із ММТП, лоцмана приймають безпосередньо біля 
причалу порту або на якірній стоянці на рейді порту. 

Від обов'язкового лоцманського проведення можуть звільнятися судна з 
осадкою до 5 м у повному вантажі, капітани яких регулярно плавають по акваторії 
ММТП і за поданням судновласників пройшли перевірку знань у капітана ММТП та 
отримали відповідний сертифікат. 

Капітани малотоннажних суден, які перебувають в експлуатації організацій 
(незалежно від форми власності), що використовують для своєї діяльності акваторію 
ММТП, зобов'язані пройти перевірку знань у капітана ММТП до початку навігації 
поточного року. 

Заявка на лоцмана для проведення судна по акваторії порту подається по радіо 
капітану ММТП через чергового капітана ІДПН за 20 хвилин до підходу судна до місця 
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прийняття лоцмана. У заявці вказується мета проведення (транзитний прохід, 
швартування до причалу порту, постановка на якір на рейді порту), уточнюються 
головні розміри судна, осадка на прісну воду, наявність на судні підрулюючих 
пристроїв тощо. 

При відході судна від причалу заявка на лоцмана подається через диспетчера 
порту за 2 години до початку швартовних робіт. Лоцман, буксири і швартувальники 
направляються на судно тільки після підтвердження капітаном судна готовності до 
швартовної операції. 

Заявка на лоцмана при зніманні судна з якоря на рейді порту подається через 
чергового капітана ІДПН за 15 хвилин до початку операції при присутності на борту 
судна лоцмана ДП «Дельта-лоцман» чи після визначення диспетчером порту місця 
швартування судна до причалу. Лоцман і буксири направляються на судно тільки після 
підтвердження капітаном судна готовності до знімання з якоря. 

Затримка лоцмана з вини судна оформляється лоцманською квитанцією й 
оплачується відповідно діючих тарифів. 

Буксирне забезпечення. Плавання по БДЛК суден, що мають довжину понад 
187 м, здійснюється з буксирним супроводом. За заявкою капітана буксири 
виділяються і суднам менших розмірів. Судна, які не можуть забезпечити швидкість 
руху по каналу більше 4 вузлів, незалежно від причин, що викликали даний стан судна, 
зобов'язані оповістити про це ПРРС і йти на буксирі. Заявка на буксирне судно 
подається диспетчеру порту призначення. 

Якірні стоянки. На каналі є три якірні стоянки – № 361, 362, 363. На 
внутрішньому рейді є дві якірні стоянки – на західному і східному рейдах. 

Причали 
№ 

причалу Спеціалізація Довжина, м Глибина, м 

1 Пасажирський 68 4,5 
2 Пасажирський 63 4,5 
3 Допоміжний 130 7,5 
4 Генвантажі 208 9,0 
5 Насипний, зернові, цукор 198 9,0 
6 Генвантажі, насипні 250 9,15 
7 Зерновий 158 9,0 
9 Генвантажі 209 10,5 
10 Навалочний 208 10,5 
11 Навалочний 209 10,5 
12 Генвантажі 187 10,5 
13 Спеціальний комплекс переробки  

навалочних вантажів 
236 9,75 

14 Мінеральні добрива 238 9,15 
 

Уточнені дані про глибини біля причалу можна отримати в лоцмана або 
диспетчера порту. 

Портові засоби і обладнання. Всі причали в порту обладнано сучасними 
перевантажувальними механізмами; тут є портальні крани вантажопідйомністю від 5 до 
40 т, автокрани вантажопідйомністю від 20 до 50 т, автонавантажувачі від 1,5 т до 25 т, 
плавкрани вантажопідйомністю 100 т і 5 т. У порту є буксири потужністю від 300 до 
2520 к.с. 

Ремонт судна можна здійснити у порту. Також тут є база з ремонту флоту, де 
виконуються такі роботи як ремонт корпуса, трубопроводів судна, токарні роботи, 
зварювальні роботи по сталі, по неіржавіючому металу та алюмінію, ремонт підводної 
частини судна водолазами, підводне різання, зварювання металу.  
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Постачання. Паливо одержують за попередньою заявкою. Можна придбати 
продовольство. У порту є водолій в/п 800 т для видачі питної води суднам. Режим 
роботи водолія з 08.00 до 20.00 години щодня.  

Визначення девіації. Девіаційний полігон розташовано на акваторії морського 
торговельного порту. При девіаційних роботах необхідно маневрувати так, щоб не 
заважати кораблям і суднам, що йдуть каналами, заходять до порту чи виходять з 
нього. 

Радіозв'язок. Порядок користування засобами УКХ радіозв'язку в порту. 

Абонент Позивний Канал  
Виклику 

Робочий 
Канал 

Центральна портова 
радіостанція  Миколаїв-радіо-1 16 1 вихід на АТС

Пост ІДПН  Миколаїв-радіо-5 16 12, 71 
Диспетчер портопункту ММА Миколаїв-70 16 9 
Диспетчер ММТП Миколаїв-радіо-2 16 12, 68 
Інфлот Миколаїв-радіо-8 16 73 
Бласко-Агент  Миколаїв-радіо-7 16 68 
Портофлот ММТП  Миколаїв-радіо-6 16 12 
ЕРНК  Миколаїв-радіо-10 16 68 
СМП Октябрськ  Миколаїв-радіо-4 16 12 
Портопункт Галицинівський 
кар'єр  Ожарський-радіо-2 16 12 

Портопункт Очаків, радіостанція Очаків-радіо-4 16 2 вихід на АТС
Очаків, ІДПН Очаків-радіо-5 16 12 
Очаків, ПРРС  Очаків-радіо-17 16 12 
"Руська коса", СУРС  Радіо-9 16 69 
Дніпро-Бузький порт  Миколаїв-радіо-94 16 12 
При швартуванні суден   36 

Попередження. 1. Дія МПЗЗС-72 поширюється на район плавання від Бузько-
Дніпровсько-Лиманського каналу до паралелі 46°59'48" N. 

2. Створні знаки першого, другого і третього колін Спаського каналу не 
забезпечують безпеки плавання суден з осадкою понад 4 м. 

Меморіальний буй Пам'яті героїв-десантників виставляється у південно-
східній частині акваторії порту Миколаїв за 7,4 кбт на північ від Костянтинівського 
маяка; він позначає місце висадження у березні 1944 р. героїчного десанту під 
командуванням старшого лейтенанта Ольшанського. 

Канал акваторії порту Миколаїв, довжина якого 2,4 милі, проходить по річці 
Південний Буг від Сіверсово-Костянтинівського (тринадцятого) коліна Бузько-
Дніпровсько-Лиманського каналу до Спаського каналу. 

Канал складається з двох колін. Довжина першого коліна становить 9,5 кбт, 
ширина 80 м; довжина другого коліна – 1,45 милі, ширина – 100 м. 

Небезпеки. На північ від каналу акваторії порту Миколаїв є підводні 
перешкоди, відмітні глибини та інші небезпеки. 

Підводні перешкоди з глибинами над ними 7 і 4,3 м лежать, відповідно, за 2,7 кбт 
на SSW і за 1,2 милі на WSW від південно-східного краю Каботажного молу. 

Пірси. Г-подібний пірс яхт-клубу для спортивних шлюпок, яхт і катерів 
знаходиться біля лівого берега річки за 3,5 кбт на SSE від причалу № 14 морського 
порту. Пірс для гідрографічних суден розташовано безпосередньо біля 
Костянтинівського маяка; глибини за 1 і 5 м від пірса, відповідно, 2,7 - 4,2 м і 3,7 - 6,4 м. 
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Пірс портопункту Миколаївське морське агентство (46˚56΄38˝ N, 31˚59΄22˝ E) 
обладнано на лівому березі річки Південний Буг з південно-західної сторони 
Каботажного молу. Пірс доступний для швартування суден до 140 метрів та прохідною 
осадкою до 5 метрів. Довжина пірса – 108,8 м. Акваторія портпункту Миколаївське 
морське агентство обмежена координатами: 

1) 46°56′37″N 31°59′25˝Е; 
2) 46°56′39″N 31°59′19˝Е; 
3) 46°56′16″N 31°59′36˝Е; 
4) 46°56′17″N 31°59′32,5˝Е; 
5) 46°56′16″N 31°59′30˝Е. 
Пірс Миколаївського району Держгідрографії, призначений для швартування 

гідрографічних суден розташовано із внутрішньої сторони біля північно-східного краю 
Каботажного молу. 

Причал Нафтобази знаходиться за 6,5 - 7 кбт на N від Костянтинівського маяка. 
Миколаївський перевантажувальний термінал "Нібулон" розташований на 

території Чорноморського суднобудівного заводу.  
Річковий порт обладнано біля лівого берега річки за 1,7 милі на WSW від краю 

Каботажного молу, біля південної окраїни Миколаївського міського району Ліски. 
Річковий порт захищений від вітрів усіх напрямків косами, що обмежовують його 
акваторію зі сходу і заходу, та острівцем, який лежить на схід від входу в порт і 
захищає його акваторію з півдня. До входу в порт веде підхідний канал. У порту є 
причали для генеральних і навалочних вантажів. Глибини біля причалів – 1,6 - 4,7 м. 

Пасажирська ділянка Річкового порту знаходиться за 2,7 кбт на SW від 
Варварівського моста на лівому березі річки. Тут є чотири пасажирських причали. 

На акваторії Річкового порту періодично проводяться гідротехнічні роботи. 
Підхідний канал Річкового порту Миколаїв завдовжки 4 кбт має напрямок 

20,7° - 200,7°. Ширина каналу становить 70 м. Бровки каналу огороджуються двома 
парами буїв. 

Створ світних знаків підхідного каналу Річкового порту Миколаїв встановлено 
біля причалу № 1 Річкового порту. 

 
Спаський канал проходить по річці Південний Буг від південної кромки 

обмілини, що простягається на південь від річкового порту, до гирла річки Інгул. Від 
початку і до Варварівського моста канал складається з чотирьох колін, а від 
Варварівського моста до кінця канал, ширина якого 110 - 140 м, проходить майже 
паралельно лівому берегу річки. 

З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  о б л а д н а н н я. Спаський канал обладнано 
створами несвітних знаків; бровки каналу огороджуються несвітними буями. Нумерацію 
буїв подано в напрямку до гирла річки Інгул. 

Перше коліно каналу, ширина якого 70 м і довжина 1,1 милі, починається від 
другого коліна каналу акваторії порту Миколаїв. Рухаючись першим коліном каналу, слід 
остерігатися швартовної бочки, яка виставляється біля південної його бровки за 1,5 милі 
на захід від світного знака Корениський. 

Миколаївський річковий порт 
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Створ знаків першого коліна каналу, встановлених на правому березі річки 
Південний Буг на SE, від міського району Миколаєва Мала Корениха, веде по осі 
першого коліна каналу. 

С т в о р  з н а к і в  п е р ш о г о  к о л і н а  к а н а л у  з в о р о т н и й  
забезпечує плавання по першому коліну каналу. Знаки встановлено на правому березі 
річки Південний Буг поблизу району Мала Корениха. Створні знаки зруйновано. 

Друге коліно каналу завширшки 70 м і завдовжки 1,1 милі веде у напрямку 322,5°. 
С т в о р  з н а к і в  д р у г о г о  к о л і н а  к а н а л у, встановлених на правому 

березі річки Південний Буг у північно-східній частині району м. Миколаєва Велика 
Корениха, веде по осі другого коліна каналу. 

С т в о р  з н а к і в  д р у г о г о  к о л і н а  к а н а л у  з в о р о т н и й  також 
забезпечує плавання по другому коліну каналу. Знаки встановлено на правому березі 
річки Південний Буг за 1,4 милі на захід від міського району Мала Корениха.  

В і д м і т н а  г л и б и н а  5,9 м знаходиться біля лівої бровки другого коліна 
каналу за 6,6 кбт на SE від створу знаків другого коліна каналу. 

Третє коліно каналу завширшки 70 м і завдовжки 1,1 милі починається за 1,5 милі 
на SW від краю Спаської коси (46°57,7' N, 31°56,5' E). 

С т в о р  з н а к і в  т р е т ь о г о  к о л і н а  к а н а л у, встановлених на 
правому березі річки Південний Буг на SE від району м. Миколаєва Велика Корениха, 
веде по осі третього коліна каналу.  

В і д м і т н а  г л и б и н а  6,2 м знаходиться біля лівої бровки третього коліна 
каналу за 9,4 кбт на WSW від краю Спаської коси. 

Четверте коліно каналу, ширина якого 70 м і довжина 2,4 милі, починається за 
7,8 кбт на захід від краю Спаської коси. 

К о р е н и с ь к и й  с т в о р  с в і т н и х  з н а к і в, установлених на правому 
березі річки Південний Буг біля міського району Велика Корениха за 1,4 милі на WSW 
від краю Спаської коси, веде по четвертому коліну каналу. Вогні створних знаків 
погашені. 

Р а й о н  № 609 розташовано за 3,5 кбт на NE від краю Спаської коси. 
Пірси для річкових пасажирських суден є біля району м. Миколаєва Мала Корениха 

та біля дачних кооперативів Сади-1, Сади-2, Сади-3, Сади-4 і Сади-5. 
Варварівський міст, який з'єднує лівий і правий береги річки Південний 

Буг, споруджено між основною частиною міста і його районом Варварівка. 
Центральна опора № 9 моста стоїть на осі каналу. На правій бровці каналу стоїть 
опора № 8 і далі опори № 7, 6, 5 і т.д. На лівій бровці каналу стоїть опора № 10 і 
далі опори № 11, 12 і т.д. 

С т в о р и  в о г н і в  і  в о г н і ,  встановлені на нерозвідних судноплавних 
прогонах моста. Відомості про них наведено у таблиці. 

 

Найменування і розміщення 
Колір і 
характер 
вогню 

Опис 
знака Додаткові відомості 

Створ вогнів у середній 
частині прогону моста між 
опорами № 7 і 8 

Чв П 

Червоний 
щит у 
вигляді 
квадрата 

Створ веде вверх по річці під 
нерозвідним судноплавним 
прогоном моста між опорами 
№ 7 і 8 

Вогні на опорах № 7 і 8 по три 
З П - 

Вогні позначають опори № 7 і 
8 і їх видно суднам, що йдуть 
вверх по річці 

Створ вогнів у середній 
частині прогону моста між 
опорами № 10 і 11 

Чв П 

Червоний 
щит у 
вигляді 
ромба 

Створ веде вверх по річці під 
нерозвідним судноплавним 
прогоном моста між опорами 
№ 10 і 11 
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Вогні на опорах № 10 і 11 по три  
З П - 

Вогні позначають опори № 10 
і 11 і їх видно суднам, що 
йдуть вниз по річці 

 
С и г н а л и. Для регулювання проходження суден на мосту запалюються такі 

сигнали: 
Розміщення Вид сигналу Значення 

На опорах № 8 і 9 По три зелені вогні, 
розташованих Г-подібно Прохід суднам дозволено 

У верхній частині опор № 8 і 9 По одному червоному 
вогню Прохід суднам заборонено 

На кінцях розвідної частини 
моста По одному білому вогню Міст розведено 

 

П р а в и л а  п р о х о д ж е н н я  п і д  В а р в а р і в с ь к и м  м о с т о м. 
Варварівський міст розводиться за заявками, поданими до контори моста не пізніше 
ніж за 48 год. до передбачуваного часу проходження. 

Судна з осадкою до 3,5 м і висотою щогол до 10 м, що йдуть вверх по річці, 
повинні проходити за правою бровкою каналу через нерозвідний судноплавний прогін 
моста між опорами № 7 і 8. 

Судна, які йдуть униз по річці, повинні проходити за лівою бровкою каналу 
через нерозвідний судноплавний прогін моста між опорами № 10 і 11. 

Судна, які мають осадку понад 3,5 м і висоту щогол понад 10 м, повинні 
проходити вверх і вниз по річці через розвідний судноплавний прогін моста між 
опорами № 8 і 9, коли міст розведено. 

Прохід між опорами № 9 і 10 для всіх суден заборонено. 
У разі відсутності сигналів, проходження моста заборонено. 
Судна, що очікують на розведення моста, можуть ставати на якір на відстані не 

ближче 3 кбт на SW і за 6 кбт на NE від мосту. 
Судно, яке вимагає розвести міст, повинно подати один тривалий звуковий 

сигнал. Судно, яке має намір пройти через розвідний судноплавний прогін моста, 
повинно подати три тривалих звукових сигнали. Першими під мостом проходять судна, 
що прямують для надання будь-якої допомоги, другими – судна вантажопідйомністю 
понад 500 реєстр. т., третіми – буксири з баржами, а четвертими – інші малі судна. 

 

 

А

Б 

Варварівський міст 
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Райони № 610 і 611 розташовані, відповідно, безпосередньо на NE від 
Варварівського моста і за 2 кбт на ESE від Інгульського моста, перекинутого через 
гирло річки Інгул. У районах прокладено підводні кабелі. 

Підводний трубопровід прокладено через річку Інгул за 0,5 кбт на ESE від 
Інгульського моста. 

Бонове загородження перекриває річку Інгул за 2,5 кбт на ESE від Інгульського 
моста. У разі необхідності проходження суден бонове загородження розводиться. 

Нечистий ґрунт лежить на схід від бонового загородження, що перекриває річку 
Інгул. 

Місто Миколаїв розташовано на південь від місця злиття річок Південний Буг і 
Інгул на півострові, утвореному вигином річки Південний Буг. До міста Миколаїв 
належать окремі адміністративні райони, розташовані на протилежних берегах річок 
Південний Буг та Інгул, – Варварівка, Соляні, Велика Корениха, Матвіївка, Мала 
Корениха. Береги річок Південний Буг та Інгул у районі міста з'єднані Варварівським 
та Інгульським мостами. На низинній південно-західній частині півострова 
розташований район міста Ліски. 

Райони якірних місць № 364 і 365 знаходяться, відповідно, за 5,5 кбт на ESE і 
за 2,9 милі на WSW від краю Каботажного молу. Глибини в районі якірних місць № 364 
і 365, відповідно, 7,4 - 11,8 м і 5,6 - 6,9 м; ґрунт – мул і пісок. Координати районів 
якірних місць № 364 і 365 наведено в посібнику «Режим плавання суден у водах 
України Чорного та Азовського морів» № 402, 2002 р. 

Портові правила. Копію чинних портових правил мореплавцям належить 
отримати в адміністрації порту. 

Навігаційна інформація. Миколаївський морський торговельний порт 
сполучається з морем Бузько-Дніпровсько-Лиманським каналом, який проходить через 
Дніпро-Бузький лиман і річкою Південний Буг. Канал починається біля острова 
Березань і простягається на 44 милі до порту Миколаїв; він складається з 13 колін, 
шість з яких проходять по Дніпровському лиману, а решта – по річці Південний Буг. 
Ширина каналу становить 100 м. Прохідна глибина оголошується у ПМ. Навігація в 
порту триває цілий рік. При виникненні вітрів від S, SW і SE капітани маломірних 
суден повинні вживати запобіжних заходів. Акваторія порту є доброю якірною 
стоянкою для суден великого тоннажу. У період льодової кампанії здійснюється 
льодове проведення буксирами порту.  

Прихід і відхід суден. Про майбутнє прибуття судна капітан або його агент 
зобов'язані повідомити порт за 10 діб та уточнити інформацію за 72, 24 і 4 години до 
очікуваного приходу. Інформація повинна містити дані про судновласника, 
фрахтувальника, уточнений час підходу до лоцманської станції, осадку судна, 
каргоплан, повні дані про наявність вантажних документів, потребу в паливі, воді та 
інших видах постачання, а також про відсутність санітарних та інших обмежень, які 
перешкоджають нормальній обробці судна в порту. Вихід суден з порту оформляється 
ІДПН на борту судна. Капітан судна при оформленні відплиття подає до портонагляду 
крім документів, передбачених загальними правилами, виконавчий вантажний план-
схему закріплення палубного вантажу та обрахунок остійності на момент відплиття і 
прибуття в кінцевий пункт. 

Режим плавання. Для плавання по БДЛК і акваторії порту допускаються судна, 
довжина яких не перевищує 215 м, ширина – до 30 м і осадка у вантажі – до 9,8 м. 
Зміни щодо цих показників можуть бути внесені капітаном порту в кожному 
конкретному випадку окремо. При плаванні каналом судна притримуються тієї сторони 
каналу, яка знаходиться з правого борту судна. Розходження суден здійснюється 
лівими бортами. При плаванні по каналу судна повинні нести нижченазвані сигнали, 
видимі по всьому горизонту:  
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- судна з осадкою від 5 до 8 м: вдень – чорну кулю, вночі – червоний вогонь, 
виставлений на найвиднішому місці; 

- судна з осадкою понад 8 м: вдень – чорний циліндр, вночі – три червоні вогні 
по вертикалі, виставлені на найвиднішому місці. 
 Судна, що несуть сигнали, мають перевагу перед іншими суднами і 
визначають порядок розходження по всій довжині БДЛК. При рівнозначному 
положенні перевагу має судно, що виходить з порту. Обгін одним великим судном 
іншого на каналі заборонений, крім випадків, коли це необхідно для запобігання 
аварійній ситуації. При русі по БДЛК швидкість суден, крім суден на підводних 
крилах, не повинна перевищувати: 

- 12 вузлів при довжині судна до 170 м або осадці до 7 м; 
- 10 вузлів при довжині судна до 170 м або осадці від 7 до 9 м; 
- 9 вузлів при довжині судна понад 170 м або осадці понад 9 м. 

 
 

ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
 

Морський торговельний порт Херсон розташований біля правих берегів річок 
Дніпро і Кошова; він є не тільки великим річковим, але і морським портом. Підхід до 
нього здійснюється фарватером, що проходить по річці Рвач, рукаву Вільховий Дніпро 
і власне по Дніпру. Навігація в порту триває цілий рік. Плавання фарватером, що веде 
до порту, не є надто складним завдяки доброму огородженню. У зимовий час, коли 
річка Дніпро замерзає, судна у порт проводять криголами.  

На лівому березі річки Дніпро навпроти набережної порту є три затони 
(№ 1, 2 і 3), які можуть використовуватись для зимівлі малих суден. На правому березі 
річки Дніпро є затон П’ятницького. Частина річки Дніпро від північної окраїни міста і 
майже до острова Малий Потьомкін називається Херсонським рейдом. 

Адреса. Херсонський морський торговельний порт, пр. Ушакова, 4, м. Херсон, 
73000, Україна. 

Контакти і телефони:  
Начальник порту   - 223248, 325204, факс 325252. 
Капітан порту   - 325333, 265086. 
Головний диспетчер   - 264752. 
Черговий диспетчер   - 264752. 
Портонагляд     - 325333, 281204. 
Довідкове бюро   - 281299. 
Митниця    - 420061. 
Прикордонний контроль  - 264618. 
СКВ     - 282137. 
Електронна пошта   - seaport@tlc.kherson.ua 
Підводні кабелі перетинають річку Дніпро у районі міста Херсон. 
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План Херсонського морського торговельного порту 

Лоцманська служба. Лоцманське проведення судна в порт (із порту), 
лоцманське забезпечення при перестановці судна від причалу, з рейду до причалу є 
обов'язковим для всіх суден і здійснюється цілодобово. Місце прийняття/висадження 
лоцмана для суден, що прямують в/з ХМТП, знаходиться у точці з координатами 
46°31,0°N, 30°57,2′ Е. Всі швартовні операції здійснюються тільки за допомогою 
портових буксирів. Лоцманське проведення суден у районі обов'язкового лоцманського 
проведення здійснюється виключно державними морськими лоцманами України. 
Заявка на лоцмана ДП «Дельта-лоцман» подається через агента судна за 48 годин, 
підтверджується через 24 години й уточнюється за 6 годин до підходу судна до місця 
прийняття лоцмана. У випадку підходу судна до місця прийняття лоцмана із 
запізненням більше ніж на 4 години, воно обслуговується при наявності вільних 
лоцманів. Судна, що виходять з порту, подають заявку на лоцмана ДП «Дельта-
лоцман» за 8 годин з наступним уточненням за 2 години до відходу. Якщо до 
уточненого часу судно не готове до відходу, заявка анулюється.  

Буксирне забезпечення. При виконанні швартовних операцій допомога 
буксирів є обов'язковою, кількість і потужність їх визначається лоцманом за 
узгодженням з капітаном судна. Виклик буксира для швартовних робіт здійснюється 
через чергового диспетчера порту. Керування буксируванням суден, що мають екіпажі 
на борту, здійснює капітан. 

Портове обладнання. У порту є достатня кількість навантажувально-
розвантажувальних засобів. 

Ремонт суден і ліхтерів можна провести у порту Херсон. 
Постачання. У порту можна поповнити запаси палива, води і продовольства. 

Воду хорошої якості підведено до причалів. 
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Причали. Дванадцять причалів порту розташовано на правому березі Дніпра, на 
північний схід від місця відгалуження річки Кошової від річки Дніпро. Загальна 
довжина причальних споруд становить 1600 м.  

 
Характеристика причалів Херсонського морського торговельного порту 

Номери 
причалів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Затон 

№ 1 
Затон 
№ 2 

Нафто-
гавань

Довжина 
причалів, м 100 105,6 196,5 196,5 152,7 150 80 170 110 220 160  

Фактична 
глибина, м 7,3 8 8,6 8,2 8,7 3,6 8,5 8,5 3,9 7,5 5,0 9,3 

Максимальна осадка суден не повинна перевищувати 7,6 м через лімітуючі 
глибини на ХМК. Мінімальні гарантовані глибини на ХМК становлять 8,25 м. 

Радіозв'язок 
Радіостанція Позивний Канал виклику Робочий 

канал 
ПРРС Очаків Очаків-радіо-17 16 12 
ПРРС «Руська коса» Миколаїв-радіо-9 16 69 
ПРРС Южний Южний порт-контроль 16 11 
ПРРС Широка Балка Радіо-20 16/71 71 
Радіостанція порту Херсон-радіо-1 16 3/27 
Диспетчер порту Херсон-радіо-2 09 09 
ІДПН Херсон-радіо-5 16 14 
Переговори лоцмана із судном і буксированими суднами 16 06/14 

 
Якірні місця. Суховантажні морські судна стають на якір на ділянці від світних 

буїв № 119 і 120 до забороненого для якірної стоянки району № 614 (46°37΄ N, 
32°37΄ E); глибини тут – 6 - 10 м. Постановка на якір іноземних суден здійснюється 
між створними знаками, встановленими на лівому березі річки Дніпро, вище витоку 
рукава Конка і нижче затону № 2. 

Якірні місця для суховантажних річкових суден розташовано за 6 кбт від 
елеватора вверх по річці. Ставати на якір нафтоналивним суднам у районі нафтогавані 
заборонено. Нафтоналивні судна, що прямують у порт Херсон під проведенням 
лінійного лоцмана, можуть заходити до Херсонського морського каналу тільки після 
отримання на те дозволу ПРРС Широка Балка і готовності причалу нафтогавані до 
прийняття судна. 

При постановці на якір судна повинні залишати фарватер вільним для 
проходження інших суден. 

Заборонено ставати на якір: 
- на створній лінії маякових вогнів на фарватері; 
- між береговими знаками заборонених районів № 614, 615, 616 (межі зазначені 
на картах і у посібнику «Режим плавання суден у водах України Чорного та 
Азовського морів» № 402, 2002 р.). 

Портові правила. Копію чинних портових правил мореплавцям можна 
отримати в адміністрації порту. 

Прихід і відхід суден. Судна для обробки, стоянки та здійснення інших операцій 
приймаються у порт тільки за попереднім узгодженням з головним диспетчером порту. 
Капітан судна, яке прямує у порт, надає такі дані: 

- назва судна; 
- звідки йде судно; 
- найбільша довжина; 
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- осадка судна носом і кормою; 
- наявність пасажирів; 
- найменування і кількість вантажів; 
- кількість великовагових вантажів; 
- кількість довгомірних вантажів; 
- потреба в бункері, воді та інших видах постачання. 
Для оформлення прибуття судна до ІДПН необхідно надати такі документи: 
- загальну декларацію або заяву капітана; 
- суднову роль; 
- свідоцтво про реєстрацію; 
- міряльне свідоцтво; 
- свідоцтво про вантажну марку; 
- свідоцтво з безпеки вантажного судна за конструкцією; 
- свідоцтво з безпеки вантажного судна по обладнанню і постачанню; 
- свідоцтво з безпеки вантажного судна по радіоустаткуванню; 
- свідоцтво про запобігання забрудненню нафтою; 
- свідоцтво про вилучення; 
- свідоцтво про мінімальний склад екіпажу. 
Для отримання дозволу на вихід з порту капітан українського судна 

зобов'язаний сповістити ІДПН про майбутнє відплиття не пізніше ніж за 2 години до 
наміченого терміну. Капітан іноземного судна при оформленні відходу пред'являє 
ІДПН через агентуючу організацію заповнений бланк загальної декларації або заяву 
капітана, обрахунок остійності або міцності судна і суднову роль. Дозвіл на відхід 
судна дійсний протягом 24 годин, після закінчення цього терміну дозвіл повинен бути 
переоформленим заново.  

Режим плавання. Порт, відкритий для заходу суден усіх прапорів цілий рік, 
приймає судна, довжина яких до 200 м, осадка у прісній воді до 7,6 м. Рух суден у 
порту регулює чергова служба капітана порту. Жодне судно не має права заходити в 
порт і виходити з нього, займати чи змінювати причал без дозволу чергового капітана 
портонагляду. На акваторії порту швидкість судна не повинна перевищувати 6 вузлів, 
за винятком суден на підводних крилах. Судна, прямуючи акваторією порту, повинні за 
500 м до затонів № 1, 2, 3 подати один тривалий звуковий сигнал, посилити 
спостереження, триматися середини річки і минати виходи із затонів з особливою 
обережністю, тому що в будь-який момент на перетині курсу із затонів може вийти 
судно. 

Селище Геройське (46°31' N, 31°54' E) розташоване на південному березі 
Дніпровського лиману навпроти гирла річки Південний Буг. У селищі Геройське 
обладнано портовий пункт Геройськ, приписаний до порту Херсон. Берег поблизу 
селища Геройське низький, від нього простягається обмілина завширшки до 4,1 милі з 
глибинами до 5 м. На обмілині на відстані до 2,5 милі від берега знаходяться палі з 
глибинами над ними 1,4 - 2,8 м. На схід від селища Геройське в районі островів Вербки 
ширина обмілини 1,3 милі, а в районі острова Янушів її ширина становить до 6 кбт. 

У центрі селища Геройське примітною є ажурна металева вишка, висота якої 35 м. 
Навпроти селища розташований причал для малих суден; глибини біля причалу 

1,5 - 3,5 м. Крім того, біля селища є причал для пасажирських катерів, які курсують між 
селищем Геройське і портом Херсон; глибини біля причалу – 1,1 - 2,1 м. 

Фарватер, що веде до селища Геройське, доступний для малих суден. Він 
складається з двох колін. Перше коліно завдовжки 2,7 милі починається за 1,5 милі на 
SE від краю Аджигольської коси. Прохід по фарватеру можливий тільки у денний час 
за гарної видимості. При повороті з першого коліна на друге слід остерігатися 
затонулого судна з глибиною над ним 1,7 м, що лежить на SSW від місця повороту, а 
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при підході до селища – підводної перешкоди з глибиною над нею 0,8 м, що з 
північно-східної сторони фарватеру за 7,5 кбт на NW від Геройського створу. 

Капустинський створ знаків, установлених на південному березі Дніпровського 
лиману за 2,3 милі на захід від селища Геройське, веде по першому коліну фарватеру. 

Геройський створ знаків, установлених на західній окраїні селища Геройське, 
веде по другому коліну фарватеру в невелику бухту біля селища Геройське.  

Затонулі судна з глибиною над ними 1 м лежать з північної сторони 
Дніпровського лиману за 2,8 і 5,9 милі на SSE від маяка Хаблівський середній (46°39' N, 
31°59' E). Над другим судном виставляється світний буй. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 1,6 м знаходиться за 4,8 милі на SE 
від маяка Хаблівський середній. 

Мис Станіслав виступає від північного берега Дніпровського лиману за 8,8 милі 
на SE від маяка Хаблівський середній. На цьому високому і обривистому мисі 
розкинулось селище Станіслав, в якому примітна церква. Мис Станіслав облямований 
обмілиною завширшки до 1,8 милі з глибинами до 5 м. 

У долині, що на схід від мису Станіслав, розкинулося селище Широка Балка. З 
01 червня 2001 р. введено в експлуатацію ПРРС Широка Балка (46˚34΄75˝ N, 
32˚12΄70˝ E). Позивний – «Широка Балка-радіо-20», канал 71 УКХ діапазону. Далі на 
схід, у другій долині, знаходиться озеро Солонець, а поряд з ним – селище Софіївка. 

Причал для рибальських суден споруджено поблизу селища Станіслав. Глибина 
біля причалу – 1 м. 

Затонуле судно з глибиною над ним 0,3 м лежить за 1,3 милі на SSW від мису 
Станіслав. 

Херсонський морський канал, довжина якого 21,3 милі і ширина 70 м, 
прорито у східній частині Дніпровського лиману. Ним користуються морські судна, що 
прямують у порт Херсон. Канал починається за 8,8 кбт на SSE від краю Аджигольської 
коси, відгалужуючись від Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу. Херсонський 
морський канал складається з трьох колін. Поворот з Бузько-Дніпровсько-Лиманського 
каналу на перше коліно Херсонського морського каналу здійснюється на лінії створу 
Аджигольської коси. 

Початок і кінець першого коліна і західна частина другого коліна Херсонського 
морського каналу проходять серед глибин понад 5 м, але слід мати на увазі, що 
місцями до каналу близько підходять обмілини з глибинами менше 5 м. Східна частина 
другого коліна і третє коліно проходять серед глибин до 5 м. 

Правила плавання по Херсонському морському каналу викладено у “Правилах 
плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, 
Бузько-Дніпровсько-Лиманському і Херсонському морському каналах”, затверджених 
Наказом Міністерства транспорту України від 06.03.98 р., № 69. 

З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  о б л а д н а н н я. Херсонський морський 
канал обладнано створами світних знаків. Бровки каналу огороджуються віхами, 
світними і несвітними буями. 

П о п е р е д ж е н н я. 1. Мореплавці не повинні цілком покладатися на плавучі 
застережні знаки, тому що ті можуть бути знесеними зі штатних місць. Слід іти по 
створах каналу. 

2. Необхідно мати останні дані про глибини в каналі. 
3. Зимове плавуче огородження після переміщення криги може бути знесеним зі 

штатних місць, тому плавання по каналу слід здійснювати строго по створах. 
4. Розходження суден поблизу затонулого судна з глибиною над ним 2 м, що 

знаходиться біля світного буя № 49, забороняється. При плаванні в цьому районі 
необхідно йти строго по створу. 
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Перше коліно Херсонського морського каналу, довжина якого 12,7 милі, 
починається за 8,8 кбт на SSE від Аджигольської коси. Це коліно обладнано двома 
створами маяків, зворотними один одному. 

Небезпеки. Вздовж бровок першого коліна Херсонського морського каналу 
лежить кілька банок із глибинами 4,8 - 5 м та підводних перешкод із глибинами над 
ними 4,3 - 4,5 м. 

С т а н і с л а в - А д ж и г о л ь с ь к и й  с т в о р  м а я к і в, установлених на 
північ від острова Янушів (46°30' N, 32°10' E), веде по першому коліну Херсонського 
морського каналу при прямуванні у порт Херсон. Вдень за поганої видимості за 
вимогою вогні створних знаків запалюються. 

С т а н і с л а в - А д ж и г о л ь с ь к и й  з в о р о т н и й  с т в о р  м а я к і в, 
установлених на мілководді за 7 кбт на SSW від краю Аджигольської коси, веде по 
першому коліну каналу при прямуванні з порту Херсон. Заднім маяком є середній маяк 
створу Аджигольський, встановлений за 3,5 милі від переднього. 

В е р б ч а н с ь к и й  с т в о р  с в і т н и х  з н а к і в  (46°30' N, 32°06' E) вказує 
місце повороту з першого коліна Херсонського морського каналу на друге. Вогні 
створу Вербчанський запалюються взимку. Знаки створу зруйновані. 

Друге коліно Херсонського морського каналу, довжина якого 8,1 милі, 
починається за 2,7 милі на SW від мису Станіслав; східна частина коліна проходить 
через обмілину з глибинами до 5 м. 

К а с п е р о в с ь к и й  с т в о р  с в і т н и х  з н а к і в ,  установлених на 
обривистому березі за 7,1 милі на схід від мису Станіслав, веде по другому коліну 
каналу. Знаки часто, особливо вранці, закриваються млою, що стелиться над річкою 
Дніпро. 

Затонуле судно з глибиною над ним 2 м лежить поблизу правої бровки другого 
коліна каналу за 1,4 милі на SSE від мису Станіслав. Над затонулим судном 
виставляється буй. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 0,3 м лежить з північної сторони 
бровки другого коліна каналу за 1,2 милі на SSE від мису Станіслав. 

Р а й о н  я к і р н и х  м і с ц ь  № 366 розташовано за 1,4 милі на SSW від мису 
Станіслав. Глибини в районі – 3,9 - 10 м. 

Р а й о н  з в а л и щ а  ґ р у н т у  № 911 знаходиться за 2 милі на SSE від мису 
Станіслав. 

Третє коліно Херсонського морського каналу завдовжки 6 кбт починається за 
6 миль на схід від мису Станіслав і веде до входу в річку Рвач, де з'єднується з її 
фарватером. 

С т в о р  с в і т н и х  з н а к і в  М а л и й  К а с п е р о в с ь к и й, 
встановлених у гирлі річки Рвач на косі мису Кизим, веде по третьому коліну 
Херсонського морського каналу у гирло річки Рвач. 

Річка Дніпро є однією з найважливіших річок Східної Європи. При впадінні у 
Дніпровський лиман річка утворює велику дельту. Дельта річки Дніпро оголошена 
заповідником. Плавання в ній дозволено тільки по судноплавних рукавах. 

За 15 миль від гирла біля правого берега річки Дніпро розташовано порт 
Херсон, підхід до якого здійснюється фарватером, що проходить по річці Рвач, рукаву 
Вільховий Дніпро і власне річці Дніпро. 

За 1,5 милі нижче міста Херсон річка Дніпро ділиться на два рукави: правий – 
Вільховий Дніпро і лівий – Старий Дніпро. Ці рукави в свою чергу діляться на 
дрібніші рукави. Рукави Старий Дніпро і Вільховий Дніпро при злитті утворюють 
широкий середній рукав річки Дніпро – Бакай, який низьким островом Білогрудий 
відокремлюється від рукава Конка. Рукави Бакай і Конка при злитті утворюють 
Збур’ївське гирло, через яке судна з малою осадкою можуть прямувати до порту 
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Херсон і міста Гола Пристань. У південній частині дельти річки Дніпро знаходиться 
мілководна затока Збур’ївський Кут. 

На південному березі дельти річки Дніпро розкинулися місто Гола Пристань та 
селища Рибальче і Стара Збур’ївка. 

Річка Рвач є північним рукавом річки Дніпро. Підходять до неї з Дніпровського 
лиману по с т в о р у  с в і т н и х  з н а к і в  М а л и й  К а с п е р о в с ь к и й .  
Обидва береги цього входу укріплені дамбами; південна дамба довша за північну. 
Край північної дамби зруйнований і огороджується світним буєм лівої сторони, який 
виставляється за 10 м на південь від неї. Обидві дамби знаходяться під водою. 

С в і т н і  з н а к и  О с н о в и  п і в д е н н о ї  д а м б и  т а  О с н о в и  
п і в н і ч н о ї  д а м б и  встановлено на підмурівках південної і північної дамб річки 
Рвач. 

Ф а р в а т е р  р і ч к и  Р в а ч  проходить спочатку посередині річки вздовж 
острова Забич, а далі по створах № 12 - 8. 

У тих місцях, де фарватер відступає від середини річки, встановлено плавучі 
застережні знаки. 

Рукав Вільховий Дніпро відгалужується від річки Дніпро вправо за 1,5 милі 
нижче міста Херсон. Посередині входу в рукав лежить острів Малий Потьомкін. На 
правій стороні рукава Вільховий Дніпро лежить острів Карантинний, а на лівій – 
острів Великий Потьомкін. 

Ф а р в а т е р  р у к а в а  В і л ь х о в и й  Д н і п р о. Плавання по рукаву 
Вільховий Дніпро здійснюється фарватером, який складається з шести колін і 
обладнаний створами № 7 - 2. На ділянках, не обладнаних створами, судна зазвичай 
прямують серединою рукава. 

Фарватер річки Дніпро від гирла річки Рвач до порту Херсон спочатку пролягає 
по річці Рвач, а потім широким і глибоким плесом, по якому веде створ світних знаків 
№ 8. Далі до гирла річки Кошова веде створ світних знаків № 7, а вище гирла річки 
Кошова по осі фарватеру – створ світних знаків № 6, обладнаний на лівому березі 
річки Дніпро. Цей створ веде у рукав Вільховий Дніпро безпечним від обмілини, що 
знаходиться поблизу гирла рукава Старий Дніпр шляхом. Потім фарватер проходить 
рукавом Вільховий Дніпро, по осі якого ведуть прямий і зворотний створи світних 
знаків № 5, установлених, відповідно, у гирлі річки Кошова і на південному березі 
острова Карантинний, та створ світних знаків № 4. Далі до порту Херсон фарватер йде 
серединою рукава Вільховий Дніпро між островами Малий Потьомкін і Великий 
Потьомкін, де плавання здійснюється по створу світних знаків № 3, і по основному 
руслу річки Дніпро, де плавання забезпечено створами світних знаків № 2 і 1. 

З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  о б л а д н а н н я. Фарватер річки Дніпро від 
гирла річки Рвач до порту Херсон огороджено віхами, світними і несвітними буями, 
розпізнавальними знаками й обладнано створами світних знаків. 

Створні знаки являють собою чорні дерев'яні щити з білою вертикальною 
смугою посередині, укріплені на металевих стовпах. 

Місто Херсон, обласний центр, розкинулось на правому високому березі річки 
Дніпро і примикає безпосередньо до порту Херсон. 

Місто має залізничне й автобусне сполучення з містами України. 
Під час навігації підтримується регулярне морське сполучення з портом Одеса, 

портовим пунктом Очаків і з пунктами, розташованими вверх по річці Дніпро. 
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Р о з д і л  3  
 

ВІД ДНІПРОВСЬКОГО ЛИМАНУ ДО МИСУ ХЕРСОНЕС 
 

Від Дніпровського лиману до мису Херсонес (44°35' N, 33°23' E) берег порізаний 
затоками Тендрівською, Каркінітською і Каламітською; найбільша з них, Каркінітська, 
вдається глибоко в материк. У північній частині району примітних пунктів майже 
немає; у південній частині, на Кримському півострові, добрими орієнтирами є високі 
гори. 

Берег від Дніпровського лиману до вершини Каркінітської затоки низький. Від 
берега тягнеться кілька піщаних кіс, найбільшою з яких є Тендрівська, що стала 
островом, який носить назву Тендрівська Коса. Від вершини Каркінітської затоки до 
мису Херсонес тягнеться переважно високий і обривистий берег Кримського 
півострова. На ENE від мису Херсонес у материк вдається Севастопольська бухта. 

Північна частина берега облямована великою обмілиною з глибинами до 20 м, 
біля південної частини глибини досить значні. На відстані від берега небезпек не 
виявлено, тому плавання вздовж нього не становить особливих труднощів. 

В описуваному районі розташовані порти Скадовськ, Євпаторія, Чорноморськ, 
Севастополь і портові пункти Хорли, Чорноморське, Стерегуще, Міжводне. 

Гідрометеорологічні відомості. В і т е р. З вересня по березень найбільшу 
повторюваність мають північно-східні, північні і східні вітри; середньомісячна 
швидкість вітру становить 5 - 7 м/с. З квітня по серпень переважають вітри західних 
напрямків (від північно-західного до південно-західного); середньомісячна швидкість 
вітру – 4 - 5 м/с. 

Незважаючи на перевагу слабких вітрів, кількість днів зі швидкістю вітру 15 м/с 
і більше протягом року досить велика (13 - 44). Найбільша кількість днів з таким вітром 
відмічається в районі порту Севастополь. Вітер зі швидкістю до 40 м/с спостерігається 
в районі острова Тендрівська Коса і порту Севастополь. 

З жовтня по квітень середня кількість днів з вітром швидкістю 15 м/с і більше 
становить 1 - 6 на місяць, у січні-лютому кількість днів з таким вітром в окремі роки 
може досягати 12 - 13. З травня по вересень вона не перевищує 3 дні, хоч в окремі роки 
буває 8 днів. 

З травня по жовтень добре розвинуті бризи. 
Режим вітру на даній ділянці має ряд особливостей. При штормах східних 

напрямків вітер досягає великої сили в районі порту Євпаторія й озера Донузлав. У цей 
час від річки Бельбек до Балаклавської бухти зберігається зона затишку, яка іноді 
звужується й охоплює тільки Севастопольську бухту. Зона затишку порушується при 
зміні напрямку вітру на північно-східний або південно-східний. 

У районі від мису Херсонес до Севастопольської бухти іноді виникають стійкі 
південно-східні вітри, які супроводжуються підвищенням температури повітря, – фени. 

Т у м а н и. На описуваній ділянці кількість днів з туманом у холодний період 
(листопад-березень) зменшується з 37 днів на півночі до 10 на півдні. У районі порту 
Євпаторія максимальна кількість днів із туманом може досягати 37. 

У теплий період (квітень-жовтень) уздовж всього узбережжя кількість днів з 
туманом майже однакова – 8 - 11 днів, трохи більше в районі порту Євпаторія – 17 днів, 
де максимум може становити 29 і переважно припадати на квітень-травень, коли туман, 
що утворюється в морі, виноситься на узбережжя. Найчастіше морські тумани 
спостерігаються в районі мисів Тарханкут і Херсонес. 

У холодний період у результаті адвекції холодного повітря з берега на значно 
теплішу поверхню моря виникає туман, відомий під назвою «парування моря». 
Найчастіше такий туман утворюється на півдні. Висота такого туману невелика, але 
видимість при ньому може знижуватися до 100 м. 
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Х м а р н і с т ь. Особливістю описуваного району є те, що в зимовий час тут 
відзначається найбільша середня хмарність на Чорному морі (8 балів). На мисах 
холодної пори року, і особливо навесні, хмарність більша, ніж на рівних ділянках 
узбережжя або в затоках і бухтах. Улітку, коли бриз добре виражений, середня 
хмарність порівняно мала (3 бали), що теж є особливістю даного району. 

Максимальна повторюваність хмурої погоди (хмарність 8 - 10 балів) 
відмічається в грудні-лютому, мінімальна – у липні-серпні. 

Влітку спостерігається в середньому 8 - 16 ясних днів (хмарність 0 - 2 бали) на 
місяць і всього 1 - 4 хмурих; зимою – 15 - 20 хмурих днів на місяць і 1 - 2 ясних. 

О п а д и. У даному районі опадів випадає небагато, річна кількість їх на 
узбережжі становить 275 - 380 мм, у морі – 170 - 180 мм. За рік буває до 110 днів з 
опадами, але на мисах і на косах, що далеко виступають у море, їх лише 80 - 90. 
Максимальна кількість днів з опадами припадає на зимовий період.  

Райони з особливим режимом плавання.  Біля описуваного берега є райони з 
особливим режимом плавання, зокрема райони, тимчасово заборонені і небезпечні для 
плавання; райони, небезпечні в навігаційному відношенні; райони, яких слід уникати; 
райони, тимчасово небезпечні і заборонені для зупинки і постановки на якір, ловлі риби 
придонними знаряддями лову, здійснення підводних і днопоглиблювальних робіт, 
придонного тралення, підводних вибухів і плавання з попущеним якір-ланцюгом; 
полігони постановки навчальних мін; райони з науковим устаткуванням і райони 
підводних перешкод (пристрої, затоплені для потреб рибництва). Деякі з цих районів 
огороджуються світними і несвітними буями та віхами. На деяких перешкодах 
(бурових вишках, платформах) встановлено вогні. 

Координати режимних районів опубліковано в посібнику «Режим плавання 
суден у водах України Чорного та Азовського морів» № 402, 2002 р. 

Попередження. Як правило, між береговою лінією та ізобатою 30 м 
обладнуються плантації для вирощування мідій. Деякі з них огороджуються 
спеціальними буями і віхами.  

 

ТЕНДРІВСЬКА ЗАТОКА 
Тендрівська затока знаходиться на південь від Дніпровського лиману. Вхід у 

затоку міститься між північно-західним краєм Кінбурнської коси і північним краєм 
острова Тендрівська Коса. У північно-східний берег Тендрівської затоки вдається 
велика мілководна Ягорлицька затока, відділена від Тендрівської затоки островами 
Довгий і Круглий. 

Північно-західна частина Тендрівської затоки порівняно глибоководна, а 
південно-східна – мілководна і непридатна для плавання. Посередині південно-східної 
частини затоки лежать острови Смолений і Бабин. 

Береги затоки низькі і піщані, густо порослі очеретом і тростиною. 
Від південно-західного берега Кінбурнської коси простягається обмілина, що 

з'єднується з Одеською банкою. На обмілині за 1,9 милі на захід від південного краю 
коси лежить банка (46°26,5' N, 31°40,0' Е) з глибиною 1,8 м. Поблизу коси є кілька 
затонулих суден і підводних перешкод. 

Підводні кабелі. Від північної частини острова Тендрівська Коса прокладено два 
підводних кабелі: один – до смт Чорноморське (46°35' N, 30°57' E), другий – до селища 
Залізний Порт. 

Підводні перешкоди (якорі) лежать у точці 46°30,3' N, 31°33,2' E та за 8 кбт на 
ENE від неї. 
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Острів Тендрівська Коса низовинний, піщаний. Його північний край (46°22' N, 
31°32' E) знаходиться за 12,8 милі на південь від північно-західного краю Кінбурнської 
коси. Острів Тендрівська Коса за 24 милі на ESE від свого північного краю прорізаний 
кількома мілководними проходами. Біля східного берега північної частини острова 
глибини значні, але поблизу нього є небезпеки. За 9 миль на SSE від північного краю 
острова Тендрівська Коса в затоку виступає коса Білі Кучугури. На східному березі 
північної частини острова Тендрівська Коса розташоване напівзруйноване селище.  

 
 
Світний знак Тендрівський північний (46°21,9′ N, 31°32,0′ Е) встановлено 

поблизу північного краю острова Тендрівська Коса. 

 
 
Маяк Тендрівський (46°19,4′ N, 31°30,9′ Е) встановлено на західному березі 

острова Тендрівська Коса за 2,8 милі на південь від її північного краю. При маяку є 
радіомаяк, радіолокаційний маяк-відповідач і звукосигнальна установка. 

 

Острів 
Тендрівська Коса

Кінбурнська 
коса 

Мис Очаківський

Одеська затока 

Мис  
Великий Фонтан 

Сухий лиман 

Світний знак  
Тендрівський північний 

Маяк Тендрівський 

Північно-західна частина Чорного моря. 
З точки 46°13,4' N, 31°15,0' E, шкала 50 миль,  

РЛС «Дон» 
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Створ знаків Південний стенда розмагнічування, встановлений на острові 
Тендрівська Коса за 4,8 милі на SE від її північного краю, призначено для утримання 
суден на курсі розмагнічування; напрямок створу – 2,7° - 182,7°. 

Тендрівська мірна лінія обладнана із західної сторони північної частини острова 
Тендрівська Коса. Мірна лінія має три січних створи знаків. 

Затонуле судно з глибиною над ним 1,1 м лежить поблизу західного берега 
північної частини острова Тендрівська Коса за 4,9 милі на південь від її північного краю.  

Затонулі судна з глибинами над ними 26,2 і 17,2 м лежать, відповідно, за 20,5 милі 
на SSW і за 19,1 милі на південь від північного краю острова Тендрівська Коса. 

Буї огороджують затонулі судна з глибинами над ними 1,1 і 1,6 м. 
Б у й, що огороджує затонуле судно з глибиною над ним 1,1 м, виставляється за 

5 миль на південь від північного краю острова Тендрівська Коса. 
Світний знак Тендрівський південний (46°15,9′ N, 31°34,1′ Е) встановлено на 

острові Тендрівська Коса за 6,5 милі на SSE від його північного краю. 
Світний знак Білі Кучугури (46°14,9' N, 31°39,7′ Е) встановлено за 9 кбт на захід 

від краю коси Білі Кучугури. 
Затонуле судно з глибиною над ним 1,6 м лежить за 3,6 милі на WSW від краю 

коси Білі Кучугури. 
Б у й, що виставляється за 3,7 милі на WSW від коси Білі Кучугури, огороджує 

затонуле судно. 
Тендрівську групу радіолокаційних відбивачів установлено на о. Тендрівська 

Коса за 7,8 милі на ESE від краю коси Білі Кучугури. 
Світний знак Тендрівський Залізний (46°09,8′ N, 32°04,4′ Е) встановлено на 

острові Тендрівська Коса за 6,8 милі на WNW від його основи. Зруйнований. 
Небезпеки. Східний берег північної частини острова Тендрівська Коса 

облямований обмілиною завширшки до 1 милі з глибинами до 10 м. 
На відстані до 3,7 милі від цього берега лежать підводні перешкоди і затонулі 

судна. 
Б у й, що огороджує затонуле судно з глибиною над ним 4,3 м, виставляється за 

5,5 милі на SE від північного краю острова Тендрівська Коса. 
Пліт, що огороджується з півночі віхою, виставляється в центрі району 

підводних перешкод (пристроїв, затоплених для потреб рибництва) за 5,4 милі на схід 
від північного краю острова Тендрівська Коса. 

Ягорлицька затока обмежена з півночі Кінбурнською косою, а з півдня – 
півостровом Ягорлицький Кут. Береги затоки низькі і місцями порізані. На вході до неї 
лежить група островів, найбільшими з яких є острови Довгий і Круглий. У вершині 
затоки поблизу берега лежать острови Великий і Кінський. Глибини в затоці 
переважно до 5 м. На північно-західному березі Ягорлицької затоки розкинулось 
селище Покровка. На березі вершини затоки знаходиться селище Іванівка з примітною 
церквою. 

Попередження. В Ягорлицькій затоці є кілька затонулих суден і підводних 
перешкод. 

Знак Покровський встановлено на північно-західному березі Ягорлицької затоки 
біля селища Покровка. 

Знак Ягорлицький встановлено на південному краю острова Довгий; 
зруйнований. 

Півострів Ягорлицький Кут низовинний, але місцями на ньому піднімаються 
кургани; береги його дуже порізані. Західніше півострова лежать острови Ягорлицькі, 
або Єгипетські, та острів Орлів, а південніше – острови Сибірські. Від південно-
західного краю півострова виступає коса Єгипетська Стрілка. 

Затонуле судно з глибиною над ним 3,4 м лежить за 2,4 милі на NW від мису 
Середній, західного краю півострова Ягорлицький Кут. 
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Якірні місця. У Тендрівській затоці судна можуть сховатися від усіх вітрів, 
крім північно-західного, але і цей вітер не викликає тут сильного хвилювання. Краще 
якірне місце знаходиться за 3,2 милі на SSE від північного краю острова 
Тендрівська Коса. Глибини на якірному місці близько 13 м; ґрунт – мул з великою 
черепашкою. 

Можна ставати на якір і ближче до берега, остерігаючись підводних 
перешкод, але глибини в напрямку берега різко зменшуються. Заходити південніше 
паралелі маяка Тендрівський не рекомендується, хоч глибини тут зменшуються 
поступово. 

При вітрах від N і NW малі судна можуть відстоюватися на якорі на схід від 
острова Довгий. Слід мати на увазі, що при вітрі від NW утворюється колова течія, 
що може розвернути судно бортом до вітру. 

 

КАРКІНІТСЬКА ЗАТОКА 
Каркінітська затока вдається в берег між островом Тендрівська Коса і 

Тарханкутським півостровом. Вершина Каркінітської затоки відділена від затоки 
Сиваш вузьким Перекопським перешийком, який з'єднує Кримський півострів з 
материком. 

Західна частина північного берега Каркінітської затоки низька, а східна – 
місцями висока і обривиста. Південний берег затоки переважно високий і 
обривистий. 

Каркінітська затока поділена Бакальською банкою і Джарилгацькою косою 
на дві частини: західну і східну. У західній малопорізаній частині затоки глибини 
сягають 38 м. Східна частина затоки мілководна і багата на небезпеки, береги її 
дуже порізані затоками і бухтами. Від берегів виступає багато низьких піщаних кіс. 

Вхід у східну частину затоки знаходиться між островом Джарилгач і 
Бакальською банкою; глибини на вході становлять 6,2 - 13 м. 

У східній частині Каркінітської затоки між північним берегом і 
Джарилгацькою косою розташована Джарилгацька затока. 

Північний берег західної частини Каркінітської затоки утворено островом 
Тендрівська Коса, берегом материка між цим островом і Джарилгацькою косою та 
власне Джарилгацькою косою. Цей берег переважно низький, біля нього досить 
значні глибини, і поблизу нього небезпек не виявлено. Берег облямований піщаним 
пляжем. 

Орієнтирами під час плавання вздовж цього берега можуть бути селища 
Залізний Порт, Круглоозерка (46°08′ N, 32°24′ Е) і смт Лазурне. 

Підводна перешкода (предмети, затоплені для потреб рибництва) 
знаходиться за 8,6 милі на SSW від північного краю острова Тендрівська Коса. Вона 
огороджується буями. 

Селище Залізний Порт примітне, розташоване за 3 милі на ESE від основи 
острова Тендрівська Коса. Орієнтиром є червона багатоповерхова пірамідальна 
будівля із квадратною надбудовою. Навпроти селища наявні буни, призначені для 
укріплення берега. 

Вогонь Залізний Порт (46°06,9′ N, 32°18,5′ Е) встановлено у східній частині 
селища Залізний Порт. 

Селище міського типу Лазурне примітне, розташоване на північному березі 
затоки за 9 миль на ESE від селища Залізний Порт. У смт Лазурне примітними є у 
східній частині – циліндрична водонапірна башта, група п'ятиповерхових будинків і 
труба котельні; у західній – характерна споруда ажурної металевої водонапірної 
башти. 

Затонуле судно з глибиною над ним 29 м лежить за 43,7 милі на SE від 
північного краю острова Тендрівська Коса. 
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Підводна перешкода з глибиною над нею 32 м розташована за 45,7 милі на 
SE від північного краю острова Тендрівська Коса. 

Світний знак Софіївський (46°04,2′ N, 32°31,8′ Е) встановлено на 
північному березі Каркінітської затоки в смт Лазурне поблизу основи 
Джарилгацької коси. 

Джарилгацька коса тягнеться на схід від ділянки берега, на якому 
встановлено світний знак Софіївський. При підході до коси з півдня з невеликої 
відстані примітний білий піщаний пляж. 

Західна частина коси дуже вузька, у ній є кілька вимоїн; східна, широка 
частина коси, називається островом Джарилгач. У північній частині острова 
Джарилгач примітна водонапірна башта, висота якої 9,7 м. Цей острів облямований 
обмілиною з глибинами до 5 м. Обмілина з півночі огороджується світними буями, що 
виставляються за 3 кбт на південь від рекомендованого шляху, який веде до підхідного 
каналу порту Скадовськ. 

Острів Джарилгач оголошено державним заповідником – тут гніздяться 
водоплавні птахи. 

Світний знак Красний (46°01,8' N, 32°46,2' Е) встановлено в західній частині 
острова Джарилгач. 

Маяк Джарилгацький (46°00,8' N, 33°03,9' Е) 
встановлено за 6,8 кбт на захід від мису Джарилгацький.  

 Світний буй мису Джарилгацький південний 
виставляється за 6,3 кбт на SE від мису Джарилгацький. 

Джарилгацький світний буй північний 
виставляється за 2,1 милі на N від мису Джарилгацький. 

Банка з глибиною 6,2 м лежить за 2,4 милі на 
південь від мису Джарилгацький. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 8,2 м 
знаходиться за 1,9 милі на WSW від мису 
Джарилгацький. 

Східна частина Каркінітської затоки 
мілководна; глибини тут до 10 м. Винятком є район, 
розташований на SE від мису Джарилгацький, де 
глибини перевищують 10 м. 

Північний берег східної частини Каркінітської 
затоки простягається на 45 миль. Цей берег місцями 
високий і дуже порізаний; у нього вдаються затоки 
Каржинська, Каланчацька, Широка і Перекопська. 

Між північним берегом східної частини затоки і Джарилгацькою косою 
знаходиться Джарилгацька затока. Від північного берега острова Джарилгач 
виступають коси Синя, Глибока, Мілка і Дурилова. Джарилгацька затока судноплавна 
тільки у східній частині до порту Скадовськ; західна частина затоки, яка називається 
Джарилгацькою бухтою, мілководна. Південний і північний береги східної частини 
Джарилгацької затоки облямовані обмілинами з глибинами до 5 м. За 8 кбт на північ 
від мису Джарилгацький лежить банка з глибиною 1,8 м. 

На південь від Каланчацької затоки лежить острів Каланчак, на SE від якого 
простягається обмілина Каланчацька. Каланчацька і Перекопська затоки розділені 
півостровом Домузгла, від якого з західної сторони виступають півострови Карадай та 
Гіркий Кут, або Хорлівський, а зі східної сторони – коси Чурюмська і Мала. Біля 
півострова Гіркий Кут розташовано портовий пункт Хорли. За 6,2 милі на південь від 
цього півострова лежить банка Чурюмська. 

На схід і південь від мису Картказак (45°57' N, 33°37' Е) у материк вдається 
затока. Від цієї затоки на WSW до Бакальської коси тягнеться низький південний берег 

Маяк Джарилгацький 
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східної частини Каркінітської затоки. Біля східної частини цього берега лежать 
Лебедячі острови. На схід від Бакальської коси в берег вдається Бакальська бухта. 

Влітку у східній частині Каркінітської затоки розпізнаванню берега дуже 
заважають міражі. Найбільше викривлення предметів спостерігається при безхмарному 
небі опівдні. 

Примітні пункти. На північному березі Джарилгацької затоки примітними є 
будівлі селища Лиманське; телевізійна щогла та інші споруди у порту Скадовськ, а 
також східний край півострова Гіркий Кут з обривами жовтого кольору, які можна 
побачити з відстані до 8 миль. 

Попередження. По всій акваторії східної частини Каркінітської затоки 
виставляється наукове устаткування для дослідження живих організмів (підводні 
металеві конструкції, ставні неводи та ін.), яке огороджується буями, з'єднаними між 
собою тросами, жердинами і плотами. Взимку наукове устаткування опускається на 
ґрунт. 

Пірс завдовжки 65 м і завширшки 5,4 м споруджено біля західного берега коси 
Глибока, що виступає від північного берега острова Джарилгач. 

 

СКАДОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
Порт Скадовськ (46°06' N, 32°55' Е), розташовано у Джарилгацькій затоці. Він 

відкритий для плавання іноземних суден і включає в себе ківш та зовнішній рейд. Порт 
Скадовськ здійснює переважно вантажопасажирські та автопоромні перевезення на 
турецькому напрямку. Порт приймає судна з осадкою до 5 м, ширина яких 20 м, і 
довжина 130 м; порт розрахований на одночасну обробку 4 суден типу «ро-ро», балкера 
дедвейтом 3 тис. т, універсального судна дедвейтом 2 тис. т і танкера (нафтоналивні 
причали знаходяться в стадії реконструкції). 

В адміністративному відношенні порту Скадовськ підпорядковано портовий 
пункт Хорли (46°05' N, 33°18' Е). 

Адреса. Скадовський морський торговельний порт, вул. Пролетарська, 2, 
м. Скадовськ, Херсонська область, 75700, Україна. 

Контакти і телефони:  
Код міста - 05537 
Начальник порту - 52074, факс 24590. 
Перший заст. нач. порту, головний інженер - 52137. 
Портонагляд - 52507. 
Капітан порту - 52570. 
Митниця - 54542, 54440. 
Черговий диспетчер - 52507. 
Прикордонний контроль - 53176. 
СКВ - 53006. 
До порту веде підхідний канал. 
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Схема підходу до порту Скадовськ 

 
П р и м і т н і  п у н к т и. При підході до порту орієнтирами є телевізійна щогла 

заввишки 89 м, водонапірна башта і цегляна труба консервного заводу заввишки 47,1 м. 
 

 
Загальний вигляд порту Скадовськ 

Акваторія порту Скадовськ являє собою ківш, вхід у який огороджено двома 
дамбами. Глибина в середній частині акваторії – 5,7 - 6,7 м. Акваторією порту 
Скадовськ є водний простір, межі якого проходять на сході від точки 46°06'29" N, 
32°55'12" Е до точки 46°02'50" N, 32°06'36" Е; на заході – від точки 46°06'30" N, 
32°54'36" Е до точки 46°05'54" N, 32°53'57" Е; далі вздовж північної і західної меж 
якірного місця № 371 до точки 46°04'12" N, 32°53'24" Е. З цієї точки межа проходить до 
точки 46°02'19" N, 32°56'12" Е. На півночі і південному сході межею акваторії є 
берегова лінія. Довжина підхідного каналу порту становить 1,2 милі, ширина – 50 м. 
Порт відкритий для заходу суден цілий рік. Межі порту показано на картах. 

Телещогла Скадовський створ світних
знаків 
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Схема акваторії порту Скадовськ 

Л о ц м а н с ь к а  с л у ж б а. Лоцманське проведення суден, що йдуть 
підхідним каналом, і швартувальні роботи в порту з лоцманом є обов'язковими і 
здійснюються цілодобово в порядку черговості прибуття суден. 

Звільняються від лоцманського проведення місцеві судна валовою місткістю до 
500 реєстр. т, довжина яких не більше 50 м і осадка до 3,5 м, а також судна, капітани 
яких отримують разовий дозвіл капітана порту на прохід без лоцмана. Капітани суден 
повинні подати заявку капітану порту Скадовськ за 24 години до підходу до маяка 
Джарилгацький з наступним уточненням її за 6 годин. Лоцман зустрічає судна в районі 
світного буя осьового (46°04,6'N, 32°54,2'Е); у льодову кампанію – у районі 
Джарилгацького маяка. 

Б у к с и р н е  з а б е з п е ч е н н я. Заявки на буксири подає капітан судна по 
УКХ диспетчеру порту не пізніше ніж за 3 години до початку буксирування. 

П о р т о в і  з а с о б и  й  у с т а т к у в а н н я. Порт у своєму розпорядженні 
має буксири, сміттєзбирач і перевантажувальні засоби; всі причали механізовано. 

П р и ч а л и.  У порту є п'ять причалів. На південь від причалу № 1 
швартуються рибальські судна і пасажирські катери з осадкою до 1,7 м. На захід від 
входу в ківш залишилися палі від платформ, до яких швартуються дебаркадери. 
Довжина причальної лінії становить 949,6 м, у робочому стані знаходиться 536 м. 

 
Номери  
причалів Спеціалізація Довжина причалу,  

м 
Проектна  
глибина, м 

1 універсально-вантажний 294 4,5 
2 універсально-вантажний 95 4,5 
3 універсально-вантажний 156,6 4,5 
4 допоміжний 294 4 
5 універсально-вантажний 110 2,8 
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П о с т а ч а н н я. У порту можна одержати в обмеженій кількості рідке паливо, 
воду і продовольство. Воду підведено до причалів. 

П о р т о в і  п р а в и л а.  Копію чинних портових правил мореплавцям слід 
отримати в адміністрації порту. 

П і д х і д  і  в і д х і д  с у д е н.  Без дозволу інспекції портонагляду (ІДПН) 
будь-яким суднам заходити у порт заборонено. До отримання дозволу на вхід і 
прийняття на борт лоцмана судна стають на якір на зовнішньому рейді порту. Заявки на 
вихід суден з порту, на лоцмана і на буксири подаються диспетчеру порту або в ІДПН 
за три години до наміченого відходу. Заявка на криголамне забезпечення повинна 
подаватися капітаном судна капітану порту за 24 години до прибуття в порт.  

Р е ж и м  п л а в а н н я.  Рух підхідним каналом порту односторонній. Вхід і 
вихід суден з порту здійснюється цілодобово. При обмеженій видимості до 2 кбт, при 
вітрі 14 м/с і більше вхід і вихід суден, а також перешвартування заборонено. Для суден 
типу «ро-ро», автопоромів і суден, довжина яких понад 100 м, вхід (вихід) у порт (з 
порту) забороняються при силі вітру 10 м/с. У портових водах швидкість суден 
місткістю від 500 реєстр. т і більше не повинна перевищувати 4,5 вузла, місткістю до 
500 реєстр. т – 6 вузлів. Швидкість суден при вході і виході з гавані порту не повинна 
перевищувати 3 вузли. 

Б у н к е р у в а н н я  с у д е н.  Бункерування суден рідким паливом 
здійснюється при наявності дозволу Держінспекції з охорони Чорного моря. 
Бункерування на рейді при хвилюванні моря понад 3 бали і силі вітру більше 15 м/с 
забороняється. 

С а н і т а р н о - к а р а н т и н н а  с л у ж б а. Санітарний огляд суден 
здійснюється у порту Скадовськ. У порту є КПП, митна служба, станція карантину 
рослин, служби ветеринарного і прикордонного контролю, які працюють цілодобово. 

С и г н а л и. У разі необхідності на сигнальній щоглі, що розміщена північніше 
ковша порту Скадовськ, піднімаються сигнали про заборону входу або виходу суден. 
Виконання вимог сигналів є обов'язковим для всіх суден. 

Р а д і о з в ' я з о к. У порту цілодобово працюють УКХ радіостанції. 

Назва абонента Позивний Канал  
виклику 

Канал  
робочий 

Диспетчер порту Скадовськ-радіо-1 16 14 
ІДПН Геркулес-2 16 12 

При плаванні на акваторії порту всі судна зобов'язані мати справні УКХ 
радіостанції і нести вахту на каналі 16. 

Підхідний канал порту Скадовськ має 
напрямок 191,4° - 11,4°; довжина його становить 
1,2 милі, ширина – 50 м. Канал прорито через 
обмілину з глибинами до 5 м, веде він до входу у 
ківш. Бровки каналу огороджуються світними і 
несвітними буями. На зимовий період огородження 
лівої сторони знімається. 

Скадовський створ світних знаків, 
встановлений на північному березі порту Скадовськ, 
веде по осі підхідного каналу. Напрямок створу – 
191,4° - 11,4°. 

Ківш порту Скадовськ, обладнаний біля 
північного берега Джарилгацької затоки за 9 миль на 
NW від мису Джарилгацький, є доступним для суден, 
довжина яких не більше 120 м і ширина 15 м. По 
кутах ковша встановлено опори з прожекторами. У 
західній частині ковша між причалами № 1 і 2 

Скадовский створ 
светящих знаков 

Скадовський створ 
світних знаків 

Вхідний 
створ 

Скадовский створ 
светящих знаков 

Скадовський створ 
світних знаків 
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знаходиться затон. Вхід у ківш захищений східним молом. На захід від входу в ківш 
ведуться гідротехнічні роботи. 

Місто Скадовськ розташоване на північ від порту Скадовськ. Там є лікарня й 
амбулаторія. Налагоджено автобусне і повітряне сполучення з містом Херсон. 

Район звалища ґрунту № 914 розташований за 1,7 милі на WSW від порту 
Скадовськ. У районі звалища ґрунту глибини можуть бути меншими від показаних на 
карті. 

Район якірних місць № 371 для суден, що очікують на вхід у порт Скадовськ, 
знаходиться за 8 кбт на SW від цього порту на зовнішньому рейді. Цей район 
захищений від вітрів усіх напрямків, крім східного. Глибини тут становлять 4 - 8 м; 
ґрунт – сірий мул і черепашка – якорі тримає добре. 

Район № 372 призначено для суден, що очікують заходу в порт Скадовськ. Він 
відкритий західним і південно-східним вітрам. Під час льодової кампанії всі судна, які 
прямують у порт Скадовськ, очікуючи лоцмана і дозволу на вхід у порт, стають на 
якірне місце № 372. Кидати якір у якірному місці № 371 у період льодової кампанії 
можна тільки з дозволу капітана порту. 

Світний знак Кумбатин (46°07,7' N, 33°07,6' Е) встановлено на північному 
березі східної частини Каркінітської затоки за 5 кбт на WNW від мису Кумбатин 
(46°08' N, 33°08' Е). 

Обмілина Каланчацька тягнеться на 4 милі на SE від острова Каланчак 
(46°05' N, 33°12' Е). Обмілина місцями висихає; крім того, на ній лежать два піщаних 
острівці. 

Підводна перешкода (рефулерна труба) знаходиться за 2,4 милі на WSW від 
південного краю острова Каланчак. 

Банка Чурюмська з найменшою глибиною 0,6 м лежить за 7,8 милі на SSE від 
острова Каланчак.  

Портовий пункт Хорли розташовано біля південної підвищеної частини 
півострова Гіркий Кут. Портовий пункт доступний для суден, довжина яких до 140 м і 
ширина до 15 м, а осадка не більше 4,5 м; такі судна можуть заходити в нього за 
сприятливої погоди. 

Портовий пункт складається із внутрішнього і зовнішнього рейдів. Біля берега 
обладнано причали № 1 - 3. Поблизу причалу № 1 розташовано катерний пірс, біля 
південно-західного краю якого знаходиться підводна паля з глибиною над нею 0,4 м. 
Причали не захищені від вітру і хвилювання зі сходу і півдня. 

М е ж і  п о р т о в о г о  п у н к т у  показано на картах. 
Л о ц м а н с ь к е  п р о в е д е н н я.  Лоцманське проведення суден підхідним 

каналом і швартувальні роботи на акваторії портового пункту з лоцманом є 
обов'язковими і здійснюються цілодобово в порядку черговості прибуття суден. 

Звільняються від лоцманського проведення місцеві судна з осадкою не більше 
2,6 м, судна валовою місткістю до 500 реєстр. т, а також судна, капітани яких 
отримують дозвіл капітана порту на прохід без лоцмана. Лоцман зустрічає судна в 
районі Хорлівського буя № 1. Правила виклику лоцмана ті ж, що й у порту Скадовськ. 

У випадку, коли через негоду неможливо прийняти лоцмана в районі 
Хорлівського буя № 1, проведення здійснюється за лоцманським ботом методом 
лідирування. 

П о с т а ч а н н я. У портовому пункті Хорли можна придбати в обмеженій 
кількості продовольство; воду можна прийняти з водопроводу, підведеного до 
причалів. 

З в ' я з о к. У портовому пункті Хорли є УКХ радіостанція, що працює 
цілодобово. 

П о р т о в і  п р а в и л а. На портовий пункт Хорли поширюються Обов'язкові 
постанови по морському торговельному порту Скадовськ. 
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Хорлівський канал, що веде в портовий пункт Хорли, складається з двох частин – 
морської і портової. 

Бровки Хорлівського каналу огороджуються несвітними буями.  
Морська частина каналу завширшки 140 м пролягає на південь від обмілини 

Каланчацька; вона призначена для проходження суден із зовнішнього рейду на 
внутрішній. Ця частина каналу складається з двох колін – західного і східного. 

Вхід у канал починається за 5,8 милі на схід від мису Джарилгацький. 
Під час руху морською частиною каналу суден з великою осадкою судна з осадкою 

до 3 м зобов'язані йти за бровкою каналу, беручи до уваги навігаційну обстановку. 
П о р т о в у  ч а с т и н у  к а н а л у  завдовжки 1,9 милі і завширшки 30 м 

проритo у прибережній обмілині з глибинами до 5 м, яка облямовує півострів Гіркий Кут; 
вона призначена для проходження суден із внутрішнього рейду у портовий пункт Хорли. 

Б а н к а  з глибиною 1,9 м лежить біля східної бровки каналу за 3,5 кбт на 
південь від південного краю причалу № 3. 

Хорлівський створ світних знаків, установлених у портовому пункті Хорли, 
веде по портовій частині Хорлівського каналу. Вогні створних знаків погашено. 

Район якірних місць № 373 розташований за 1 милю на SSW від південної 
частини півострова Гіркий Кут. 

Район звалища ґрунту № 915 знаходиться за 5,5 кбт на SW від портового 
пункту Хорли. 

Селище Хорли розкинулось на високому березі північніше портового пункту. У 
селищі розташовано управління портового пункту, елеватор і лікарню. 

Світний знак Наумова (46°03´N, 33°24´Е) встановлено на південно-західному 
березі півострова Домузгла. Світний знак зруйнований. 

Селище Портове знаходиться на низькому піщаному південному березі 
Каркінітської затоки біля мису Лебедячий (45°51' N, 33°30' E). У селищі примітний 
собор колишнього Сари-Булатського монастиря; верхня частина собору зруйнована. 

Район якірних місць № 374 знаходиться за 6 кбт на NW від мису Лебедячий. 
Координати районів зазначено у посібнику «Режим плавання суден у водах України 
Чорного та Азовського морів» № 402, 2002 р. 

Бакальська бухта знаходиться зі східної сторони Бакальської коси (45°47' N, 
33°10' E). Бухта добре захищена від західних і південних вітрів; північний вітер 
спричиняє у ній хвилювання. 

У бухту ведуть два проходи – північний і 
південний. Північний прохід огинає Бакальську банку з 
півночі і йде далі між цією банкою і банкою Чурюмська. 
Південний прохід, доступний для малих суден, веде 
через Бакальську банку. 

На березі вершини бухти розкинулося селище 
Стерегуще. 

На широкій основі Бакальської коси знаходиться 
солоне озеро Бакальське. 

Світний знак Аврора встановлено на березі 
вершини Бакальської бухти східніше селища Стерегуще. 
Світний знак зруйнований.  

 Світний знак Бакальський (45°48,2' N, 33°10,5' Е) 
встановлено за 3 кбт на WSW від мису Піщаний, краю 
Бакальської коси. Вогонь знака погашений. 

Портовий пункт Стерегуще, приписаний до 
порту Євпаторія, обладнано у селищі Стерегуще. На 
східній і західній околицях селища знаходяться примітні 
водонапірні башти.  

Світний знак Бакальський
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Бакальська банка тягнеться від краю Бакальської коси приблизно на 10 миль 
на північ; найменша глибина на банці – 2 м. У південній частині Бакальської банки за 
2,5 милі на північ від мису Піщаний знаходиться південний прохід, що веде в 
Бакальську бухту; глибини в проході – 4,6 - 6 м. 

Затонуле судно з глибиною над ним 0,1 м лежить у південній частині банки 
за 2 милі на NNW від краю Бакальської коси. 

Південний берег західної частини Каркінітської затоки в міру віддалення від 
Бакальської коси на SW стає кам'янистим. У глиб материка місцевість підвищується. 
На цій ділянці в берег вдаються три бухти – Ярилгацька, Вузька і Караджинська. 
Глибини вздовж всього берега є значними. 

У напрямку до Ярилгацької бухти берег поступово знижується. Спочатку він 
червонуватий, а біля самої бухти стає білуватим. Від Ярилгацької бухти до мису 
Прибійний берег скелястий, посічений ярами. Біля мису Прибійний берег знову 
набуває червонуватого відтінку. 

З північно-західних напрямків від бухти 
Вузька до мису Прибійний берег відкривається з 
25 миль у вигляді синюватої смуги. В міру 
наближення до берега з’являються скелі мису 
Прибійний, сам мис і берег, що простягається від 
нього до мису Тарханкут. Незабаром після цього 
відкривається маяк Тарханкутський. Мис 
Тарханкут видно лише з близької відстані. 

Світний знак Ісайчева (45°41,5' N, 
33°02,6' Е) встановлено за 9 миль на SW від краю 
Бакальської коси. 

Ярилгацька бухта вдається в берег між 
мисом Чорний (45°35' N, 32°49' Е) і мисом, що 
знаходиться за 1,8 милі на SW від нього. Береги 
бухти низькі та піщані. 

Глибини на вході в бухту – 12 - 14 м. 
Береги бухти облямовані обмілинами з 
глибинами до 5 м, небезпек, що лежать окремо, 
поблизу них не виявлено. 

На північно-східному березі бухти 
Ярилгацька розташоване селище Міжводне. 

Портовий пункт Міжводне обладнано 
біля селища Міжводне.  

Світний знак мису Чорний (45°35,1' N, 
32°49,4' Е) встановлено за 1,2 кбт на NNE від 
мису Чорний. 

Ярилгацький створ світних знаків, 
обладнаний на східному березі Ярилгацької 
бухти за 1,3 милі на SE від мису Чорний, веде до 
рейдового причалу. Напрямок створу 88.6° - 
268.6°. 

Створ знаків Ярилгацької бухти 
підхідний, встановлений на південному березі 
Ярилгацької бухти за 1,6 милі на південь від мису 
Чорний, веде в Ярилгацьку бухту (напрямок 
створу 138° - 318°). Світний знак мису Чорний 

Світний знак Ісайчева 
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Обмілина, кам'яниста, з глибинами до 5 м простягається на 4 кбт на SW від 
мису Чорний. 

Рейдовий причал, що являє собою платформу, обладнано біля східного берега 
бухти за 1,1 милі на SE від мису Чорний. Від берега до рейдового причалу прокладено 
підводний нафтопровід. 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ ЧОРНОМОРСЬК 
Порт Чорноморськ обладнано у південно-західній частині Ярилгацької бухти 

біля північно-західного берега озера Панське, відділеного від Ярилгацької бухти 
піщаними косами Західною і Східною. Від країв цих кіс назустріч один одному 
виступають два моли – західний і східний; відстань між краями молів становить 116 м. 
На північ від країв Західної і Східної кіс виступають, відповідно, Західна і Східна 
дамби. 

Причальна лінія порту починається від основи Західної коси і на даний час має 
довжину близько 1 км. 

Порт Чорноморськ є спеціалізованим портом нафтовиків і належить 
Державному виробничому підприємству (далі – ДВП) «Чорноморнафтогаз». Порт є 
виробничою базою підприємства і призначений для базування його технологічного 
флоту та для виконання комплексу операцій із забезпечення розвідки та розробки 
нафтогазових родовищ на шельфі Чорного й Азовського морів. 

У порту ведуться гідротехнічні і днопоглиблювальні роботи. Порт має два 
рейди – внутрішній і зовнішній. 

В озері Панське наявні численні палі. 
П і д в о д н и й  к а б е л ь  перетинає вхід у порт між краями Західної і 

Східної кіс. 
Попередження. 1. При проходженні каналом необхідно строго притримуватися 

його осі. 
2. Через відсутність захисних споруд зі сторони моря канал заноситься і 

глибини в ньому можуть змінюватися. 
3. У зв'язку з реконструкцією знаків створу озера Панське мореплавцям 

тимчасово рекомендується заходити в порт і виходити з порту тільки у світлий час 
доби. 

Передній світний знак  
Ярилгацького створу 

Задній світний знак  
Ярилгацького створу 
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4. Порт Чорноморськ є закритим для заходу іноземних і вітчизняних суден, що не 
належать підприємству «Чорноморнафтогаз», з метою бункерування, отримання 
постачання, агентування і перевалки, навантаження, вивантаження і зберігання вантажів.  

Захід у порт сторонніх суден допускається у виняткових випадках (аварія, форс-
мажорні обставини) тільки з дозволу керівництва ДВП «Чорноморнафтогаз» і при 
дотриманні вимог Обов'язкових постанов по спеціалізованому морському порту 
Чорноморськ. 

Знак Західної дамби встановлено на краю Західної дамби. 
Знак Східної дамби встановлено на краю Східної дамби. 
Підхідний канал озера Панське має напрямок 183° - 3°; довжина його становить 

5 кбт, ширина – 60 м. Канал поглиблено до 8,1 м (1993 р.). Канал огороджується буями 
і віхами, що знімаються на зимовий період. 

Створ знаків озера Панське, встановлених на південному березі озера, веде по 
осі підхідного каналу порту. 

Якірне місце. Судна, що прибули у порт і не отримали дозволу стати до 
причалу, стають на якір за 1,4 милі на захід від мису Чорний; глибина на якірному 
місці становить 17 м, ґрунт – пісок з черепашкою. 

Портові правила. Копію чинних портових правил мореплавцям слід одержати 
в адміністрації порту. 

З огляду на незахищеність зовнішнього рейду від хвилювання з боку моря, 
необхідно вживати заходів з безпеки стоянки судна. 

Затонуле судно з глибиною над ним 21 м лежить за 3,6 милі на WNW від мису 
Чорний. 

Скеля з глибиною 19,8 м знаходиться за 3 милі на WNW від мису Чорний. 
Район № 916 звалища ґрунту розташовано за 7 миль на захід від мису Чорний. 

У цьому районі глибини можуть бути меншими від показаних на картах.  
Світна віха виставляється періодично в центрі району звалища ґрунту. 
Бухта Вузька вдається в берег за 3,8 милі на WSW від Ярилгацької бухти. Бухта 

Вузька може бути схованкою для малих суден при вітрах від ENE через S до W. У ній 
обладнано портовий пункт Чорноморське. У цій же бухті розташовано рибний 
портовий пункт Чорноморське, на який поширюються Обов'язкові постанови по 
Севастопольському морському рибному порту. 

При вході у бухту примітні її червонуваті вхідні скелясті миси, які можна 
розпізнати з 5 миль, і чотиригранна вежа спорткомплексу в селищі міського типу 
Чорноморське, яке розкинулося за 6,5 кбт на SSE від західного вхідного мису бухти. За 
2,3 милі на SE від східного вхідного мису бухти Вузька примітна будівля елеватора, 
висота якої 89,7 м від рівня моря.  

У внутрішній частині бухти південніше вхідних мисів виступають два миси, 
схожі за висотою і будовою на вхідні миси. Береги бухти Вузька позбавлені 
рослинності; у міру просування до її вершини вони поступово стають низькими, 
положистими, з обмілинами. 

Біля західного берега бухти за 3,2 кбт на SSE від її західного вхідного мису 
споруджено мол, а від південного берега за 0,7 кбт на SSE від краю молу виступає пірс. 

Глибина на вході в бухту становить 12 м; до вершини бухти глибини поступово 
зменшуються. Ґрунт посередині входу у бухту нечистий. 

Акваторія, що знаходиться приблизно за 6 кбт на північ від східного вхідного 
мису бухти Вузька, називається зовнішнім рейдом бухти, а акваторія всередині бухти 
за 4 кбт на SSW від її східного вхідного мису – внутрішнім рейдом. 

Камені підводні зустрічаються в межах до 2,2 милі на NE від східного вхідного 
мису бухти Вузька.  

Підводна перешкода лежить за 7 кбт на північ від східного вхідного мису бухти 
Вузька. 
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Передній світний знак 
створу бухти Вузька 

Підводний каналізаційний трубопровід прокладено за 1,1 милі на NE від 
східного вхідного мису бухти Вузька. Глибина над краєм трубопроводу – 20,9 м.  

Небезпеки. Береги бухти Вузька облямовані обмілинами, які значно звужують 
вхід у неї. Крім того, всередині бухти лежать затонулі судна, є підводні перешкоди, 
нечистий ґрунт та інші небезпеки. 

Р и ф  простягається на 2,1 кбт на SSE від західного вхідного мису бухти Вузька. 
Б у й  східний, що огороджує східну кромку обмілини з глибинами до 10 м, 

виставляється за 1,6 кбт на NE від західного вхідного мису бухти Вузька. 
З а т о н у л і  с у д н а  з глибинами над ними 2,1 і 1,2 м лежать, відповідно, за 

0,8 кбт на WSW від східного вхідного мису бухти Вузька та за 1,3 кбт на WSW від 
краю молу, що виступає від західного берега цієї бухти. 

О г о р о д ж у в а л ь н и й  с т в о р. Лінія створу світного знака бухти Вузька з 
чотиригранною вежею спорткомплексу в смт Чорноморське (напрямок створу 199,9° - 
19,9°) проходить на захід від обмілини з глибинами до 5 м, яка облямовує східний 
вхідний мис бухти, і від затонулого судна з глибиною над ним 2,1 м. 

Н е ч и с т и й  ґ р у н т  знаходиться за 5 кбт на S і за 5,9 кбт на SSW від 
східного вхідного мису бухти Вузька. 

 

   

 
Підводні перешкоди лежать за 1 - 2,5 кбт на SE від західного вхідного мису 

бухти Вузька, а також у південно-східній частині цієї бухти. 
Створ світних знаків бухти Вузька, встановлених на південно-східному березі 

бухти Вузька за 5,7 кбт на південь від її східного вхідного мису, веде в цю бухту. 
Напрямок створу 131,5° - 311,5°. 

Світний знак бухти Вузька встановлено на південному березі бухти Вузька за 
5 кбт на SSE від її західного вхідного мису. 

Світний знак встановлено на краю молу за 3,8 кбт на SSE від західного вхідного 
мису бухти Вузька. 

Якірні місця. Район якірних місць № 375 розташований на зовнішньому рейді бухти 
Вузька за 6 кбт на північ від її східного вхідного мису. Глибини тут 19 - 23 м, ґрунт – пісок. 

Район якірних місць № 376 знаходиться на внутрішньому рейді бухти Вузька за 
4 кбт на SSW від її східного вхідного мису. Глибини в районі якірних місць становлять 
4 - 11 м, ґрунт – пісок. 

Світний знак Скелястий (45°30,3′ N, 32°38,8′ Е) встановлено за 2,4 милі на 
WSW від західного вхідного мису бухти Вузька. Погашений. 

Задній світний знак 
створу бухти Вузька 

Світний знак бухти  
Вузька 
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Бухточка Кіпчак вдається в берег за 5 миль на WSW від бухти Вузька. Бухточка 
Кіпчак може бути тимчасовою схованкою для малих суден від вітрів від S і SE. 

Тарханкутська мірна лінія знаходиться в районі бухточки Кіпчак. Вона 
обладнана трьома січними створами. 

Бурові вишки встановлено при вході в Каркінітську затоку в межах до 40 миль 
на WNW від мису Тарханкут. На вишках запалюються вогні.  

Підводні перешкоди. Підводні перешкоди з глибинами над ними 24; 24,2 і 28 м 
знаходяться, відповідно, за 42,5; 39,3 і 30,8 милі на NW від мису Тарханкут. За 29,4 
милі на NW від мису Тарханкут лежить підводна перешкода з глибиною над нею 17 м 
(металеві конструкції, які залишилися після демонтажу платформи, що 
використовували для потреб рибництва). 

Плавучість знаходиться за 17 миль на NNW від мису Тарханкут. 
Підводна перешкода з глибиною над нею 14,6 м лежить за 20,3 милі на WNW 

від мису Тарханкут. З півдня вона огороджується буєм. 
Бурові вишки. Бурові вишки № 7 і 17 встановлено, відповідно, за 26,7 милі на W і за 

35 миль на WSW від мису Тарханкут. Від берега до вишки № 7 прокладено підводний 
газопровід. Між вишками також прокладено підводний газопровід. За 1,8 милі на ESE від 
бурової вишки № 7 встановлено бурову вишку № 23. На вишках запалюються вогні. 

Р е ж и м  п л а в а н н я. Між вишкою № 17 і берегом розташовані райони 
№ 668 і 669, в яких заборонено зупинятися, ставати на якір, ловити рибу придонними 
знаряддями лову, проводити підводні, днопоглиблювальні і підривні роботи, плавати з 
попущеним якір-ланцюгом. 

Підводна перешкода (труба) із протраленою глибиною над нею 1 м лежить за 
3 кбт на NNW від вишки № 7. 

Караджинська бухта вдається в берег за 12 миль на SW від бухти Вузька між 
мисом Прибійний і мисом Тарханкут, який знаходиться за 3 милі на південь від мису 
Прибійний. Глибини посередині входу в бухту – 22 - 24 м; до вершини вони досить 
різко зменшуються. Біля берега вершини бухти поблизу примітного двоповерхового 
будинку є три пірси завдовжки 30, 38 і 74 м. Глибини біля краю пірсів, відповідно, 1,4; 
1,1 і 2,3 м. 

Мис Прибійний – скелястий і обривистий, є північним вхідним мисом 
Караджинської бухти і західним краєм Кримського півострова. На мисі Прибійний 
височить пагорб червонуватого кольору. 

Світний знак Прибійний (45°24,1' N, 32°29,0' Е) встановлено на мисі Прибійний. 
Погашений. 

Мис Тарханкут, південний вхідний мис 
Караджинської бухти, знаходиться за 3 милі на південь 
від мису Прибійний. Мис низький і кам'янистий. 

Маяк Тарханкутський (45°20,8' N, 32°29,8' Е) 
встановлено на мисі Тарханкут. При маяку є радіомаяк і 
звукосигнальна установка. 

Обмілина кам'яниста з глибинами до 5 м 
простягається на 1 милю на WNW від мису Тарханкут. 
Західна кромка цієї обмілини огороджується західною віхою.  

О г о р о д ж у в а л ь н и й  п е л е н г. Пеленг 9° 
на високий обрив мису Прибійний проходить по 
західній кромці цієї обмілини. 

Якірне місце № 377, захищене при вітрах від N до 
SE, розташоване у вершині Караджинської бухти 
ближче до північного берега на глибинах 10 - 14 м; ґрунт 
– пісок. Взимку ця бухта особливо зручна для укриття 
від східних штормових вітрів. Маяк Тарханкутський 
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ВІД КАРКІНІТСЬКОЇ ЗАТОКИ ДО МИСУ ХЕРСОНЕС 

 
Від Каркінітської затоки до середньої частини Каламітської затоки берег 

спочатку високий і обривистий, а потім низький; далі він підвищується і біля 
Севастопольської бухти стає обривистим. Глибини біля берега переважно значні. 

Якірних місць, захищених від вітрів з моря, біля цього берега немає. Винятком є 
озеро Донузлав і Севастопольська бухта, де судна можуть сховатися від вітрів усіх 
напрямків. 

Підводний кабель прокладено від гирла річки Кача (44°43' N, 33°33' Е) у 
західному напрямку. 

Від Каркінітської затоки до Каламітської затоки малопримітний берег 
протяжністю 14,5 милі є високим; далі, поступово знижуючись, він стає піщаним і 
низьким. Глибини біля берега значні, небезпек поблизу нього мало. За 21 милю на схід 
від мису Тарханкут розташований вхід в озеро Донузлав. 

Віха виставляється за 2,8 милі на SSE від мису Тарханкут над затонулим судном 
з глибиною над ним 38,5 м. 

Підводна перешкода (притоплений буй) з глибиною над нею 20 м знаходиться 
за 27 миль на південь від мису Тарханкут. 

Знак Морська (45°19' N, 32°39' Е) встановлено за 6,8 милі 
на ESE від мису Тарханкут.  

Донузлавська мірна лінія, що розташована між мисами 
Тарханкут і Урет, обладнана чотирма січними створами. 

Мис Урет (45°20' N, 32°41' E), високий і обривистий, 
облямований вузькою обмілиною з глибинами до 10 м. Мис 
можна розпізнати за розміщеними на ньому руїнами колишнього 
селища Морське. На NNE від мису є невелика бухта, захищена 
від вітрів від N і NW. Рибалки цю бухту називають Пристань-
Сховище. 

Банки з глибинами 15,6 і 16,6 м лежать, відповідно, за 
1,5 милі на ESE і за 3 милі на SE від мису Урет. 

Визначення девіації магнітних компасів здійснюється на 
девіаційному полігоні, що розташований за 1,5 милі на SE від 
мису Урет. 

Знак Окунівка (45°22,4′ N, 
32°47,5′ Е) встановлено за 5,6 милі на 
ENE від мису Урет.  

Підводна перешкода з глибиною 
над нею 7 м лежить за 2,4 милі на SE від знака Окунівка. 

Озеро Донузлав знаходиться за 13 миль на схід від мису 
Урет. Воно відділене від моря піщаним пересипом завширшки 
200 - 400 м, довжина якого 5 миль. У пересипі прорито прохід 
завширшки 400 м і прокладено канал. Північно-західна частина 
пересипу називається косою Північна, південно-східна – косою 
Південна. На SW від країв обох кіс виступають моли. Вхід в 
озеро можна розпізнати завдяки світним знакам, що стоять по 
обох його сторонах. На косі Північна за 1,7 милі на NW від її 
краю примітна чорна ажурна вишка заввишки 32 м, а за 4,5 кбт 
на SE від краю коси Південна – жовтий чотириповерховий 
будинок. На південно-східному березі озера Донузлав за 2,2 
милі на схід від краю коси Південна знаходиться примітна 
червона цегляна труба заввишки 29,4 м. Крім того, на 

Знак Морська 

Знак Окунівка 
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північному березі озера Донузлав примітні будинки селища Озерівка, що розкинулося 
за 2 милі на NNW від краю коси Північна. 

Акваторія моря на захід від пересипу озера Донузлав використовується суднами 
як зовнішній рейд, а акваторія озера Донузлав – як внутрішній рейд. 

На вході в озеро і на акваторії озера періодично ведуться днопоглиблювальні 
роботи. 

П і д в о д н и й  к а б е л ь  прокладено через прохід в озеро Донузлав між 
косами Північна і Південна. 

С т а н ц і ї  і  с и г н а л и. Сигнали, що регулюють рух суден на рейдах, 
піднімаються на рейдовому посту, який розміщений поблизу краю коси Південна. 

Штормові сигнали піднімаються на рейдовому посту. 
Попередження. 1. При вході в озеро Донузлав і при виході з нього слід строго 

притримуватися осі вхідного створу. 
2. Через відсутність відповідних захисних споруд з боку моря вхід в озеро 

піддається занесенню і глибини в ньому можуть змінюватися. 
Обмілини з глибинами до 5 м облямовують краї кіс Південна і Північна. На цих 

обмілинах лежать підводні перешкоди, залізобетонні масиви, камені й інші небезпеки. 
Світний буй Донузлавський осьовий (45°18,4′ N, 32°57,1′ Е) виставляється за 

2 милі на SW від краю коси Південна. 
Світний знак Північний вхідний встановлено на краю коси Північна. При 

світному знаку є радіолокаційний відбивач. 
Світний знак Південний вхідний встановлено на 

верхній площадці будинку рейдового поста, що 
розташований поблизу краю коси Південна. 

Знак Пересип встановлено біля основи коси 
Північна. При знаку є радіолокаційний відбивач. 

Вхідний канал озера Донузлав веде через прохід у 
пересипі; довжина каналу 1,4 милі, ширина – 120 м. 
Бровки каналу огороджуються світними і несвітними 
буями і віхами.  

Донузлавський вхідний створ маяків, 
установлених на березі середньої частини озера 
Донузлав за 4,2 милі на NE від краю коси Південна, веде 
по осі вхідного каналу озера Донузлав. Напрямок створу 
52,5° - 232,5°. 

Січний створ світних знаків Елійський обладнано 
за 1,6 милі на схід від краю коси Південна; він позначає 
місце повороту з Донузлавского вхідного створу на 

Другий створ.  
Другий створ світних знаків, установлених на північному березі озера Донузлав 

за 5,3 милі на NE від краю коси Південна, веде в північно-східну частину озера. 
Третій і четвертий створи світних знаків, установлених на східному березі 

озера Донузлав, призначені для плавання глибоководною частиною озера. Вогні 
створних знаків запалюються за вимогою. 

Світні і несвітні буї виставляються праворуч і ліворуч від ходових частин 
другого, третього і четвертого створів і забезпечують плавання по глибоководній 
частині озера Донузлав. 

Вантажний район, приписаний до морського торговельного порту Євпаторія, 
розташовано із внутрішньої сторони кіс Південна і Північна поблизу їх країв. 

Лоцманське проведення у вантажний район для суден валовою місткістю понад 
200 реєстр. т є обов'язковим. Лоцман, що обслуговує вантажний район, здійснює 
проведення суден у вантажний район та їх швартування до причалу. При швартуванні 

Світний знак  
Південний вхідний 
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до причалів використання буксирів є обов'язковим. Прийом лоцмана на борт 
здійснюється за 1,7 кбт на SE від буя № 1 біля входу в озеро Донузлав. 

В управлінні вантажного району є УКХ радіостанція (канал 14, позивний 
«Євпаторія-радіо-5»). 

Вантажний район має автомобільне сполучення з портом Євпаторія і портовим 
пунктом Чорноморське. 

На акваторії району виставляються швартовні бочки. 
Баржа стоїть біля південно-східного краю причалу, обладнаного з внутрішньої 

сторони коси Північна. 
Надводні палі, металеві, що залишилися на місці зруйнованої естакади, 

виступають у море на 280 м за 8 кбт на SE від краю коси Південна. 
Якірні місця. На зовнішньому рейді озера Донузлав розташовано райони якірних 

місць № 381 і 378, а на внутрішньому рейді – райони якірних місць № 379 і 380. 
Прямуючи в райони якірних місць № 381 і 378 з рекомендованого шляху № 27, 
потрібно йти найкоротшими курсами. 

У північно-західній частині району № 381 знаходиться скеля з глибиною 11,8 м. 
Світний знак Попівка (45°17,7′ N, 33°02,2′ Е) 

встановлено за 2,7 милі на SE від входу в озеро 
Донузлав. 

Селище міського типу Мирний 
розкинулося за 5 кбт на схід від основи коси 
Південна. 

Район звалища ґрунту № 917 розташовано 
за 4,7 милі на південь від входу в озеро Донузлав. 

Світна віха виставляється періодично в 
центрі району звалища ґрунту. 

Затонулі судна з глибинами над ними 35,5 
і 20 м лежать, відповідно, за 8,4 милі на SSW і за 
6,5 милі на SSE від входу в озеро Донузлав. На 
WNW від першого затонулого судна знаходиться 
підводна перешкода з глибиною над нею 52,8 м. 
Затонуле судно з глибиною над ним 15,0 м 

знаходиться за 4,4 милі на SSE від входу в озеро Донузлав 
Селище Вітине розташоване поблизу берега за 10 миль на SE від входу в озеро 

Донузлав. Селище розпізнається завдяки чотирьом параболічним антенам і 
водонапірній башті. 

 Світний знак Вітине встановлено біля південної 
околиці селища Вітине. 

Пірс завдовжки 60 м і завширшки 8,7 м споруджено біля 
селища Вітине. Глибини біля пірсу – 0,4 - 1,7 м. 

Банка з глибиною 20 м розташована за 13,2 милі на SSE 
від входу в озеро Донузлав. 

КАЛАМІТСЬКА ЗАТОКА вдається в західний берег 
Кримського півострова між мисом Євпаторійський і 
віддаленим на 22 милі на SSE від нього мисом Лукул. У 
північний берег затоки вдається Євпаторійська бухта, в якій 
обладнано порт Євпаторія. 

Північна частина східного берега затоки піщана і 
низька; південна частина червонуватого кольору, крута, 
пересічена двома балками. 

У південний берег затоки вдається бухта, захищена від 
південних і східних вітрів. 

Світний знак Попівка 

Світний знак 
Вітине 



 162

На берегах Каламітської затоки наявні озера, відділені від моря піщаними 
косами. Найбільшими з них є озеро Сасик, або Євпаторійське, сполучене з морем 
гідротехнічною спорудою (45°09,8' N, 33°28,4' Е), озеро Сакське – біля міста Саки та 
озера Кизил-Яр і Чайка – на південь від озера Сакське. 

Глибини у затоці на лінії, що з'єднує вхідні миси, становлять близько 30 м, а далі, 
в напрямку до східного берега затоки, вони рівномірно зменшуються. За 3 - 3,5 милі від 
східного берега затоки вздовж його середньої частини тягнеться кам'янисте пасмо з 
глибинами 9 - 11,4 м. 

Примітні пункти. На берегах Каламітської затоки примітними є міста Євпаторія і 
Саки, смт Миколаївка та селище Берегове, а також телевізійна щогла заввишки 107 м, що 
височить на NE від смт Миколаївка, мис Лукул. У місті Євпаторія примітними є сіра 
баня Євпаторійського собору, баня і дзвіниця грецької церкви, два зелені висотні 
будинки, а поблизу східної околиці міста – телевізійна щогла. На пляжі на SE від міста 
Євпаторія піднімаються дві ажурні триярусні будівлі аерарію (45°08,4' N, 33°30,5' Е), що 
стоять за 100 м одна від одної. 

Мис Євпаторійський (45°09,1' N, 33°17' Е) є північним вхідним мисом 
Каламітської затоки. Цей низький мис облямований обмілиною з глибинами до 10 м. 
На ENE від нього видно три- і чотириповерхові будівлі санаторіїв і пансіонатів. 

Пірс для катерів споруджено біля мису Євпаторійський. Глибини біля пірса – 
0,7 - 1,7 м. 

Маяк Євпаторійський (45°09,1' N, 33°16,2′ Е) 
встановлено на мисі Євпаторійський. При маяку є 
радіомаяк. 

Підводний стічний трубопровід, який тягнеться 
від  
берега в море на 5,5 кбт, прокладено за 2,4 милі на WNW 
від мису Євпаторійський. Глибини над краєм 
трубопроводу становлять 6,5 м. 

Євпаторійський риф із найменшою глибиною 
9,5 м лежить за 2,4 милі на WSW від мису 
Євпаторійський. Південна кромка рифу огороджується 
віхою.  

Затонулі судна і підводна перешкода. Два 
затонулі судна з глибиною над кожним з них 11,4 м і 
підводна перешкода з глибиною над нею 19,8 м 
знаходяться за 2,7 милі на південь від мису 
Євпаторійський. 

Район звалища ґрунту № 918 розташований за 
2,4 милі на SSW від мису Євпаторійський. 

Нечистий ґрунт знаходиться за 2,4 милі на ESE 
від мису Євпаторійський. 

Рибальські сіті виставляються за 3,7 милі на ENE від мису Євпаторійський. 
 
 

ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
 
Порт Євпаторія (45°10' N, 33°21' Е), обладнаний в Євпаторійській бухті, що 

вдається в північний берег Каламітської затоки, має відкритий Євпаторійський рейд; 
глибини на рейді до 15 м, в напрямку берега вони поступово зменшуються. Територія 
порту обмежена зі сходу причальною лінією (причали № 1 - 6), з півдня – урізом води, 
із заходу – огорожею, що обгороджує пляж дитячого комбінату порту від урізу води, і 
далі вздовж кам'яної огорожі до вулиці Бєлінського; з півночі – вулицею Бєлінського. 

Маяк Євпаторійський 
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Схема порту Євпаторія 

 
Акваторія Євпаторійського морського порту обмежена дугою кола радіусом 

2 милі з центра на світному знаку причалу № 2 (45°11,2' N, 33°22,8' Е) і береговою 
лінією. Порт практично не замерзає, суцільний крижаний покрив не спостерігався. 
Порт Євпаторія здійснює забезпечення суден прісною водою, пожежний 
портонагляд і санітарно-карантинне обслуговування. Бункерування паливом, 
забезпечення мастилами та інше матеріально-технічне постачання порт не 
здійснює. Для порту Євпаторія особливо небезпечними є вітри напрямку від 
північного сходу до південного заходу через південь силою понад 6 балів, при 
яких капітани суден зобов'язані вживати запобіжних заходів. 

 

 

Адреса. Євпаторійський морський торговельний порт, пл. Моряків, 1, 
м. Євпаторія, АР Крим, 97416, Україна. 

Контакти і телефони:  
Начальник порту - 32106, факс 62241. 
Заст. нач. з експлуатації та економіки - 31023. 
Портонагляд - 30281. 
Капітан порту - 30281. 
Головний диспетчер - 31036. 
Черговий диспетчер - 31036. 
Митниця - 62212, 31552. 
Прикордонний контроль - 30272. 
СКВ - 62039. 
Л о ц м а н с ь к е  п р о в е д е н н я. У порту є лоцмани, які здійснюють 

проведення суден у порт, з порту, а також швартовні операції у порту. Лоцманське 
проведення є обов'язковим для суден валовою місткістю понад 200 реєстр. т. Заявку на 

Мечеть  
з двома 

мінаретами 
Євпаторійський собор 

Вигляд міста Євпаторія 
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лоцманське проведення капітан судна подає капітану порту не пізніше ніж за 12 годин 
до прибуття судна на Євпаторійський рейд. Зустріч і висадка лоцмана здійснюються 
біля світного буя мису Карантинний східного (45°10,7′ N, 33°23,0′ Е) при хвилюванні 
моря до 3-х балів. 

Б у к с и р н е  з а б е з п е ч е н н я. З метою безпеки швартовних операцій 
використання буксира є обов'язковим. Кількість буксирів визначають капітан судна і 
лоцман. Заявку на буксир подають диспетчеру за 2 години. Буксирування в порту 
здійснюється при силі вітру до 6 балів. 

Я к і р н і  с т о я н к и. На рейді порту знаходиться якірне місце № 382, яке 
розташоване за 1 милю на SSE від мису Карантинний, воно доступне для суден з 
осадкою до 10 м і захищене від вітрів, хвилювань північно-західних напрямків. Вітер 
південних напрямків силою понад 9 м/с викликає на рейді хвилювання, при якому 
стоянка суден утруднена. Судна, що прибувають у порт, до надання їм причалу стають 
на якірне місце № 382. Глибина на якірному місці – 11,8 - 12,8 м. Ґрунт – пісок і 
черепашка. Для стоянки малотоннажних суден використовуються причали № 3, 4 і 5. 

П р и ч а л и. Порт Євпаторія має у своєму розпорядженні пасажирські причали 
№ 2, 3, 4 та два вантажні причали № 5 і 6 (нумерація з півдня на північ) і може 
одночасно приймати такі судна: 

- до причалу № 2 – (виведений з експлуатації у зв'язку з реконструкцією); 
- до причалу № 3 – одне судно завдовжки до 130 м з осадкою до 5 м; 
- до причалу № 4 – одне судно завдовжки до 130 м з осадкою до 4,5 м; 
- до причалу № 5 – одне судно завдовжки до 100 м з осадкою до 4,5 м; 
- до причалу № 6 – одне судно завдовжки до 95 м з осадкою до 4,5 м. 
Причали № 3 - 6 обладнано з північно-східної сторони молу, що виступає на ESE 

від мису Карантинний, і далі на протязі приблизно 3 кбт біля берега навпроти міста 
Євпаторія в загальному напрямку на NW від мису Карантинний.  

П і р с и. Пірс Санаторний розташовано за 1,7 кбт на SW від мису Карантинний; 
глибини за 1 м від пірса – 2,8 - 3,5 м. Пірси Яхт-клубу і Пасажирський розташовано за 
3,6 кбт на північ від мису Карантинний; глибини за 1 і 5 м від Пасажирського пірса, 
відповідно, 2,4 - 4,2 м і 2,4 - 4,4 м. Пірс Рятувальної станції знаходиться за 6,5 кбт на 
ENE від Пасажирського пірса; глибини за 1 м від пірса – 0,7 - 1,6 м. За 1,5 милі на захід 
і за 2,3 кбт на схід від пірса Рятувальної станції знаходяться, відповідно, підводні палі і 
руїни Нафтового пірса. Пірс Нового пляжу західний знаходиться за 1,4 милі на ENE від 
мису Карантинний; глибини за 1 і 5 м від пірса 0,5 - 3,7 м і 0,3 - 3,9 м. Пірс розташовано 
і біля пам'ятника морякам-десантникам за 1,8 милі на ESE від пірса Нового пляжу 
західного; глибини за 1 і 5 м від пірса, відповідно, 1,0 - 3,5 м і 0,9 - 3,5 м. За 7,5 кбт на 
NW і за 2,5 кбт на SSE від пірса, що знаходиться біля пам'ятника морякам-десантникам, 
є підводні палі. Пірс "Сонечко" для пасажирських катерів виступає від піщаного пляжу 
за 4,6 милі на ESE від мису Карантинний; глибини за 1 і 5 м від пірса, відповідно, 0,6 - 
3,9 м і 0,7 - 3,6 м. 

М и т н и ц я  знаходиться у порту. 
П о с т а ч а н н я. У порту можна поповнити запаси води, а продовольство 

можна придбати у місті Євпаторія. 
С а н і т а р н о - к а р а н т и н н а  с л у ж б а  знаходиться у порту. 
С и г н а л и  для зв'язку із суднами піднімаються на щоглі, встановленій на 

причалі № 4. 
Р я т у в а л ь н а  с л у ж б а. Рятувальна станція розташована на північному 

березі Єпаторійської бухти за 8,8 кбт на NE від мису Карантинний. 
С п о л у ч е н н я  і  з в ' я з о к. Порт Євпаторія має регулярне морське 

сполучення з портами Чорного моря. У порту є радіостанція, що здійснює зв'язок із 
суднами. 
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Радіозв'язок. У порту працюють УКХ радіостанції. 
Назва абонента Позивний Канал  

виклику 
Канал  
робочий 

ЦПР Євпаторія-радіо-1 16 14 
ІДПН Євпаторія-радіо-1 7 14 
Диспетчер Євпаторія-радіо-5 16 14 

Мис Карантинний, низький і піщаний, знаходиться за 4,6 милі на ENE від мису 
Євпаторійський; він є західним вхідним мисом Євпаторійської бухти. Через піщані 
наноси мис поступово просувається в море. 

Знак Карантинний (45°11,2′ N, 33°22,6′ Е) встановлено за 1,5 кбт на WSW від 
мису Карантинний.  

 Світний знак Причалу № 2 (45°11,2′ N, 33°22,8′ Е) 
встановлено на краю молу, що виступає на ESE від мису 
Карантинний. 

Світний буй мису Карантинний східний 
виставляється за 5,5 кбт на SSE від мису Карантинний. 

Банка з глибиною 4,8 м лежить поблизу краю молу, 
який виступає на ESE від мису Карантинний, за 1,3 кбт на 
ESE від цього мису. 

Банка з глибиною 5 м знаходиться за 2,3 кбт на 
SSW від мису Карантинний. 

Затонуле судно з глибиною над ним 12,1 м лежить 
за 1,7 милі на SSE від мису Карантинний. 

П о р т о в і  п р а в и л а.  Копію чинних портових 
правил мореплавцям слід одержати в адміністрації порту. 

П і д х і д  і  в і д х і д  с у д е н .  Захід суден у 
порт і вихід із порту здійснюються цілодобово згідно з 
дозволом інспекції держпортонагляду (ІДПН). Заявки на 
портові послуги подаються диспетчеру порту разом з 
початковою інформацією про захід. Оформлення прибуття 
і відплиття здійснюється на борту судна черговим 
капітаном портонагляду. 

Р е ж и м  п л а в а н н я. Порт приймає судна завдовжки до 130 м з осадкою 
4,5 м. Судноплавство на акваторії порту регульоване. Будь-яке пересування судна в 
зоні акваторії порту без дозволу чергового капітана ІДПН заборонено. Швидкість судна 
в портових водах і в районі якірної стоянки № 382 повинна бути мінімально 
необхідною для збереження керування судном. При видимості менше 1 милі в 
портових водах і в районі якірного місця № 382 допустимо рух тільки одного судна. 

У порту Євпаторія розташований рибний портовий пункт Євпаторія; він є 
портом-сховищем малотоннажного риболовецького флоту, який використовує 
акваторію морського порту Євпаторія за узгодженням з його адміністрацією. На 
рибний портовий пункт поширюються Обов'язкові постанови по Севастопольському 
морському рибному порту. 

Місто Євпаторія розкинулося на західному березі Євпаторійської бухти біля порту 
Євпаторія. Воно є великим кліматобальнеогрязьовим, переважно дитячим, курортом. 

Знаки Озера Сасик і Сасик заввишки, відповідно, 15 і 5 м встановлено на 
піщаній косі, що відділяє озеро Сасик від моря. 

Знак Прибережний (45°08,4′ N, 33°31,5′ Е) заввишки 15 м встановлено за 6,8 милі 
на ESE від мису Карантинний. 

Місто Саки розташоване на східному березі Каламітської затоки за 9,1 милі на 
ESE від міста Євпаторія. У місті Саки примітні труба і церква, а на його південній 
околиці – кілька двоповерхових будинків санаторію. 

Світний знак 
Причалу № 2 
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Пірс для прогулянкових катерів, дерев'яний на металевих палях, споруджено 
біля берега навпроти міста Саки. Глибина біля краю пірса 2,8 м. 

Підводне кам'яне пасмо починається за 2,5 милі на південь від мису 
Карантинний і тягнеться до паралелі 45° N вздовж східного берега Каламітської затоки, 
за 3 - 3,5 милі від нього. 

У північній частині Каламітської затоки до паралелі південної околиці міста 
Саки глибини над пасмом мало відрізняються від навколишніх глибин; ґрунт – камінь і 
черепашка. Далі тягнеться частина пасма, що більш рельєфно вирізняється, ширина її 
близько 0,5 кбт; глибини над нею 10 - 11 м, ґрунт – камінь. Південна частина пасма, 
відділена від іншої частини глибоководним проходом, що знаходиться за 10 миль на 
SSE від мису Карантинний, являє собою ряд кам'янистих банок з найменшими 
глибинами 9 - 10 м. 

По всій довжині пасма біля його західної сторони глибини більші, ніж біля 
східної, особливо в середній частині. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 4 м знаходиться за 5,8 милі на ESE 
від мису Карантинний. 

Кущі паль із глибиною над ними 0,4 м знаходяться за 7,1 милі на ESE від мису 
Карантинний. 

Підводний трубопровід прокладено приблизно на 
1 милю на SW від північно-східного берега Каламітської 
затоки за 7,1 милі на ESE від мису Карантинний. 

Маяк Солодунова (45°07,6′ N, 33°31,4′ Е) 
встановлено за 7,2 милі на ESE від мису Карантинний. 

Селище міського типу Новофедорівка 
розташоване на північно-східному березі Каламітської 
затоки за 2 милі на SSW від міста Саки. 

Пірс споруджено біля берега навпроти смт 
Новофедорівка. Глибини біля пірса – 0,5 - 3,8 м. 

Підводна перешкода (водозабірник) знаходиться 
поблизу берега за 9 миль на SE від мису Карантинний. 

Небезпеки. Берег на південь від паралелі 45° N 
облямований вузькою скелястою обмілиною з глибинами до 5 м, на якій надводні і 
підводні скелі. За межами цієї обмілини зустрічається кілька банок. 

Банка з найменшою глибиною 6,8 м знаходиться за 4,2 милі на NNW від мису 
(44°58,6' N, 33°36,0' Е); ґрунт на банці – камінь і глина. 

Північніше банки приблизно за 5 миль на NNW 
від мису (44°58,6' N, 33°36,0' Е) виставляються 
рибальські сіті. 

Банки з глибинами 3,8 і 4 м лежать, відповідно, за 
4 кбт на WNW і за 5 кбт на NW від мису (44°58,6' N, 
33°36,0' Е); ґрунт на банках – пісок з домішками мулу. 

Камінь підводний знаходиться за 1,5 кбт на захід 
від мису (44°58,6' N, 33°36,0' Е). 

Металеві палі з найменшою глибиною над ними 
0,1 м простягаються від берега на 50 м навпроти 
середньої частини смт Миколаївка. 

Скеля надводна знаходиться навпроти селища 
Берегове за 2,5 кбт від берега. 

Банка з глибиною 5,8 м лежить за 4 милі на NNE 
від мису Лукул. 

Світний знак Миколаївка (44°58,6' N, 33°36,0' Е) 
встановлено за 3 кбт на NNW від смт Миколаївка на мисі. 

Маяк Солодунова

Світний знак Миколаївка 
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Пірс споруджено біля берега навпроти селища міського типу Миколаївка. 
Глибини біля пірса 0,8 - 4,7 м. 

Знак Берегове (44°53,9' N, 33°36,8' Е) встановлено біля південно-західної 
околиці селища Берегове. 

Затонуле судно з глибиною над ним 0,5 м лежить біля берега за 3 милі на NE від 
мису Лукул. 

Підводний кабель прокладено від берега в море за 1,8 милі на схід від мису Лукул. 
Мис Лукул (44°50,4' N, 33°33,2' Е) є південним вхідним мисом Каламітської 

затоки. Мис Лукул високий, обривистий і примітний завдяки 
червонуватому забарвленню. Він облямований обмілиною з 
глибинами до 10 м, ширина якої до 7 кбт. На обмілині і 
мористіше неї у межах 1 милі зустрічаються камені. 

Маяк Лукульський (44°50,0' N, 33°33,5' Е) встановлено 
за 4,5 кбт на SSE від мису Лукул. 

Буни, що захищають від розмиву берег обладнаного 
пляжу, споруджено за 8,6 кбт на південь від мису Лукул. 

Підводні камені з найменшою глибиною над ними 
3,6 м лежать за 7 кбт на SW від мису Лукул. 

Банки з глибинами 19,4 і 18,4 м лежать, відповідно, за 
2 милі на WNW і за 2,4 милі на WSW від мису Лукул. 

Лукульский заповідний прибережний аквальний 
комплекс розташовано між паралелями 44°49,1' N, 44°50,9' N 
у прилеглій до берегової лінії акваторії завширшки 2 кбт. У 
межах заповідного комплексу здійснюється вивчення 
взаємодії моря і суходолу в районі гирла річки Альма. 

На території й акваторії комплексу заборонено будь-
яку діяльність, що порушує природні процеси і явища, які 
відбуваються в прибережних комплексах, включених до 
складу заповідних урочищ.  

ВІД КАЛАМІТСЬКОЇ ЗАТОКИ ДО ПОРТУ 
СЕВАСТОПОЛЬ високий і обривистий берег червонуватого 
кольору облямований кам'янистою обмілиною з глибинами 
до 10 м. Біля мисів Лукул і Маргопуло підводні камені, що 
лежать на обмілині, утворюють пасма. 

Описуваний берег можна розпізнати завдяки будівлям 
селища міського типу Кача. 

Мис Маргопуло (44°48' N, 33°32' Е) високий, 
знаходиться за 3 милі на SSW від мису Лукул. Обмілина з 
глибинами до 10 м, що облямовує мис Маргопуло, 
простягається від нього на відстань до 7 кбт. Обмілина 
огороджується віхою. 

Світний знак Маргопуло (44°47,5’N, 32°32,2’Е) 
заввишки 9 м встановлено на мисі Маргопуло. При світному 
знаку є радіолокаційний відбивач. 

Затонулі судна з глибинами над ними 31,8; 33 та 31,4 м 
лежать, відповідно, за 2,1 милі на WNW, за 2,4 і 2,2 милі на W 
від мису Маргопуло. 

Селище міського типу Кача розкинулось на 
високому березі за 8 кбт на SSE від мису Маргопуло. У смт 
примітна труба. 

Лукульську мірну лінію обладнано за 3,2 милі на 
південь від мису Mapгопуло. Створні знаки січних створів знаходяться за 3,2 милі на 

Маяк Лукульський 

Світний знак 
Маргопуло 
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південь і за 4,3 милі на SSE від мису Маргопуло. Створні маяки ведучого створу – 
Лукульський створ маяків – установлено за 1 кбт на SW від західного вхідного мису 
бухти Карантинна (44°37' N, 33°30' Е). 

Річка Кача, що впадає в море за 4,2 милі на південь від мису Маргопуло, 
розпізнається за білим осипом, що знаходиться південніше її гирла і нагадує собою 
трикутник. У районі гирла річки є кам'яниста обмілина. 

Підводні кабелі прокладено на захід від берега за 2 кбт на південь від річки Кача. 
Швартовна бочка виставляється за 2,3 милі на NNW від гирла річки Кача. 

Скеля підводна лежить за 1,7 милі на NNW від 
гирла річки Кача та за 5 кбт від берега. Між цією скелею та 
берегом є ще кілька підводних скель. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 11,7 м 
знаходиться за 5 кбт на захід від гирла річки Кача. 

Маяк Любимівка (44°42,36' N, 33°33,09' Е) 
встановлено на обривистому березі за 1,2 милі на південь 
від гирла річки Кача. 

Район № 108, заборонений для плавання, 
знаходиться за 1,4 милі на SSW від маяка Любимівка.  

Річка Бельбек впадає в море за 3,7 милі на південь 
від гирла річки Кача. Гирло річки Бельбек можна 
розпізнати завдяки великому саду поблизу нього. 

Підводний трубопровід із глибиною біля його 
краю 8,2 м прокладено від берега за 3,6 кбт на SSW від 
гирла річки Бельбек. 

Затонулі судна з глибинами над ними 8,4 і 2,2 м 
лежать, відповідно, за 3,3 кбт на WSW і за 7,5 кбт на SSW 
від гирла річки Бельбек. 

Пірс Учкуївка знаходиться за 1 милю на SSW від 
гирла річки Бельбек. Глибини біля пірса – 1,9 - 3,3 м. 

 
 

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
 
Порт Севастополь (44°37' N, 33°32' Е), один із найбільших портів на Чорному 

морі, обладнано біля південно-західного берега Кримського півострова.  
Адреса. Севастопольський морський торговельний порт, пл. Нахімова, 5, 

м. Севастополь, АР Крим, 99011, Україна. 
Контакти і телефони: 
Код міста - 0692 
Приймальня порту - 542979 
Головний інженер - 542678 
Капітан порту - 541829 
Начальник цеху зв’язку - 540695 
Диспетчер - 545812 
Начальник зміни ІДПН - 542079 
Начальник зміни радіоцентру - 544059 
Диспетчер ОП "Пасажирський флот" - 542465 
Довідкова морвокзалу - 544082 
Дипломно-паспортний відділ - 541923 
Прохідна вантажного району - 722050 
Дільниця техобслуговування (ремонту) флоту - 545852 
Черговий СКВ - 540177 

Маяк Любимівка 
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Черговий митниці - 543560 
Черговий ВПК "Севастополь-1" - 540325 
Електронна пошта - sevport@stel.sebastopol.ua 
 
Севастополь – місто в Криму, розташоване на березі Севастопольської бухти. 

В давнину в районі сучасного Севастополя було античне місто Херсонес, засноване у 
421 році до н.е. Його руїни збереглися і до сьогодні. 

Місто Севастополь було засноване у 1783 році як військово-морський 
оборонний пункт. Місто прославилось героїчною обороною у 1854-1855 роках під час 
Кримської війни та у 1941-1944 роках у період другої світової війни. На згадку про ці 
події створено панорами "Оборона Севастополя 1854-1855 рр." і діорама "Штурм 
Сапун-гори 7 травня 1944 р." 

Морський торговельний порт розвивався разом з містом. Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України у 1996 році в Севастопольському морському 
торговельному порту відкрито пропуск через державний кордон України з правом 
заходу іноземних невійськових суден. Це дає порту можливість нарощувати темпи 
переробки вантажів, приймати іноземні туристичні судна. 

 

 
Вхід у Севастопольську бухту 

Споруди порту Севастополь розміщуються у Севастопольській, Карантинній, 
Стрілецькій, Круглій і Подвійній бухтах. Бухта Подвійна відразу за входом розділена 
мисом Манганарі і Західним, що відходить від нього, молом на дві бухти: Комишеву і 
Козачу. Всі бухти, за винятком Севастопольської, відкриті північним вітрам. 

Берег від гирла річки Кача до бухти Подвійна високий і обривистий, а далі на 
захід він стає низьким і полого спускається до мису Херсонес. Низька ділянка є і в 
районі гирла річки Бельбек. По всій довжині берег облямований кам'янистою 
обмілиною з глибинами до 10 м. На ній лежать затонулі судна і численні підводні скелі. 
За 9,6 кбт на SSW від гирла річки Бельбек на обмілині наявні рибальські частоколи. 
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Схема Севастопольської бухти і нумерація причалів 

Акваторія Севастопольського морського торговельного порту включає: 
- Севастопольську бухту з каналом і ковшем річки Чорна, обмежену на 

заході лінією, що з’єднує краї Північного і Південного вхідних молів в бухту, на сході 
меридіаном 33°36'02" Е, лінією автомобільного мосту через річку Чорна і береговою 
лінією (за винятком ділянок акваторії, які передано в оренду Російській Федерації 
відповідно Угоди між Україною та Російською Федерацією про параметри поділу 
Чорноморського флоту від 28.05.1997 року); 

- акваторію бухти Козача, обмежену лінією, яка з’єднує миси Західний і 
Манганарі, та береговою лінією; 

- акваторію Балаклавської бухти, обмежену паралеллю 44°29'06" N і береговою 
лінією за винятком ділянок, які належать до зони відповідальності за забезпечення 
безпеки мореплавства Міноборони і Держкомкордону відповідно Постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.12.2000 року № 1933; 

- причали пляжних ліній портового флоту Учкуївка, Омега, Сонячний, Парк 
Перемоги, Набережна Назукіна, Золотий Пляж. 

На причалах Севастопольського міського району Інкерман і Південної бухти 
відкрито пропуски для іноземних суден. 

Зовнішнім рейдом порту Севастополь є акваторія, обмежена меридіаном мису 
Херсонес, паралеллю гирла річки Кача і береговою лінією до межі внутрішнього рейду. 

На акваторії порту виставляються численні швартовні бочки. З метою 
зменшення небезпеки навігаційних аварій плавання на підходах до порту Севастополь 
здійснюється системою встановлених шляхів, що складається із систем розподілу руху 
і рекомендованих шляхів. 

Гідрометеорологічні відомості. В і т е р .  Пануючими вітрами є північно-східні 
і північно-західні. Середньорічна швидкість – 5 м/с. З травня по жовтень добре 
розвинуті бризи. Кількість днів зі швидкістю вітру 15 м/с і більше протягом року 
досить значна (13 - 44). У районі Севастополя спостерігався вітер зі швидкістю 40 м/с. 

У районі від мису Херсонес до Севастопольської бухти іноді виникають стійкі 
південно-східні вітри, що супроводжуються підвищенням температури повітря, – фени. 
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Т у м а н и. Найчастіші тумани (видимість 5 кбт) навесні, до 3 - 4 днів на місяць. 
Середньорічна кількість днів з туманами становить 11 - 25. 

Т е ч і ї. За 5 - 20 миль від берега знаходиться зона потоку течії, що йде 
переважно в західному напрямку і повторює конфігурацію берегової лінії. Швидкість 
течії 0,5 - 0,7 вузла, найбільша – 1,6 - 1,7 вузла (у районі мису Сарич – 3,2 вузла). Після 
тривалих північно-західних вітрів утворюються течії, спрямовані на північний схід зі 
швидкістю 1,2 вузла. 

Л і д.  У порту Севастополь лід не спостерігався. 
Порт оснащено сучасним устаткуванням, перевантажувальною технікою і 

механізмами, що дає можливість забезпечувати переробку навалочних вантажів, 
металопрокату, лісу, тарно-штучних і пакетованих вантажів. Це основні 
вантажопотоки, що проходять через порт. Порт здійснює вантажно-розвантажувальні 
роботи, складські і транспортно-експедиторські операції, перевезення вантажів і 
пасажирів морським і автомобільним транспортом, буксирування, приймає пасажирські 
і вантажні судна. Потужності порту дозволяють переробляти 600 тис. т вантажів на рік. 

Л о ц м а н с ь к е  п р о в е д е н н я. Лоцманське проведення здійснюється 
цілодобово і є обов'язковим для суден місткістю 500 реєстр. т і більше. Від 
лоцманського проведення можуть бути звільнені тільки рейсові пасажирські судна і 
судна технічного флоту, капітани яких мають на це дозвіл капітана порту. Лоцман 
прибуває на судна під українським прапором і залишає їх на зовнішньому рейді за 
дві милі від входу (44°37' N, 33°27' Е). На випадок несприятливої погоди місце 
прийому лоцмана може бути змінено за згодою капітана транспортного судна. 
Заявка на лоцманське проведення і забезпечення буксирувальних чи швартовних 
операцій подається диспетчеру порту за 2 години до виходу (заходу) судна в порт. 
Підтверджується виклик лоцмана капітаном судна за 30 хвилин до повної готовності 
судна і засобів забезпечення до зняття зі швартовів (якоря). Прийняття лоцмана на 
судно при хвилюванні моря до 4 балів здійснюється на межі двомильної зони від 
входу в Севастопольську бухту, а також у районах якірних місць № 384, 386, 389. 
При хвилюванні моря понад 4 бали лоцманське проведення судна здійснюється 
методом лідирування, а прийняття (висадка) лоцмана здійснюється у районі якірної 
стоянки № 387. Прийняття лоцмана на іноземні судна здійснюється у районах 
якірних стоянок № 384, 386, 389. 

Б у к с и р н е  з а б е з п е ч е н н я.  Потребу і кількість буксирів, необхідних 
для забезпечення лоцманського проведення судна і його швартування (відшвартування, 
перешвартування) або буксирування, визначає капітан судна разом з лоцманом. 

Б у н к е р у в а н н я.  У порту судна можуть поповнити запаси палива, води, 
продовольства. 

Р е м о н т. Судна можуть провести ремонт корпусу і механізмів.  
Визначення девіації. У порту Севастополь є девіаційні полігони. Полігон 

внутрішнього рейду розташовано у західній частині Севастопольської бухти, полігони 
зовнішнього рейду – на W і NW від мису Костянтинівський. Радіодевіаційний полігон 
розташований в районі мису Херсонес. 

Я к і р н і  м і с ц я.  На внутрішньому рейді порту Севастополь є два райони 
якірних місць. Район якірних місць № 387 знаходиться за 2 кбт на ESE від мису 
Костянтинівський; глибини в районі становлять 10 - 16,4 м. Район якірних місць № 388 
розташований у вершині Севастопольської бухти; глибини тут 5,8 - 10 м. 

На зовнішньому рейді є три райони якірних місць. Район якірних місць 
№ 384 знаходиться за 9 кбт на північ від мису Костянтинівський; глибини тут 36 м. 
За 4,4 милі на WNW від мису Костянтинівський розташований район якірних місць 
№ 386, глибини в якому 80 - 86 м. Перед входом у Подвійну бухту за 9 кбт на NNE 
від мису Манганарі знаходиться район якірних місць № 389, глибини в ньому 
становлять 44 - 64 м. 
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Використання радіотехнічних засобів 

Пункти управління і контролю Радіочастоти (канали 
радіозв'язку) Позивний 

ЦРРС "Стрілецький" Філії ДП 
«Дельта-лоцман» (РСРРС) 

16 канал (156,800 МГц) 
Робочий канал: 

14 канал (156,700 МГц) 
Додаткові канали: 

12 канал (156,600 МГц) 
74 канал (156,725 МГц) 

Севастополь –  
трафік-контроль 

Інспекція державного портового 
нагляду Севастопольського 
морського торговельного порту 

16 канал (156,800 МГц) 
Робочі канали: 

9 канал (156,450 МГц) 
11 канал (156,550 МГц)  
70 канал (156,525 МГц) 

2464 КГц  

Севастополь-радіо-1 
 
 
 
 

Севастополь-радіо-4
Інспекція державного портового 
нагляду Севастопольського 
морського рибного порту 

16 канал (156,800 МГц) 
2182/2525 кГц 
1960/2540 кГц 

Севастополь-радіо-2

Балаклава — оперативний 
черговий морського з'єднання 
Державної прикордонної служби 

16 канал (156,800 МГц) 
6 канал (156,300 МГц) 
8 канал (156,400 МГц) 

Вельбот-1 

Пост безпеки плавання та 
спостереження Державної 
прикордонної служби 

16 канал (156,800 МГц) 
6 канал (156,300 МГц) 
8 канал (156,400 МГц) 

Вельбот-2 

Застава Державної прикордонної 
служби 

16 канал (156,800 МГц) 
6 канал (156,300 МГц) 
8 канал (156,400 МГц) 

Лебідь-7 

Командний пункт управління 
рейдом 

16 канал (156,800 МГц) 
Робочий канал: 

УКХ частота 141.25 МГц 

Водопад 

Судна, що прямують у Севастопольський морський торговельний порт, і ті, що 
перебувають у портових водах, встановлюють зв'язок із РТП і НДС на частоті 
141,25 МГц. 

- РТП Херсонес – позивний «Восход-18»; 
- РТП Лукул – позивний «Восход-17»; 
- РТП Айя – позивний «Восход-19»; 
- РТП Сарич – позивний «Восход-20»; 
- РТП Ай-Петрі – позивний «Восход-21»; 
- РТП Ай-Тодор – позивний «Восход-22»; 
- РТП Меганом – позивний «Восход-23»; 
- РТП Фіолент – позивний «Восход-62»; 
- РТП Маргопуло – позивний «Восход-61»; 
- НДС «Стрілецький» – позивний «Восход-43». 

Для зв'язку з надводним кораблем ЧФ РФ позивний «Бугель-Б/N», з підводним 
човном ЧФ РФ – «Дар’ял-Б/N», з допоміжним судном ЧФ РФ – «Гафель». 

Для зв'язку з надводним кораблем ВМС України позивний «Шхуна-Б/N», із 
судном забезпечення ВМС України – «Десна-Б/N», з підводним човном ВМС України – 
«Карта». 

Під час плавання в портових водах і стоянки на рейді всі судна зобов'язані нести 
цілодобову радіовахту на УКХ. Плавання суден у портових водах, що не мають УКХ 
радіостанцій, заборонено. 
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П о р т о в і  п р а в и л а.  Під час плавання по акваторії порту Севастополь слід 
керуватися Правилами заходу суден цивільних відомств у Севастопольський морський 
торговельний порт і Севастопольський морський рибний порт, Правилами плавання на 
зовнішньому і внутрішньому рейдах цих портів, опублікованими у посібнику «Режим 
плавання суден у водах України Чорного та Азовського морів» № 402, Правилами 
рейдової служби ВМС України і ЧФ РФ у порту Севастополь (Наказ ГК ВМСУ і 
Командуючого ЧФ РФ № 407/746 від 10 грудня 2003 р.). Копію чинних портових 
правил мореплавцям слід одержати в адміністрації порту. 

П і д х і д  і  в і д х і д  с у д е н. Капітани суден, що прямують у порт, бухти чи 
до причалів, розташованих у зоні відповідальності порту за забезпечення безпеки 
мореплавства і зоні дії регіональної служби регулювання руху суден (РСРРС), повинні 
повідомити самостійно чи через суднового агента на адресу диспетчера порту, а копією 
на адреси капітана порту та диспетчерів підприємств, які приймають біля своїх 
причалів судна, про час прибуття не пізніше ніж: 

- суховантажного судна – за 72 години; 
- нафтоналивного судна – за 48 годин. 
Центр регулювання руху суден (ЦРРС) «Стрілецький» необхідно 

повідомити про час передбачуваного заходу не пізніше ніж за 24 години. Про всі 
затримки на шляху капітан судна зобов'язаний проінформувати порт і повідомити 
уточнений час прибуття. Додаткові відомості подаються за 12 годин до виходу з 
попереднього порту. Готовність судна до виходу в рейс перевіряє Інспекція 
держпортонагляду (ІДПН), органи ПО ВОХОР і санітарно-карантинна служба 
порту, як правило, за 2 - 3 доби до виходу за заявкою капітана судна. Для 
отримання дозволу на вихід капітан судна зобов'язаний подати заявку до ІДПН не 
пізніше ніж за 6 годин до відплиття. При стоянці в порту менше 6 годин заявка 
подається не пізніше ніж за 2 години до відплиття. Якщо протягом 15 хвилин після 
зазначеного часу судно не знялося з якоря (швартовів), то дозвіл на захід (вихід, 
перешвартування, зміну якірної стоянки) втрачає свою силу. У цьому випадку 
капітан судна зобов'язаний повідомити ІДПН причину затримки і за необхідності 
запитати дозволу повторно. 

Р е ж и м  п л а в а н н я.  У порту регульований порядок руху. Плавання на 
зовнішньому і внутрішньому рейдах усіх суден цивільних відомств здійснюється тільки 
з дозволу ЦРРС Севастопольської служби регулювання руху суден (РСРРС), 
отриманого через капітана морського торговельного порту. 

Під час руху по акваторії порту всі судна повинні вести спостереження за 
сигналами рейдових постів на Костянтинівському равеліні і мисі Миколаївський. У 
випадку підняття на щоглах сигналів, які забороняють рух, капітани суден зобов'язані, 
згідно з обстановкою, зупинитися, стати на якір або підійти до причалу. Скасування 
заборонного сигналу визначається моментом його спуску. 

Попередження. 1. У районі 44°32' N, 33°20' Е буксирування заборонено. 
2. У районі, обмеженому колом радіусом 10 миль від маяка Херсонеський 

(44°35' N, 33°23' Е), категорично заборонено забруднювати морську воду. 
Світний буй виставляється у центрі району колового руху за 5,6 милі на NW від 

мису Херсонес. 
С е в а с т о п о л ь с ь к а  б у х т а  вдається в берег між мисом 

Костянтинівський і мисом, розташованим за 6,5 кбт на SSW від нього. Від вхідних 
мисів виступають Північний і Південний моли. Вигини берегів і виступаючі миси 
утворюють у Севастопольській бухті кілька бухт, найбільшою з яких є бухта Південна. 
Від багатьох мисів на 0,5 - 2 кбт тягнуться рифи; частина з них огороджується буями і 
віхами. У вершину Севастопольської бухти впадає річка Чорна, що протікає 
Інкерманською ущелиною. 

Севастопольська бухта добре захищена від усіх вітрів, крім західних.  
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У бухті лежать численні підводні перешкоди, а перед входом до неї 
виставляються швартовні бочки. 

П і д в о д н і  к а б е л і. Підводні кабелі прокладено через Севастопольську 
бухту: від мису Миколаївський до бухти Старопівнічна, від мису Миколаївський до 
мису Павловський, від південного берега бухти за 3 кбт на схід від мису Павловський 
до бухти Інженерна, від Кілен-бухти до бухти Голландія, а також від південного берега 
бухти до швартовних бочок. 

Інкерманський створ маяків, встановлених за 3,3 милі 
на схід від мису Костянтинівський, вказує вхід у бухту. 
Передній маяк створу встановлено на скелі, що височить на 
північному березі вершини Севастопольської бухти, а задній – 
на Мекензієвих горах за 1,8 милі на схід від переднього. 

Костянтинівський Вихідний створ маяків 
призначений для виходу з порту Севастополь. 

Суднам, що виходять із Севастопольської бухти, 
слід іти на Костянтинівський Вихідний створ із точки 
перетину Інкерманського і Лукульського створів 
(44°37,45' N, 33°29,7' Е). Напрямок створу – 100,9° - 280,9°. 

Передній маяк створу встановлено за 1,5 кбт на NNE 
від мису Костянтинівський (44°37,7' N, 33°30,9' Е), заднім 
маяком є передній маяк створу Інкерманський (44°37,1' N, 
33°35,4' Е).  

Мис Костянтинівський (44°37,6' N, 33°30,8' Е), 
північний вхідний мис Севастопольської бухти, 
знаходиться за 10 миль на південь від мису Маргопуло. На 
мисі розташована колишня Костянтинівська батарея 
(равелін); на равеліні стоїть щогла, на якій піднімаються 
штормові сигнали. 

На 6 кбт на захід від мису тягнеться риф, який із 
заходу і півдня огороджується, відповідно, світним буєм і 
віхою. 

Світний знак Північного молу (44°37,5' N, 30°30,7' Е) 
встановлено на краю Північного молу. 

Світний буй Севастопольський вхідний лівої сторони 
виставляється за 2,2 кбт на SSW від мису Костянтинівський 
на північній стороні входу в Севастопольську бухту. 

Світний буй Севастопольський вхідний правої 
сторони виставляється за 2,8 кбт на SSW від мису 
Костянтинівський на південній стороні входу в 
Севастопольську бухту. 

Світний буй бухти Матюшенка південний 
виставляється за 5,3 кбт на схід від мису Костянтинівський. 

Світний буй мису Миколаївський північний 
виставляється біля північної кромки обмілини, що 
облямовує мис Миколаївський (44°37,1' N, 33°31,7' Е). 

Світний буй мису Павловський північний виставляється 
біля північно-східної кромки обмілини з глибинами до 10 м, 
що облямовує мис Павловський (44°37' N, 33°32' E). 

Світний буй мису Павловський західний 
виставляється на західній кромці обмілини з глибинами до 
10 м, що облямовує мис Павловський, східний вхідний мис 
бухти Південна. 

Задній створний маяк 
Костянтинівського 
Вихідного створу 

Інкерманський створ 

Передній створний маяк 
Костянтинівського 
Вихідного створу
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Світний буй бухти Голландія західний виставляється 
у бухті Голландія за 1,3 милі на ENE від мису Павловський. 

Створ світних знаків Району № 124, встановлених 
на південному березі Севастопольської бухти за 1,2 милі на 
схід від мису Павловський, огороджує західну межу району 
№ 124. Задній створний світний знак зруйнований. Вогонь 
переднього створного знака погашено. 

Світні буї виставляються для огородження заборонених 
для плавання районів № 124 і 125 за 1,2 - 1,5 милі на схід від 
мису Павловський. 

Створ світних знаків бухти Голландія, 
встановлених на південно-східному березі бухти Голландія 
за 1,4 милі на ENE від мису Павловський, огороджує 
північно-західну межу району № 627, в якому заборонено 
ставати на якір. 

Створ світних знаків Троїцької балки, встановлених на південному березі бухти 
за 1,5 милі на схід від мису Павловський, огороджує східну межу району № 627, в 
якому заборонено ставати на якір. 

Нафтова гавань розташована у вершині Севастопольської бухти. Гавань 
захищена від хвилювань і наносів з річки Чорна Північним і Південним молами. 

Створ світних знаків Нафтової гавані, встановлених на північному березі 
гавані, веде у Нафтову гавань. 

Вогні встановлено на краях Північного і Південного молів Нафтової гавані. 
Канал річки Чорна веде через мілководну південну частину вершини 

Севастопольської бухти і по річці Чорна до ковша, який розміщений біля правого 
берега річки за 2,8 милі на схід від мису Павловський. Довжина каналу становить 6 кбт, 
ширина – 45 м. У ковші річки Чорна розташовано три причали. 

Канал огороджується світними і несвітними буями і віхами. 
Небезпеки. Кілька затонулих суден лежить у Севастопольській бухті і на вході 

до неї. 
За 6 кбт на північ від мису Павловський біля північного берега Севастопольської 

бухти знаходиться район, небезпечний для плавання в навігаційному відношенні; тут лежать 
затонулі судна і наявні надводні палі і підводні перешкоди з глибиною над ними 1,5 м. 

У центральній частині ковша річки Чорна також знаходиться район, 
небезпечний для плавання в навігаційному відношенні, де лежать затонулі судна. Район 
огороджено східною віхою. 

Ківш ІнБПМа для стоянки плавзасобів Інституту біології південних морів 
споруджено із зовнішньої сторони південного вхідного мису Севастопольської бухти. З 
заходу ківш захищений молом з кам'яним накидом, із внутрішньої сторони якого 
розташовано причал. Береги ковша укріплено. Глибини в центральній частині ковша 
становлять 2 - 4 м, найменші глибини в південно-східній частині ковша – 0,7 - 1 м. 

Причал для суден ІнБПМа обладнано із внутрішньої сторони молу. Глибини за 1 
і 5 м від причалу, відповідно, 1,6 - 3,1 і 3 - 4,4 м. 

Бухта Карантинна вдається в берег за 8 кбт на SSW від мису 
Костянтинівський. Півострів, що виступає від її східного берега, ділить бухту на дві 
частини – північну і південну, вузьку і звивисту. 

 

Світний знак Північного

Вхід у Карантинну бухту
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При вході у бухту Карантинна слід остерігатися рифів, що виступають на 
відстань до 1,2 кбт від її вхідних мисів. 

Карантинний вхідний (Перший, Другий і Третій) створи світних знаків, 
встановлених, відповідно, на південно-східному, південно-західному і північно-
західному берегах бухти Карантинна, ведуть у цю бухту. Напрямки створів Першого, 
Другого і Третього, відповідно, 158,8° - 338,8°; 225,3° - 45,3° і 331,4° - 151,4°. 

Банка з глибиною 5,8 м лежить перед входом у бухту Карантинна за 3,1 кбт на 
NW від її східного вхідного мису. 

Світний буй Карантинний окремої небезпеки виставляється за 3,4 кбт на NW від 
східного вхідного мису бухти Карантинна; він огороджує західну кромку банки з 
глибиною 5,8 м. 

Буї, що огороджують кромки прибережних обмілин, виставляються у бухті 
Карантинна.  

Лукульський створ маяків, встановлених за 1,1 кбт на SW від західного 
вхідного мису бухти Карантинна, веде вздовж берега, що тягнеться на північ від входу 
в Севастопольську бухту. 

Пісочна бухта вдається в берег за 3 кбт на WSW від бухти Карантинна. 
Пірс і буну споруджено біля східного берега бухти. На пірсі і буні обладнано 

солярії. Підходити суднам до торцевої частини пірса заборонено, тому що довжина 
підводної частини пірса 7 м. 

Підводна перешкода (залізобетонний масив) із глибиною над ним 21 м лежить 
за 6,3 кбт на північ від західного вхідного мису Пісочної бухти. 

Палі (дві) знаходяться за 0,8 і 1,2 кбт на північ від західного вхідного мису 
Пісочної бухти. 

Буй № 1 і світний буй № 2 виставляються за 6 кбт на північ від входу в Пісочну 
бухту. Південніше їх розташовано віхи № 1 і 2. 

Карантинна мірна лінія знаходиться на північ від входу до Стрілецької бухти. 
Її обладнано двома січними створами; ведучим є Інкерманський створ маяків. 

Херсонеський заповідний прибережний аквальний комплекс включає півострів, 
який ділить Карантинну і Пісочну бухти, та прилеглу акваторію моря на відстані до 3 кбт 
від берега. Заповідник являє собою шельфову зону історико-археологічного музею. 

На території й акваторії заповідника заборонено будь-яку діяльність, що 
порушує природні процеси і явища, які відбуваються в природних комплексах, що 
входять до складу заповідних урочищ. 

Стрілецька бухта вдається в берег за 2,6 кбт на WNW від Пісочної бухти. 
Береги Стрілецької бухти переважно високі, обривисті, облямовані кам'янистими 
обмілинами. 

Від вхідних мисів Стрілецької бухти на відстань до 1 кбт тягнуться рифи, що 
огороджуються світними буями. 

У бухті наявні численні підводні небезпеки і затонулі судна. Біля західного 
вхідного мису Стрілецької бухти 
виставляються рибальські сіті.  

Стрілецький створ світних знаків, 
установлених на березі вершини 
Стрілецької бухти, веде в цю бухту; 
напрямок створу – 187,8° - 7,8° . 

Підводна перешкода (масив) із 
глибиною над нею 18,4 м лежить за 2,5 кбт на 
північ від західного вхідного мису Стрілецької 
бухти. 

В і х а  північна, що огороджує північну 
кромку обмілини з глибинами до 15 м, Стрілецький створ світних знаків 
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виставляється за 3,6 кбт на NNW від західного вхідного мису Стрілецької бухти. 
Ш в а р т о в н а  б о ч к а  знаходиться за 1,1 милі на північ від західного 

вхідного мису Стрілецької бухти. 
Буни. Чотири буни споруджено за 4,8 кбт на WSW від західного вхідного мису 

Стрілецької бухти. Східна з них є пірсом-буною № 196 для стоянки маломірних суден. 
Стрілецьку мірну лінію обладнано на зовнішньому рейді порту Севастополь на 

північ від бухт Кругла і Подвійна. Мірна лінія має три січні створи, знаки яких 
установлено на берегах бухт Козача, Комишева та Кругла. 

Бухта Кругла вдається в берег за 9 кбт на WSW від Стрілецької бухти. Від 
вхідних мисів бухти Кругла на відстань до 2 кбт тягнуться рифи. Західним вхідним 
мисом бухти Кругла є мис Піщаний (44°36,3' N, 33°26,4' Е). 

Світний знак бухти Кругла східний (44°36,5' N, 33°27,0' Е) встановлено на 
східному вхідному мисі бухти Кругла. 

 
Світний знак бухти Кругла 

Комишева бухта вдається в берег за 9 кбт на SW від бухти Кругла. Комишева 
бухта відділена від Козачої бухти півостровом і Західним молом та має з нею спільний 
вхід; північним краєм півострова є мис Манганарі.  

 
Вхід у бухту Комишева. Створ маяків бухти Комишева 

Береги Комишевої бухти високі. На східному березі за 7,8 кбт на SSE від мису 
Східний примітні дві труби заввишки 60 і 80 м на відстані 25 м одна від одної. Північно-
східний вхідний мис бухти – мис Східний – облямований обмілиною, що тягнеться на 
північ і захід на відстань до 1 кбт. Від краю півострова, який ділить Комишеву і Козачу 
бухти, на 2,5 кбт на північ тягнеться обмілина, яка огороджується північною віхою. 

Перед входом у Комишеву бухту поблизу фарватера лежать підводні перешкоди 
з глибиною над ними 22,5 і 25,4 м. 

Комишева бухта захищена від північно-західних вітрів двома молами: Західним 
і Східним. Східний мол подовжується. 

Попередження. У південній частині Комишевої бухти між причалами № 231, 
СЕКБП і північно-західним берегом вершини бухти плавання суден з осадкою понад 
4,5 м є небезпечним у навігаційному відношенні. 

Небезпеки. За 6,2 кбт на NNW від мису Східний лежить підводна перешкода, 
що являє собою бетонний масив заввишки 2,5 м. Затонуле судно знаходиться за 5,6 кбт 
на NNW від мису Східний. За 4,1 і 3,5 кбт на північ і за 4,3 кбт на NNE від мису 
Східний лежать камені з глибинами, відповідно, 18,8; 8,9 і 8,3 м. 

У Комишевій бухті на підходах до причалів наявні окремі підводні камені і 
банки з глибинами до 6 м. Підводна перешкода, що являє собою бетонні масиви з 
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глибиною над ними 3,6 м, знаходиться за 20 м на північ від краю причалу № 210 і 
огороджується західною віхою. 

Створ маяків бухти Комишева, встановлених на південному березі Комишевої 
бухти за 1 милю на SE від мису Манганарі, призначений для входу в цю бухту; 
напрямок створу – 158° - 338°. 

Світний знак Манганарі (44°35,6′ N, 33°25,1′ Е) встановлено на краю Західного молу. 
Світний буй виставляється з південно-західної сторони району, у якому 

здійснюється подовження Східного молу; плавання в цьому районі є небезпечним. 
Світні буї огороджують східну кромку обмілини з глибинами до 6 м, яка 

облямовує західний берег Комишевої бухти. 
Світний знак установлено на краю Внутрішнього молу (44°34,9′ N, 33°25,6′ Е). 
Пірс очисних споруд обладнано зі східної сторони Західного молу. Глибини за 

5 м від пірса – 9,2 - 10,4 м. 
Причал і плавучий пірс Філії технічного обслуговування і ремонту суден 

розташовано біля західного берега центральної частини бухти. 
Причал СЕКБП для суден, що займаються підводними дослідженнями, 

обладнано у вершині Комишевої бухти, а за 3,5 кбт на NW від нього знаходиться 
плавучий пірс СЕКБП. 

Севастопольський морський рибний порт обладнано у Комишевій бухті. У 
порту періодично проводяться днопоглиблювальні роботи. 

Лоцманське проведення для суден з осадкою понад 4,5 м і при довжині понад 
65 м є обов'язковим, за винятком суден портового флоту. Заявка на лоцмана подається 
до портового нагляду не пізніше ніж за 2 години до початку проведення. 

Санітарно-карантинну службу порту розташовано у Комишевій бухті. 
Порт у своєму розпорядженні має буксири, танкер і пожежний катер. Усі 

вантажно-розвантажувальні роботи механізовано.  
Ремонт корпуса і механізмів судна можна провести у порту. Тут є два плавучі 

доки. 
У порту можна поповнити запаси палива і води, а також придбати 

продовольство. 
Роботи з ліквідації і визначення залишкової девіації магнітних компасів і 

радіодевіації виконуються за попередньою заявкою, поданою до диспетчерської порту 
на ім'я начальника електрорадіонавігаційної камери. 

З багатьма містами порт має залізничне сполучення. 
Причали морського рибного порту з № 231 по № 210 розміщено вздовж східного і 

південно-східного берегів бухти, а також з північної і південної сторін Внутрішнього 
молу, який виступає від східного берега бухти. Глибини за 5 м від причалів – 3,6 - 9,5 м. 

Козача бухта вдається в берег безпосередньо на захід від Комишевої бухти між 
мисом Манганарі і мисом Західний, що знаходиться за 6 кбт на WNW від мису 
Манганарі. Невеликим півостровом, який відходить від її південного берега, вершина 
Козачої бухти ділиться на дві частини. Береги бухти високі, але положисті, облямовані 
обмілинами, що тягнуться від них на 1,5 кбт. Від мису Західний на N і NE на відстань 
до 2 кбт тягнеться риф, який огороджується східною віхою. 

Створ світних знаків бухти Козача, встановлених на березі вершини Козачої 
бухти, веде в цю бухту вздовж її східного берега; напрямок створу – 180,4° - 0,4°. 
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Світний буй північний виставляється за 5,4 кбт на SW від мису Манганарі.  
Світний буй східний огороджує обмілину, яка відходить від південного берега 

бухти. 
Віха східна огороджує обмілину, що відходить від південного берега бухти. 
Небезпеки. За 3,8 кбт на північ від мису Західний лежить затонулий понтон із 

глибиною над ним 15 м. За 3,5 кбт на NE від мису Західний знаходиться нечистий 
ґрунт. У бухті є численні підводні перешкоди і затонулі судна. Біля західного берега 
бухти за 0,7 кбт на південь від її західного вхідного мису виставляються рибальські сіті. 

Район розведення мідій розташовано за 3 кбт на південь від мису Західний. 

Передній створний
знак бухти Козача

Задній створний
знак бухти Козача
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Р о з д і л  4  
 

ВІД МИСУ ХЕРСОНЕС ДО КЕРЧЕНСЬКОЇ ПРОТОКИ 
 

Південний берег Кримського півострова між мисом Херсонес і портом Феодосія 
утворений схилами Кримських гір, вкритих багатою рослинністю; місцями поблизу 
берега є скелі. 

У західній частині описуваного району Кримські гори підходять близько до 
моря, але в міру просування на схід вони все далі і далі відступають від нього. 
Найвищою з Кримських гір є гора Роман-Кош (44°37' N, 34°15' Е), висота якої 1545 м; 
знаходиться вона серед гір хребта Бабуган-Яйла.  

На схід від порту Феодосія до Керченської протоки тягнеться малопорізаний 
берег Керченського півострова. Південно-західна частина півострова рівнинна, з 
кількома пагорбами; північно-східна частина горбиста. Південно-західна частина 
відділена від північно-східної частини горбистим хребтом Парпауський. 

Біля південного берега Кримського півострова між мисами Херсонес і Меганом 
глибини досить значні. На схід від мису Меганом глибини менші; глибини від 200 до 
100 м зменшуються різко, а від 100 м до берега – поступово. 

Між мисами Херсонес і Чауда небезпеки знаходяться недалеко від берега, а між 
мисом Чауда і Керченською протокою деякі небезпеки лежать на значній відстані від 
нього. Найбільш небезпечними є скелі Корабель-Камінь, які знаходяться за 2,5 милі на 
SW від мису Опук, та банка Анісімова, що лежить за 2,9 милі на SE від мису Киз-Аул. 

Примітні пункти. При підході до південного берега Кримського півострова 
найбільш примітними є гора Самналих (44°29' N, 33°46' Е), висота 578 м; гора Ай-Петрі, 
висота 1234,2 м; гора Чатир-Даг заввишки 1527 м, яка піднімається у вигляді шатра; 
триглава гора Чалка, висота 667 м; гора Кара-Даг заввишки 577 м з темною вершиною. 
Гори Чалка і Кара-Даг відкриваються з 40 миль і при русі судна зі сходу можуть бути 
орієнтирами при розпізнаванні порту Феодосія. Між мисами Чауда і Такил примітна гора 
Дюрмен, висота якої 102 м, і гора Кончецька заввишки 118 м, а також гора Опук з 
плоскою вершиною, висота якої 185 м. На описуваному березі найбільш примітними є 
миси Херсонес, Фіолент, Айя, Сарич, Ай-Тодор, Аю-Даг і Меганом. 

Гідрометеорологічні відомості. В і т р и .  Біля південного берега Кримського 
півострова панують північно-східні і північно-західні вітри. Середньорічна швидкість 
вітру не перевищує 5 м/с. Вітри зі швидкістю 15 м/с переважно північно-західного і 
північно-східного напрямків. Південний берег Кримського півострова гористий, що 
позначається на особливостях вітрового режиму багатьох пунктів. Так для мису Сарич 
найбільш характерною є повторюваність східного вітру (до 50 %), штормовий вітер 
частіше цього ж напрямку з максимальною швидкістю до 30 м/с. Можливі і північно-
західні вітри, але вони нетривалі і швидкість їх не перевищує 20 м/с. 

У районі мису Ай-Тодор і порту Ялта відмічаються сильні північні, східні і 
північно-західні шторми, швидкість яких восени і взимку сягає до 25 м/с. Середня 
кількість днів зі штормом – 20 - 25, максимальна – до 65 днів на рік. 

У районі міста Алушта переважають північно-західні і східні вітри, влітку 
збільшується повторюваність південних і південно-західних вітрів; шторми йдуть від 
цих самих напрямків. Середня кількість днів зі швидкістю вітру 15 м/с і більше 
становить 20 на рік, максимальна – 60.  

У Феодосійській затоці, у бухті Судацька й у районі мису Меганом переважають 
північно-західні, західні, північні і північно-східні вітри; влітку збільшується 
повторюваність південних і південно-західних вітрів, штормовий вітер йде від цих 
самих напрямків. Кількість днів зі швидкістю вітру 15 м/с і більше – 12 - 24, 
максимальна – 60 днів на рік. Частими є шторми від північно-західного і південно-
західного напрямків зі швидкістю до 22 м/с. 
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На південному березі Кримського півострова в зимовий час при перевалюванні 
через гори холодного повітря на підвітряних схилах виникає рвучкий, штормовий 
холодний вітер – бора. Бора йде в основному з W і NW, але швидкість його рідко 
перевищує 25 м/с. Як правило, бора супроводжується різким зниженням температури 
повітря. 

На описуваному узбережжі відмічаються бризи – вітри, які дмуть вдень з моря 
на сушу (морський чи денний бриз), а вночі – із суші на море (нічний чи береговий 
бриз). На південному березі Кримського півострова в середньому понад 50 днів із 
бризовою циркуляцією. Спостерігається морський бриз від східного до південного 
напрямків, а береговий – від північно-західного до північного. 

Т у м а н и. Найчастіше тумани (видимість 5 кбт) бувають навесні, до 3 - 4 днів 
на місяць для кожного пункту. Середньорічна кількість днів з туманом – 11 - 25. 

В и д и м і с т ь. Протягом року переважає видимість 5 - 10 миль.  
Х м а р н і с т ь. Найбільша хмарність на південному березі Кримського 

півострова протягом всього року спостерігається у ранкові і денні години. 
Середньомісячна хмарність становить влітку 2 - 4 бали, взимку – 7 - 8 балів. Кількість 
ясних днів досягає 92 на рік. Найбільше ясних днів з липня по вересень, коли 
середньомісячна кількість їх становить 10 - 17. Похмурих днів найбільше з грудня по 
лютий, коли середньомісячна кількість їх із хмарністю 8 - 10 балів досягає 19. 

О п а д и. Найбільше днів з опадами відмічається холодної пори року, найменше – 
теплої. У середньому за рік на південному березі Кримського півострова спостерігається 
95 - 115 днів з опадами. 

Т е ч і ї. За 5 - 20 миль від берега пролягає зона основного потоку течії, який йде 
переважно в західному напрямку і повторює при цьому конфігурацію берегової лінії. 
Середня швидкість течії в цій зоні 0,5 - 0,7 вузла (між мисами Херсонес і Аю-Даг 0,7 - 
0,9 вузла), найбільша – 1,6 - 1,7 вузла (у районі мису Сарич – 3,2 вузлів). 

Між берегом і зоною основного потоку у районі мисів утворюються 
коловороти води. 

Після тривалих північно-західних, західних і південно-західних штормових 
вітрів над північно-західною частиною Чорного моря і Кримським півостровом у 
Ялтинській затоці і на вході у порт Ялта утворюються течії, спрямовані на північний 
схід зі швидкістю 1 - 2 вузли. Згідно з розрахунками при швидкості вітру до 30 м/с 
швидкість течії може збільшуватися до 3 - 4 вузлів. Така ситуація може зберігатися до 
5 - 10 днів після припинення тривалих і сильних штормів. 

Біля мису Чауда спостерігається притискна течія. 
Р е ж и м  п л а в а н н я. Вздовж південного берега Кримського півострова 

розташовано райони, в яких плавання заборонене і тимчасово небезпечне; райони, 
заборонені для зупинки, постановки на якір, ловлі риби придонними знаряддями лову, 
підводних і днопоглиблювальних робіт, підривних робіт і плавання з попущеним якір-
ланцюгом, а також райони затоплених вибухових речовин. 

Окремі райони огороджено світними буями і віхами. Біля південного берега 
Кримського півострова запроваджено систему розподілу руху. 

Попередження. Як правило, між береговою лінією та ізобатою 30 м 
облаштовуються плантації для вирощування мідій. Вони можуть огороджуватися 
спеціальними буями і віхами. 

ВІД МИСУ ХЕРСОНЕС ДО МИСУ САРИЧ. Від мису Херсонес до 
розташованого за 19,5 милі на SE від нього мису Сарич берег високий, скелястий.  

Від мису Херсонес до мису Фіолент берег майже прямолінійний. За 2 милі на SE 
від мису Херсонес починаються скелі, що тягнуться до мису Фіолент. У нижній частині 
скелі червонуватого кольору, а у верхній – білуватого. За 3 милі на ESE від мису 
Фіолент височить стрімкий мис червонуватого кольору Кая-Баш. 



 182

На ділянці берега від мису Фіолент до мису Айя до моря виходить долина; берег 
тут піщаний. Поблизу долини видніються білий осип і прямовисний трикутної форми 
обрив темно-зеленого кольору, який різко відрізняється від найближчих скель, що 
мають червонувате і сіре забарвлення. Від цієї долини на південь тягнуться високі 
сіруваті скелі, які закінчуються обривистим мисом Айя. Східніше від мису Айя в берег 
вдається Ласпинська бухта. 

Підводні кабелі прокладено від берега за 12,2 і 12,8 милі на ESE від мису 
Херсонес, а також від мису Сарич. 

Попередження. За 2,9 милі на SSW від мису Херсонес розташований район, в 
якому буксирування заборонено. 

Мис Херсонес (44°35' N, 33°23' Е) є південно-західним краєм Кримського 
півострова. Від цього низького і кам'янистого мису на 3 кбт на захід простягається риф, 
огороджений західною віхою. Мис може бути радіолокаційним орієнтиром. 

Херсонеський маяк установлено на мисі Херсонес. При маяку є радіомаяк і 
звукосигнальна установка. 

 

 
На 160°, дистанція – 3 милі 

Район нечистого ґрунту знаходиться за 4,2 милі на захід від мису Херсонес. 
Підводний трубопровід прокладено від берега в південно-західному напрямку за 

2 милі на SE від мису Херсонес. 
Обеліск чотиригранний із сірого каменю, примітний, встановлено за 3,1 милі на 

SE від мису Херсонес. 
Херсонеську мірну лінію розташовано між мисами Херсонес і Фіолент. Її 

обладнано п'ятьма січними створами вогнів. 
Мис Фіолент, примітний, знаходиться за 7 миль на SE від мису Херсонес. Мис 

Фіолент високий і обривистий; 
верхня його частина світліша за 
нижню. З NW мис має вигляд 
сідла. Біля його краю лежить 
примітний камінь, схожий на 
грушу. При русі із заходу 
вигляд швидко змінюється: 
камінь зливається з мисом, а 
сідловина зникає. З SW мис 
здається плоским. Розпізнати 
мис можна також за його 
жовтим гребенем і темною 
смугою біля основи. Південним краєм мису є скеля з гострою вершиною. 

Мис Фіолент облямований рифом, що простягається на південь і схід на 1,5 - 3 кбт.  
Світний знак Фіолент установлено на мисі Фіолент.  
Затонулі судна. За 9 кбт на NNW від мису Фіолент поблизу берега лежить 

затонуле судно з глибиною над ним 2,8 м. За 1,5 кбт на NE від мису Фіолент 
знаходиться затонуле судно з глибиною над ним 5,8 м. 

 

Херсонеський маяк 

Мис Фіолент 

На 96°, дистанція – 2,4 милі 

Мис Фіолент 
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Підводні перешкоди з глибинами над ними 22,4; 40 і 9,8 м знаходяться, 
відповідно, за 1 і 1,2 милі та за 3,5 кбт на NW від мису Фіолент. За 2 кбт на південь від 
мису Фіолент лежить підводна перешкода з глибиною над нею 9,2 м. 

Камінь з глибиною 1,4 м лежить за 1,2 милі на NW від мису Фіолент. 
Банка з глибиною 5,4 м лежить за 4 кбт на схід від мису Фіолент.  
Скеля Георгіївська височить за 9 кбт на ENE від мису Фіолент. Навпроти неї на 

березі в ущелині розмістився Георгіївський монастир. 
Фіолентівський заповідний прибережний аквальний комплекс розташований біля мису Фіолент. 

Межі акваторії заповідника показано на картах. В межах акваторії заповідника спостерігається характерна 
взаємодія моря з виходами вулканічних порід. Комплекс є природним гідрокліматичним еталоном.  

У межах комплексу заборонено будь-яку діяльність, що порушує природні процеси і явища, які 
відбуваються в природних комплексах, що входять до складу заповідних урочищ. 

Маяк Кая-Баш встановлено на мисі Кая-Баш (44°29' N, 33°33' Е).  
Балаклавська бухта вдається в берег за 4,5 милі на схід від мису Фіолент між мисом Георгія 

(44°30' N, 33°36' Е) і розташованим за 1,1 кбт на ENE від нього мисом Балаклавський. 
Мис Балаклавський можна розпізнати за скелею трикутної форми з баштою на вершині та постом 

безпеки плавання і спостереження Державної прикордонної служби, що за 1,3 кбт на захід від башти. 
Зв’язок з постом здійснюється на УКХ, канал 16, 6, 8, позивний «Вельбот-2». У глибині бухти розташовано 
СРЗ  «Металіст». 

 
Вхід до Балаклавської бухти на 20°, дистанція – 2 милі 

Вхід до Балаклавської бухти вузький і звивистий; найменша ширина входу –
 1 кбт. Світний знак Балаклавський вхідний встановлено на мисі Георгія. 

Вхід до бухти обладнано трьома  створами світних знаків: Балаклавським 
створом світних знаків, встановлених за 0,7 кбт на NNW від мису Балаклавський, який 
веде до входу у Балаклавську бухту, напрямок створу 359,3° - 179,3°, Північно-
західним – напрямок створу 350,1° - 170,13° і Західним – напрямок створу 247,7° - 
67,7°. 

Мис Георгія Мис Балаклавський 

Балаклавський створ Пост Башта 
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Церква Форос на 10°, дистанція – 2,3 милі

Церква Форос

Мис Айя (44°26' N, 33°39' Е) заввишки 556 м примітний. Він здається темним 
обривом і у ясну погоду відкривається з відстані до 60 миль. Мис є хорошим 
радіолокаційним орієнтиром. 

На північ від мису Айя тягнуться високі сіруваті скелі. На схід від нього берег 
знижується. 

Скеля надводна знаходиться за 4 кбт на NW від мису Айя. 
Затонуле судно з глибиною над ним 14,7 м лежить поблизу берега за 1 милю на 

SE від мису Айя. 
Заповідний прибережний аквальний комплекс Айя займає акваторію завширшки 

2 кбт, яка прилягає до берегової лінії між паралелями 44°24,8' N і 44°27,7' N. Комплекс 
є природним гідрокліматичним еталоном.  

У межах комплексу заборонено будь-яку діяльність, що порушує природні 
процеси і явища, які відбуваються у природних комплексах, що входять до складу 
заповідних урочищ. 

Ласпинська бухта вдається в берег між мисом, розташованим за 1,8 милі на 
ESE від мису Айя, і мисом Ласпі, який знаходиться за 2,8 милі на ESE від мису Айя. 
Береги бухти скелясті, вкриті лісом. На східному березі примітні багатоповерхові 
будинки піонерського табору і сріблястий макет ракети на його території. Глибини  від 
20 м на вході у бухту різко зменшуються до 9 м у її вершині. 

Бухта відкрита всім вітрам від SE до WNW; для суден, що стоять тут на якорі, 
небезпечні вітри від SSW. При вітрах інших напрямків Ласпинська бухта є хорошою 
схованкою, особливо взимку, коли переважають східні вітри. 

Пірс для суден споруджено біля східного берега Ласпинської бухти. 
З н а к  Л а с п и н с ь к и й  встановлено на краю пірса. При знаку є 

радіолокаційний відбивач. 
 

 
Знак Ласпинський на 70°, дистанція – 8 кбт 

 

ВІД МИСУ САРИЧ ДО 
ЯЛТИНСЬКОЇ ЗАТОКИ 
переважає крутий берег, 
утворений південними схилами 
Кримських гір. 

У цьому районі багато 
мисів, але всі вони низькі і 
примітні лише з дуже незначної 
відстані. Бухти, розділені цими 
мисами, для якірної стоянки 
непридатні. 

Примітні пункти. На 
описуваній ділянці берега 
орієнтирами є церква Форос, 
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розташована на середині 
схилу гори, над якою 
видно перевал Байдарські 
Ворота; гора Лиса; гора 
Ай-Петрі; місто Алупка 
та окремі будинки. 

Систему розподілу 
руху № 3 встановлено в 
районі мису Сарич. 

Мис Сарич, що 
знаходиться за 4,5 милі 
на ESE від мису Айя, є 
південним краєм 

Кримського півострова. Мис Сарич утворений схилом примітної гори Лиса заввишки 738 
м, вершина якої знаходиться за 4 милі на NE від його краю. Із заходу гора має дуже нерівні 
обриси; схил її пологий, на ньому наявні три скелясті узвишшя. Зі сходу мис має такі самі 
обриси, як і з заходу. За 1,2 милі на північ від мису Сарич примітна скеля Ласпі, висота 
якої 682 м. На відстані до 2 кбт на південь від краю мису лежить кілька каменів із 
глибинами 0,2 - 2,4 м. 

Маяк Сарич установлено на мисі Сарич. При 
маяку є звукосигнальна установка. Поблизу маяка 
стоять кілька білих будинків і примітна металева 
ажурна телевізійна вишка заввишки 107,4 м, 
пофарбована червоними і білими горизонтальними 
смугами; на вершині щогли 2 чорні кулі. 

Заповідний прибережний аквальний комплекс 
Сарич займає акваторію, що прилягає до берегової лінії на 
NW від мису Сарич; довжина її 1,1 милі і ширина 2 кбт. 
Комплекс є природним гідрокліматичним еталоном.  

У межах комплексу заборонено будь-яку 
діяльність, яка порушує природні процеси і явища, що 
відбуваються в природних комплексах, які входять до 
складу заповідних урочищ. 

Від мису Сарич до мису Кікінейз берег 
переважно високий і обривистий. На цій ділянці 
розташовано багато примітних населених пунктів, санаторіїв і будинків відпочинку. 
Найбільш примітними є церква Форос, яка знаходиться за 2,3 милі на ENE від мису 
Сарич; мис Ніколая, розташований за 1,7 милі на схід від мису Сарич (на мисі Ніколая 
примітний будинок сигнального поста); два п'ятиповерхових будинки й ажурна вишка, 
пофарбована червоними і білими горизонтальними смугами у селищі міського типу 
Берегове. На мисі Троїці добре примітна сіра залізобетонна труба санаторію і 
п’ятиступінчастий дев'ятиповерховий будинок. Між мисом Троїці і мисом Кікінейз 
добре примітними є п'ять білих котеджів з червоними дахами. 

Берег, облямований рифом із глибинами до 10 м, має ширину до 2 кбт. Між мисом 
Троїці і мисом Кікінейз берег здебільшого укріплено бетонними стінками; є буни. 

Підводні трубопроводи прокладено на південь від берега за 1 кбт на NW і за 
6 кбт на ENE від мису Ніколая.  

Затонуле судно з глибиною над ним 6,6 м знаходиться поблизу берега за 6 кбт 
на ENE від мису Ніколая. 

Пірси для малих суден споруджено в портовому пункті Форос за 3 кбт на 
WNW від примітного мису Чехова, що за 2,9 милі на схід від мису Сарич, і навпроти 
смт Берегове за 6,6 милі на схід від мису Сарич.  

Маяк Сарич

На 80°, дистанція – 1миля 

Маяк Сарич 
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Створ знаків мису Чехова, встановлених за 1,5 кбт на NE від мису Чехова, 
призначений для підходу до берега наливних суден. 

Буї спеціального призначення (три), виставлені між мисом Чехова і смт Берегове 
за 2 кбт від берега, огороджують заборонений для плавання район № 136. 

Підводний трубопровід прокладено на південь від берега за 3 милі на схід від 
мису Чехова. 

Знак Троїці встановлено за 7 кбт на WNW від мису Троїці (44°23' N, 33°57' Е).  
Мис Кікінейз (44°24' N, 33°59' Е) із заходу має вигляд клину; на північ від нього 

височить гора з гострою вершиною. На підвищеній частині мису стоять три 
багатоповерхових будинки, а також примітний багатоповерховий будинок дугоподібної 
форми. 

На NNE від мису розташоване селище міського типу Голуба Затока, в якому 
примітна вежа обсерваторії. На NE від мису примітна гора Кішка, висота якої 254,4 м, і 
селище міського типу Сімеїз. 

Платформа океанографічна заввишки 12 м від рівня моря встановлена за 2,5 кбт 
на ESE від мису Кікінейз. На платформі запалюється вогонь. 

 
 
 

 
Селище міського типу Голуба Затока 

Безпосередньо на південь від платформи знаходиться паля заввишки 3,5 м від 
рівня моря. 

За 3 кбт на WSW від платформи розташовано дві щогли.  
Т р у б а  металева заввишки 4 м від рівня моря знаходиться за 3,3 кбт на SSW 

від платформи. 
С к е л я  з глибиною 16,6 м лежить за 1,8 кбт на SE від платформи. 
Скеля Діва, надводна, знаходиться за 1,1 милі на ENE від мису Кікінейз. Ця 

білувата скеля є примітною. 
Пірс для малих суден споруджено біля берега навпроти смт Сімеїз за 1 кбт на 

північ від скелі Діва. 
Підводні трубопроводи прокладено від берега в бік моря за 1,7 і 2 милі на схід 

від мису Кікінейз; останній з них тягнеться на 1,3 милі в південному напрямку. 
Мис Опасний лежить за 2,4 милі на ENE від мису Кікінейз. На мисі Опасний є 

білі багатоповерхові будинки і металева ажурна телевізійна вишка, пофарбована у 
червоний колір, з двома білими горизонтальними смугами у верхній частині. 

Гора Ай-Петрі, висота якої 1234,2 м, знаходиться за 2,8 милі на NNE від мису 
Опасний. Із заходу і сходу гора має вигляд кількох скель, а з півдня здається 
прямовисною скелею. На вершині гори примітні телевізійна щогла і станція канатної 
дороги. Канатна дорога піднімається від східної частини міста Алупка на вершину гори 
Ай-Петрі. 

Платформа на 18°, дистанція – 1,7 милі 

Башта обсерваторії 
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Пасмо Кримських гір від гори Ай-Петрі повертає на NE і, підвищуючись, 
поступово віддаляється від моря. 

Місто Алупка розкинулося на W і NE від мису Опасний. Поблизу берега 
навпроти міста наявні камені. У місті добре примітний будинок Воронцовського 
палацу. 

Пірс для малих суден споруджено навпроти північно-східної частини міста 
Алупка; глибини біля пірса становлять 0,9 - 4,9 м. Підходити до пірса потрібно з 
великою обережністю. 

Від міста Алупка до мису Ай-Тодор берег забудовано висотними будинками. 
На гірських схилах на ENE від міста Алупка розташоване селище міського типу Кореїз, 
в якому примітні кілька висотних будинків. Далі на схід розташоване селище міського 
типу Гаспра. Між смт Кореїз і розташованим на схід від нього мисом Ай-Тодор 
примітний білий підйомник. 

Пірс для малих суден споруджено навпроти східної окраїни смт Кореїз. 
Підводний трубопровід прокладено за 1,8 кбт на WSW від вищезазначеного 

пірса. 
Буї спеціального призначення (три), виставлені на SW від мису Ай-Тодор за 3 кбт 

від берега, огороджують заборонений для плавання район № 137. 

ЯЛТИНСЬКА ЗАТОКА вдається у південний берег Кримського півострова між 
мисом Ай-Тодор і розташованим за 7 миль на NE від нього мисом Нікітин. У вершині 
затоки розташовано порт Ялта, біля якого розкинулося курортне місто Ялта. Береги 
затоки переважно обривисті, облямовані гальковими пляжами. 

Берег від мису Ай-Тодор до міста Ялта утворений східним схилом гори Могабі 
(44°28' N, 34°06' Е), заввишки 804,5 м, весь покритий рослинністю. 

При русі вздовж берега від мису Ай-Тодор спочатку відкриваються білий палац 
санаторію «Перлина», санаторій «Гірський», пансіонат «Дружба», потім санаторії 
«Нижня Ореанда», «Лівадія» і «Росія». Біля санаторію «Нижня Ореанда» на скелі 
примітно альтанку у вигляді колонади, ближче до берега – кілька великих каменів і 
скель, а також два підйомники сірого кольору, які добре видно зі сходу в першій 
половині дня. 

Від берега вершини затоки виступає мис Іоанна, за 1,4 кбт на NNE від якого 
видно церкву. В нічний час дзвіниця церкви підсвічується зсередини. 

Береги Ялтинської затоки на відстані до 3 кбт облямовані рифами з глибинами 
до 10 м. Інших небезпек у затоці не виявлено. 

Для захисту берега від розмиву в Ялтинській затоці встановлено буни, які 
виступають від берегової лінії в бік моря на 40 м. Висота бун – 1,5 - 2 м. 

Район наукових досліджень знаходиться за 14,2 милі на SE від мису Ай-Тодор. 
У районі встановлено буї з науковим обладнанням, притопленим на різній глибині. 

Мис Ай-Тодор (44°26' N, 34°08' Е) – південно-західний вхідний мис Ялтинської 
затоки, утворений південним схилом гори Могабі. З півдня він має вигляд конуса із 
широкою основою. Із заходу і сходу мис здається пологим відрогом гори Ай-Петрі, що 
спускається до моря. Мис Ай-Тодор врізається в море двома виступами. На східному 
виступі мису на скелі стоїть оригінальна споруда, у вигляді середньовічного 
лицарського замку, відома під назвою «Ластівчине Гніздо»; здалеку цю споруду можна 
прийняти за маяк. На мисі є ще кілька будівель.  
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Мис Ай-Тодор на 50°, дистанція – 4 милі 

 
Мис може бути радіолокаційним орієнтиром. 
Поблизу мису є надводна скеля Парус. 
Маяк Ай-Тодорський встановлено за 3,2 кбт на WSW від 

мису Ай-Тодор. При маяку є радіомаяк. 
Слід мати на увазі, що на рейді порту Ялта маяк Ай-

Тодорський закривається відрогом гори Могабі у напрямку 43,5° 
від маяка. 

Пірси. Два пірси для малих суден споруджено біля західного 
берега бухточки, що вдається в берег безпосередньо на NW від 
східного виступу мису. 

Підводні трубопроводи прокладено від західного берега 
Ялтинської затоки. 

Пірс санаторію «Золотий Пляж» знаходиться за 1 милю на 
NE від мису Ай-Тодор. Глибини за 5 м від пірса – 2,5 - 8,3 м. 

Пірс санаторію «Лівадія» розташований за 1,3 милі на NE 
від мису Ай-Тодор. Глибини за 5 м від пірса – 0,3 - 3,5 м. 

 
 
 

ЯЛТИНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
 

Порт Ялта розташовано у вершині Ялтинської затоки. Гавань порту Ялта 
утворена Новим молом, що виступає на SW від мису Іоанна (44°29,7' N, 34°10,4' E), 
набережними міста Ялта та огороджувальним молом, що виступає від північно-
західного берега гавані за 1,2 кбт на NW від краю Нового молу.  

Порт приймає круїзні судна як на причалі, так і на рейді. У 1986 р. введено в 
експлуатацію сучасний перевантажувальний комплекс у Масандрі, здатний 
переробляти до 2 млн. т вантажів на рік. Судна портофлоту (прогулянкові катери) 
перевозять до 1,5 млн. пасажирів на рік. 

Мис Ай-Тодор 

Маяк  
Ай-Тодорський 

на 335°, 
дистанція – 8 кбт



 189

 
Порт Ялта на 20°, дистанція – 8 кбт 

Адреса. Ялтинський морський торговельний порт, вул. Рузвельта, 5, м. Ялта, 
АР Крим, 98600, Україна. 

Контакти і телефони:  
Начальник порту - 326909, факс 323926. 
Приймальня - 324242. 
Капітан порту - 327711. 
Черговий диспетчер - 325091. 
Головний диспетчер - 327940, 328969. 
Начальник вантажно- 
пасажирського комплексу - 352234, 352284. 
Інспектор портонагляду - 325982. 
Начальник портофлоту - 325065. 
Митниця - 323673. 
Прикордонний контроль - 324166. 
СКВ - 320093. 
Електронна пошта - yasco@mail.ylt.crimea.com 
Портові води Ялтинського порту складаються з акваторії пасажирського 

комплексу – 12,15 га та акваторії вантажно-пасажирського комплексу – 8,2 га; якірного 
місця № 393; охоронних зон, що прилягають до причалів портопунктів. Акваторія 
пасажирського комплексу обмежується східним молом, причалами № 3, 4, 5, 8, 9 і 
лінією, що з'єднує морські краї західного огороджувального і східного молів. До неї 
також належить смуга моря завширшки 50 м, яка примикає до причалу № 9. 

Акваторія вантажно-пасажирського комплексу обмежується огороджувальним 
молом, вантажним причалом № 3 мису Філарі і лінією, яка з'єднує мис Філарі і край 
огороджувального молу. 

На S і SE від гавані порту Ялта розташований зовнішній рейд; внутрішнього 
рейду порт не має. 

Перед входом до порту на 1,3 кбт на схід від гирла річки Учан-Су (Водопадна) 
простягається обмілина з глибинами до 10 м. За 0,5 кбт на NNE від гирла цієї річки 
споруджено причал міської нафтобази. 

Ялтинському морському торговельному порту підпорядковані портові пункти 
Форос, Кастрополь, Сімеїз, Алупка, Місхор, Ластівчине Гніздо, Золотий Пляж, Лівадія, 
Нікітський ботанічний сад, Гурзуф, Робітничий Куточок, Алушта, Малоріченське, 
Рибаче, Морське, Судак, Партеніт. 

Гідрометеорологічні відомості. В і т р и . Біля південного берега Кримського 
півострова панують північно-східні і північно-західні вітри. Вітри східних напрямків 

Ялтинський маяк
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сильніше дмуть поблизу берега, ніж у відкритому морі. Вітри від SE і SW бувають 
порівняно рідко і нетривалі, але при них судна, що стоять на рейді поблизу берега, 
повинні виходити у відкрите море. Влітку поблизу берега досить часто бувають тривалі 
штилі. Тумани найбільш ймовірні з листопада по травень. Ялтинський порт не 
замерзає, навігація триває цілий рік. 

Л о ц м а н с ь к е  п р о в е д е н н я.  Лоцманське проведення при заході у порт, 
виході з нього і при швартовних операціях у порту є обов'язковим і здійснюється 
цілодобово. 

Для пасажирських суден регулярних ліній сполучення, а також для суден 
портофлоту, технічного флоту і малих суден сторонніх організацій лоцманське 
проведення не є обов'язковим. 

Заявка на лоцманське проведення при виході з порту подається капітаном судна 
диспетчеру порту не пізніше ніж за 2 години до повної готовності судна до відходу. 

Прийняття і висадження лоцмана здійснюється на Ялтинському рейді за 1,8 милі 
на SSE від маяка Ялтинський і при хвилюванні моря до 3 балів та вітрі зі швидкістю до 
10 м/с. При хвилюванні моря понад 3 бали, коли прийняти лоцмана немає можливості, 
судно повинно стати на якір на одному з якірних місць і чекати поліпшення погоди. 
Прийняття і висадження лоцмана здійснюється при застопорених машинах і погашеній 
інерції судна або після постановки його на якір. З підвітряної сторони борту судна 
повинні бути спущені страховий кінець і штормтрап, спеціально призначені для 
лоцмана, і бурундук для лоцманського бота. Судно зобов'язане прикривати своїм 
корпусом лоцманський бот від хвилювання до закінчення прийняття (висадження) 
лоцмана. У нічний час місце прийняття (висадження) лоцмана повинно бути добре 
освітленим. У разі невиконання цих вимог, лоцманський бот до борту не підійде. 

Б у к с и р н е  з а б е з п е ч е н н я. При здійсненні швартовних операцій для 
суден завдовжки понад 50 м чи місткістю понад 500 реєстр. т буксирне забезпечення є 
обов'язковим. Буксирування несамохідних суден на акваторії порту при силі вітру 
понад 5 балів заборонено. Буксирування і швартовні операції при силі вітру 5 балів 
можуть здійснюватися тільки з дозволу капітана порту. Капітани суден подають заявки 
на буксирні судна за 2 години до заходу (виходу). 

Я к і р н і  с т о я н к и. Район 
якірних місць № 393 для великотоннажних 
суден розташований за 4 кбт на SE від мису 
Іоанна. Глибини тут 26 - 43 м, ґрунт – мул, 
пісок. 

Акваторія району якірної стоянки 
№ 393 обмежується лініями, що з'єднують 
точки: 

44°29′30″ N 34°10′57″ Е; 
44°29′30″ N 34°11′39″ Е; 
44°29′12″ N 34°11′39″ Е; 
44°29′12″ N 34°10′36″ Е. 
При стоянці суден на якірному 

місці № 393 УКХ радіостанція повинна 
бути ввімкненою цілодобово на прийом 
на 16 каналі. 

За відсутності на судні УКХ радіостанцій, вмикається на прийом радіостанція на 
частоті 2464 кГц або 2182 кГц. 

П р и ч а л и. В гавані обладнано дев'ять причалів, розташованих із внутрішнього 
сторони Нового молу, вздовж набережних порту, а також на пірсах і по обидва боки 
огороджувального молу, який знаходиться за 1,2 кбт на NW від краю Нового молу.  

 



 191

Номери причалів Довжина причалу, м Прохідна осадка судна, м 
1 256 6,0 
2 175 8,7 
3 180 5,2 
4 146 7,5 
5 199 8,7 
6 70 3,7 
7 40 3,5 
8 125 3,5 
9 45 4,0 

П о с т а ч а н н я. У місті Ялта можна поповнити запаси води і продовольства; 
влітку кількість води обмежена. 

В и з н а ч е н н я  д е в і а ц і ї. Девіаційний полігон розташований на 
зовнішньому рейді порту Ялта. 

П о р т о в і  п р а в и л а.  Копію діючих портових правил мореплавцям слід 
отримати в адміністрації порту. 

П і д х і д  і  в і д х і д  с у д е н.  Захід до порту або вихід з нього будь-якого 
судна здійснюється тільки з дозволу диспетчера і змінного капітана ІДПН. Капітан 
судна в інформації для порту повідомляє: 

- найменування судна і власника (фрахтувальника), порт відправлення, час 
виходу, довжину і ширину судна, наявність виступаючих частин, осадку носом і 
кормою; 

- кількість пасажирів, назву й особливі властивості вантажу, назву фуміганта, 
масу вантажу, розміщення його на судні, довжину 1 місця довгомірних і масу 
великовагових (понад 3 т) вантажів, найменування вантажоодержувача; 

- потребу в бункері, прісній воді, постачанні тощо. Капітан танкера не пізніше 
ніж за 72 години повідомляє про наявність у нього свідоцтва (поліса) про страхування 
відповідальності за збиток від забруднення нафтою навколишнього середовища. 

Р е ж и м  п л а в а н н я.  При заході в порт чи виході з порту великотоннажного 
судна будь-який рух інших суден категорично заборонений. 

С т о я н к а  с у д е н  у  п о р т у.  Судна, що прибувають і яким ще не надано 
причалу або лоцмана, повинні стати на якір на зовнішньому рейді в якірному місці 
№ 393. В усіх інших випадках заборонено ставати на якір на рейді порту без 
спеціального дозволу капітана порту. 

Р а д і о з в ' я з о к. У порту цілодобово працюють УКХ радіостанції. 

Назва абонента Позивний Канал  
виклику 

Канал  
робочий 

ЦПР Ялта-радіо чи Ялта-2 16 26 
Диспетчер порту Ялта-радіо-1 14 14 
ДПН пасажирського комплексу Ялта-портонагляд-1 14 14 
ДПН вантажно-пасажирського  
комплексу Ялта-портонагляд-2 12 12 

Оператор суден портового 
пасажирського флоту Ялта-радіо-2 12 12 

Робота суден України з буксирами Назва буксира 16 6, 9 
Робота іноземних суден з буксирами Назва буксира 16 6 
Служби порту Ялта-2 16 26 
Диспетчер ЦПК Ялта-радіо-2 10 10 

С п о л у ч е н н я. Місто Ялта протягом всього року має регулярне морське 
сполучення з портами Чорного й Азовського морів. Повітряне сполучення з містом 
Сімферополь здійснюється на вертольотах.  
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У порту Ялта розташований рибний портовий пункт Ялта, який не має своєї 
території й акваторії; він є портом-сховищем для суден флоту рибної промисловості. Ці 
судна використовують акваторію і територію Ялтинського морського торговельного 
порту за узгодженням з його адміністрацією. На рибний портовий пункт Ялта 
поширюються Обов'язкові постанови по Севастопольському морському рибному 
порту. 

Маяк Ялтинський встановлено на краю Нового молу.  

Світний знак Огороджувального молу встановлено на краю цього молу, що 
знаходиться за 1,2 кбт на NW від краю Нового молу.  

Затонуле судно з глибиною над ним 6,4 м лежить із зовнішньої сторони Нового 
молу за 0,7 кбт на NNE від його краю.  

Місто Ялта розкинулося в долині, на пагорбах і прилеглих до долини схилах 
гір. Воно розпізнається за чисельними будинками санаторіїв і пансіонатів, за білою 
колонадою і стелою, яка освітлюється у темний час доби. 

На схід від міста Ялта стоять будівлі селища міського типу Масандра, радгоспу 
«Магарач» і Нікітського ботанічного саду. В районі селища Масандра примітний 
висотний будинок готелю «Ялта». 

Вантажно-пасажирський 
комплекс Масандра, приписаний до 
порту Ялта як вантажний район 
морського торговельного порту, 
розташовано за 1,5 милі на ENE від порту 
Ялта. Акваторія вантажно-пасажирського 
комплексу захищена Г-подібним молом, 
який подовжується. На молу знаходяться 
причали № 1 і 2 для відстою портового 
флоту. На WSW від основи молу 
розташовано вантажний причал № 3, 
призначений для приймання і обробки 
різних вантажів. Причал обладнано 
п'ятьма кранами вантажопідйомністю 5 - 
6 т і одним краном вантажопідйомністю 
10 - 20 т.  

 

Маяк Ялтинський
Світний знак  

Огороджувального молу 

Вантажно-пасажирський комплекс Масандра
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Характеристика причалів ВПК 
Номери 
причалів Довжина причалу, м Прохідна осадка судна, м 

1 360 5,0 
2 195 5,0 
3 280 7,0 

Підводні перешкоди заввишки 2 м від ґрунту лежать біля причалів № 2 і 9, 
відповідно, за 2,1 кбт на NNE і за 1,7 кбт на NW від краю Нового молу.  

Створ світних знаків Масандрівський, встановлений на північному березі 
портового пункту за 1,5 милі на ENE від мису Іоанна, веде до входу у вантажно-
пасажирський комплекс Масандра. 

 

 
Вантажно-пасажирський комплекс Масандра 

Світний буй правої сторони виставляється поблизу краю Г-подібного молу з 
внутрішньої сторони. 

Нечистий ґрунт (якір-ланцюг) лежить за 8 кбт на WSW від основи молу. 
Новий нафтовий пірс, Т-подібний, знаходиться за 1 кбт на ENE від основи 

Г-подібного молу. На схід від краю пірса виставляється швартовна бочка. 
Район звалища ґрунту № 920 розташований за 4,9 милі на SE від мису Іоанна. 

Глибини в цьому районі можуть бути меншими від показаних на картах. 
Підводний трубопровід прокладено від північного берега Ялтинської затоки за 

1,8 милі на ENE від мису Іоанна на 3 милі убік моря. 
Пірс радгоспу «Магарач» знаходиться за 5,4 кбт на ENE від основи молу 

вантажного портового пункту Масандра. Глибини за 5 м від пірса – 0,9 - 4 м. 
Пірс санаторію «Чорноморський» розташований за 8 кбт на схід від основи 

молу вантажного портового пункту Масандра. За 4 м від краю пірса лежить камінь із 
глибиною 0,5 м. Глибини за 5 м від пірса – 0,4 - 3,5 м. 

Підводні кабелі (два) прокладено від берега за 2,5 милі на ENE від мису Іоанна. 
Пірс Нікітського ботанічного саду розташований навпроти східної частини 

селища міського типу Нікіта. Глибини за 5 м від пірса – 0,7 - 5,5 м. 
Мис Нікітин, північно-східний вхідний мис Ялтинської затоки, знаходиться за 

7 миль на NE від мису Ай-Тодор. Мис Нікітин утворений схилами гори Ай-Ілля-
Сирим, висота якої 1219,4 м. Поблизу цього обривистого мису лежать камені. За 8 кбт 
на північ від мису примітна телевізійна щогла. 

Район № 132, заборонений для плавання, розташовано біля мису Нікітин. З 
NE і SW район огороджується віхами. 

ВІД ЯЛТИНСЬКОЇ ЗАТОКИ ДО МИСУ БАШЕНИЙ тягнеться високий, 
місцями обривистий, прорізаний гірськими річками берег. 

На цій ділянці примітні кілька гір, найвищими з яких є гори Аю-Даг, Болгатор, 
Кастель і Чатир-Даг. 

Підхідний створ
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Між мисами Нікітин і Аю-Даг знаходиться відкрита затока, на березі вершини 
якої розташоване смт Гурзуф; на західному березі цієї затоки примітна висотна будівля 
санаторію «Ай-Даниль». Від мису Аю-Даг берег спочатку тягнеться на північ, а потім, 
поступово відхиляючись на схід, утворює невелику бухту. 

По всій довжині берег облямований вузькою обмілиною з глибинами до 10 м. 
Поблизу нього небезпек не виявлено, за винятком скель Білі Камені і каменів біля мису 
Плака, які лежать на відстані до 3 кбт від берегової лінії. 

Селище міського типу Гурзуф розташоване на схилі гори в гирлі річки Авунда. 
Поблизу центральної частини селища стоїть висока скеля, від якої виступає невеликий 
скелястий мис. 

Над селищем на горі примітна біла альтанка. 
Причали для катерів обладнано біля берега навпроти смт Гурзуф. 
Скелі Білі Камені. Дві великі високі білі скелі примітно за 2,9 милі на NE від 

мису Нікітин. Між цими скелями лежить підводний камінь. 
 

 
Артек. Білі Камені на 17°, дистанція – 1,8 милі 

Мис Аю-Даг – примітний, розташований за 5 миль на ENE від мису Нікітин. Він 
утворений схилом гори Аю-Даг або, як її ще називають, Ведмідь заввишки 570,8 м, яка 
спочатку полого спускається до моря, а потім знову підвищується. Мис Аю-Даг може 
бути радіолокаційним орієнтиром. 

 
Мис Аю-Даг на 50°, дистанція – 4,5 милі 

На західній стороні підніжжя гори Аю-Даг розташований дитячий табір 
«Артек», на чиїй території примітні три білі довгі будинки із сірими дахами. 

Причали для малих суден споруджено біля берега навпроти дитячого табору 
«Артек».  

Селище міського типу Партеніт розкинулося поблизу берега за 1,2 милі на 
північ від мису Аю-Даг. У селищі примітні телевізійна щогла і кілька висотних 
будинків. 

Причали. Для пасажирських катерів біля берега навпроти смт Партеніт 
обладнано три причали. 

Підводний трубопровід прокладено від берега приблизно на 7 кбт на SSE за 
2,5 милі на NNE від мису Аю-Даг. 

Мис Плака знаходиться за 2,7 милі на NNE від мису Аю-Даг. Мис Плака можна 
розпізнати за жовтим будинком з червоним дахом, шпилястою башточкою і завдяки 
білій чотиригранній башті, яка стоїть дещо північніше мису. 

Білі Камені

Мис Аю-Даг 
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На схід від мису Плака на 3 кбт виступає риф з надводними і підводними 
каменями що лежать на ньому. Суднам підходити до рифу ближче ніж на 0,5 кбт не 
слід. 

Світний знак Кипарисний встановлено за 2,5 кбт на N від мису Плака. Вогонь 
світного знака погашений. 

Пірс селища Кипарисне споруджено на захід від мису Плака. Глибини за 1 і 5 м 
від нього, відповідно, 0,5 - 4 і 0,6 - 4 м. За 20 м на захід від пірса лежать надводні 
камені. 

За 3 милі на NNE від мису Плака знаходиться мис Маячний, західніше якого 
височить гора Кастель. Між мисом Маячний і містом Алушта тягнеться піщана смуга, 
за якою піднімається плоска височина, що є продовженням північного схилу гори 
Кастель. Берег облямований вузькою скелястою обмілиною з глибинами до 10 м. 

Гора Болгатор прямовисна, прямокутна, заввишки 419 м, розташована за 1,7 милі 
на NNW від мису Плака; вона позбавлена рослинності. 

Гора Кастель заввишки 436 м знаходиться за 6 кбт на захід від мису Маячний. 
Порівняно із сусідніми горами гора Кастель невисока. З SE вона примітна, тому що має 
вигляд зрізаного конуса, який височить поблизу берега. Вершина гори поросла лісом. 

Гора Чатир-Даг (44°44' N, 34°17' Е), яка піднімається у вигляді розкинутого 
шатра, одна з найвищих гір на Кримському півострові; вона височить за 7,2 милі на 
NW від гори Кастель. Гора Чатир-Даг має дві вершини; висота південно-західної – 
1527 м, північно-східної – 1405 м. Південно-східний схил гори спускається до моря 
у вигляді окремих вершин. Від гори Чатир-Даг гірський хребет, знижуючись, змінює 
напрямок на NE. 

Пірси. На зазначеній ділянці є два пірси – пірс пансіонату «Кристал» (глибини за 
1 і 5 м від нього, відповідно, 0,8 - 4,5 і 1 - 4,8 м) і пірс району міста Алушта Робітничий 
Куточок (глибини за 1 і 5 м від нього, відповідно, 0,8 - 4,2 і 0,9 - 4,4 м). 

Від міста Алушта до мису Башений, розташованого за 16,5 милі на ENE від 
міста, берег гористий. Тут у море впадає багато річок. 

Берег облямований обмілиною з глибинами до 10 м і завширшки до 3 кбт. На 
обмілині трапляються камені. 

Примітні пункти. На цій ділянці орієнтирами є: гора Демерджі заввишки 1239 м 
з характерними обривистими скелями, яка піднімається за 5,5 милі на ENE від гори 
Чатир-Даг; селище Лучисте, розташоване нижче скель, що утворюють вершину гори 
Демерджі; округла, позбавлена рослинності скеля Індек-Даг, яка знаходиться між 
горами Чатир-Даг і Демерджі і яку добре видно з якірного місця біля міста Алушта; 
гора Тай-Коба (44°50' N, 34°31' Е) заввишки 1253 м і гора Хри-Коль (44°52' N, 34°38' Е) 
заввишки 1039 м з гострою вершиною; селище Сонячногірське, яке лежить за 6,7 милі 
на NE від міста Алушта біля темного мису Сотера; селище Малоріченське, розташоване 
за 8 кбт на NE від селища Сонячногірське; ущелина Ускют, яка знаходиться за 6 миль 
на ENE від селища Малоріченське. В ущелині Ускют розташоване селище Привітне. 

Місто Алушта розкинулося на південно-східному схилі гори Чатир-Даг між 
двома долинами, якими протікають річки Улу-Узень і Демерджі. 

У місті Алушта обладнано портовий пункт Алушта, приписаний до Ялтинського 
морського торговельного порту. 

 



 196

 
Портпункт Алушта на 290°, дистанція – 1миля 

Пірс для пасажирських катерів збудовано навпроти міста Алушта. 
Світний знак Алушта встановлено на краю пірса для 

пасажирських катерів. 
Підводний трубопровід прокладено від берега за 2 кбт на NE 

від міста Алушта. 
Небезпеки. Підводний камінь із глибиною над ним 1,5 м 

лежить за 8,5 кбт на SW від селища Сонячногірське. 
За 2 милі на ENE від селища Сонячногірське за 1 кбт від 

берега знаходиться другий підводний камінь. 
Пірс для пасажирських катерів споруджено біля берега 

навпроти селища Малоріченське, яке знаходиться за 8 кбт на NE від 
селища Сонячногірське. Глибини біля пірса – 3,1 - 4 м. 

Сонячногірська мірна лінія розташована за 14,4 милі на NЕ 
від мису Аю-Даг. Мірна лінія обладнана чотирма січними створами. 

Маяк Рибачий встановлено за 1 милю на схід від селища 
Малоріченськ0е. 

Пірс для пасажирських катерів споруджено за 6 кбт на NE від маяка Рибачий. 
Глибини біля краю пірса – 6,6 - 6,7 м. Пірс зруйновано. 

ВІД МИСУ БАШЕНИЙ ДО МИСУ МЕГАНОМ. Від мису Башений до 
розташованого за 14,2 милі на схід від нього мису Меганом берег переважно 
обривистий. Між мисами Башений і Ай-Фока він прорізаний двома долинами, якими 
протікають гірські річки Шелен і Ворон. У долині річок Шелен і Ворон розташований 
примітний пансіонат «Донецький Угольок». Між долинами розкинулося селище 
Морське; навпроти селища знаходиться пірс для пасажирських катерів, глибини біля 
краю пірса – 3,4 - 5,7 м. 

На цій ділянці примітні миси Башений, Ай-Фока, Чікен, Печерний, Алчак-Кая і 
Рибачий, а також ущелина Кутлах, що між мисами Ай-Фока і Чікен.  

Між мисами Печерний і Рибачий у берег вдається бухта Судацька, на березі 
вершини якої розташоване місто Судак. 

Глибини біля описуваного берега по всій його довжині значні, але поблизу нього 
трапляються надводні і підводні камені. 

Світний навігаціцйний знак Алушта 

Маяк Рибачий 
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Мис Башений на 325°, дистанція – 1,2 милі 

Мис Башений (44°49' N, 34°45' Е) кам'янистий, примітний завдяки 
напівзруйнованій вежі, що стоїть на ньому. Безпосередньо на схід від мису міститься 
ущелина, якою протікає річка Шелен. 

На північ від мису Башений на схилі гори видно кілька одноповерхових 
будівель, серед яких виділяється великий будинок із сірим куполом і два червоні 
куполи перед будинком.  

Світний знак Башений встановлено поблизу мису Башений. Вогонь знака 
погашений. 

Підводний кабель прокладено від берега поблизу мису Башений.  
Підводна перешкода знаходиться на глибині 40 м за 6,7 милі на SSE від мису 

Башений. 
Підводний камінь із глибиною над ним 12 м, за донесенням 1960 р., лежить за 

3,3 милі на схід від мису Башений. 
Мис Ай-Фока примітний, виступає за 4,2 милі на схід від мису Башений. Мис 

Ай-Фока темний, високий і крутий. За 1,2 милі на WNW від нього примітним є білий 
будинок. На NNE від мису знаходиться ущелина Кутлах, в якій розкинулося 
малопримітне селище Веселе. 

 

 
Миси Ай-Фока на 75°, дистанція – 2,8 милі і Печерний на 85°, дистанція – 5,4 милі 

Гора Вігля (місцева назва Зуб, або Палець) примітна, височить за 2,8 милі на 
північ від мису Ай-Фока. Гору можна легко розпізнати за характерним виступом 
циліндричної форми, який піднімається на 26 м над основним масивом гори. 

Мис Чікен знаходиться за 2 милі на схід від мису Ай-Фока; мис Чікен можна 
розпізнати завдяки зубчастим скелям. Між мисом Чікен та ущелиною Кутлах 
піднімаються кілька гір з гострими вершинами. 

Бухта Судацька вдається в берег між мисом Печерний і мисом Рибачий, який 
знаходиться за 6 миль на схід від першого. Високий обривистий мис Алчак-Кая, що 
виступає від середини північного берега бухти, поділяє її на східну і західну частини. 

Над мисом Алчак-Кая височить примітний пагорб Алчак заввишки 157,3 м. 
За 5 кбт на NE від мису Печерний знаходиться мис Плоский, який розпізнають 

за пагорбом Хоба-Кая заввишки 165,1 м, що височить на ньому. На березі західної 

Башта 

м. Ай-Фока м. Печерний 
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частини бухти Судацька за 8,8 кбт на NNE від мису Плоский примітна гора Сокіл, 
висота якої 474,3 м. 

За 1,4 милі на схід від гори Сокіл на березі піднімається скеля Судацька. На 
вершині цієї скелі видніються дві примітні Генуезькі башти. Берег від скелі Судацька 
до мису Алчак-Кая низький; тут до бухти впадає річка Суук-Су. У широкій долині цієї 
річки розташоване місто Судак. На захід від річки Суук-Су на березі примітні 
багатоповерхові будинки курорту. На схід від річки Суук-Су примітними є дві 
заводські труби та телевежа. 

У багатьох місцях у межах 2,5 кбт від берегів бухти лежать підводні камені і 
скелі з глибинами до 10 м. 

У бухті Судацька розташований портовий пункт Судак, приписаний до 
Ялтинського морського торговельного порту. Управління портового пункту міститься в 
місті Судак. У бухті є рятувальна станція. 

Попередження. Поблизу берега бухти Судацька виставляються рибальські 
частоколи і сіті. 

Мис Печерний (44°49' N, 34°55' Е) обривистий, з куполоподібним пагорбом 
заввишки 78 м. 

Підводна перешкода з висотою 4,9 м над ґрунтом знаходитсья за 1,6 милі на SE 
від мису Печерний. 

Затонуле судно з висотою 4,3 м над ґрунтом лежить за 2,4 милі на ESE від мису 
Печерний. 

Підводна перешкода (понтон) із глибиною над нею 39 м знаходиться за 2,5 милі 
на ESE від мису Печерний. 

Бухта Судак-Лиман вдається в берег західної частини бухти Судацька між 
мисом Плоский і виступом, утвореним південним схилом гори Сокіл. 

У бухті можна сховатися від вітрів від SW і W. Телевізійна вежа заввишки 
20,6 м, встановлена на північному березі бухти Судак-Лиман, примітна. 

Селище міського типу Новий Світ розташоване на північно-західному березі 
бухти Судак-Лиман. Багатоповерхові будинки в глибині селища є примітними. Біля 
східної окраїни селища знаходиться пірс для малих суден. 

Пірси. У західній частині бухти Судацька споруджено чотири пірси. 
Рибальський пірс (напівзруйнований) знаходиться за 1,5 кбт на схід від мису Хис-Куле-
Бурун, який віддалений на 2,4 милі на ENE від мису Печерний. Пірс пансіонату 
«Львівський Залізничник» розташовано за 3,2 кбт на захід від рибальського пірса. 
Пасажирський пірс, що знаходиться за 1,5 кбт на NE від рибальського пірса, 
призначено для суден місцевого сполучення; глибини біля пірса – 2,5 - 4,5 м. На схід 
від пасажирського пірса від берега виступає кілька бун. Пірс санаторію розташований 
за 5 кбт на схід від пасажирського пірса; при підході до нього слід остерігатися 
підводної перешкоди з глибиною над нею 1,5 м, яка лежить із західної сторони цього 
пірса. 

Маяк Судацький встановлено на березі вершини бухти Судацька за 3 милі на 
ENE від мису Печерний. 

 

 
Судацька бухта на 32°, дистанція – 1 миля 

Маяк Судацький 
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Місто Судак розмістилося в долині річки Суук-Су на NW від мису Алчак-Кая. 
Мис Рибачий, розташований за 6 миль на схід від мису Печерний, є східним 

вхідним мисом бухти Судацька. Він утворений західним схилом гори Меганом. Мис 
скелястий, обривистий, біля берегів має значну глибину. Поблизу нього є надводні і 
підводні скелі. 

ВІД МИСУ МЕГАНОМ ДО ФЕОДОСІЙСЬКОЇ ЗАТОКИ, розташованої за 
20 миль на NE від мису, берег високий і переважно обривистий. На цій ділянці 
закінчуються Кримські гори, які спускаються до моря невисокими відрогами. Від мису 
Меганом до гори Кара-Даг берег скелястий (видно горизонтальні пласти порід, які його 
складають), а далі на NE від мису Іллі на ньому височать характерні червонуваті 
пагорби. 

Берег дуже порізаний; у нього вдаються дві бухти – Коктебель і Двоякірна. 
В описуваному районі примітні гори Чалка і Кара-Даг, які відкриваються з 

40 миль, і долини. Одна долина виходить до моря за 5,5 милі на NNE від мису 
Меганом; у західній частині цієї долини на височині розкинулося селище Сонячна 
Долина. Інша долина – Отузька – лежить між горами Чалка і Кара-Даг; по ній протікає 
струмок Кучук-Узень. Недалеко від берега над Отузькою долиною піднімається 
примітна конусоподібна червонувата скеля із зазублинами; за нею видно гору з двома 
вершинами. 

Глибини біля берега значні. Поблизу ньго між мисами Планерний і Кіїк-Атлама 
є небезпеки. 

Підводний кабель прокладено від берега за 4,2 милі на NE від мису Меганом. 
Мис Меганом (44°48' N, 35°05' Е) кам'янистий, він є південним краєм широкого 

гористого виступу. На цьому виступі піднімається гора Меганом заввишки 352 м, яка 
має обривисті скелясті схили. З північної сторони гори Меганом стелиться низовина, 
тому з заходу і сходу гора здається островом. 

Мис Меганом примітний завдяки великому уступу, що поблизу його краю. Мис 
може бути радіолокаційним орієнтиром. На відрозі гори встановлено добре примітні 
вітрові вишки. 

Маяк Меганомський встановлено на мисі Меганом. 

 
Мис Меганом на 3°, дистанція – 5 кбт 

 
Гора Чалка заввишки 669 м височить за 7 миль на NNE від мису Меганом. Гора 

має вигляд зрізаного конуса з трьома вершинами. Середня найвища вершина поросла 
лісом; інші вершини – гострі, позбавлені рослинності. З деяких напрямків усі три 
вершини зливаються в одну. 

Світний знак Щебетовка встановлено за 5,4 милі на NNE від мису Товстий 
(44°49΄ N, 35°08΄ E). Знак погано примітний, вогонь знака погашений. 

Селище міського типу Курортне розташувалося в гирлі струмка Кучук-Узень. У 
селищі примітні будівлі пансіонату «Кримське Примор'я»; у його східній частині 
розташовані корпуси Карадазького відділення Інституту біології південних морів 
АН України і Карадазького державного заповідника. 

Маяк Меганомський

Мис Меганом 
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Пірси. Пірс для катерів знаходиться навпроти пансіонату «Кримське Примор'я»; 
глибини біля краю пірса – 2 - 3,5 м. За 6 кбт на ENE від нього знаходиться пірс 
біостанції; глибини біля пірса становлять 1,2 - 3,4 м. Пірс зруйновано. 

Гора Кара-Даг заввишки 577 м, з темною вершиною, піднімається за 4,5 милі 
на ENE від гори Чалка. Східний і південний схили гори Кара-Даг спускаються до моря 
у вигляді безладного нагромадження обривистих скель. Одна зі скель – скеля Чортів 
Палець – заввишки 15 м, примітна. 

Карадазький державний заповідник розташовано на південному і східному 
схилах гори Кара-Даг. Прилегла до нього акваторія завширшки 5,4 кбт також 
оголошена акваторією Карадазького державного заповідника; тут здійснюють вивчення 
морських природних комплексів чорноморського шельфу. В межах цієї акваторії всім 
кораблям і суднам рух без спеціального дозволу заборонено. 

Бухта Коктебель вдається в берег між обривистим мисом Планерний, 
утвореним східним схилом гори Кара-Даг, і віддаленим від нього на 2,3 милі на NE 
мисом Лагерний. Береги бухти хоч і високі, але глибини біля них з обмілинами. На 
обмілині з глибинами до 10 м лежать скелі і камені. 

Портовий пункт Планерське, обладнаний у бухті Коктебель, підпорядковується 
порту Феодосія. 

Селище міського типу Коктебель розташоване на північно-західному березі 
бухти Коктебель. У селищі примітні багатоповерхові будинки турбази «Примор'я» і 
пансіонату «Голуба Затока». В ньому є пошта і лікарня. 

Пірси. У західній частині бухти Коктебель споруджено три пірси. Два з них для 
катерів, а один – пірс пасажирський – для суден місцевого сполучення. Глибини біля 
краю пасажирського пірса – 1,7 - 3,3 м. 

Мис Лагерний обривистий, він є північно-східним вхідним мисом бухти 
Коктебель. За 2 кбт на південь від мису Лагерний лежить підводна скеля. За 6,5 кбт на 
схід від мису знаходиться скеля Кам'яна – два великі білі камені і кілька каменів 
меншого розміру. 

Світний знак Лагерний встановлено за 7,3 кбт на NNW від мису Лагерний. 
(Відсутній). 

Селище міського типу Орджонікідзе розташоване за 2,5 милі на схід від мису 
Лагерний. У районі південної окраїни селища знаходиться пірс човнової станції. На 
NW від селища стоїть примітна телевізійна щогла. 

Бухта Двоякірна вдається в берег між мисом Кіїк-Атлама і мисом Іллі, що за 
3,9 милі на NNE від нього. 

Береги бухти переважно високі й стрімкі. Від перешийка, який з'єднує мис Кіїк-
Атлама з материком, у північно-західному напрямку тягнеться високий хребет Біюк-
Янишар. Майже паралельно до цього хребта від мису Іллі тягнеться хребет Тепе-Оба. 

На обмілині з глибинами до 10 м, яка облямовує береги бухти, лежать надводні і 
підводні камені. 

У південний берег бухти за 6,5 кбт на захід від мису Кіїк-Атлама вдається 
бухточка; тут є пірс. 

Мис Кіїк-Атлама (44°57' N, 35°23' Е) з'єднується з материком низьким 
перешийком і відкривається з SW і NE у вигляді острова трикутної форми. Біля краю 
мису лежить острів Іван-Баба. 

Мис Кіїк-Атлама знаходиться на шляху суден, які прямують до порту Феодосія 
з SW. Щоб безпечно обминути мис, слід іти на відстані не ближче 1 милі від нього. 
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Мис Кіїк-Атлама на 52°, дистанція – 2,2 милі 

Маяк Кіїк-Атлама встановлено за 2 кбт на захід від краю мису Кіїк-Атлама. 
Погашений.  

Підводна перешкода (затоплений понтон) лежить за 8,5 кбт на північ від мису 
Кіїк-Атлама. 

Підводна перешкода з глибиною над нею 26,2 м знаходиться за 1,8 милі на NNE 
від мису Кіїк-Атлама. 

Затонуле судно з глибиною над ним 24 м лежить за 2,1 милі на NNE від мису 
Кіїк-Атлама. 

Підводний камінь із глибиною 8,4 м лежить за 2,2 милі на NNW від мису Кіїк-
Атлама за 3,7 кбт від берега. 

Підводна перешкода (притоплена на глибину 20 м плавучість) знаходиться за 
8,2 милі на SE від мису Кіїк-Атлама. 

ФЕОДОСІЙСЬКА ЗАТОКА вдається в берег між мисом Іллі і віддаленим на 
схід від нього на 17,4 милі мисом Чауда. У західній частині затоки на NW від мису 
Феодосія розташована бухта Феодосійська, біля берега вершини якої обладнано порт 
Феодосія. Бухта відкрита вітрам від NE до SE. 

Берег затоки від мису Іллі до селища міського типу Приморський низький, а далі 
на схід він стає високим і обривистим. Берег позбавлений рослинності й облямований 
обмілиною до 5 кбт завширшки із глибинами до 5 м. 

Біля північно-східного берега Феодосійської затоки знаходиться кілька 
затонулих суден, деякі з частинами над водою. 

У затоці розташовано рибний портовий пункт Феодосія. 
Примітні пункти. При плаванні в затоці примітними є гора Тепе-Оба заввишки 

289,4 м з двома білими куполами і гора Лиса заввишки 160,4 м з двома телевізійними 
щоглами, що піднімаються, відповідно, за 2,8 милі на W та за 3,6 милі на WNW від 
мису Іллі; миси Кіїк-Атлама, Іллі, Чауда; висока труба на західному березі та дві високі 
труби на північному березі бухти Феодосійська, будинки у місті Феодосія й у селищі 
міського типу Приморський. 

Мис Іллі (45°01' N, 35°26' Е) є західним вхідним мисом Феодосійської затоки. 
Цей високий і крутий мис облямований рифом завширшки понад 0,5 кбт. 

Маяк Іллінський встановлено на мисі Іллі. 
 

 
Мис Іллі на 12°, дистанція – 3 милі 

Мис Кіїк-Атлама 

Мис Іллі Маяк Іллінський 
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Затонулі судна з глибиною над ними 27 і 23,2 м лежать, відповідно, за 8,4 кбт 
на схід і за 1,7 милі на ENE від мису Іллі. 

Підводні перешкоди з глибиною над ними 27 і 23 м знаходяться, відповідно, за 
1 милю на схід та за 2 милі на ENE від мису Іллі. 

Світний буй мису Іллі осьовий виставляється за 6,4 милі на SE від мису Іллі. 
Світний буй Феодосійський осьовий виставляється за 4,4 милі на NE від мису 

Іллі. 
Мис Феодосія, високий і обривистий, знаходиться за 9 кбт на NW від мису Іллі. 

На мисі Феодосія встановлено металеву ажурну щоглу. 
Район звалища ґрунту № 921 знаходиться біля південного берега бухти 

Феодосійська за 3,4 кбт на WNW від мису Феодосія. Глибини тут можуть бути 
меншими від показаних на картах. У районі виставляються швартовні бочки. 

 
 

ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
 
Порт Феодосія споруджено біля південного берега бухти Феодосійська; при 

підході з півдня і сходу його можна розпізнати завдяки горам Тепе-Оба і Лиса. Порт 
відкритий для заходу суден цілий рік. Глибини в затоці становлять до 24 м. Частина 
затоки на відстані 1,2 милі на північний схід від порту є зовнішнім рейдом порту. 
Глибини на зовнішньому рейді – 17 - 20 м, ґрунт – напіврідкий мул, якір тримає добре.  

Адреса. Феодосійський морський торговельний порт, вул. Горького, 14, 
м. Феодосія, АР Крим, 98100, Україна. 

Контакти і телефони:  
Начальник порту - 30960, тел/факс 31267. 
Приймальня - 30960. 
Капітан порту - 30506. 
Черговий диспетчер - 30955. 
Головний диспетчер - тел/факс 30955. 
Портонагляд - 30506. 
Начальник нафторайону - 31257. 
Митниця - 37011. 
СКВ - 34347. 
Електронна пошта - sea@port.kafa.crimea.com 

 
Порт Феодосія 

 

Сигнальний пост
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Схема акваторії порту Феодосія 

Порт має Зовнішній рейд і гавань, акваторія якої є Внутрішнім рейдом. Гавань зі 
сходу і півночі обмежена, відповідно, Захисним і Широким молами. Між молами 
вздовж берега тягнеться набережна, на якій обладнано причали; від південної сторони 
гавані виступають пірси. Причали також обладнано із внутрішньої сторони, біля краю, і 
зовнішньої сторони Широкого молу та далі на NW від його основи. В гавані 
переважають глибини 8 - 10 м; ґрунт – напіврідкий мул, якорі тримає добре. У гавані та 
біля входу до неї є кілька підводних перешкод із глибинами над ними 6 - 15,8 м.  

У гавані виставляються швартовні бочки. 
Акваторія порту – це водний простір, обмежений з боку берега Широким молом 

і частиною набережної Десантників, а з боку моря – лініями паралелі 45°02'05″ N і 
меридіанів – 35°23'65″ Е та 35°23'13″ Е до точок їх перетину. Акваторія також включає 
частину водного простору біля безпричального рейдового пункту перевалки 
нафтопродуктів, нафтопірса в районі перевалочної нафтобази № 1, водний простір біля 
причалів місцевих пасажирських ліній у радіусі 2 кабельтових від причалів, рейдових 
швартовних бочок. Акваторія порту, що примикає до причалів Широкого молу і 
набережної Десантників, не захищена від вітрів і хвилювань північно-східної чверті 
горизонту. Акваторії біля нафтопірса і безпричального рейдового пункту перевалки 
нафтопродуктів, розташованих біля Феодосійської нафтобази, не захищені від вітрів 
південних напрямків (SE, S, SW). 

Л о ц м а н с ь к е  п р о в е д е н н я. Лоцманське проведення на Внутрішньому і 
Зовнішньому рейдах порту є обов'язковим для всіх суден, за винятком суден України 
місткістю до 500 реєстр. т. Лоцманське проведення в порту здійснюється цілодобово. 
Іноземні судна лоцман зустрічає в точці з координатами 45°04' N, 36°30' Е. 

Б у к с и р н е  з а б е з п е ч е н н я.  Порт має три буксири потужністю 165,5; 
1177, і 2686 кВт (1600; 225 і 3650 к. с. відповідно). При швартовних операціях усі судна 
місткістю понад 500 реєстр. т повинні користуватися послугами портових буксирів. 

Б у н к е р у в а н н я  с у д е н.  Порт здійснює постачання суден бункером і 
мастильними матеріалами. 

Р е м о н т.  У порту можна провести поточний ремонт судна. За заявками 
капітанів суден, що перебувають у порту під вантажними операціями, тут можна 
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виконати такі види ремонтних робіт: токарські, фрезерні і дрібні трубопровідні роботи, 
роботи з ремонту корпусу, перевірка діелектричних захисних засобів, зарядка і дрібний 
ремонт акумуляторів, заправлення і дрібний ремонт холодильних установок. 

П і д в о д н и й  к а б е л ь  прокладено від берега за 2,2 кбт на NW від основи 
Широкого молу до північного берега Феодосійської затоки.  

М и т н и ц я  розміщена в порту Феодосія. 
С а н і т а р н о - к а р а н т и н н а  с л у ж б а.  На території порту Феодосія 

знаходиться карантинна станція. При карантинній станції функціонує медико-
санітарний пункт. 

П о р т о в і  з а с о б и  й  у с т а т к у в а н н я.  Порт має у своєму 
розпорядженні крани вантажопідйомністю до 20 т. 

П о с т а ч а н н я.  У порту можна прийняти паливо, продовольство і воду. 
Паливо доставляється бункерувальником чи бензовозами. Вода для танкерів може бути 
доставлена водолієм. 

В и з н а ч е н н я  д е в і а ц і ї.  Девіаційний полігон розташовано у південно-
західній частині бухти Феодосійська на NW від мису Феодосія. Він обладнаний віялом 
створів; переднім спільним знаком є передній знак підхідного створу світних знаків – 
світний знак Феодосійський, а задніми – примітні пункти, розташовані на березі. 

На полігоні може здійснюватись знищення і визначення залишкової радіодевіації. 
Ш т о р м о в і  с и г н а л и  піднімаються на щоглі сигнального поста, який 

знаходиться на краю Захисного молу. 
Р а д і о з в ' я з о к. У порту Феодосія є радіоцентр для зв'язку із суднами, що 

перебувають за межами Зовнішнього рейду, і центральна портова УКХ радіостанція 
для зв'язку із суднами, які знаходяться у зоні чутності (позивний «Кулон-1»), а також 
для цілодобового зв'язку із суднами, що стоять на Зовнішньому рейді і за його межами 
(позивний «Феодосія-радіо-1»). Радіоцентр працює цілодобово. 

Назва абонента Позивний Канал  
виклику 

Канал  
робочий 

ЦПР Феодосія-радіо-1 16 18 
ІДПН Феодосія-радіо-2 16 10 
Нафтовий район Феодосія-радіо-6 16 14 
Диспетчер портофлоту (з 8.00 до 17.00) Феодосія-радіо-3 16 14 

 
Попередження. 1. При північно-східних вітрах на Зовнішньому рейді порту 

утворюються хвилі понад 1,5 м заввишки; стоянка суден в цей час з північної сторони 
Широкого молу є небезпечною. 

2. Від краю Захисного молу на 15 м тягнеться його підводне залізобетонне 
продовження, що становлять небезпеку для плавання.  

Феодосійський підхідний створ світних знаків веде до входу в гавань. Передній 
світний знак створу встановлено на краю Захисного молу. Для розпізнання переднього 
знака на стіні сигнального поста і стінці Захисного молу зображено чорну вертикальну 
смугу. Задній світний знак створу встановлено за 9,9 кбт на WSW від переднього. 

Світний знак Західної набережної встановлено на даху п'ятиповерхового 
будинку поблизу Західної набережної порту. 

Затонулі судна з глибиною над ними 0,2; 12,4; 14,4 і 4,3 м лежать, відповідно, за 
1,4 кбт на SW, за 0,5 кбт на ENE, за 3,5 кбт на NNE і за 3,4 кбт на NNW від краю 
Захисного молу. Останнє з них огороджується світним буєм і віхою. 

Затонуле судно з частинами над водою знаходиться у гавані за 1,2 кбт на 
південь від краю Захисного молу. 

Небезпеки. У гавані і на Зовнішньому рейді порту Феодосія лежать численні 
підводні перешкоди (бочки, залізобетонні масиви, металева арматура) з глибиною над 
ними 6 - 15,8 м. 
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Швартовні бочки (чотири) знаходяться за 4,4 кбт на північ від краю Захисного 
молу. 

Світні буї (два) виставляються на вході у гавань порту Феодосія.  
Світний буй Пам'яті моряків-десантників виставляється за 3,8 кбт на N від 

основи Широкого молу. Буй погашений. 
Райони якірних місць № 400, 401 і райони перевалки палива № 630, 635 

порту Феодосія розташовано на Зовнішньому рейді. 
П р и ч а л и. На NW від основи Широкого молу обладнано причали № 14 і 15 для 

пасажирських суден. Із зовнішньої сторони Широкого молу обладнано причали № 1 - 3. 
Біля торця Широкого молу знаходиться причал № 4. Із внутрішньої сторони Широкого і 
Захисного молів, а також біля набережної гавані обладнано причали № 5 - 13. До 
причалів № 1 - 3, 10 і 11 підведено залізничні колії. 

П о р т о в і  п р а в и л а.  Копію чинних портових правил мореплавцям слід 
отримати в адміністрації порту. 

П і д х і д  і  в і д х і д  с у д н а.  Про майбутній захід судна в порт 
судновласник, фрахтувальник або його капітан зобов'язані повідомити за 10 діб і 
підтвердити за 72, 24 і 4 години до передбачуваного часу прибуття. Надана інформація 
повинна містити дані про судновласника, фрахтувальника, час прибуття до 
приймального буя, осадку, каргоплан, повні відомості про наявність суднових 
документів, потребу в паливі, воді тощо. Про затримки на шляху, що можуть стати 
причиною запізнення судна, капітан зобов'язаний негайно повідомити порт. У випадку 
відсутності інформації або надання неправильної інформації сталійний час судна 
збільшується на 24 години. Відхід оформляється, як правило, на борту судна. 

Р е ж и м  п л а в а н н я. Порт приймає суховантажні судна біля причалів 
Широкого молу № 1, 2, 3 незалежно від їх довжини. Причал № 1 (довжина 128 м) має 
невеликий злам (близько 7°) до лінії причалів № 2, 3 (144 м, 149 м). Біля причалів 
№ 1, 2 можуть прийматися судна з осадкою не більше 5,8 м, біля причалу № 3 – судна з 
осадкою до 7,1 м. Біля причалу № 14 приймаються судна завдовжки до 150 м і осадкою 
не більше 6,2 м. За попереднім узгодженням порт приймає під обробку судна 
дедвейтом 10 - 25 тис. т з частковим навантаженням на причалі № 3 і дозавантаженням 
на рейді. Порт приймає нафтоналивні судна дедвейтом до 80 тис. т, осадкою не більше 
12,5 м. Причали № 14, 15 можуть приймати судна до 150 м завдовжки та з осадкою до 5,3 м. 

Морський район А 1 ГМСЗБ прийнято в експлуатацію 30.03.2002 р. № ЦВВ 
002723663 (координати 45°01,0' N, 35°23,0' Е). Режим роботи цілодобовий. Радіус 
району – 35 миль. 

С т о я н к а  с у д е н  у  п о р т у.  Основним місцем якірної стоянки для суден 
на Зовнішньому рейді є якірне місце № 401, на якому визначено 13 місць для якірної 
стоянки: № 1 - 6 – для суден завдовжки до 125 м; № 7 - 13 – для суден, довжина яких 
до 210 м. 

Координати якірних стоянок за пеленгом і дистанції від переднього світного 
створного знака, розташованого на краю Захисного молу: 

 
Номери якірних стоянок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Пеленг, градус 

36 47 39 48 42 49 44 51 46,5 52,5 48,5 53 48,5 
Дистанція, кбт 

9,8 10,1 11,7 12,2 14,0 14,2 16,8 18,7 21,2 23,1 25,7 27,6 29,4 
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Розміщенням суден на Зовнішньому рейді і на акваторії порту керує черговий 
капітан ІДПН. 

Розміщенням суден біля причалів і причальних споруд керує черговий 
диспетчер. 

Плавучі пірси встановлено на південній стороні гавані порту.  
Пірс Нафтобази споруджено біля західного берега бухти Феодосійська за 

1,8 милі на NNW від мису Феодосія. За 0,7 кбт на NNE від пірса нафтобази знаходиться 
зруйнований пірс, біля краю якого встановлено палю з глибиною над нею 2,8 м. За 
3,5 кбт на NE і за 3,5 кбт на ENE від основи пірса лежать, відповідно, затонуле судно з 
глибиною над ним 4,7 м і підводна перешкода з глибиною над нею 10 м. 

Гавань заводу, що розташований за 3,3 милі на NNW від мису Іллі, утворена 
двома молами, які виступають на SSЕ від бетонної набережної, довжина молів по 45 м; 
ширина акваторії гавані становить 30 м. У гавані заводу примітною є труба заввишки 
46 м. Навантажувальні роботи забезпечуються пересувним краном. Уздовж бетонної 
набережної є підводні перешкоди, небезпечні для суден. 

Рейдові причали (два), які являють собою чотири і три швартовні бочки, 
обладнано мористіше гавані заводу. Від берега до рейдових причалів прокладено два 
підводні нафтопроводи. До одного з рейдових причалів можуть підходити танкери 
дедвейтом до 35 000 т, глибина біля причалу – 12,5 м; до другого – танкери дедвейтом 
до 23 000 т, глибина тут становить – 11,3 м. Зазвичай танкери стають на дві швартовні 
бочки кормою з відданням обох якорів, попускаючи 7 - 9 змичок. Світні буї (чотири) 
виставляються за 3,3 милі на північ від мису Іллі для забезпечення підходу до РНП.  

Пірс Золотого Пляжу, призначений для суден місцевого сполучення, 
знаходиться біля північної окраїни міста Феодосія за 1,3 милі на NE від гавані заводу. 
Глибини біля краю пірса – 3,1 - 3,4 м. 

Місто Феодосія розташувалося амфітеатром на березі бухти Феодосійська. На 
SW від міста Феодосія височать східні відроги Кримських гір. 

Місто має залізничне сполучення з містами і регулярне морське сполучення з 
портами Чорного й Азовського морів. 

Підводні перешкоди з глибиною над ними 19; 19,8 і 20,4 м лежать, відповідно, 
за 7,9 і 8 миль на схід та за 8,8 миль на ENE від мису Іллі. 

Селище міського типу Приморський розкинулося на північно-західному 
березі Феодосійської затоки за 6 миль на NNE від мису Феодосія. У районі смт 
Приморський примітно червону водонапірну башту і дві високі труби. 

Пірси. Два пірси споруджено біля берега навпроти смт Приморський. Глибини 
біля пірсів – 3 - 3,4 м.  

Басейн, захищений західним і східним молами, обладнано біля східної окраїни 
смт Приморський. Перед входом до басейну за 1 кбт на WSW від краю східного молу 
знаходиться паля, яка виступає з води на 2 м. 

С в і т н і  з н а к и. По одному світному знаку встановлено на краях молів 
басейну. Світні знаки погашено. 

Світний знак Дальні Комиші встановлено на північному березі Феодосійської 
затоки північніше смт Приморський за 7,5 милі на NNE від мису Феодосія. Знак 
місцями закривається будинками і деревами. Світний знак погашений. 

Феодосійська мірна лінія обладнана у північній частині Феодосійської затоки. 
Мірна лінія має ведучий і чотири січних створи. Мірна лінія зруйнована. 

Підводний трубопровід прокладено від берега за 1 милю на ENE від смт 
Приморський. 

Мис Чауда, східний вхідний мис Феодосійської затоки, невисокий і плоский; 
береги його обривисті. Мис Чауда облямований рифом. 

За 1,3 милі на NW від мису Чауда знаходиться мис, від якого виступає риф на 
відстань до 8 кбт. 
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Маяк Чаудинський встановлено за 3 кбт на схід від мису 
Чауда. Східніше маяка добре видно кілька одноповерхових 
білих будинків серед дерев. 

Затонуле судно з глибиною над ним 3 м знаходиться за 
2,8 милі на захід від мису Чауда. 

ВІД ФЕОДОСІЙСЬКОЇ ЗАТОКИ ДО 
КЕРЧЕНСЬКОЇ ПРОТОКИ, яка знаходиться за 27 миль на 
ENE від затоки, берег високий, переважно обривистий. 

На цій ділянці берега знаходиться кілька солоних озер, 
відділених від моря вузькими смугами суші. Найбільшими з 
них є озера Узунларське і Кояське. 

Берег облямований обмілиною з глибинами до 10 м, що 
тягнеться від нього на відстань до 1,3 милі. В межах 3,5 милі 

від берега лежать небезпеки, мористими з яких є скелі Корабель-Камінь і банка 
Анісімова. 

Примітні пункти. При підході до мису Чауда із заходу спочатку відкривається 
полога вершина гори Дюрмен (45°03' N, 35°57' Е), заввишки 102 м, яка в міру 
наближення набирає обрисів конуса. На її вершині примітно білий триповерховий 
будинок і п'ять ковпаків сріблястого кольору. Східніше гори Дюрмен видно триглаву 
гору Кончецька (45°05' N, 36°07' Е), висота якої 118 м, і гору Опук. Ці гори є 
орієнтирами для розпізнавання берега між мисами Чауда і Такил. 

Попередження. У межах 12 миль від описуваного берега зустрічаються чисельні 
підводні перешкоди і затонулі судна. 

Скелі Корабель-Камінь, що за 14,5 милі на схід від мису Чауда, являють собою 
чотири скелі, і розміщені зі сходу на захід, які піднімаються над водою. Найбільша з 
цих скель із заходу і сходу має вигляд шхуни, яка йде під вітрилами, а з півдня – 
нахиленої колони. Скелі Корабель-Камінь лежать у зеленому секторі вогню маяка Киз-
Аульський. 

 

 
Скелі Корабель-Камінь на 81°, дистанція – 2,8 милі 

Світний буй Корабель-Камінь південний виставляється за 1,9 кбт на південь від 
скель Корабель-Камінь. 

Мис Опук низький, але обривистий, незначною мірою виступає від берега 
за 17 миль на схід від мису Чауда. Мис Опук розпізнають завдяки горі Опук, яка 
піднімається на північ від його краю. 

Мис Опук облямований вузькою обмілиною з глибинами до 5 м, на якій 
зустрічаються надводні та підводні камені.  

Гора Опук, висота якої 185 м, знаходиться за 9 кбт на північ від мису Опук; вона 
примітна завдяки своїй плоскій вершині. Схили гори біля вершини обривисті, що 
полого спускаються до моря. 

Світний знак Опук встановлено на горі Опук за 7 кбт на N від краю мису Опук. 
Зруйнований. 

Банка з глибиною 9,8 м лежить за 8 кбт на SW від мису Опук. 
Банки з глибинами 4,8 і 3,2 м знаходяться, відповідно, за 2,7 і 4,2 милі на ENE 

від мису Опук. 

Гора Опук 

Маяк Чаудинський 
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Банка з глибиною 9,8 м лежить за 4,3 милі на схід від мису Опук. 
Мис Киз-Аул виступає за 6,5 милі на ENE від мису Опук. Від мису Киз-Аул до 

мису Такил берег високий і обривистий. За 2 милі на WNW від мису Киз-Аул 
розташоване селище Яковенкове. 

Маяк Киз-Аульський встановлено на підвищеній ділянці мису Киз-Аул за 1 кбт 
від берега. При маяку є радіомаяк. 

 

 
Мис Киз-Аул на 41°, дистанція – 4,7 милі 

Банка Киз-Аульська з найменшою глибиною 3,5 м лежить за 9 кбт на SE від 
мису Киз-Аул. 

Між берегом і банкою Киз-Аульська є глибини 4,5 - 5 м. В межах до 5 кбт на 
SSW і SE від банки Киз-Аульська лежать камені з глибинами 5 - 6 м. 

Буй банки Киз-Аульська південний виставляється за 1,3 милі на SSE від мису 
Киз-Аул. 

Банка Анісімова з найменшою глибиною 7,6 м знаходиться за 3,1 милі на SE 
від мису Киз-Аул. 

Світний буй банки Анісімова південний виставляється за 3,3 милі на SE від мису 
Киз-Аул. 

Камені підводні лежать в межах 1,4 - 2,5 милі на Е і ENE від мису Киз-Аул. 
Район звалища ґрунту № 939 знаходиться за 12,5 милі на південь від мису Киз-

Аул. У центрі району періодично виставляється світний буй. 
Світний буй системи розподілу руху № 6 на підходах до Керченської 

протоки з півдня південний виставляється за 16,5 милі на S від мису Такил. 
Тимчасово відсутній. 

Мис Такил (45°06' N, 36°27' Е) – західний мис південного входу до Керченської 
протоки.  

 

 
Мис Такил на 312º, дистанція – 2 милі 

Маяк Киз-Аульський 

Мис Такил 

Маяк Такильський
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АЗОВСЬКЕ МОРЕ 
 

Загальний огляд 
НАВІГАЦІЙНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС 

У даній лоції наведено опис західного і північно-західного узбережжя 
Азовського моря і Керченської протоки. 

Азовське море сполучається з Чорним морем Керченською протокою, а після 
спорудження Волго-Донського каналу судна отримали можливість виходу з Азовського 
моря до річки Волга. 

Плавання по Азовському морю далеко від берегів не викликає труднощів, 
оскільки більшість небезпек лежить між береговою лінією та ізобатою 10 м. Винятком 
є Таганрозька затока, де глибини до 10 м. 

Плавання поблизу берегів є складним не тільки через наявність небезпек, але і 
досить часті згінно-нагінні коливання рівня, небезпечні для суден як на переході, так і 
під час стоянки. 

При врахуванні вітрових течій слід мати на увазі, що течія одного напрямку 
може зберігатися не більше доби навіть при тривалих і сильних вітрах через нагін води 
і викликаний ним поворот течії проти вітру. 

Азовське море омиває береги України і Російської Федерації. 
Береги. Природних орієнтирів на берегах Азовського моря дуже мало. Тільки на 

південному березі примітно кілька мисів, пагорбів та гір. 
Західний берег Азовського моря переважно плоский і одноманітний. У багатьох 

місцях, особливо поблизу гирл річок, є плавні. Велика частина берегів облямована 
піщано-черепашковими пляжами. Лісу на західному березі моря немає, лише подекуди 
зустрічаються зарості чагарнику і групи дерев. На заході коса Арабатська Стрілка 
відокремлює від Азовського моря велику, але мілководну затоку Сиваш. 

Південний берег Азовського моря, утворений північними сторонами 
Керченського і Таманського півостровів, горбкуватий і обривистий; місцями від нього 
виступають скелясті миси. В західну частину південного берега вдаються великі 
Казантипська й Арабатська затоки. 

Береги Керченської протоки високі. У протоці знаходяться Комиш-Бурунська і 
Керченська бухти, а також велика Таманська затока. Місцями від берегів протоки 
виступають піщані коси, найбільшою з яких є коса Чушка. 

Північний берег моря майже по всій довжині круто обривається в море. На 
ньому височать кургани; у багатьох місцях берег прорізаний балками. Характерною 
рисою північного берега є наявність низьких і довгих обмілених кіс. Найбільшими з 
них є коси Федотова, Обитічна і Бердянська.  

Берег між косами інтенсивно розмивається і відступає, внаслідок чого 
утворилися великі затоки: Утлюцький лиман, обмежений з SE косою Федотова і її 
продовженням – косою Бирючий Острів; затока Обитічна, лежить між косами Федотова 
і Обитічною; Бердянська затока – між Обитічною і Бердянською косами; Білосарайська 
затока – між Бердянською і Білосарайською косами. 

Північно-східною частиною моря є велика, але мілководна Таганрозька затока, 
витягнута у східному напрямку майже на 75 миль. В її береги вдається кілька 
невеликих мілководних бухт, обмежених косами. На південній стороні затоки 
знаходиться мілководний Єйський лиман. 

Протоки й острови. Єдиною великою протокою в описуваному районі є 
Керченська. Протока мілководна, тому вздовж неї майже по всій довжині прорито 
канал, безпека плавання по якому забезпечується засобами навігаційного обладнання. 
Від основного каналу відходять канали, рекомендовані шляхи і фарватери, що ведуть 
до портів, портових і населених пунктів, розташованих на берегах протоки. 

Вузькою протокою Тонка затока Сиваш сполучається з Азовським морем. 
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Великих островів в Азовському морі немає, наявні лише невеликі низькі 
острови. 

Глибини, рельєф дна і ґрунт. Азовське море мілководне. Максимальна глибина 
його становить 15 м. Глибини у відкритій частині моря – 10 - 13 м. Найбільша глибина 
на вході в Таганрозьку затоку – 9,6 м; від входу в напрямку до вершини затоки глибини 
поступово зменшуються і в її вершині не перевищують 5 м. 

Дно моря дуже рівне, лише від кіс тягнуться обмілини.  
Ґрунт переважно м'який. Біля берегів широкою смугою залягають піщані ґрунти 

з домішками черепашки. Дно центральної частини моря покрите м'яким мулом. 
Скелястий ґрунт зустрічається лише біля південного берега моря. 

М'якість ґрунту сприяє інтенсивним наносам у каналах і на фарватерах. У 
зв’язку з цим, перед заходом в будь-який порт слід обов'язково довідуватися про 
глибину на каналі чи фарватері, що веде до нього. 

Земний магнетизм (епоха 2000 р.). Магнітна вивченість району задовільна. 
Магнітне схилення в Азовському морі змінюється від 6,1° Е на північному сході 

району (м. Ростов-на-Дону) до 5° Е на південному заході в Арабатській затоці 
(45°18' N, 35°30' Е). 

Напрямок ізогон північно-західний. 
М а г н і т н а  а н о м а л і я. У Бердянській затоці (46°40' N, 36°30' Е) наявна 

аномальна область з межами зміни від 1° Е до 6° Е. 
Горизонтальна складова напруги магнітного поля Землі змінюється від 0,214 Е 

на північному сході району до 0,225 Е на південному заході. Напрямок ізодинам 
близький до широтного. 

Магнітне нахилення змінюється від 64,6 N на північному сході до 62,6 N на 
південному заході. Напрямок ізоклін близький до широтного. 

Засоби навігаційного обладнання. Плавання в Азовському морі забезпечується 
засобами навігаційного обладнання. Майже на всіх косах і на багатьох мисах 
встановлено маяки або світні знаки. Канали, які ведуть у порти, огороджуються віхами, 
світними і несвітними буями, що виставляються з урахуванням забезпечення плавання 
в умовах зниженої видимості. Крім того, всі канали обладнано створами світних знаків. 
Входи до портів і гаваней, як правило, позначено вогнями. Багато небезпек, особливо 
ті, що лежать на невеликій відстані від фарватерів та рекомендованих шляхів, 
огороджуються світними і несвітними буями або віхами. Навігаційні небезпеки, 
віддалені від акваторії портів і підхідних каналів, не огороджено, тому мореплавцям 
слід дотримуватися обережності. Однак на надійність місцеположення віх і буїв, а 
також на строгу сталість характеристик вогнів повністю покладатися не слід. 

Взимку більшість вогнів світних знаків вимикається. Ті буї, які забезпечують 
мореплавство не цілий рік, знімаються або замінюються на зимові ЗНО (сигароподібні 
буї, рейсвіхи), а віхи, як правило, знімаються. 

Докладні відомості про візуальні засоби навігаційного обладнання Азовського 
моря і про припинення дії вогнів та заміну (чи зняття) буїв на зимовий час містяться в 
описі «Вогні і знаки Чорного та Азовського морів» № 201, 2003 р. та оголошуються в 
«Повідомленнях мореплавцям».  

На окремих ділянках берега Азовського моря, зазвичай на піщаних косах і 
низьких берегах, встановлено берегові радіолокаційні пасивні відбивачі (РЛП). Для 
кращого розпізнавання РЛП встановлюють групами, які утворюють певну геометричну 
фігуру. Дальність виявлення радіолокаційних відбивачів залежить від їх конструкції і 
типу суднової радіолокаційної станції. Відомості про берегові РЛП містяться в описі 
«Вогні і знаки Чорного та Азовського морів» № 201, 2003 р. 

Режим плавання. В Азовському морі і Керченській протоці наявні райони, 
заборонені і тимчасово заборонені для плавання; райони, небезпечні для плавання в 
навігаційному відношенні; райони, в яких заборонено зупинятися, ставати на якір, 
ловити рибу придонними знаряддями лову, виконувати підводні днопоглиблювальні та 
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підривні роботи; плавати з попущеним якір-ланцюгом; райони звалищ ґрунту і колишні 
райони звалищ ґрунту. 

Рекомендації щодо особливостей плавання в цих районах і їх межі наведено у 
посібнику «Режим плавання суден у водах України Чорного та Азовського морів» № 402, 
2002 р. 

Для зменшення небезпеки зіткнення суден у місцях інтенсивного судноплавства 
на підходах до Керченської протоки з півдня і півночі, а також до Бердянської і 
Таганрозької заток встановлено системи розподілу руху суден і рекомендовані шляхи 
одностороннього руху, а також рекомендовані шляхи двостороннього руху і фарватери. 

Судна, які здійснюють плавання по системах розподілу руху і рекомендованими 
шляхами, фарватерами або поблизу них, повинні дотримуватися правил МПЗЗС-72 і 
правил, поміщених у посібнику «Режим плавання суден у водах України Чорного та 
Азовського морів» № 402, 2002 р. 

Порти і якірні місця. Найбільш значними на Азовському морі у водах України 
є порти Керч, Бердянськ, Маріуполь, Генічеськ, відкриті для заходу іноземних суден.  

Режим плавання в портах України регламентується Загальними правилами 
плавання і стоянки суден у морських портах України і на підходах до них. Вимоги, які 
випливають з особливостей і специфіки кожного порту, визначаються Обов'язковими 
постановами по порту, що видаються його адміністрацією. 

Поблизу деяких селищ, розташованих на берегах Азовського моря, особливо на 
північному, є постійні чи споруджувані на час навігації пристані, призначені для 
обслуговування рибальських суден.  

В Азовському морі якірних місць, добре захищених від хвилювання і вітрів, 
небагато. При північних вітрах стоянка зручна в затоках, розташованих біля північного 
берега моря. При південно-західних вітрах у цих затоках виникають короткі, але високі 
хвилі, у зв’язку з чим судна, що стоять на якорях, зазнають сильної безладної хитавиці; 
іноді під час такої хитавиці при різких поривах вітру рвуться якірні ланцюги. Щоб 
запобігти цьому, рекомендується попустити якнайбільше якірного ланцюга. Кидати 
другий якір слід тільки у крайньому випадку, коли немає впевненості у міцності 
якірного ланцюга. 

Від південних вітрів можна сховатися в затоках, які вдаються в південний берег 
моря – Казантипській та Арабатській. 

Ґрунт в Азовському морі повсюдно якорі тримає добре. 
У Керченській протоці ставати на якір дозволено тільки в районах якірних місць. 
Ремонтні можливості і постачання. Ремонт корпусу і механізмів судна можна 

провести в портах Маріуполь і Керч. В інших портах здійснюється дрібний ремонт. 
Поповнити запаси рідкого палива, води і продовольства можна в усіх портах 

Азовського моря. 
Лоцманська служба. Для проведення суден по каналу Керч-Єні-Кале, а також 

від цього каналу до портів Азовського моря й у зворотному напрямку, організовано 
лоцманську службу. Лоцмани є в багатьох портах описуваного району.  

Судна зобов'язані брати лоцмана під час плавання Керченським підхідним 
каналом і судноплавним каналом у порт Комиш-Бурун, а судна, що мають валову 
місткість 1200 реєстр. т. і більше, – і по каналу Керч-Єні-Кале. 

Приймати і висаджувати лоцманів необхідно: 
а) при заході до Керченської протоки з Чорного моря – біля світного буя № 1 

західного; 
б) при заході до Керченської протоки з Азовського моря – біля буя 

Борзовський осьовий. 
Рятувальна служба. У Керченській протоці на мисі Зміїний діє локальна 

станція ГМСЗН (район А 1) (Глобальна морська система зв'язку при нещастях і для 
забезпечення безпеки), об’єднана з МРКП (Морським рятувальним координаційним 
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підцентром) та Морський рятувальний підцентр у порту Маріуполь (47°04' N, 37°30' Е). 
. Радіозв'язок суден зі станцією ГМСЗН здійснюється на її УКХ радіоканалах: № 16, 
позивний «Керч-радіо-Зміїний»; № 70 – у режимі цифрового вибіркового виклику 
(ЦВВ) ММSi 002723659. Кожен порт має у своєму розпорядженні плавучі засоби, які 
можуть бути направлені на допомогу судну, що терпить лихо. 

Навігаційна інформація. На район, описаний у лоції, деякі радіостанції 
регулярно передають гідрометеорологічні відомості (МЕТЕО) і прибережні 
попередження (ПРИП). 

Оповіщення мореплавців про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання 
здійснюється в рамках Всесвітньої служби навігаційних попереджень (ВСНП). 

Сполучення і зв'язок. Між портами Азовського моря існує регулярне морське 
сполучення. Найбільші порти Керч, Бердянськ і Маріуполь мають регулярне морське 
сполучення також і з портами Чорного моря. 

Усі порти Азовського моря з'єднані із залізничною мережею країни. 
В Азовське море впадають дві великі річки – Дон і Кубань – та кілька 

мілководних річок. Найбільше значення має річка Дон, яка впадає у вершину 
Таганрозької затоки. На ділянці від гирла до порту Ростов-на-Дону ця річка доступна 
для морських суден. 

Судноплавство на річці Кубань можливе на малих суднах до міста Краснодар, 
однак гирло річки мілководне. 

Населення і населені пункти. Береги Азовського моря, за винятком коси 
Арабатська Стрілка, густонаселені; місцями населені пункти тягнуться безперервним 
ланцюгом. Найбільшими містами тут є Керч, Бердянськ, Маріуполь. 
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ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ НАРИС 
 

Гідрометеорологічні умови для плавання суден в Азовському морі сприятливі з 
травня по вересень. У цей період тумани відмічаються нечасто. Циклонічна діяльність 
послаблена, тому штормові вітри спостерігаються рідко, а повторюваність сильного 
хвилювання не перевищує 4 %. 

З жовтня по квітень гідрометеорологічні умови менш сприятливі. В цей період 
активізується циклонічна діяльність, збільшується повторюваність штормових вітрів, а 
повторюваність сильного хвилювання досягає 18 %. Через опади і туман значно 
погіршується видимість. 

Плавання суден, особливо малих, ускладнюється через їх обмерзання, яке 
спостерігається з грудня по березень. 

Із січня по березень-квітень у помірні і суворі зими через тяжкі льодові умови 
навігація зазвичай припиняється в усьому описуваному районі. 

МЕТЕОРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Азовське море знаходиться у 
південній частині помірної кліматичної зони, для якої характерними є м'яка похмура 
зима і дуже тепле, відносно сухе літо; в окремі роки спостерігається посуха. Взимку 
стан погоди в районі Азовського моря зумовлений впливом Азіатського максимуму, а 
влітку – Азорського максимуму. 

Взимку відмічаються штормові холодні північно-східні вітри значної тривалості, 
які часто супроводжуються морозами і заметілями. Проходження циклонів над 
Азовським морем в цей час зумовлює нестійку і порівняно теплу погоду. 

Навесні збільшується повторюваність середземноморських циклонів, які 
супроводжуються південно-західними і західними вітрами. В цей час здебільшого 
стоїть ясна погода. 

Влітку погода зазвичай тиха, ясна, дуже тепла. Іноді відмічаються шторми 
шквалистого характеру, що супроводжуються грозами та зливами. У спекотні дні, коли 
розвиваються потужні купчасті хмари, особливо в південній і південно-східній 
частинах моря, утворюються нетривалі, але сильні смерчі. 

Восени, особливо в першій її половині, погода тепла та ясна, а в другій – 
характер погоди змінюється на зимовий. 

Для району Азовського моря характерними є такі типи погоди. 
Антициклонічний тип погоди, який характеризується вітрами зі швидкістю 

більше 8 м/с, ясним небом або невеликою купчастою хмарністю. 
Цей тип погоди виникає в теплий період (квітень-жовтень), коли Азовське море 

опиняється в тиловій частині антициклону, що зміщується із заходу на схід. В цей час 
відмічається висока температура повітря, небо ясне; вдень над узбережжям 
утворюються купчасті хмари, але надвечір вони зникають. 

У холодний період (листопад-березень) цей тип погоди спостерігається лише у 
тих випадках, коли над Чорним морем розташовується центр циклону. Тоді 
переважають східні і північно-східні вітри, часто бувають тумани. 

Слабкий циклонічний тип погоди виникає при проходженні над Азовським 
морем слабких атмосферних фронтів або периферій окремих циклонів. Середня 
повторюваність його становить 12 % у холодний період і 22 % – в теплий. Цей тип 
погоди характеризується слабкими і помірними вітрами перемінних напрямків, 
хмарами середнього і нижнього ярусів; іноді випадають слабкі опади. У холодний 
період звичайно спостерігаються тумани і шаруваті хмари, а в теплий період над 
узбережжям розвиваються потужні купчасті хмари і нерідко бувають грози. 

Циклонічний тип погоди виникає при проходженні над Чорним і Азовським 
морями середземноморських циклонів або циклонів, що розвиваються на добре 
виражених атмосферних фронтах північніше паралелі 50° N. Повторюваність його 
взимку і влітку не перевищує 15 %. Для цього типу погоди характерні вітри зі 
швидкістю 6 - 14 м/с спочатку східних, а потім південних і західних напрямків. Західні 
вітри зазвичай бувають поривчастими і шквалистими. Взимку відмічається значна 
хмарність і обложні опади. Влітку на початку розвитку цього типу погоди 
спостерігається мінлива хмарність, часто лише середнього ярусу, або суцільна 
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хмарність із шаруватих хмар. Проходження холодних фронтів супроводжується 
шквалами і грозами. При переході до західних вітрів температура повітря помітно 
знижується, випадають опади зливового характеру. 

Рідкий циклонічний тип погоди спостерігається переважно в холодний період; 
повторюваність його – близько 4 %. Для цього типу погоди характерними є західні 
вітри зі швидкістю 14 - 24 м/с, що супроводжуються, як правило, шквалами. 

Східний тип погоди спостерігається за наявності стійкого антициклону на 
південному сході європейської території Росії і при циклонічній діяльності над Чорним 
морем. Цей тип погоди характеризується східними вітрами зі швидкістю 6 - 14 м/с. 
Залежно від стадії розвитку і шляху руху циклону над Чорним морем у холодний 
період року розрізняють два підтипи погоди: 

1) східний підтип з антициклонічним характером погоди, який спостерігається 
при просуванні середземноморського циклону в південно-східну частину Чорного 
моря; 

2) східний підтип із циклонічним характером погоди, який спостерігається при 
просуванні середземноморського циклону на Північний Кавказ або безпосередньо на 
Азовське море, а також при глибокому циклоні, що зміщується в південно-східну 
частину Чорного моря. 

Повторюваність цих двох підтипів погоди, відповідно, 11 і 6 % в теплий період 
та 11 і 23 % – у холодний. 

При східному підтипі з антициклонічним характером погоди небо, як правило, 
ясне і малохмарне. При східному підтипі з циклонічним характером погоди 
спостерігаються значна хмарність і опади, а в холодний період іноді й ожеледь. При 
різниці температур води і повітря, що дорівнює 8 - 10°С, відмічається парування моря. 

Східний штормовий тип погоди виникає при великих градієнтах тиску над 
Азовським морем, які утворюються за наявності антициклону на південному сході 
європейської території Росії і циклону над Чорним морем. Цей тип погоди 
характеризується вітрами східних напрямків зі швидкістю 14 - 24 м/с; вітри, як 
правило, стійкі, іноді шквалисті. 

Температура і вологість повітря. Температура повітря знижується з півдня на 
північ.  

Найхолоднішими місяцями є січень і лютий; середня температура повітря в ці 
місяці змінюється від –1°С в південній частині моря до – 6°С – у північній. Найбільш 
ранні морози відмічаються наприкінці вересня, а пізні – наприкінці квітня, рідко на 
початку травня. Приблизно один раз на п'ять років відмічаються суворі зими з різким і 
тривалим зниженням температури. 

Найтеплішими місяцями є липень і серпень: середньомісячна температура 
повітря – 22 - 24°С. Настання максимуму і мінімуму добових температур повітря над 
відкритою частиною моря порівняно з прибережними районами запізнюється. 
Найбільші величини добової амплітуди температури (5 - 10°С) спостерігаються влітку 
на північно-східному узбережжі. 

Відносна вологість повітря протягом року значна. В холодний період року вона 
становить 80 - 90 %, а в теплий – 55 - 75 %. 

Відносна вологість у відкритому морі в середньому трохи вища, ніж на 
узбережжі. Протягом всього року добре виражений її добовий хід з максимумом у 
ранкові часи і мінімумом після полудня. 

Вітри. Протягом майже всього року над Азовським морем переважають вітри 
від NЕ та Е. Вітри цих напрямків яскравіше виражені з вересня по квітень, коли 
загальна повторюваність їх становить 30 - 60 %. Крім цих вітрів із травня-червня по 
серпень збільшується повторюваність вітрів від SW і W (сумарна повторюваність їх 
досягає 50 %). 

Середньомісячна швидкість вітру протягом року становить 3 - 7 м/с, холодної 
пори року вона більша, ніж теплої. 

Штилі бувають рідко, повторюваність їх зазвичай не перевищує 7 %, і тільки в 
окремих пунктах вона збільшується до 14 %. 
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Річна кількість днів зі швидкістю вітру 17 м/с і більше на узбережжі коливається 
від 21 до 38. Вітри з такою швидкістю спостерігаються частіше з жовтня по березень, 
коли середня кількість днів з ними становить 2 - 4 на місяць, в інший час середня 
місячна кількість днів з таким вітром не перевищує 1 - 2. 

Взимку вітри зі швидкістю 17 м/с і більше спостерігаються переважно від NE 
і Е. Вони вирізняються значною тривалістю, зазвичай охоплюють все море і часто 
супроводжуються морозами і заметілями. 

Влітку вітри з такою швидкістю відмічаються при проходженні холодних 
фронтів. Найчастіше вони носять шквалистий характер і, як правило, супроводжуються 
грозами і зливами. Перед шквалами зазвичай спостерігається висока температура 
повітря. 

Взимку в описуваному районі відмічаються так звані «шторми Азовського 
моря» – сильні вітри від NЕ, небезпечні для суден. Вони спостерігаються 20 - 30 разів 
на рік, досягають великої швидкості і, як правило, супроводжуються сильними 
морозами. Найдовша тривалість таких штормів становить 9 діб. Ці вітри спричиняють 
сильне хвилювання у вершині Таганрозької затоки, а вздовж коси Арабатська Стрілка 
хвилі ламають лід і нагромаджують тороси. 

Бризи теплої пори року спостерігаються майже на всьому узбережжі Азовського 
моря. Морський бриз установлюється близько полудня і досягає максимального 
розвитку до 16 години. На 19 годину він слабшає і після заходу сонця припиняється. 
Береговий бриз починається опівночі і триває приблизно до 8 - 10 години. Середня 
швидкість морського бризу становить 3 - 4 м/с, берегового – 1 - 3 м/с. Найбільша 
швидкість бризів досягає 8 м/с. Дія морського бризу поширюється на 11 - 14 миль 
вглиб суші, берегового – на 16 - 19 миль у море. Середньомісячна кількість днів із 
бризом становить влітку 18, восени – 8 - 9. 

З місцевих вітрів на Азовському морі можна виділити «кубанець», «лєван», 
«маїстру», «нот» і «острая». 

Кубанець – теплий вітер від SE, характерний для сходу Азовського моря. 
Лєван – східний вітер на Азовському морі. Це вологий, іноді сильний вітер, що 

супроводжується похмурою погодою і дощами та викликає сильне хвилювання. 
Зазвичай він спостерігається восени і взимку, але можливий і навесні. 

Маїстра – холодний і сухий північно-західний вітер із суші, що відмічається на 
південно-східному узбережжі Азовського моря. 

Нот – сильний і теплий вологий вітер від S у басейні Азовського моря. На 
північні береги моря він приносить тумани і дощі, іноді з градом. 

Острая – теплий і вологий вітер від S чи SE на Азовському морі. 
Західний вітер на Азовському морі називається «бунент», південний вітер – 

«гарбій» і «шірока», а суховій на узбережжі Азовського моря називають «азовець». 
Тумани. Річна кількість днів з туманами коливається від 30 до 55. Найбільша 

повторюваність туманів відмічається з жовтня-листопада по березень-квітень, коли 
повторюваність їх у відкритому морі становить 5 - 15 %, а на узбережжі щомісяця в 
середньому спостерігається з ними 4 - 10 днів . З травня по серпень тумани бувають не 
скрізь і не щороку. У вересні середня кількість днів з туманами становить 1 - 3. 

Холодної пори року найчастіше спостерігаються тумани, що охоплюють все 
море або його значну частину. Тримаються вони зазвичай 9 - 12 годин, а іноді й кілька 
діб. Над ділянками моря, невкритих кригою, в цей період нерідко спостерігається таке 
явище як парування моря. Теплої пори року в більшості випадків тумани виникають 
вночі і ранком за тихої ясної погоди. 

Під час туману можливе випадання дощу, мжички або снігу. 
Видимість у районі Азовського моря переважно добра. З квітня по жовтень 

переважає видимість більше 10 миль, а з листопада по березень – до 10 миль. 
Повторюваність видимості до 1 милі з квітня по жовтень не перевищує 4 %, а з 
листопада по березень – 12 %. Винятком є Таганрозька затока, де повторюваність 
видимості до 1 милі з квітня по жовтень становить 2 - 11 %, а з листопада по березень – 
25 - 30 %. 

Хмарність і опади. Середньомісячна хмарність з жовтня по травень становить 
5 - 8 балів, з червня по вересень – 3 - 5 балів. Кількість похмурих днів на рік 
коливається від 110 до 135, причому більше всього таких днів спостерігається в 
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Таганрозькій затоці. Найбільша середньомісячна кількість похмурих днів 
відмічається взимку і в окремих районах досягає 21, а середня кількість ясних днів в 
цей час становить 1 - 2 на місяць. Ясні дні спостерігаються переважно з липня по 
вересень, коли середня кількість їх становить 10 - 15 на місяць. 

Взимку скрізь переважають низькі шаруваті хмари, а влітку – купчасті, які 
розвиваються над узбережжям удень і до ночі зникають. 

Опади в описуваному районі розподіляються нерівномірно. Найбільша їх кількість 
випадає на сході району й у Таганрозькій затоці (близько 500 мм на рік), а найменше – на 
заході району (близько 340 мм на рік). В окремі дощові роки опадів випадає у три-чотири 
рази більше від середньої багаторічної норми, а в посушливі роки – в три-чотири рази 
менше від цієї норми. Найбільша середньомісячна кількість опадів (до 60 мм) випадає 
влітку, в інші сезони року середньомісячна кількість їх становить 20 - 40 мм. 

Кількість днів з опадами переважно 105 - 125 на рік. Найчастіше вони 
випадають з листопада по березень-квітень, коли середня кількість днів з ними – 10 - 16 
на місяць; із квітня-травня по жовтень вона становить 5 - 9 на місяць. 

Взимку переважають опади обложного характеру, а влітку – зливового. 
Сніг випадає зазвичай з листопада по березень-квітень. Кількість днів зі снігом в 

цей період в середньому становить 19 - 22 у південній частині моря, 21 - 27 – у 
північній, а в Таганрозькій затоці вона досягає 36. Сніговий покрив зазвичай нестійкий 
і під час відлиг зникає. Кількість днів зі сніговим покривом коливається від 20 на півдні 
до 60 на півночі моря. 

Особливі метеорологічні явища. Грози спостерігаються переважно з травня по 
вересень. Найчастіші вони в червні-серпні, коли середньомісячна кількість днів з ними 
становить 4 - 10. Найбільша кількість гроз припадає на липень, коли в окремі роки на 
місяць спостерігається з ними 12 - 16 днів. Грози можуть бути в будь-який час доби, 
але найчастіше вони бувають після полудня. Як правило, грози тривають менше 
1 години, але іноді вони тривають і більше 3 - 5 годин. Грози часто супроводжуються 
шквалистими вітрами, зливами і зниженням температури повітря. 

Град на узбережжі Азовського моря випадає дуже рідко. На рік буває в 
середньому 1 - 2 дні з градом. 

Ожеледь і паморозь спостерігаються порівняно рідко і тільки холодної пори, 
коли відмічається 4 - 8 днів з ожеледдю і 2 - 5 днів із памороззю. Ожеледь і паморозь 
бувають переважно у грудні-лютому. В листопаді і березні вони спостерігаються не 
щороку, а в квітні відмічаються лише у виняткових випадках. 

Заметілі спостерігаються з листопада-грудня по березень. Найчастіше вони 
бувають у січні і лютому, коли кількість днів з ними в основному 2 - 4 на місяць. 
Заметілі зазвичай нетривалі – до 5 годин, і тільки зрідка вони тривають більше доби.  

Смерчі спостерігаються в спекотні літні місяці переважно в південній і 
південно-східній частинах моря. Смерч – це вихор великої руйнівної сили, який має 
вертикальну чи вигнуту вісь діаметром від кількох метрів до кількох сотень метрів. 
Тиск повітря в ньому знижений. Смерч має вигляд темного хмарового стовпа. 
Утворення його пов'язане з надзвичайно сильною нестійкістю атмосфери. Спочатку в 
нижній частині купчасто-дощової хмари з'являється воронкоподібний відросток, що 
поступово опускається вниз у вигляді хмарової трубки, яка нагадує гнучкий шланг. 
Назустріч йому піднімається воронкоподібний стовп пилу з суші чи водяних бризок з 
моря. З однієї купчасто-дощової хмари може опускатися кілька смерчів одночасно; у 
цьому випадку вони мають невеликий діаметр. Швидкість переміщення смерчу в 
середньому становить 10 м/с. 

Швидкість вітру в смерчі досягає 50 - 100 м/с, а іноді і більше. Обертальний рух 
у ньому може відбуватися як за годинниковою стрілкою, так і проти неї. Смерчі, як 
правило, нетривалі, але сильні й іноді піднімають стовп води до 100 м заввишки. Були 
випадки, коли вони розбивали баркаси. 

Найбільш імовірними смерчі бувають теплої пори року вдень, але їхня поява 
можлива в будь-який час. 

Нерідко смерчі викликають катастрофічні руйнування, іноді бувають людські 
жертви. 

Рефракція в Азовському морі спостерігається часто, особливо навесні і восени. 
Найчастіше рефракція буває в Таганрозькій затоці, поблизу південної частини східного 
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берега моря й біля його західного берега. Під час рефракції в Азовському морі 
предмети здаються піднятими над водою і витягнутими по вертикалі. Викривлення 
обрисів предметів по горизонталі відмічається досить рідко. 

ГІДРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Гідрологічний режим Азовського 
моря зумовлений його мілководністю, стоком річок, водообміном з Чорним морем і 
затокою Сиваш, а також метеорологічними умовами. 

Внаслідок мілководності моря нагрівання й охолодження водних мас 
відбувається швидко по всій товщі води, що призводить до вирівнювання температур. 

Доплив прісної води із суші опріснює води моря. 
Водообмін Азовського моря з Чорним морем і затокою Сиваш зумовлює 

розподіл солоності, щільності, прозорості й кольору води. 
З метеорологічних факторів, що впливають на гідрологічний режим, найбільше 

значення має вітер, який спричиняє хвилювання, течії, згони, нагони і перемішування 
водних мас. 

Коливання рівня і припливи. Коливання рівня в Азовському морі зумовлені 
стоком річок, атмосферними опадами, випаровуванням, вітром (згінно-нагінні 
коливання) і водообміном з Чорним морем. Стікання річкових вод, опади і 
випаровування впливають на сезонний хід рівня моря; в теплий період року рівень 
зазвичай вищий, ніж в холодний. Найвищий рівень спостерігається у червні і буває на 
18 см вищим за середній багаторічний. Мінімальний рівень моря відмічається у 
листопаді і буває на 14 см нижчим від середнього багаторічного. 

Середній багаторічний рівень Азовського моря є на 30 см нижчим від нуля 
Кронштадтського футштока. 

Згінно-нагінні коливання рівня моря найчастіше спостерігаються восени і 
взимку і трохи рідше навесні, що пояснюється активною циклонічною діяльністю. Такі 
коливання мають важливе значення для плавання, тому що бувають значними. Так, 
наприклад, в районі порту Таґанроґ відмічалися випадки, коли при згонах вода 
відступала від берегової лінії більше ніж на 3 милі. При нагонах іноді затоплювалися 
причали порту, висота яких над середнім рівнем моря близько 2 м, та прилегла до 
причалів територія. Найбільш значні згони і нагони води спостерігаються у 
Таганрозькій затоці й у західній частині моря. Максимальна величина згінно-нагінних 
коливань рівня в районі порту Таґанроґ – 6 м, портів Генічеськ, Бердянськ і Керч – 4 м. 

У Таганрозькій затоці й у східній частині Азовського моря вітри від SW і W 
викликають нагін води, а вітри від NЕ і Е – її згін. При середній швидкості нагінного 
вітру 15 м/с і більше у вершині Таганрозької затоки нагони досягають максимальних 
значень. Це пояснюється не тільки видовженою формою затоки, але і тим, що нагони 
спостерігаються тут зазвичай під час паводків, що також зумовлює підвищення рівня. 

Небезпечні для судноплавства згони відмічаються у порту Маріуполь при 
сильних вітрах від NE і E, а в порту Бердянськ – тільки при сильному і тривалому 
вітрі від N. 

У західній частині Азовського моря вітри від SW і W викликають згін води, а 
вітри від NE і E – нагін. 

У Темрюкській затоці нагін води відбувається під впливом сильного вітру від 
NW, а в Керченській протоці – під впливом вітрів від N, NE і SE. 

Тривалість часу, впродовж якого при нагонах рівень тримається вище 
небезпечної відмітки, в більшості випадків не перевищує 12 годин, тільки в порту 
Генічеськ він триває більше 2 діб. 

Рівень Азовського моря і Керченської протоки через їхню мілководність швидко 
змінюється при посиленні вітру – в середньому на 6 - 10 см/год. при нагоні і на 4 - 8 см/год. 
при згоні. Зазвичай найбільше значення його відмічається через 3 - 5 год. після досягнення 
вітром максимальної швидкості. 

Сейшеві коливання рівня в Азовському морі виражені добре. Найбільшої 
величини (в середньому близько 55 см) вони досягають у Таганрозькій затоці. Середній 
період сейшевих коливань рівня змінюється від кількох хвилин до кількох годин. 

Припливні коливання рівня в описуваному районі незначні; величина їх не 
перевищує кількох сантиметрів. Вони повністю затушовуються згінно-нагінними і 
сейшевими коливаннями. 
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Середні багаторічні рівні моря 
Місяці Пункт 

спостережень Період 
І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII

За 
рік 

1923-2002 470 473 475 481 486 488 483 476 467 462 462 467 474Бердянськ 
1973-2002 479 481 481 488 491 492 488 481 476 469 470 476 481
1878-2002 477 480 483 487 492 490 485 481 474 472 472 477 481Генічеськ 
1973-2002 485 487 489 491 494 493 489 486 478 477 477 482 486
1923-2002 469 471 473 482 487 488 483 474 466 460 459 464 473Маріуполь 
1973-2002 477 476 477 486 489 490 484 475 471 464 466 471 477
1873-2002 474 472 476 481 487 488 485 479 471 467 468 472 477Керч 
1973-2002 480 480 480 484 489 489 487 482 475 472 472 477 480

Усі пункти спостережень за рівнем моря мають єдиний нуль поста моря, який 
розташовано нижче нуля Кронштадського футштока на 5 000 м. 

Течії в Азовському морі здебільшого залежать від вітру. Велика мінливість 
течій – наслідок нестійкого вітрового режиму, мілководності моря і його порівняно 
невеликої площі. 

Пануючими вітрами холодної пори року є вітри від NE і E, а теплої – вітри від 
SW і W. 

У початковий період дії помірного вітру від NE напрямок течій збігається з 
напрямком вітру на всій акваторії моря. Потім, якщо вітер від NЕ триває досить довго і 
біля коси Арабатська Стрілка відмічається нагін води, то на акваторії моря формуються 
дві різні схеми течій. Якщо над усім морем швидкість вітру від NЕ однакова або в 
північній частині моря вона більша, ніж у південній, то в західній частині моря 
спостерігається циркуляція вод проти годинникової стрілки. Якщо швидкість вітру від 
NE у південній частині Азовського моря більша, ніж у північній, то в північній частині 
моря відмічається циркуляція вод за годинниковою стрілкою. 

При помірному вітрі від SW, який дме з однаковою швидкістю над усім морем, у 
Таганрозькій затоці спостерігається нагін води. У північній частині моря в цей час 
через велику різницю в рівнях між Таганрозькою затокою і західною частиною моря 
відбувається послаблення вітрової течії і змінюється її напрямок на протилежний. У 
центральній частині моря відмічається циркуляція вод проти годинникової стрілки. 

Якщо швидкість вітру від SW у північній частині моря більша, ніж у південній, 
то в центральній частині моря відбувається циркуляція вод за годинниковою стрілкою. 

При слабких і перемінних вітрах циркуляція вод порушується і течії стають 
хаотичними. 

У Керченській протоці течія зазвичай спрямована з Азовського моря в Чорне і 
рідше – навпаки. 

 Швидкість течій в Азовському морі становить переважно 0,2 - 0,4 вузла, 
максимальна – 1 - 1,5 вузла. У період дії сильних і тривалих вітрів швидкість течій 
досягає 2,5 вузла. У вузькостях Керченської протоки при штормових нагінних вітрах 
швидкість течій збільшується до 2,8 вузла. 

Найбільша швидкість течії, що спостерігається на різних 
ділянках Керченської протоки, у вузлах 

Течія Ділянка Азовська Чорноморська 
Єні-Кале коліно 2,4 2,8 
Павловське коліно 2,4 2,0 

 
Повторюваність течій в середньому становить: Азовської – 62 %, 

Чорноморської – 38 %. 
Хвилювання. Режим хвилювання Азовського моря зумовлюється невеликою 

площею моря, малими глибинами і значною порізаністю берегів. 
В описуваному районі переважає висота хвиль до 1 м (повторюваність їх 

досягає 75 %). Повторюваність висоти хвиль 1 - 2 м становить 20 - 45 %, а 2 - 3 м – 
не більше 13 %. 

У центральній, найглибоководнішій частині моря, висота хвиль не перевищує 
3,5 м і тільки дуже рідко вона досягає 4 м. 
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У найбільш штормові місяці (грудень-березень) розвиток хвилювання в 
описуваному районі обмежує наявність криги. 

Повторюваність висоти хвиль, % 
Висота хвиль, м Грудень-лютий Березень-травень Червень-серпень Вересень-листопад 

<1 36 45 75 47 
1 – 2 46 41 21 39 
2 – 3 13 11 3 10 
≥3 5 3 1 4 
 
В Азовському морі переважним чином спостерігаються хвилі завдовжки 15 - 25 м 

і тільки іноді – 80 м. Період хвилі, як правило, менше 5 сек., дуже рідко – 7 - 8 сек. В 
описуваному районі відмічаються короткі і надто круті хвилі, які є небезпечними для 
малих суден. 

Протягом року в Азовському морі переважає хвилювання від NЕ і E, дещо рідше 
– від NW і W. Вітри від NE, E і NW зазвичай бувають тут найсильнішими, тому і 
хвилювання від цих напрямків є найдужчим. 

Вітрове хвилювання в Азовському морі розвивається швидко і вже через 4 - 6 годин 
після посилення вітру досягає залежно від швидкості вітру найбільшого розвитку: при 
швидкості вітру 5 - 10 м/с ступінь хвилювання дорівнює II - III балам, при швидкості вітру 
10 - 15 і 15 - 20 м/с його ступінь, відповідно, III - IV і IV - V балів, а при швидкості вітру 20 - 
25 м/с і більше 25 м/с дорівнює, відповідно, V і VI балам. Вітрові хвилі малої довжини, дуже 
круті і становлять небезпеку для малих суден. 

Брижі у відкритому морі майже не спостерігаються. 
Хвилі, відбиваючись від берегів, часто спричиняють товкотнечу. 
Температура, солоність і щільність води. Температура поверхневого шару 

моря має добре виражений річний хід. Найнижча температура води спостерігається в 
січні-лютому і становить у більшій частині моря 0°С або трохи нижче; лише в його 
південній частині в цей період зберігається плюсова температура води (1 - 3°С), хоч і 
тут у суворі зими вона може знижуватися до – 0,3°С. З березня температура швидко 
підвищується й у травні досягає 18°С. Влітку температура води у відкритому морі 
переважно становить 22 - 25°С, а в прибережній зоні досягає 32°С. З другої половини 
серпня вона починає помітно знижуватися й у листопаді становить 6 - 10°С. 

У Керченській протоці в осінньо-зимовий період температура води зазвичай на 
2 - 4°С вища, ніж у відкритому морі. У літні місяці в результаті водообміну між 
Азовським і Чорним морями температура води в протоці нижча, ніж у прибережній 
зоні моря. 

Солоність поверхневого шару моря незначна. В останні роки вона підвищилася в 
результаті зарегулювання стоку річок Дон і Кубань і становить в основному 10 - 12 ‰; 
у 1974 р. в центральному районі моря солоність досягала 14 ‰. У Таганрозькій затоці 
вона змінюється від 1 - 2 ‰ у вершині затоки до 9 - 10 ‰ при виході з неї. У затоці 
Сиваш солоність води коливається від 25 ‰ у його північній частині до 180 ‰ – у 
південній. 

Сезонні коливання солоності зазвичай рідко перевищують 1 ‰; найбільш значні 
вони в Таганрозькій затоці, де досить великий вплив стоку річки Дон. 

Щільність поверхневого шару моря найбільша в грудні-березні і становить в 
центральній частині моря 1,007 - 1,009. У прибережній зоні щільність води в грудні-
березні досягає 1,006 - 1,014, у червні-серпні – 1,001-1,007. У Таганрозькій затоці 
влітку щільність води 0,998. 

Нині у зв'язку із збільшенням солоності води намітилося також помітне 
збільшення і її щільності. 

Прозорість і колір води. Умовна прозорість води Азовського моря дуже низька 
внаслідок великої кількості зважених часток мулу і планктону: у відкритому морі 
навесні і восени в середньому вона становить 2 - 3 м, а взимку і влітку – 1 - 2 м. 
Найбільша прозорість води (5 - 8 м) іноді спостерігається в південній частині моря біля 
Керченської протоки, найнижча – в східній частині Таганрозької затоки, де навесні і 
восени вона менше 1 м. 
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Колір води у відкритому морі зазвичай блакитнувато-зелений, а біля берегів і в 
затоках переважає зелений і коричневий, лише в Таганрозькій і Темрюкській затоках 
вода коричнево-жовтого кольору. Влітку під час масового розвитку планктону 
переважає яскраво-зелений колір води. У безвітряну погоду навесні і восени вода 
жовтувато-зеленого кольору. Взимку вода частіше буває коричневою. 

Гідробіологічні відомості. Світіння моря. В Азовському морі іноді 
спостерігається світіння, яке іскриться; воно викликане мікроскопічними організмами. 
Інтенсивність цього світіння посилюється при хвилюванні, русі суден тощо. Особливо 
інтенсивним воно буває в прибережній зоні. 

Цвітіння моря зумовлюється масовим скупченням планктонних (як правило, 
рослинних, але іноді і тваринних) організмів у поверхневому шарі води. При цвітінні 
знижується прозорість води і змінюється її колір; найбільш інтенсивним цвітіння буває 
у серпні. 

Деревоточці. Невелика солоність і порівняно низька температура води холодної 
пори року обмежують розвиток деревоточців в Азовському морі. Деревоточці в 
невеликій кількості зустрічаються в Керченській протоці, куди вони проникають з 
Чорного моря. У прибережній зоні живе червоно-жовтий жук нацерда (Nacerda 
melanura), який завдає великої шкоди гідротехнічним спорудам. Личинки цього жука 
селяться на дерев'яних палях та інших об'єктах. 

Небезпечні морські тварини. При купанні, роботах без водолазного костюма і 
висадженні на мілководді завжди слід пам'ятати про наявність в описуваному районі 
ската-хвостокола, відомого під назвою «морський кіт» або «тригон». Найчастіше він 
зустрічається в захищених бухтах, мілких лагунах, гирлах річок, де ховається у 
водоростях. Ударами хвоста скат-хвостокол може наносити смертельні уколи людині. 

ЛЬОДОВИЙ РЕЖИМ. Особливістю льодового режиму Азовського моря є 
мінливість льодових умов, які залежать від ступеня суворості зими. Впродовж кожного 
льодового сезону через зміну погоди порушується нормальний розвиток крижаного 
покриву, який може перетворюватися з нерухомого у дрейфуючий або зникати зовсім 
чи з'являтися знову. 

На Азовському морі лід утворюється щороку. У м'які зими він, як правило, 
спостерігається лише в лиманах і добре захищених від хвилювання затоках і бухтах, що 
певним чином ускладнює судноплавство. У помірні зими навігація через наявність 
криги зазвичай припиняється й навіть виникають значні труднощі для плавання 
криголамів. У суворі зими море в більшій своїй частині, а іноді і повністю покривається 
кригою і стає непрохідним навіть для криголамів середньої потужності. 

З появою криги в Азовському морі оголошується льодова кампанія. У період 
льодової кампанії плавання по Азовському морю здійснюється тільки з дозволу 
керівника з криголамних операцій. 

Середня тривалість льодового періоду на маршруті Керч-Маріуполь-Бердянськ 
становить 76 діб, найменша – 22 доби, найбільша – 145 діб. 

На початку зими в мілководних районах зі швидкими течіями (біля кіс 
Таганрозької затоки, біля північного берега моря та ін.) за відсутності криги на 
поверхні моря можливе утворення льоду на ґрунті і на предметах, що знаходяться на 
дні (якорях тощо). У помірні зими перша крига з'являється зазвичай наприкінці 
листопада або на початку грудня в Таганрозькій затоці, в районі портового пункту 
Приморсько-Ахтарськ і селища Ачуєво. 

Зазвичай через 7 - 10 днів після першої появи криги нерухомий лід покриває 
Таганрозьку затоку, Утлюцький та Ахтарський лимани і частину Ясенської затоки. 
Одночасно вздовж північного берега моря утворюється смуга припаю, біля кромки 
якого помітно збільшується кількість дрейфуючої криги. Дрейфуюча крига в цей час 
з'являється і в південно-західній частині Азовського моря, звідки лід виноситься через 
Керченську протоку в Чорне море. Трохи пізніше нерухомий лід утворюється вздовж 
західного, східного і південного берегів моря. На цей час вкривається нерухомою 
кригою Таманська затока. У Керченській протоці порівняно стійкий крижаний покрив 
утворюється наприкінці січня. Найбільшого розвитку крижаний покрив на Азовському 
морі досягає на початку лютого. Його стан впродовж зими визначається умовами 
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погоди. Сильні вітри ламають лід і спричиняють його торосіння, відривають від берегів 
і виносять у море. Переважання взимку північно-східного вітру призводить до 
підвищеного ущільнення принесеної криги біля західного і південно-західного берегів 
Азовського моря. 

Північно-східний вітер спричиняє інтенсивний дрейф криги з Таганрозької 
затоки, що може призвести до пошкодження суден. Уздовж коси Довга за припаєм 
утворюється ополонка завширшки 30 - 35 миль, яку можна використовувати для 
судноплавства. В суворі зими, коли море вкрите сіро-білою і білою кригою, ширина 
ополонки не перевищує 15 миль. 

У південно-західній частині моря при вітрі від NE відбувається скупчення льоду, 
а вздовж коси Арабатська Стрілка утворюються пасма торосів заввишки 2 - 3 м, 
іноді вони досягають 5 м. Частину криги течією виносить до Керченської протоки, що 
ускладнює льодову обстановку. 

При північно-західному вітрі лід розріджується в зоні підхідних каналів портів 
Маріуполь і Бердянськ і ущільнюється в центральній і південній частинах моря, де 
виникає стиснення і торосіння криги. 

У Керченській протоці дрейф криги відбувається зазвичай на південь і південний 
захід. Дрейфуючий лід у протоці спостерігається, як правило, з кінця листопада до кінця 
березня. Найбільша ймовірність наявності дрейфуючої криги (до 70 % у Керченській 
протоці і до 90 % у Таманській затоці) відмічається із середини січня до початку лютого. 

Південно-західний і південно-східний вітри ускладнюють льодову обстановку 
на півночі моря. В районі Білосарайської і Бердянської кіс утворюються пасма торосів, 
висота яких у суворі зими може досягати 3 м. 

При штормових вітрах усіх напрямків і посиленні дрейфу криги почастішали 
випадки посадки суден на бровки каналів і мілини. 

Затока Сиваш замерзає лише в північній частині і то не щороку. Поява криги тут 
відмічається при нижчій температурі води, ніж в Азовському морі. 

Наприкінці лютого лід в Азовському морі під впливом хвилювання, течій та 
інших факторів поступово руйнується. Скресання й очищення моря від криги зазвичай 
відбувається в березні, рідше – в першій половині квітня і, як правило, спочатку в 
південній частині моря і на гирлових ділянках річок.  

Приблизні строки проведення суден криголамами по трасі  
Керч-Маріуполь (залежно від типу зими) 

Строки проведення 
Тип зими Початок Кінець 

Дуже м’яка 20-30 ХII 1-10 III 
М’яка 20-30 ХII 20-30 III 
Помірна 15-25 ХII 20-30 III 
Сувора 10-20 ХII 1-10 IV 
Дуже сувора 15-25 ХI 10-20 IV 

 
Найбільша товщина криги і кількість днів із льодом 

Найбільша товщина криги, см Район моря 
суворої зими м’якої зими 

Кількість днів із 
льодом 

Західна частина моря 70 10 - 30 100 
Північна частина моря 80 50 100 
Таганрозька затока 60 - 80 25 - 30 95 - 105 
Східна частина моря 70 20 100 
Центральна частина моря 40 15 - 25 — 
Південна частина моря 60 30 80 
Керченська протока 40 - 45 20 - 30 54 

 
Обмерзання суден. Значну загрозу для безпеки плавання суден, особливо 

малих, в Азовському морі є їх обмерзання, що спостерігається з грудня по березень. 
Особливо інтенсивним обмерзання буває в січні в південно-східній частині моря. 
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Обмерзання суден відбувається при низькій температурі повітря і сильному 
вітрі, який викликає хвилювання і, як наслідок, забризкування судна забортною водою. 

Обмерзання може спостерігатися також при випаданні переохолоджених опадів, 
при перебуванні судна в переохолодженому тумані та при паруванні моря. 

Обмерзання за інтенсивністю можна умовно поділити на повільне, швидке і 
надто швидке. Нижче подано класифікацію інтенсивності обмерзання щодо суден 
водотоннажністю 300 - 500 т. 

П о в і л ь н е  о б м е р з а н н я  – швидкість наростання льоду на судні менше 
1,5 т/год. Воно спостерігається: 

а) при температурі повітря від –1 до –3°С і будь-якій швидкості вітру за 
наявності забризкування або хоча б одного з таких явищ як атмосферні опади, туман, 
парування моря; 

б) при температурі повітря –4°С і нижче та швидкості вітру до 9 м/с за наявності 
забризкування або хоча б одного з таких явищ як атмосферні опади, туману, парування 
моря. 

Ш в и д к е  о б м е р з а н н я  – швидкість наростання льоду на судні 1,5 - 
4,0 т/год. Воно спостерігається при температурі повітря від –4 до –8°С і швидкості 
вітру 10 - 15 м/с. 

Н а д т о  ш в и д к е  о б м е р з а н н я  – швидкість наростання льоду на судні 
понад 4 т/год. Воно спостерігається: 

а) при температурі повітря –4°С і нижче та швидкості вітру 16 м/с і більше; 
б) при температурі повітря –9°С і нижче та швидкості вітру 10 - 15 м/с. 

Швидкість наростання льоду під час обмерзання залежить від частоти 
забризкування судна водою. Це явище визначається швидкістю вітру, висотою і 
крутизною хвилі, курсом і швидкістю судна по відношенню до напрямку вітру і хвилі. 
Найбільше забризкування судна, а, відповідно, й найбільша інтенсивність обмерзання 
за умови однакових гідрометеорологічних умов матимуть місце при курсових кутах 
хвилі та вітру до 45°. 

На швидкість наростання льоду впливають також конструкція судна і такелажу, 
характер палубного вантажу і його розташування. 

Особливо небезпечним є обмерзання для суден з низькими надводними бортами. 
При виникненні обмерзання рекомендується: 
- підготувати всі засоби боротьби з обмерзанням, а також рятувальні засоби; 
- негайно розпочати очищення судна навіть від найтоншого шару льоду і 
льодової каші; 

- змінити курс судна таким чином, щоб частота забризкування була 
якнайменшою; 

- покинути, якщо є можливість, небезпечний район, увійти у льоди і перейти в 
сторону теплішого повітря чи течії.  

Мореплавці, які прямують в район можливого обмерзання, особливо на суднах 
малої і середньої водотоннажності, повинні підготувати судна й екіпажі до боротьби з 
обмерзанням. 

Дуже важливо налагодити на судні обов’язковий регулярний прийом прогнозів 
погоди і штормових попереджень, що передаються береговими радіостанціями. 
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Навігаційний опис 
 

Р о з д і л  1  
 

КЕРЧЕНСЬКА ПРОТОКА 
 

Керченська протока з'єднує Азовське море з Чорним. На заході вона обмежена 
Керченським півостровом, а на сході – Таманським півостровом. Південний вхід у 
Керченську протоку знаходиться між мисами Такил і Панаґія, а північний – між 
мисами Хроні й Ахіллеон. 

Довжина Керченської протоки – 22 милі, найменша її ширина – близько 2 миль; 
однак велика кількість обмілин та інших небезпек роблять протоку в окремих місцях 
дуже вузькою і мілководною. Щоб протокою могли користуватися великі судна, у 
1874 р. було прорито канал Керч-Єні-Кале. 

Береги Керченської протоки підвищені, майже цілком позбавлені деревної 
рослинності. 

Береги протоки сильно порізані бухтами та затоками. Найбільшими з них є 
бухти Комиш-Бурунська і Керченська на заході та Таманська затока на сході. Від 
берегів протоки, здебільшого від східного, виступають піщані коси. Найбільшою з них 
є коса Чушка, що обмежує Таманську затоку із заходу. Коса Тузла, відокремившись від 
Таманського півострова мілководною широкою вимоїною, є островом. Крім того, у 
протоці є кілька невеликих низьких острівців, що лежать на схід від коси Чушка. 

У Керченській протоці багато небезпек, що значно ускладнює плавання. 
Особливо слід відзначити райони вхідних мисів Такил і Панаґія, де знаходиться велика 
кількість обмілин, рифів і банок; район острова Коса Тузла, поблизу якої лежить багато 
затонулих суден, банок і паль, а також акваторію, що південно-західніше мису Єні-
Кале, заповнену Церковними банками. Багато небезпек є і з обох сторін каналу Керч-
Єні-Кале; найбільша кількість небезпек лежить поблизу східної ділянки коліна Єні-
Кале каналу. 

Примітні пункти. Миси Такил, Білий (Ак-Бурун), Єні-Кале, Фонар і Хроні, що 
виступають від західного берега протоки, а також миси Панаґія, Тузла й Ахіллеон, що 
відходять від її східного берега, дають можливість легко орієнтуватися як при підході 
до протоки, так і при плаванні нею. Добрими орієнтирами на західному березі протоки 
є гора Мітрідат, на якій споруджено обеліск Слави, і мис Фонар з маяком Єні-Кале; на 
східному березі протоки примітні гори Зелєнського, Лиса, Горіла та інші. 

Глибини і ґрунт. Керченська протока мілководна. Найбільші глибини 
знаходяться біля входів до неї, але і вони не перевищують 10 м у північному і 17 м у 
південному входах відповідно. До середини протоки глибини поступово зменшуються і 
за 3,5 милі на SW від мису Єні-Кале вони становлять менше 5 м. Тому в середній 
частині Керченської протоки плавання великих суден можливе тільки каналом. 

Ґрунт у найглибших місцях Керченської протоки – мул, а в районі кіс – мул з 
піском і черепашкою. 

Підводні кабелі прокладено через Керченську протоку в її найвужчій північній 
частині. 

Гідрометеорологічні відомості. В і т р и . Впродовж майже всього року в районі 
Керченської протоки переважають вітри від NW до NE. Навесні, крім того, зростає 
повторюваність південного вітру, а влітку – західного. Взимку швидкість вітру 
становить 5 - 7 м/с, влітку – 4 - 5 м/с. Середньорічна кількість днів із швидкістю вітру 
15 м/с і більше у протоці становить 28 - 29. Вітри з такою швидкістю найчастіше 
спостерігаються від NE і NW, причому переважають вітри зі швидкістю 14 - 17 м/с. 

Тривалість вітрів зі швидкістю 15 м/с і більше рідко перевищує одну добу, але 
чим сильніший вітер, тим більша його тривалість. 
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Т у м а н и. У Керченській протоці тумани мають чітко виражений річний хід; 
найбільша кількість днів з туманом відмічається у холодний період року (жовтень-
квітень), коли в середньому за місяць спостерігається з ним від 2 до 6 днів. В інші 
місяці тумани бувають не щороку. Кількість днів з туманом на узбережжях коливається 
в середньому від 29 до 33 на рік. Переважають тумани тривалістю від 1 до 6 годин. 
Тумани, безперервна тривалість яких більше доби, бувають нечасто. У протоці 
здебільшого спостерігаються тумани з видимістю від 50 до 500 м; тумани з видимістю 
до 50 м відмічаються нечасто і тільки з грудня по лютий. 

Х м а р н і с т ь. У холодний період року, особливо в грудні, переважно хмарне 
небо (хмарність 8 - 10 балів). Ясне небо (хмарність 0 - 2 бали) найчастіше відмічається 
влітку, особливо в серпні. 

Протягом року спостерігається в середньому 70 - 75 ясних і 110 - 115 похмурих 
днів.  

О п а д и. Середньорічна кількість опадів у Керченській протоці становить 416 - 
434 мм; найбільша кількість опадів в окремі роки досягає 719 мм, найменша – близько 
250 - 255 мм. 

Протягом року максимум опадів відмічається в червні-липні і листопаді, 
причому осінній максимум буває вищим за літній. Мінімум опадів спостерігається в 
березні і вересні. 

Кількість днів з опадами в Керченській протоці становить в середньому 109 - 111 
на рік. Взимку опади бувають частіше, ніж улітку. 

Сніг спостерігається зазвичай з кінця листопада до середини березня. Сніговий 
покрив у районі протоки нестійкий і під час відлиг зникає; кількість днів з ним не 
перевищує 16 - 20. 

Г р о з и  найбільш імовірні з травня по жовтень-листопад, коли в середньому 
спостерігається 1 - 5 грозових днів на місяць. 

Т е ч і ї. У Керченській протоці зазвичай спостерігаються течії, направлені з 
Азовського моря в Чорне. Течії у зворотному напрямку бувають рідше. При зміні 
напрямку вітру в протоці спостерігаються слабкі нестійкі течії змінних напрямків. 

Середня швидкість течії у протоці – 0,3 - 0,5 вузла, у вузькостях при сильних 
вітрах вона може досягати 3 вузлів. Найбільш сильні і стійкі течії спостерігаються у 
вузькостях між маяком Єні-Кале та косою Чушка, а також між мисом Павловський та 
островом Коса Тузла. 

У м о в н а  п р о з о р і с т ь  в о д и  у протоці становить 3 - 5 м. 
Льодовий режим. Крига у Керченській протоці спостерігається не щороку. 

Протягом зими лід нестійкий. Зазвичай це приносний лід у вигляді крижаних полів 
битого льоду. Тільки в суворі зими на кілька днів протока вкривається нерухомою 
кригою. Лід з'являється на початку січня, а повне скресання й очищення протоки від 
криги, як правило, спостерігається у другій половині березня, рідше – у другій половині 
квітня. 

Лід з Азовського моря йде протокою на S і SW зі швидкістю до 2 вузлів. Цей 
дрейф криги може бути небезпечним для суден у районі поромної переправи між 
портами Крим та Кавказ і у каналі між Церковними банками з однієї сторони і банкою 
Херсонська – з іншої. Наприкінці помірної зими при сильних північних і північно-
східних вітрах на ділянці між мисами Ахіллеон і Павловський утворюються скупчення 
торосистого льоду заввишки 1 - 2 м , а під поверхневим льодом з'являється набивний 
лід, іноді до самого дна. У суворі зими тут спостерігаються важкопрохідні пасма 
торосів, що нерідко сидять на дні і мають висоту 4 - 5 м, а ширина їх становить кілька 
миль. 
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Режим плавання. У Керченській протоці є райони з підводними перешкодами. 
Біля берегів протоки розташовані райони, небезпечні для плавання в навігаційному 
відношенні. Повну інформацію про режимні райони опубліковано в посібнику «Режим 
плавання суден у водах України Чорного та Азовського морів» № 402, 2002 р. 

 
КАНАЛ КЕРЧ-ЄНІ-КАЛЕ 

 
Канал Керч-Єні-Кале, проритий у Керченській протоці, призначено для 

проходження великих суден. Канал складається з чотирьох колін (рахуючи від Чорного 
моря) – Павловського, Бурунського, Єні-Кале і Чушкинського. Ширина каналу – 120 м. 

По осі каналу Керч-Єні-Кале проходить рекомендований шлях № 12. 
По кожному коліну каналу веде створ маяків або світних знаків. На коліні Єні-

Кале ведучі створи обладнано з обох напрямків. 
Малим суднам слід користуватися обхідними фарватерами № 50 і 52. 
При переході з фарватеру № 52 на фарватер № 50 між правою стороною каналу 

Керч-Єні-Кале і районом № 452 (Перевантажувальний рейд) суднам заборонено 
віддалятися від правої бровки каналу на відстань більше 70 м. 

Засоби навігаційного обладнання. Канал Керч-Єні-Кале, крім створів маяків і 
світних знаків, обладнано світними і несвітними буями, нумерація яких з № 1 по № 52 
ведеться від Чорного моря до Азовського. 

Попередження. 1. При описі каналу Керч-Єні-Кале найменування його сторін 
(ліва, права) прийнято за ходом руху суден із Чорного моря в Азовське. 

2. Майже по всій довжині каналу поблизу його бровок наявна велика кількість 
небезпек, тому при плаванні каналом необхідно суворо триматися його осі. Потрібно 
мати на увазі, що літньої пори погано видно маяки Чушкинського створу, а також 
маяки Комиш-Бурунський і Чурбаський. 

Крім того, слід враховувати можливе обміління каналу Керч-Єні-Кале та 
обвалювання його бровок.  

ПАВЛОВСЬКЕ КОЛІНО КАНАЛУ КЕРЧ-ЄНІ-КАЛЕ починається у точці з 
координатами 45°12' N, 36°28' E і тягнеться у напрямку 356,6° на 4,6 милі. 

Попередження. 1. У зв’язку з тим, що при вході до Керченської протоки багато 
небезпек, суднам з великою осадкою слід використовувати Павловський створ маяків 
не тільки при плаванні Павловським коліном каналу, але і південніше від нього – від 
світного буя осьового (45°09' N, 36°28' E). 

2. Судна з осадкою до 4,5 м, рухаючись з півдня або півночі, в районі 
Павловського і Бурунського колін каналу зобов'язані користуватися обхідним 
фарватером № 52, щоб не заважати руху великих суден. 

3. Щоб обійти небезпеки, що лежать на S і SW від мису Желєзний Рог (45°07' N, 
36°44' Е), суднам, які прямують у Керченську протоку зі сходу, необхідно світний буй 
банки Аксьонова південний (45º03' N, 36º41' E) залишити північніше і не завертати в 
протоку до тих пір, поки пеленг на мис Тузла не стане більше 9°. 

Павловський створ маяків, установлених на північному березі бухти Комиш-
Бурунська за 1,1 милі на захід від мису Павловський, веде по осі Павловського коліна 
каналу Керч-Єні-Кале. 

Рухаючись цим створом, необхідно остерігатися підводної перешкоди з 
глибиною над нею 5,3 м, яка лежить поблизу правої бровки каналу за 2,1 милі на SSW 
від мису Павловський, і підводної перешкоди з глибиною над нею 3,6 м, що лежить 
поблизу лівої бровки каналу за 4,4 милі на SSW від мису Павловський. 

Попередження. Внаслідок незначної відстані між маяками і великим 
вертикальним розносом вогнів Павловський створ є малочутливим; при проходженні 
по ньому необхідно бути обережним. 
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Світний буй № 1 західний виставляється на початку Павловського коліна каналу 
за 2,9 милі на SE від мису Комиш-Бурун. Біля буя судна приймають і висаджують 
лоцманів. 

БУРУНСЬКЕ КОЛІНО КАНАЛУ КЕРЧ-ЄНІ-КАЛЕ починається за 2,1 милі 
на SSW від мису Павловський і тягнеться від Павловського коліна у напрямку 37,5° на 
2 милі. Місце повороту з Бурунського коліна каналу на коліно Єні-Кале позначається 
Павловським січним створом світних знаків. 

Бурунський створ маяків, установлених за 2,8 кбт на захід від мису Комиш-
Бурун, веде по осі Бурунського коліна каналу Керч-Єні-Кале. 

Прямуючи цим створом, необхідно остерігатися затонулого судна з глибиною 
над ним 4,6 м, яке лежить поблизу правої бровки каналу за 7,7 кбт на південь від мису 
Павловський. 

Павловський січний створ світних знаків, установлених на берегах бухти 
Павловська за 2,2 кбт на NE від мису Павловський, позначає місце повороту з 
Бурунського коліна на коліно Єні-Кале. Вогні створу вмикаються на зимовий період. 

КОЛІНО ЄНІ-КАЛЕ КАНАЛУ КЕРЧ-ЄНІ-КАЛЕ починається за 3 кбт на SE 
від мису Павловський і тягнеться від Бурунського коліна у напрямку 66,8° на 7,9 милі. 
По осі коліна Єні-Кале веде створ маяків Комиш-Бурунський і Чурбаський. Крім того, 
для кращого забезпечення плавання по коліну Єні-Кале на східному березі Керченської 
протоки обладнано Таманський створ маяків, зворотний створу маяків Комиш-
Бурунський і Чурбаський.  

Попередження. 1. На коліні Єні-Кале каналу Керч-Єні-Кале, особливо в районі 
Церковних банок, спостерігається обміління, тому при плаванні цим коліном слід бути 
обережним. 

2. Північно-східна частина коліна Єні-Кале каналу проходить через два райони, 
небезпечні для плавання у навігаційному відношенні. Перетинати ці райони слід тільки 
по осі коліна. 

Створ маяків Комиш-Бурунський і Чурбаський, встановлених на західному 
березі бухти Комиш-Бурунська, веде по коліну Єні-Кале каналу Керч-Єні-Кале. 
Чутливість цього створу хороша, однак при проходженні коліном Єні-Кале між буями 
№ 20 - 22 потрібно мати на увазі, що на зазначеній ділянці башта переднього маяка 
Комиш-Бурунський закриває маяк Чурбаський. 

Попередження. 1. Необхідно мати на увазі, що вдень маяк Чурбаський навіть у 
гарну погоду вже з 7 - 8 миль видно погано, а вночі вогонь маяка важко розпізнати 
серед вогнів порту Комиш-Бурун. Також сильні випари озера Чурбаське іноді 
закривають яскравий вогонь маяка. 

2. На лінії створу маяків Комиш-Бурунський і Чурбаський ставати на якір 
заборонено.  

Таманський створ маяків, установлених на території Російської Федерації у 
північно-західній частині Таманського півострова, так само, як і створ маяків Комиш-
Бурунський і Чурбаський, веде по коліну Єні-Кале каналу Керч-Єні-Кале. Вогні маяків 
працюють періодично, тому мореплавцям покладатися на них не варто. 

Передній маяк Таманського створу є орієнтиром для плавання суден у східній 
смузі руху системи розподілу руху № 7. 

Прямуючи по Таманському створу маяків, необхідно остерігатися ділянки 
нечистого ґрунту з глибиною 10,2 м, що знаходиться поблизу осі коліна Єні-Кале 
каналу за 2 милі на південь від мису Фонар. 

Передній маяк Таманського створу встановлено на північно-західному березі 
коси Чушка за 2,8 милі від її основи. 

Задній маяк Таманського створу розташований на північному березі затоки 
Дінська за 3,8 милі від переднього. 
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Небезпеки. З обох сторін коліна Єні-Кале у районах обмілини Єні-Кале і мису 
Єні-Кале багато підводних перешкод. Тут зустрічаються підводні частини опор 
зруйнованої підвісної канатної дороги, залишки опор зруйнованого залізничного мосту, 
затонулі судна і кілька банок. Глибини над цими небезпеками становлять 0,4 - 4,6 м. 
Деякі палі ледь покриті водою. 

ЧУШКИНСЬКЕ КОЛІНО КАНАЛУ КЕРЧ-ЄНІ-КАЛЕ починається за 1,7 милі 
на SSE від мису Фонар і тягнеться від коліна Єні-Кале у напрямку 14,3° на 4,4 милі. Далі 
судна прямують рекомендованим шляхом № 12 до буя Борзовський осьовий. 

Буй Борзовський осьовий виставляється за 4 милі на ENE від мису Борзовка і 
позначає вхід у Керченську протоку з боку Азовського моря. Біля буя приймають і 
висаджують лоцманів.  

Чушкинський створ маяків, встановлених у південно-західній частині коси 
Чушка за 1,5 милі на SW від порту Кавказ, веде по Чушкинському коліну каналу Керч-
Єні-Кале. Прямуючи цим створом, необхідно остерігатися каменя з глибиною над ним 
6,3 м, що лежить поблизу правої кромки каналу за 1,4 милі на SSE від мису Фонар. 

 
 

 
Чушкинський створ маяків 

ПРАВИЛА ПЛАВАННЯ КАНАЛОМ КЕРЧ-ЄНІ-КАЛЕ. Нижче наводяться 
Правила плавання суден у зоні дії Центру регулювання руху суден (ЦРРС) у 
Керченській протоці. 

 
 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Дані Правила плавання поширюються на кораблі і судна (далі – судна) всіх 
прапорів і відомств, що заходять у зону дії ЦРРС у Керченській протоці. 

1.2. До зони дії ЦРРС входять: 
- акваторії каналу Керч-Єні-Кале (канал КЄК); 
- акваторії підхідного каналу Керченського морського торговельного порту (КПК); 
- внутрішній рейд і акваторія Керченського морського торговельного порту (КМТП), 
акваторія порту Крим; 

- райони якірних місць № 450, 452 (перевантажувальний рейд), 453; 
- зона поромної переправи (ЗПП); 
- фарватери № 28, 50, 52; 
- рекомендований шлях № 45. 

1.3. Судна, що перебувають у зоні дії ЦРРС, зобов'язані керуватися навігаційним 
посібником «Режим плавання суден цивільних відомств у Чорному та Азовському морях» № 402, 
2002 р., МПЗЗС-72, «Загальними правилами плавання і стоянки суден у морських портах і на 
підходах до них», «Обов'язковими постановами по Керченському морському торговельному 
порту і порту Крим», видання 1999 року, та даних Правил плавання. 

1.4. Незнання перерахованих у п. 1.3 керівних документів і Правил не звільняє судна, 
організації та окремих осіб від відповідальності за їх порушення. 

1.5. Санкції за порушення даних Правил плавання застосовує капітан КМТП відповідно 
чинного законодавства. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ 
 

2.1. На акваторіях Керченської протоки, зазначених у п. 1.2 цих Правил плавання, діє 
регульований порядок руху суден і судноплавство здійснюється відповідно даних Правил. 

2.2. ЦРРС, залежно від обстановки, гідрометеорологічних умов та інших обставин, 
встановлює порядок руху суден по каналах, фарватерах і рекомендованих шляхах Керченської 
протоки, здійснює регулювання руху суден і контроль за виконанням суднами встановленого 
режиму плавання. 

2.3. Інформація про підхід судна до Борзовського буя при русі судна з Азовського моря 
або до буя № 1 при русі з боку Чорного моря подається на адресу ЦРРС за 48 годин, вдруге – за 
24 години й уточнюється за 4 години до підходу. У разі зміни часу підходу, інформація 
повинна бути передана не пізніше ніж за 2 години до підходу до вищезазначених буїв. При 
тривалості переходу менше 48 годин інформація про підхід повинна бути передана протягом 
двох годин після виходу судна з порту. 

У разі відсутності інформації про підхід або її затримку дозвіл на прохід судна по 
каналу КЄК надає ЦРРС згідно з фактичною обстановкою на каналі; лоцман надається в 
останню чергу. 

Під час першого зв'язку з ЦРРС судно повідомляє: 
- тип і назву судна; 
- національну і відомчу приналежність; 
- найменування агентуючої фірми; 
- час підходу до буїв Борзовського або № 1; 
- порт відходу (останній порт заходу) і порт призначення; 
- довжину, ширину судна, висоту борту і фактичну осадку; 
- рід і кількість вантажу; 
- стан суднової РЛС; 
- обмеження в керуванні судном; 
- при буксируванні капітан судна, що буксирує, повідомляє основні розміри об'єкта, 
який буксирується; 

- швидкість у маневреному режимі. 
Капітан судна в установленому порядку несе відповідальність за достовірність 

переданої інформації. 
2.4. Судно до початку руху в зоні дії ЦРРС повинно встановити радіозв'язок із ЦРРС і 

одержати дозвіл на перехід. 
При несправній судновій УКХ радіостанції або відсутності необхідних для роботи з 

ЦРРС радіоканалів здійснюється обов'язкове лоцманське проведення з використанням 
переносної УКХ радіостанції. 

2.5. Жодне судно не має права заходити у канали, на фарватери і рекомендовані шляхи 
Керченської протоки, у порти Керченської протоки і виходити з них або починати рух у зоні дії 
ЦРРС, не отримавши дозволу ЦРРС і відомостей про обстановку на каналах. 

Дозвіл анулюється і повинен бути отриманий заново, якщо судно протягом 30 хвилин 
не розпочало дозволені дії. 

Дозвіл на захід судна в порт Крим надається диспетчерською службою Державної 
судноплавної компанії «Керченська поромна переправа». 

2.6. Судно, яке не отримало дозвіл ЦРРС на вхід у зону дії ЦРРС або не встановило 
зв'язку з ним, повинно стати на якір у зазначених на картах якірних місцях або лягти в дрейф до 
встановлення зв'язку, отримання дозволу і рекомендації ЦРРС, повідомити своє місце і дії 
через радіоцентр порту або інші судна. 

2.7. З метою регулювання руху суден канали Керченської протоки поділяються на: 
- головний канал – канал Керч-Єні-Кале (КЄК); бічні канали стосовно каналу КЄК: 
підхідний канал КМТП (КПК), підхідний канал порту Комиш-Бурун (КБПК), 
фарватери (ФВ) і рекомендовані шляхи (РШ) Керченської протоки; 

- підхідний канал Керченського морського рибного порту є бічним каналом стосовно 
КПК. 
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3. ПРАВИЛА ПЛАВАННЯ СУДЕН У ЗОНІ ДІЇ ЦРРС 
 

3.1. Судна, що прямують бічними каналами, звільняють дорогу суднам, які прямують 
головним каналом. 

У разі складних гідрометеорологічних умов або за інших обставин першочерговість 
проходження повороту визначає ЦРРС після узгодження з лоцманами. 

3.2. При одночасному наближенні до місця повороту з протилежних напрямків судна 
повинні керуватися таким чином: 

- якщо жодне із суден не несе сигналів, передбачених Правилом 28 МПЗЗС-72 або 
обидва судна несуть такі сигнали, то право першочергового проходження повороту 
має судно, що прямує по коліну Єні-Кале або Бурунському коліну у Чорне море, а 
також судно, що прямує по коліну Єні-Кале в Азовське море; 

- усі судна, що не несуть сигналів, передбачених Правилом 28 МПЗЗС-72, незалежно 
від напрямку руху звільняють дорогу і надають право першочергового проходження 
суднам, які несуть такі сигнали; 

- судна, які зобов'язані поступитися правом першочергового проходження повороту, 
повинні так розрахувати свій маневр, щоб на відстані не ближче 0,5 милі до початку 
повороту пропустити зустрічне судно; 

- судна, що виходять з каналу КЄК, мають право першого перед суднами, що мають 
намір увійти у КЄК. 

3.3. Плавати каналами при обмеженій видимості суднам дозволено: 
а) у світлий час доби – при видимості не менше двох миль; 
б) у темний час доби – при видимості створних знаків; 
в) суднам, оснащеним сучасними радіонавігаційними системами, плавання по 

каналах може бути дозволено ЦРРС після узгодження з лоцманом при 
видимості меншій за зазначену у п. п. «а», «б»; 

г) при обмеженій видимості, меншій за зазначену у п. п. «а» і «б», за згодою 
капітана і лоцмана можна здійснювати радіолокаційне проведення суден з 
осадкою до 4,5 метрів. 

3.4. Швидкість руху суден не повинна перевищувати: 
- по всій довжині каналу КЄК – 10 вузлів для суден з осадкою 5,0 метрів, а суден з 
меншою осадкою – 12 вузлів; 

- на підхідному каналі порту Керч (КПК) – 7 вузлів; 
- на акваторії порту – 3 вузли. 

3.5. Осадка суден допускається: 
- на каналі КЄК – до 8,0 метрів; 
- на КПК – не більше 8,3 метра. 

3.6. Обгін суден на каналах: 
- дозволяється за узгодженням із ЦРРС при осадці суден до 4,5 метрів; 
- на КПК і на поворотах обганяти судна ЗАБОРОНЕНО; 
- Заборонено також обгін двома суднами одночасно. 

3.7. Дистанція між суднами, що входять у канал КЄК і прямують ним в одному 
напрямку, повинна бути не менше 1,0 милі. 

3.8. Судно, що перетинає канал, повинно звільняти дорогу судну, яке прямує каналом. 
Перетинати канали дозволяється під кутом, якомога ближчим до прямого. При перетинанні 
каналів найкоротша відстань між суднами, які розходяться, повинна бути не менше 0,5 милі. 

За обмеженої видимості пороми і судна, що знаходяться в зоні поромної переправи, які 
перетинають канал КЄК чи входять у нього, повинні звільняти дорогу всім суднам, що 
прямують цим каналом. 

3.9. Розходження суден на Керченському підхідному каналі (КПК) і підхідному каналі 
порту Комиш-Бурун (КБПК) можливе тільки з дозволу ЦРРС за сприятливих 
гідрометеорологічних умов і при розмірах судна, що відповідають габаритам каналів. 

3.10. Канал КЄК є каналом із двостороннім рухом. 
ЦРРС залежно від навігаційної, гідрометеорологічної обстановки в каналі, технічних 

особливостей судна, караванів суден або з інших причин, які перешкоджають безпечному 
плаванню, може встановити односторонній рух суден або припинити його. 
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3.11. Радіолокаційне проведення суден в умовах обмеженої видимості здійснюється 
тільки при односторонньому русі. 

Кількість одночасних радіолокаційних проведень визначає ЦРРС. 
3.12. Під час радіолокаційного проведення судно зобов'язано: 

- повторити отримане від ЦРРС розпорядження з режиму плавання і регулювання 
судноплавства, а також рекомендацію або інформацію з проведення судна; 

- повідомляти ЦРРС про всі дії, які чиняться як на підставі відомостей, отриманих від 
ЦРРС, так і з інших причин; 

- бути готовим вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки свого судна у 
випадку раптового виходу з ладу БРЛС або втрати зв'язку з ЦРРС; 

- повідомити час і місце закінчення радіолокаційного проведення і про якість самого 
проведення. 

3.13. Судна, що рухаються в зоні дії ЦРРС і захоплені зненацька погіршенням 
видимості, повинні негайно встановити радіозв'язок із ЦРРС і керуватися надалі його 
рекомендаціями і розпорядженнями. 

3.14. ЦРРС обслуговує судна в такій черговості: 
- аварійні судна і судна, що прямують для надання допомоги; 
- кораблі ВМС і Прикордонних військ України і країн СНД, гідрографічні судна; 
- пасажирські судна, що йдуть за розкладом; 
- судна з небезпечними вантажами; 
- лінійні судна і судна зі швидкопсувними вантажами; 
- інші судна згідно з часом надходження заявок і фактичного часу підходу. 

3.15. Обов'язковими до виконання як капітанами суден, так і лоцманами, незалежно від 
їх приналежності, є вказівки ЦРРС, які стосуються: 

- заходу в канал КЄК, КПК і виходу з них, заходу на фарватери і рекомендовані 
шляхи Керченської протоки і виходу з них; 

- черговості руху; 
- плану переходу і його змін у необхідних випадках (шляху, швидкості, дистанції між 
суднами, часу і черговості проходження поворотів тощо); 

- визначення місця якірної стоянки, постановки і знімання з якоря, швартування або 
затримки біля причалу; 

- радіолокаційного проведення суден; 
- дій по запобіганню безпосередній небезпеці. 

3.16. Про вихід з торговельного або рибного портів, а також портопункту Комиш-Бурун 
капітан судна зобов'язаний повідомити ЦРРС по телефону або УКХ радіозв'язку не пізніше ніж 
за 6 годин до часу передбачуваного виходу та уточнити час виходу за 30 хвилин. 

3.17. При вході у канал КЄК і при проходженні ним судно повинно повідомляти на 
ЦРРС фактичний судновий час проходження траверсу буїв № 1, 19, 24 (траверс порту), 41, 51. 
У випадку виходу з каналу судно повинно повідомити ЦРРС час і місце виходу. 

Протягом усього часу руху судна в зоні дії ЦРРС капітан зобов'язаний забезпечити 
ретельне несення радіовахти на робочому 14 каналі УКХ радіостанції для зв'язку з ЦРРС. 

3.18. У разі виникнення непередбачуваних обставин (вихід з ладу ГД, рульового 
пристрою, падіння людини за борт та ін.) під час руху судна каналом КЄК капітан зобов'язаний 
негайно повідомити про це ЦРРС і надалі погоджувати свої дії з ЦРРС. 

3.19. На запит ЦРРС з метою розпізнавання судно зобов'язане повідомити своє 
місцезнаходження відносно будь-якого орієнтира або виконати розпізнавальний маневр. 

3.20. Встановлюється односторонній рух для суден: 
- таких, що прямують по КПК; 
- ширина яких 25 метрів і довжина понад 165 метрів; 
- обмежених своєю осадкою; при поганій керованості судна; при великому куті 
дрейфу; 

- з небезпечними вантажами; 
- при обмеженій видимості менше двох миль удень, уночі – за відсутності видимості 
ведучих створних знаків; 
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- за інших особливих обставин за попередньою обґрунтованою заявкою капітана 
судна і за рішенням капітана порту. 

3.21. Малотоннажні судна з осадкою до 4,0 метрів зобов'язані рухатися за бровками 
каналів Керченської протоки і можуть заходити в габарити каналів тільки на ділянках, де 
забровкові глибини перешкоджають їх безпечному плаванню. 

3.22. Судна на підводних крилах можуть курсувати по каналах, узгоджуючись з 
обстановкою й обставинами плавання. 

3.23. Під час плавання каналами Керченської протоки дозволено буксирувати судна на 
буксирному тросі, довжина якого не повинна перевищувати 50 метрів. 

3.24. У період путини представники судновласників Мінрибгоспу України зобов'язані 
стежити за дотриманням Обов'язкових постанов по КМТП, порту Крим і даних Правил 
плавання з тією метою, щоб рибальські судна не заважали руху суден каналами, а також 
погодити режим плавання суден МРГ України в Керченській протоці з капітаном Керченського 
морського торговельного порту. 

3.25. Диспетчерські та чергові служби портофлоту, морського товариства «ІНК», 
технічного флоту «Керчморшляху», МРГ України й інших організацій зобов'язані стежити за 
дотриманням установленого режиму плавання суднами, що їм належать, і погодити режим 
плавання своїх суден з ІДПН торговельного порту та ЦРРС. 

3.26. Право ухвалення остаточного рішення щодо плавання і маневрування судна 
залишається за капітаном, якщо, на думку капітана, у даному випадку добра морська практика 
або особливі обставини плавання вимагають прийняття саме таких рішень. 

3.27. До плавання каналом КЄК допускаються судна завдовжки до 215 метрів і судна з 
осадкою не більше 8,0 метрів. Можливість заходу на канал КЄК суден, що перевищують 
зазначені розміри, розглядає капітан порту Керч у кожному конкретному випадку окремо, 
залежно від стану судна, забезпечення буксирними суднами для супроводження, 
гідрометеорологічних та інших умов. 

3.28. Плавання суден завдовжки понад 160 метрів і суден з осадкою понад 6,0 метрів 
каналом КЄК здійснюється тільки у світлий час доби. 

3.29. Захід суден у канал КЄК і рух на бічних каналах під час туману, імли, снігопаду, 
сильної зливи і за інших несприятливих гідрометеорологічних умов, а також при швидкості 
вітру більше 14 м/с ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. 

3.30. Інформація про підхід до приймальних буїв Керченської протоки суден, що 
прямують у порти Керченської протоки або транзитом по каналу КЄК, подається ЦРРС за 
48 годин, вдруге – за 24 години й уточнюється за 4 години до підходу до каналу. При 
тривалості переходу менше 48 годин інформація про підхід повинна бути подана протягом 
двох годин після виходу судна з порту. 

У випадку, якщо інформацію про підхід не було подано у вищезазначений термін, судно 
забезпечується лоцманом і стає в чергу для проходження каналом КЄК останнім. 

3.31. За всіма суднами, які здійснюють плавання в зоні дії ЦРРС, ведеться постійне 
радіолокаційне спостереження і здійснюється регулювання руху суден. 

При відхиленні судна, що прямує каналами Керченської протоки під радіолокаційним 
спостереженням, від осі каналу на відстань 20 метрів і більше, ЦРРС оповіщає дане судно про 
наближення його до бровки каналу. 

3.32. Під час радіолокаційного проведення суден ЦРРС подає інформацію з частотою, 
необхідною за даних умов видимості, відстані до найближчого об'єкта на шляху руху, при 
зміщенні судна від осі до бровок каналу в метрах з погрішністю не більше 10-ти метрів. 

Центр регулювання руху суден (45°21' N, 36°33' E) у Керченській протоці обладнано на 
мисі Зміїний з метою забезпечення безпеки плавання суден каналами Керченської протоки; 
виносні радари встановлено в Керч-Фортеці і на маяку Єні-Кале . 

З 29 січня 1999 р. у Керченській протоці введено в дію локальну станцію ГМСЗБ 
(район А 1) (Глобальна морська система зв'язку при нещастях і для забезпечення безпеки), 
яку розміщено в будинку ЦРРС на мисі Зміїний і поєднано з МРКП (Морським рятувальним 
координаційним підцентром). 

Радіозв'язок здійснюється на УКХ радіоканалах ГМСЗБ: канал 16, позивний «Керч-
радіо-Зміїний»; канал 70 – у режимі цифрового вибіркового коду (ЦВК) MMSI 002723659.  
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ЗАХІДНИЙ БЕРЕГ КЕРЧЕНСЬКОЇ ПРОТОКИ 
 

Західний берег Керченської протоки, який простягається від мису Такил до мису 
Хроні (45°26' N, 36°35' E), високий і, за винятком окремих ділянок, обривистий, 
позбавлений деревної рослинності. 

Тільки поблизу населених пунктів ростуть невеликі фруктові сади. 
Від мису Такил до бухти Комиш-Бурунська берег майже не порізаний. 

Північніше бухти Комиш-Бурунська в нього вдається Керченська бухта. 
Поблизу західного берега Керченської протоки є велика кількість небезпек. 

Особливо складними для плавання є райони поблизу мисів Такил, Павловський, Єні-
Кале і Фонар, де небезпеки підступають майже впритул до каналу Керч-Єні-Кале. 

На західному березі Керченської протоки багато солоних озер; найбільшими з 
них є Тобечицьке і Чурбаське. 

Берег густонаселений. Крім міста Керч, тут розташовано кілька великих 
населених пунктів. 

Глибини. Біля західного берега Керченської протоки глибини більші, ніж біля 
східного. Ізобата 5 м майже всюди проходить не далі 5 кбт від нього, за винятком бухт 
Комиш-Бурунської і Керченської, а також акваторії між мисом Єні-Кале і косою 
Чушка, де глибини до 5 м. 

Глибини понад 10 м зустрічаються тільки в південній частині протоки в межах 
до 5 миль на північ від лінії вхідних мисів. 

ВІД МИСУ ТАКИЛ ДО КЕРЧЕНСЬКОЇ БУХТИ, розташованої за 13 миль на 
північ від нього, берег майже по всій довжині високий і обривистий, пологі піщані 
ділянки зустрічаються лише місцями. Південніше мису Малий і на північному березі 
бухти Комиш-Бурунська обриви червонуватого кольору. 

Глибини від мису Такил поступово зменшуються на північ і північніше паралелі 
мису Білий (Ак-Бурун) стають менше 5 м. 

Небезпеки. В описуваному районі у межах до 1,5 милі від берега зустрічаються 
банки, підводні перешкоди, затонулі судна, підводні камені і палі; глибини над ними – 
0,5 - 6,5 м. 

Мис Такил (45°06' N, 36°27' E) є західним мисом південного входу у 
Керченську протоку. Мис високий, обривистий і є добрим орієнтиром при підході до 
протоки. За 2,6 милі на NW від мису розкинулось селище Завітне. 

Мис Такил облямований рифами, банками й іншими підводними перешкодами, 
що простягаються на відстань до 7 кбт від нього. 

Гора Харучу-Оба, заввишки 105 м, примітна, знаходиться за 2,5 милі на захід від 
мису Такил. За 1,9 милі на NE від гори примітно пагорб заввишки 75 м; східний схил 
пагорба обривистий. 

Маяк Такильський встановлено на височині мису Такил.  
 

 
Мис Такил на 312°, дистанція – 2 милі 

Мис Такил 
Маяк Такильський
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Світний буй мису Такил східний виставляється на східній кромці небезпек за 
5,4 кбт на схід від мису Такил. 

Затонуле судно з глибиною над ним 12 м лежить за 2,3 милі на схід від мису Такил. 
Пірси. Південніше селища Набережне, розташованого за 2,7 милі на NNW від 

мису Такил, знаходяться два пірси. Північний з них зруйнований, а до південного 
можуть підходити рибальські судна. 

Мис Малий, обривистий і примітний, знаходиться за 4,2 милі на NNW від мису 
Такил. За 2,5 кбт на SW від мису Малий примітний пагорб заввишки 58 м. 

У районі мису Малий є небезпеки, що простягаються на відстань до 5 кбт від 
нього, тому наближатися до мису не рекомендується. 

Мис Комиш-Бурун, скелястий, незначною мірою виступає від берега за 4,4 милі 
на північ від мису Малий. На W і SW від мису Комиш-Бурун встановлено маяки 
Бурунського створу. 

Примітний пункт. Сірий залізобетонний пам'ятник у вигляді вітрила, висота 
якого 22 м, стоїть за 7,5 кбт на SW від мису Комиш-Бурун. 

Небезпеки. За 9 кбт на SSW від мису Комиш-Бурун знаходяться кущі паль 
зруйнованого причалу. 

У межах 1,5 милі від мису Комиш-Бурун лежать затонулі судна, підводні камені, 
нечистий ґрунт і підводна перешкода. 

Деякі небезпеки знаходяться в безпосередній близькості від Павловського коліна 
каналу Керч-Єні-Кале, тому при плаванні у цьому районі слід дотримуватись особливої 
обережності. 

Підводний трубопровід прокладено поблизу північно-східного краю Комиш-
Бурунської коси . 

Порт Комиш-Бурун обладнано у південній частині бухти Комиш-Бурунська, 
яка вдається у берег Керченської протоки за 2,4 милі на північ від мису Комиш-Бурун. 
Південна частина західного берега бухти низька, на північ берег поступово 
підвищується. Північний берег, обривистий і високий, на сході закінчується мисом 
Павловський. 

Північно-західний берег бухти Комиш-Бурунська впродовж 6,5 кбт укріплено 
дамбою. Тут розташована спортивна водна станція і споруджено кілька пірсів. На 
цьому березі знаходиться район м. Керчі Аршинцеве. 

На західному березі бухти Комиш-Бурунська встановлено маяки коліна Єні-
Кале, а на північному – маяки Павловського коліна. 

У бухті Комиш-Бурунська дно рівне, глибини переважно 4 - 6 м. 
Бухта Комиш-Бурунська погано захищена від північно-східних вітрів. Найбільш 

захищена південна її частина, що являє собою великий ківш, закритий зі сходу Комиш-
Бурунською косою. У ковші розташовано майже всі причальні споруди порту Комиш-
Бурун. До порту Комиш-Бурун веде підхідний канал. 

Підхідний канал порту Комиш-Бурун відходить від каналу Керч-Єні-Кале у точці 
повороту з Павловського коліна на Бурунське на відстані 1,1 милі на схід від північно-
західного краю Комиш-Бурунської коси. Довжина каналу – 1,2 милі, ширина – 60 м. 

П р и м і т н і  п у н к т и. При підході до порту Комиш-Бурун орієнтирами є 
будівлі і чорна металева труба заввишки 22,6 м на Комиш-Бурунській косі; високі 
труби у районі міста Керчі Аршинцеве; кургани на північному березі бухти Комиш-
Бурунська; білий кам'яний обеліск заввишки 5,5 м, що стоїть за 5,5 кбт на WNW від 
мису Павловський; дві телевізійні щогли, що височать за 1,5 і 1,7 милі на WNW від 
мису Павловський (вночі на щоглах вмикаються загороджувальні авіаційні вогні), та 
інші споруди. 

З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  о б л а д н а н н я. Плавання підхідним каналом 
у порт Комиш-Бурун і по його акваторії забезпечується береговими засобами 
навігаційного обладнання, плавучими застереженими знаками. 
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Н е б е з п е к и. За 1,7 кбт на SSE від східного краю Вугільного причалу наявні 
підводні палі, що огороджуються віхами. Крім цього, у бухті Комиш-Бурунська і на 
акваторії порту є затонулі судна, підводні камені та інші небезпеки; глибини над 
ними – 0,5 - 3,7 м. 

Світний знак Підхідний встановлено на західному березі бухти Комиш-
Бурунська за 5,2 кбт на WNW від північно-західного краю Комиш-Бурунської коси. 

Попередження. Підхідний канал у порт Комиш-Бурун піддається значному 
обмілінню, тому перед заходом у порт слід уточнити відомості про глибини. 

Рекомендований шлях № 12. Судна з осадкою до 4 м при виході з порту Комиш-
Бурун на коліно Єні-Кале каналу і при плаванні у зворотному напрямку зобов'язані 
рухатися рекомендованим шляхом № 12 (236,5° - 56,5°), показаним на картах. 

Район міста Керчі Аршинцеве розташований на підвищеній частині північно-
західного берега бухти Комиш-Бурунська. Деякі будинки добре видно як із протоки, 
так і при заході до бухти. 

Пірс риболовецького колгоспу ім. Нахімова розташовано за 1,5 кбт на південь від 
північно-західного краю коси Комиш-Бурунська. Глибина біля краю пірса – 1,8 м. При 
підході до пірса слід остерігатися затонулого судна з глибиною над ним 2 м, що лежить 
за 50 м на NW від пірса. 

Причал риболовецького колгоспу ім. Нахімова, що складається з двох колін, 
знаходиться безпосередньо на SE від основи пірса риболовецького колгоспу ім. 
Нахімова. Глибина за 5 м від причалу – 1,2 м. 

Пірси № 1, 2 і 3 риболовецького колгоспу «Перлина моря» розташовано на SSE 
від пірса риболовецького колгоспу ім. Нахімова. Глибина за 5 м від пірсів – 3,6 м. 

Пірс ТОВ «Гален» знаходиться на SE від пірса № 1 риболовецького колгоспу 
«Перлина моря». Глибина біля краю пірса – 3,8 м. 

Пірс ТОВ «Сіпотекс» знаходиться на SE від пірса ТОВ «Гален», глибина біля 
краю пірса становить 3,8 м. 

Причал рибозаводу Комиш-Бурун, який складається з двох колін, знаходиться на 
SE від пірса ТОВ «Сіпотекс». Глибина за 5 м від причалу – 3,9 м. 

Вугільний причал залізорудного комбінату обладнано за 4,3 кбт на WNW від 
пірса риболовецького колгоспу ім. Нахімова. Глибина за 5 м від причалу – 6,2 м. 

Рудний причал залізорудного комбінату знаходиться на SSE від Вугільного 
причалу. Глибина за 5 м від причалу – 6,3 м. 

Причали № 1-10 підприємства “Затока-порт” розташовано вздовж західного 
берега ковша підприємства. Глибини за 5 м від причалів – 3,4 - 9,9 м. 

Затонуле судно з глибиною над ним 2,3 м лежить за 2 милі на NE від північно-
західного краю Комиш-Бурунської коси. 

Мис Павловський (45°18' N, 36°29' E) є північно-східним вхідним мисом бухти 
Комиш-Бурунська. Мис обривистий, його білуваті скелі примітні при вході у 
Керченську протоку з півдня. 

Бухта Павловська розташована за 1,5 кбт на NЕ від мису Павловський. Вона 
незначною мірою вдається в берег і є мілководною та непридатною для стоянки суден. 
Біля входу в бухту зустрічаються підводні камені. 

На західному березі бухти Павловська за 3,2 кбт на NNW від мису Павловський 
є примітною кам'яна чотиригранна вежа. 

На північний схід від мису Павловський встановлено передній знак, а на 
північному березі бухти – задній знак Павловського січного створу. 

Керченський перевантажувальний рейд розташовано за 8 кбт на схід від мису 
Павловський. Ґрунт на рейді – мул. 

Підходити до рейду і плавати по ньому слід обережно, щоб не зачепити якірні 
ланцюги суден, що стоять на рейді. 
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Відмітна глибина 5,5 м знаходиться на рейді за 1,3 милі на схід від мису 
Павловський і огороджується буєм окремої небезпеки. 

Район якірного місця № 452 розташований на Керченському перевантажувальному 
рейді. Ставати на якір можна у точках № 1 - 6. 

КЕРЧЕНСЬКА БУХТА вдається у західний берег Керченської протоки між 
мисом Білий (Ак-Бурун) і мисом Зміїний, що знаходиться за 2,7 милі на NE від 
першого. Глибини в бухті переважно 2 - 5 м. 

З північно-західного берега в Керченську бухту впадає річка Приморська. 
У вершині Керченської бухти розташовано порт Керч. До нього веде 

Керченський підхідний канал. На березі бухти розкинулось місто Керч. У ковші 
західного берега бухти обладнано Керченський морський рибний порт, до якого веде 
канал Керченського морського рибного порту. 

Примітні пункти. У Керченській бухті примітні миси Білий (Ак-Бурун), 
Карантинний і Зміїний, а також гора Мітрідат заввишки 91,4 м, що на західному її 
березі. На горі Мітрідат встановлено обеліск Слави – пам'ятник героям Великої 
Вітчизняної війни. Гора Мітрідат відкривається суднам, які прямують з Чорного моря, 
тільки після проходження ними мису Білий (Ак-Бурун). На західному і північному 
берегах Керченської бухти примітні високі труби. За 2,2 кбт на північ і за 7,2 кбт на 
NNW від мису Зміїний примітні, відповідно, пірамідальна вежа заввишки 26,3 м, 
пофарбована в червоний і зелений кольори, та вежа заввишки 87,8 м. 

Небезпеки. У Керченській бухті наявні затонулі судна, підводні камені, підводні 
перешкоди та інші небезпеки; глибини над ними – 0,1 - 3,1 м. Деякі небезпеки 
огороджуються. 

Мис Білий (Ак-Бурун) (45°19' N, 36°30' E), південно-західний вхідний мис 
Керченської бухти, обривистий; його скелі білуватого кольору. Мис примітний з 
півдня. 

Камені. У межах до 7 кбт на E і ESE від мису Білий (Ак-Бурун) на обмілині з 
глибинами до 5 м наявні поодинокі камені та групи підводних каменів, між якими є 
мілководний прохід. 

Захисний мол споруджено за 2,5 кбт на NW від мису Білий (Ак-Бурун). 
Пірс Нафтобази. Пірс для заправки суден паливом обладнано за 1,2 милі на NW 

від мису Білий (Ак-Бурун). Північніше пірса на 140 м від берега виступають підводні 
палі – залишки двох зруйнованих пірсів – з глибиною над ними 2,2 м. 

Підводний трубопровід (каналізаційний) прокладено за 1,3 милі на NW від 
мису Білий (Ак-Бурун). 

Підводна перешкода з глибиною над нею 1,5 м лежить південніше підводного 
трубопроводу за 1,6 кбт від берега; перешкода позначається віхою.  
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КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ 
 
Керченський морський рибний порт (45˚20' N, 36˚28' Е) обладнано у ковші, 

розташованому за 1,7 милі на NW від мису Білий (Ак-Бурун). Ківш з'єднаний з бухтою 
проходом, ширина якого близько 200 м, глибина в середній частині проходу 
становить 8 м. Північно-західна частина ковша поглиблена. Акваторія зручна для 
безпечної стоянки суден за будь-якої погоди. За портом закріплена акваторія власне 
порту, акваторія підхідного каналу з охоронною зоною по 100 м на північ і південь від 
бровок каналу, акваторія нафтобази (по 100 м на північ і південь від пірса нафтобази). 
Порт не замерзає. 

 

 
Схема Керченського морського рибного порту 

Адреса. Керченський морський рибний порт, вул. Свердлова, 49, м. Керч, АР Крим, 
98320, Україна. 

Контакти і телефони:  
Начальник порту    - 20486. 
Приймальня    - 23520, 20014, 22427 факс 20486. 
Капітан порту   - 20304, 21426. 
Головний і черговий диспетчери - 20014. 
Інспектор портонагляду  - 20238. 
Довідкове бюро   - 28579. 
Прикордонний пункт  - 29260. 
СКВ      - 29276. 
Телекс     - 197304 SWSWO UA 
Електронна пошта    - port@elekon.crimea.ua 
Порт має можливість переробляти до 1,5 тис. тонн рибної продукції на добу, є 

холодильник для зберігання риби. На даний час основний вид вантажів, що 
переробляються – метал. Є можливість обробки навалочних, генеральних і наливних 
вантажів широкої номенклатури. Порт може переробляти швидкопсувні вантажі. 

Л о ц м а н с ь к е  з а б е з п е ч е н н я. Заявка на лоцманське проведення 
подається капітану Керченського морського рибного порту по радіо за 24 години до 
підходу до пункту прийняття лоцмана з наступним уточненням за 4 години. Заявка для 
виведення судна з порту подається за 6 годин з наступним уточненням за 2 години. Для 



 237

суден завдовжки до 110 м лоцманське проведення забезпечується цілодобово, понад 
110 м – у світлий час доби. 

Б у к с и р н е  з а б е з п е ч е н н я. При заході у порт чи виході з порту, 
швартовних операціях буксирне забезпечення для суден валовою місткістю 4000 т і 
більше є обов'язковим. Порт виділяє 2 буксири: «Скіф» і «Краб». Агент подає заявки 
диспетчеру порту за 2 години до початку робіт. 

Р е м о н т.  У порту можна провести ремонт навігаційно-штурманських 
приладів. 

І н ш і  п о с л у г и.  Капітани суден, які перебувають у порту, подають заявки 
на всі види портових послуг у писемній формі диспетчеру порту, а суден, що 
знаходяться у морі, – по радіо. У порту здійснюється прийом сміття, нафтозабруднених 
вод. Здійснюється також постачання суден питною водою. 

П р и ч а л и. У ковші обладнано 10 причалів. Довжина причальної лінії 
становить 826 м. На причалах установлено крани. 

 
Номери причалів Довжина, м Глибина, м 

1 124 8,25 
2 167 8,25 
3 175 8,25 
4 205 8,25 
5 155 6,5 

 
Р а д і о з в ' я з о к. У порту цілодобово працюють УКХ радіостанції. 

Назва абонента Позивний Канал виклику Канал робочий 
Диспетчер Океан 16 6 
Портонагляд Океан 16 6 

 
П о р т о в і  п р а в и л а. Копію чинних портових правил мореплавцям слід 

отримати в адміністрації порту. 
Р е ж и м  п л а в а н н я. Осадка суден, що приймаються портом, – до 7,7 м, 

довжина – до 160 м. Швидкість руху в акваторії і на підхідному каналі – не більше 4 вузлів. 
У місці з’єднання каналу рибного порту з Керченським підхідним каналом розходження 
суден заборонено. Захід і вихід суден валовою місткістю понад 500 реєстр. т узгоджується 
з Центром системи управління рухом суден у Керченській протоці.  

Судна, що виходять з каналу рибного порту, не повинні перетинати курс суднам, 
які прямують підхідним каналом Керченського морського торговельного порту.  

Судна, що прямують у рибний порт з моря, повертаючи у канал порту, повинні 
пропустити зустрічне судно, яке виходить з Керченського морського торговельного 
порту. При видимості до 0,5 милі будь-який рух суден у порту і на каналі заборонено. 

П р и х і д  і  в і д х і д  с у д е н. Агенти суден закордонного плавання 
інформують диспетчера порту про передбачуваний час і дату прибуття судна. По мірі 
отримання вантажних документів про готовність вантажу на борт судна направляється 
лоцман, який забезпечує проведення судна і швартування його до потрібного причалу. 
Через агентуючу фірму забезпечується оформлення портовими властями прибуття і 
відхід судна, а також виконання заявок капітанів. 

З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  о б л а д н а н н я. Плавання каналом 
забезпечується береговими засобами навігаційного обладнання і несвітними буями. 

С т в о р  с в і т н и х  з н а к і в  п і д х і д н о г о  к а н а л у  К е р ч е н с ь -
к о г о  м о р с ь к о г о  р и б н о г о  п о р т у, встановлених на західному березі 
ковша, веде по каналу в Керченський морський рибний порт. Напрямок створу – 
255,6° - 75,6°. 

Прямуючи по цьому створу, необхідно остерігатися банки з глибиною 2,3 м, 
розташованої біля південної бровки каналу за 5 кбт на ENE від входу в ківш. 
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Керченський морський рибний порт. Вхід на акваторію порту 

Затонулі судна. За 1,7 кбт на SE від входу в ківш морського рибного порту 
лежить затонуле судно з частинами над водою, а безпосередньо біля його корми – інше 
затонуле судно завдовжки близько 30 м, глибина над ним 0,5 м. 

Пірси водної станції, Т-подібний і пасажирський, розташовані, відповідно, за 4 і 
5,8 кбт на NNE від входу в ківш Керченського морського рибного порту. 

Пірс водної станції судноремонтного заводу (СРЗ), Т-подібний, знаходиться за 
6,5 кбт на NNE від входу в ківш Керченського морського рибного порту. 

 
КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 

 
Керченський морський торговельний порт, розташований – вершині 

Керченської бухти, складається з трьох частин, розділених двома молами – Широким і 
Новим Широким. Південна частина порту захищена від хвилювання Генуезьким 
молом. Підхідний канал порту відходить від коліна Єні-Кале каналу Керч-Єні-Кале 
(КЄК) за 1,1 милі на ESE від мису Білий (Ак-Бурун) і веде до Широкого молу порту. 
Акваторія порту між Широким і Новим Широким молами і на підходах до них 
поглиблена до 7,8 м (2000 р.). Крім власне портової акваторії, до порту належать: 
акваторія підхідного каналу завширшки 80 м з охоронною зоною, ширина якої по 100 м 
від правої і лівої бровок каналу; акваторія каналу Керч-Єні-Кале завширшки 120 м від 
буя № 1 до буїв № 51, 52 з колінами Павловським, Бурунським, Єні-Кале і 
Чушкинським з охоронною зоною завширшки 100 м від правої і лівої бровок каналу. 
Порт відкритий для заходу суден цілий рік. У період обмерзання через постійну зміну 
течій і напрямків вітру може спостерігатися рух криги. За таких умов дозвіл на 
проходження судна дає центр регулювання руху суден (ЦРРС) у кожному випадку 
окремо. 

Управління Керченського морського торговельного порту розташоване біля 
основи Широкого молу. Санітарна інспекція знаходиться при управлінні порту. 

Адреса. Керченський морський торговельний порт, вул. Кірова, 28, м. Керч, 
АР Крим, 98312, Україна. 

Контакти і телефони:  
Начальник порту - 20239, 19301, 28398. 
Капітан порту - 52963, 19377. 
Черговий диспетчер - 28386, 19339, 28583. 
Головний диспетчер - 21518, 19330. 
Інспекція портонагляду - 19311. 
Начальник портофлоту - 20537, 19390. 
Довідкове бюро - 21424, 19400. 
Прикордонний пункт - 21483, 19690. 
СКВ - 19787. 
Черговий КПП - 19772. 

Створ світних знаків підхідного каналу порту 
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Митниця - 20575, 19584. 
Начальник СРРС - 43093, 42589-факс. 
Диспетчер портофлоту - 19344. 
Телекс - 187111 VOLNA UX; 222346 PORT UX. 
Електронна пошта - kmtp@trport.kerch.crimea.com 

 
Схема Керченського морського торговельного порту 

Гідрометеорологічні умови. На узбережжі Керченської протоки 
найхолоднішими місяцями є січень і лютий. Більшу частину року переважають вітри 
від NE, які вирізняються значною швидкістю і тривалістю. Влітку – частими є вітри 
південних напрямків. Вітри зі швидкістю 21 - 24 м/с бувають рідко. Штилів мало. 
Тумани найчастіше бувають з листопада по березень. Опади частіше випадають з 
листопада по березень-квітень. Грози найбільш імовірні з травня по жовтень-листопад, 
коли в середньому спостерігається до 3 - 5 грозових днів на місяць. 

Л о ц м а н с ь к а  с л у ж б а.  Лоцмани порту здійснюють лоцманське 
проведення у порт Керч, по каналу Керч-Єні-Кале і в усі інші порти Азовського моря. 
Лоцманське проведення по каналу КЄК є обов'язковим для:  

- всіх суден під іноземним прапором;  
- суден СНД з осадкою понад 4,5 м або довжина яких понад 120 м;  
- суден в аварійному стані;  
- нафтоналивних суден і суден, що перевозять небезпечні вантажі;  
- суден з ядерною енергетичною установкою;  
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- в інших випадках за рішенням капітана порту.  
Лоцманське проведення по Азовському морю є обов'язковим для:  
- всіх суден під іноземним прапором;  
- суден в аварійному стані;  
- нафтоналивних суден і суден, що перевозять небезпечні вантажі;  
- суден з ядерною енергетичною установкою;  
- всіх суден у період льодової кампанії на Азовському морі.  
Від лоцманського проведення по Азовському морю звільняються:  
- судна з осадкою до 5 м, капітани яких тричі проходили з лоцманом на 

борту по Азовському морю в порти України та отримали письмовий 
дозвіл від капітанів цих портів на право самостійного плавання;  

- транзитні судна, капітани яких мають дозвіл на плавання каналом КЄК 
без лоцмана, виданий капітаном порту.  

Заявка на лоцмана подається на адресу ЦРРС з інформацією про підхід. При 
виході з порту – за дві години до виходу. 

Б у к с и р н е  з а б е з п е ч е н н я.  У порту є буксири і баржі. Для безпечного 
повороту суден з каналу КЄК на підхідний канал порту і у зворотному напрямку 
використання буксирів є обов'язковим. 

Р е м о н т  с у д е н.  У порту можна провести ремонт корпусу і механізмів 
судна. 

Б у н к е р у в а н н я.  Судна, що заходять у порт Керч або прямують 
транзитом через Керченську протоку, можуть бути забезпечені бункерним паливом 
у цілодобовому режимі в будь-якій кількості. Бункерування здійснюється на 
зовнішньому рейді (якірні стоянки № 450, 451, 452, 453, 454, 455) перед або після 
вантажних операцій у порту в режимі «закритого кордону» судна. Заявка 
приймається не пізніше ніж за добу до підходу судна в район якірних стоянок за 
попереднім узгодженням. 

П о с т а ч а н н я. У порту можна прийняти рідке паливо, воду, яка підведена до 
всіх причалів Широкого молу, і продовольство. Порт забезпечує судна також 
котельною водою і вугіллям, але для їх отримання необхідно завчасно подати заявку 
начальнику порту. 

В и з н а ч е н н я  д е в і а ц і ї. Девіаційний полігон обладнано на акваторії 
порту Керч. Переднім знаком усіх створів є світний знак Генуезький. Під час робіт на 
полігоні не слід наближатися до Генуезького молу на відстань ближче 50 м. 

І н ш і  п о с л у г и. Цілодобово приймаються нафтозабруднені, лляльні, 
фекальні води і сухе сміття з суден, що заходять у порт, а також з тих, що прямують 
транзитом через Керченську протоку. Порт має власну станцію очищення і переробки 
нафтозабруднених вод. 

Судна, що заходять у порт чи прямують транзитом через Керченську протоку, 
можуть забезпечуватися питною водою в цілодобовому режимі. Мінімальна партія 
води на перевантажувальному рейді – 20 т (якірна стоянка № 452 для суден з осадкою 
до 6 м). Мінімальна партія води на зовнішньому рейді – 40 т (якірні стоянки 
№ 450, 451, 453, 454). Суднам, що заходять у порт Керч або прямують транзитом через 
Керченську протоку, може бути надана комплексна послуга з агентування, надання 
буксирів будь-якої потужності, рейдового катера. 

Я к і р н і  с т о я н к и.  Стають судна на якір у Керченській протоці в межах 
якірних стоянок № 450, 452, 453. Судна з осадкою до 8 м кидають якір на стоянках 
№ 450, 453, райони яких обмежені колом радіусом 6 кбт. 

Координати центрів якірних стоянок: 
№ 450 – 45°11'18" N, 36°29'12" Е; 
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№ 453 – 45°28'06" N, 36°37'07" Е.  
Судна з осадкою до 6 м стають на якірне місце № 452. На внутрішньому рейді 

можуть стояти двоє суден завдовжки до 120 м кожне або одне судно, довжина якого 
понад 120 м. 

П о р т о в і  з а с о б и  й  у с т а т к у в а н н я. Порт оснащено сучасним 
устаткуванням, перевантажувальними машинами і механізмами, які дозволяють 
переробляти генеральні вантажі (металопродукція, устаткування тощо), навалочні 
вантажі (феросплави, чавун, металобрухт, котуни), контейнери, колісну автотехніку, 
зерно насипом. У порту є виробничий перевантажувальний комплекс. 

П р и ч а л и. Довжина причальної лінії становить 1224 м. Під'їзні залізничні 
колії дозволяють обробляти вантажі по фронту і в тилу причалів. 
Номери 
причалів Спеціалізація Довжина, м Глибина, м 

1 Генеральні і навалочні вантажі 230 5,5 
2 Генеральні і навалочні вантажі 215 6,3 
3 Метали 191 7,7 
4 Метали 191 7,8 
5 Судна типу ро-ро 212 7,8 
6 Контейнери 185 7,8 

Р а д і о з в ' я з о к. У порту цілодобово працюють УКХ радіостанції. 
Назва абонента Позивний Канал  

виклику 
Канал  
робочий Телефон 

ЦПР Радіо 4 27 21436 
Диспетчер Керч-радіо-2 16 9 28386 
Диспетчер центральної СРРС Керч-радіо-4 9 14 43014 
Радіостанція ГМСЗН Керч-радіо-4 16, 70 27, 70 43033 

П о р т о в і  п р а в и л а.  Копію чинних портових правил мореплавцям слід 
отримати в адміністрації порту. 

П і д х і д  і  в і д х і д  с у д е н.  Інформація про підхід судна, яке прямує в 
порт, подається за 48 годин, повторно – за 24 години, а уточнюється за 4 години до 
підходу до каналу Керч-Єні-Кале. Оформлення відплиття здійснюється на борту судна. 

Р е ж и м  п л а в а н н я.  У порт можуть заходити судна завдовжки до 200 м з 
осадкою 8,3 м. Довжина протоки – 22 милі, найбільша ширина між Керчю і східним 
краєм Таманської затоки – 22,5 милі, найменша – між мисами Хроні та Ахіллеон 
становить 8 миль. Канал Керч-Єні-Кале доступний для суден завдовжки до 215 м, з 
осадкою до 8 м. Дозвіл на захід у канал суден великих розмірів капітан порту Керч дає 
у кожному випадку окремо. Плавання по каналу Керч-Єні-Кале суден, довжина яких 
160 м та осадка більше 6 м, здійснюється тільки у світлий час доби. Захід суден у канал 
Керч-Єні-Кале під час туманів, снігопаду, мли, злив, при швидкості вітру понад 14 м/с 
забороняється. У Керченській протоці діє система регулювання руху суден. Судна, що 
прямують у порти Керченської протоки і транзитом по каналу Керч-Єні-Кале, 
обов'язково повинні користуватися послугами Центру регулювання руху суден. 
Швидкість суден не повинна перевищувати на всьому протязі каналу Керч-Єні-Кале 
для суден з осадкою понад 5 м – 10 вузлів, для менших суден – 12 вузлів; на підхідному 
каналі – 7 вузлів. 

З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  о б л а д н а н н я. Підходи до порту і плавання 
по його акваторії забезпечуються береговими і плавучими засобами навігаційного 
обладнання. 

Керченський підхідний канал відходить від коліна Єні-Кале каналу Керч-Єні-
Кале за 1,1 милі на ESE від мису Білий (Ак-Бурун) і веде в порт Керч. Ширина каналу – 
80 м, глибина – 7,8 м. 
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Поворот із Керченського підхідного каналу на канал Керч-Єні-Кале і у 
зворотному напрямку судна можуть здійснювати в межах району, що примикає до 
правої бровки коліна Єні-Кале між буями № 21 і 25; ширина району – 1,4 кбт; 
найменша глибина в ньому – 7,4 м (липень 1990 р.). Південно-східна межа району 
позначена світним буєм № 23. 

Підхідний канал огороджено світними і несвітними буями. 
С т в о р  с в і т н и х  з н а к і в  Ш и р о к о г о  м о л у  веде в порт по осі 

Керченського підхідного каналу. Створ утворений трьома знаками. Передній і середній 
знаки встановлено на Широкому молу, задній знак знаходиться на височині на околиці 
міста Керч. Напрямок створу – 331,3° - 151,3°. 
 

 
Керченський морський торговельний порт. Вхід на акваторію порту 

Попередження. 1. На правій бровці Керченського підхідного каналу між буєм 
№ 9 і світним буєм № 13 відбувається обміління, тому тут слід дотримуватись 
обережності. 

2. При проходженні Керченським підхідним каналом з порту Керч у нічний час 
потрібно бути особливо уважним при підході до каналу Керч-Єні-Кале, щоб не сприйняти 
Бурунський створ маяків за створ Комиш-Бурунського і Чурбаського маяків та не звернути 
з Керченського підхідного каналу раніше проходження світних буїв № 3 і 4. 

Генуезький мол, розташований за 2 кбт на південь від Широкого молу, 
прикриває з півдня і сходу південну частину порту. Мол складається з трьох колін, з 
яких друге й третє в кількох місцях зруйновані. 

Біля першого коліна молу обладнано причали № 8, 9, 10 і встановлено плавучий 
пірс. 

С в і т н и й  з н а к  Г е н у е з ь к и й  установлено на краю Генуезького молу. 
Широкий мол тягнеться на SE від північно-західного берега Керченської бухти. 

На молу і на NE від нього обладнано причали № 1 - 5 для швартування великих 
транспортних суден. 

Новий Широкий мол споруджується на NE від Широкого молу. На південно-
західній стороні молу обладнано причали № 6 і 7. Причал Чоразморшляху та АСПТР 
знаходиться на північно-східній стороні Нового Широкого молу. Глибини за 5 м від 
причалу становлять 2 - 3,8 м. Будівництво причалу продовжується. На схід від основи 
Нового Широкого молу обладнано причал портофлоту і встановлено плавучий пірс 
портофлоту. Глибини за 5 м від причалу і пірса, відповідно, 2,1 - 3,2 та 3,1 - 4,7 м.  

Причали гідробази знаходяться на NE від пірса портфлоту. Глибини в ковші 
гідробази – до 6 м. Ківш захищений від південних і східних вітрів захисною шпорою. 

Канал Керченського морського заводу «Фрегат» знаходиться у північній частині 
Керченської бухти і веде до причалів судноремонтної бази. Ширина каналу – 50 м. 

Канал огороджено несвітними буями. 
Мис Карантинний (45°21' N, 36°31' E) виступає від північно-східного берега 

Керченської бухти. Мис кам'янистий, високий і тому примітний; на північ від нього 

Створ світних знаків Широкого молу 
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розташований район міста Керчі – селище ім. Войкова, у якому примітні високі труби і 
водонапірна башта. Берег у районі мису обривистий; поблизу нього лежать великі 
камені. 

Причал, залізобетонний, для рибальських суден споруджено за 8,2 кбт на NW від 
мису Карантинний. Глибини за 1 і 5 м від причалу, відповідно, 1,8 - 2 і 2,2 - 3,2 м. 

Мол розташовано за 7,7 кбт на ESE від мису Карантинний. Край молу 
зруйнований. Глибини тут – 2 - 3 м. 

Мис Зміїний знаходиться за 1,1 милі на ESE від мису Карантинний; він є 
північно-східним вхідним мисом Керченської бухти. Мис високий, обривистий і його 
легко розпізнати завдяки розташованій поблизу нього високій скелі та білому вузькому 
шестиповерховому будинку з надбудовою й антенами РЛС Центру служби 
регулювання руху суден. 
 

 
Мис Зміїний 

Безпосередньо на схід від мису Зміїний на 2 кбт на SSE від берега простягається 
риф із глибинами до 1,4 м.  

ВІД КЕРЧЕНСЬКОЇ БУХТИ ДО МИСУ ХРОНІ, який знаходиться за 5 миль 
на NNE від неї, західний берег Керченської протоки по всій довжині високий і 
здебільшого обривистий. На ділянці від мису Зміїний до мису Єні-Кале берег також 
високий і кам'янистий, різко відрізняється від ділянок, що прилягають до нього із 
заходу і північного сходу. 

Примітні пункти. В описуваному районі примітні миси Єні-Кале, Фонар, 
Борзовка, Хроні і гора Хроні. На мисі Фонар видно сірий обеліск заввишки 36 м на 
білій основі. При проходженні в протоку з Азовського моря орієнтиром є також гора 
Темирова (45°24' N, 36°33' E), висота якої 154 м. За 3,5 кбт на захід від мису Єні-Кале 
примітний білий кам'яний обеліск заввишки 5 м. 

Район міста Керчі Капкани розташований за 7 кбт на ENE від мису Зміїний. 
Навпроти нього знаходяться причали для малих рибальських суден. 

Мис Єні-Кале (45°21' N, 36°36' E) пологий, кам'янистий, з порівняно великими 
глибинами біля берега. 

Причал для рибальських суден, що ремонтуються, споруджено з південно-
західної сторони мису Єні-Кале. 

Причал риболовецького колгоспу ім. Войкова споруджено за 3 кбт на NE від 
мису Єні-Кале. 

Район міста Керчі Опасне знаходиться на північ і захід від мису Єні-Кале. 
Південно-західна його частина розкинулась на схилах мису Єні-Кале; на північ від неї 
видніються стіни стародавньої зруйнованої фортеці. Навпроти південно-західної 
частини цього міського району споруджено кілька залізобетонних причалів для малих 
рибальських суден. У бухточці, що вдається в берег навпроти північної частини 
міського району Опасне, є невеликі пірси, до яких можуть підходити судна з осадкою 
до 2 м. 

Створ світних знаків Опасне, встановлених поблизу мису Єні-Кале, позначає 
положення підводних кабелів. Зруйнований. 

ЦРРС 



 244

Обмілина Єні-Кале простягається на південь від берега між районом м. Керчі 
Капкани і мисом Єні-Кале до каналу Керч-Єні-Кале. На обмілині багато підводних 
перешкод і затонулих суден. У межах обмілини знаходяться Церковні банки з найменшою 
глибиною 0,8 м. У східній частині обмілини Єні-Кале за 1,5 кбт на SSW від мису Єні-Кале 
та за 0,5 кбт від берега починається ряд паль із глибинами над ними 0,7 - 4 м, що тягнуться 
до каналу Керч-Єні-Кале. 

 
Схема порту Крим 

 Порт Крим обслуговує залізничну поромну переправу через Керченську 
протоку. Розташований він за 1,2 милі на NE від мису Єні-Кале. Порт захищений двома 
молами – південно-західним і північно-східним. Середні глибини на підході до порту 
становлять 5,35 м. Порт відкрито для заходу суден цілий рік. У період льодової 
кампанії пороми виконують функцію криголамів.  

У порту є пірс для поромів; глибини за 1 і 5 м від нього, відповідно, 4,8 - 8,6 і 
4,6 - 9,4 м (1989 р.). 

У порт веде фарватер № 28 Керченської поромної переправи, який складається з 
двох колін. 

Адреса. ДСК «Керченська поромна переправа», п/в Жуківка, м. Керч, АР Крим, 
98321, Україна. 

Контакти і телефони: 
Директор ДСК   - 49592, факс 49504. 
Черговий диспетчер   - 42064, 49559. 
Портнагляд    - 19311. 
Митниця    - 49574. 
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Прикордонний контроль  - 49581. 
СКВ     - 49562. 
АТС     - 49509. 
П р и ч а л и.  Довжина причальної лінії порту – 254,2 м. Біля причалів 

приймаються судна до 100 м завдовжки із осадкою 5 м.  
Причал № 1, плавучий, двосекційний, довжина кожної секції 31,8 м, ширина 

проїжджої частини – 6 м, висота надводного борту – 1,77 м.  
Причал № 2 загальною довжиною 135,5 м; висота причалу – 7,1 м, ширина – 10 м. 
Причал № 3, службово-допоміжний причал-набережна з металевого шпунта 

завдовжки 86,9 м, обладнаний швартовним і відбійним пристроями, висота яких 7 м. 
Р а д і о з в ' я з о к. У порту цілодобово працюють УКХ радіостанції. 
 

Назва абонента Позивний Канал виклику Канал робочий Телефон 

Диспетчер Крим-радіо-1 97 97 42064, 
49559 

У порту діють Обов'язкові постанови по Керченському морському 
торговельному порту, копію яких мореплавцям слід отримати в адміністрації порту. 

З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  о б л а д н а н н я. Безпека плавання по 
фарватеру № 28 Керченської поромної переправи в порт і по його акваторії 
забезпечується береговими і плавучими засобами навігаційного обладнання.  

Попередження. У зоні Керченської поромної переправи плавання всіх суден 
дозволено тільки по каналу Керч-Єні-Кале і фарватеру № 50. 

Ставати на якір і ловити рибу в зоні поромної переправи заборонено. 
Створ світних знаків порту Крим, встановлених за 2,6 кбт на захід від основи 

північно-східного молу, веде в порт. 
 

 
Порт Крим 

Небезпеки. У районі порту Крим і поблизу каналу Керч-Єні-Кале наявні 
затонуле судно й камені з найменшою глибиною над ними 2,5 м та підводна перешкода 
з глибиною над нею 4,6 м. 

Пірс завдовжки 67 м, дерев'яний на металевих палях, обладнано за 1 кбт на SW 
від основи південно-західного молу порту Крим. 

Мис Фонар – скелястий, знаходиться за 2,7 милі на NE від мису Єні-Кале. За 
2 милі на WNW від мису Фонар височить примітна гора Хроні заввишки 175 м. Вона 
піднімається над мисами Єні-Кале і Фонар, і її видно при вході в Керченську протоку з 
Чорного моря. Гора має вигляд гребеня з примітною вершиною в його східній частині. 

У районі мису Фонар лежать підводні і надводні камені, підводна перешкода і 
затонулі судна, а від берега в напрямку NE виставляються рибальські сіті. 

Маяк Єні-Кале встановлено на височині мису Фонар. Мис Фонар відділений від 
гори Хроні долиною, тому здалека здається, що маяк Єні-Кале стоїть на острові. При 

Підхідний створ 
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маяку є радіомаяк і Керченська контрольно-коригуюча станція морської 
диференціальної підсистеми ГЛОНАСС-GPS, яка постійно діє на частоті 288 кГц. 

Створ світних знаків Підмаячний, встановлених за 9 кбт на NW від мису Фонар, 
навігаційного значення не має. Створні знаки зруйновані. 
 

 
Мис Фонар 

Затонуле судно з глибиною над ним 0,2 м знаходиться за 1,1 милі на NE від 
мису Фонар поблизу каналу Керч-Єні-Кале. Судно огороджене чотирма буями за 
кардинальною системою огородження. 

Мис Борзовка, високий і стрімкий, виступає від берега на 2,8 милі на NNW від 
мису Фонар. Берег, що прилягає до мису Борзовка, вкритий рослинністю. Поблизу 
мису зустрічаються камені. 

Мис Хроні (45°26' N, 36°35' E) є західним мисом північного входу в Керченську 
протоку. Мис високий з пологими схилами. На східному його схилі серед дерев 
розкинулось селище Осовини. Підходити близько до мису Хроні не рекомендується, 
тому що він оточений каменями, а вимірювання глибин не дозволяє своєчасно 
реагувати на наближення до небезпек. Заходити на глибини до 10 м небезпечно для 
будь-якого судна. 
 

 
Мис Хроні 

Район якірного місця № 453 розташовано за 2,5 милі на NE від мису Хроні. 
Глибини тут близько 10 м; ґрунт – мул. 

Маяк Єні-Кале 

Примітна споруда 
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Р о з д і л  2  
 

ЗАХІДНА ЧАСТИНА МОРЯ 
 

У даному розділі подано опис берегів західної частини Азовського моря від 
Керченської протоки до входу в Таганрозьку затоку. Південний берег цієї частини 
моря горбистий; на ньому досить багато примітних пунктів. Західний берег 
утворений низькою косою Арабатська Стрілка. Північний берег також невисокий; 
від нього в море виступають чотири вузькі і довгі коси, які утворюють затоки, 
захищені від пануючих в цьому районі північних вітрів і зручні для якірної 
стоянки. 

На берегах моря, особливо на північному, розташовано багато населених 
пунктів. Біля західного берега знаходиться морський торговельний порт Генічеськ, а 
біля північного – морський торговельний порт Бердянськ. 

Режим плавання. У західній частині Азовського моря є райони, заборонені для 
плавання, постановки на якір, зупинки, ловлі риби придонними знаряддями лову, 
проведення підводних, днопоглиблювальних і підривних робіт та плавання з 
попущеним якір-ланцюгом, а також райони, небезпечні в навігаційному відношенні. 
Описи районів опубліковано в посібнику «Режим плавання суден у водах України 
Чорного та Азовського морів» № 402, 2002 р. 

Попередження. На звалищах ґрунту глибини можуть бути меншими від 
показаних на картах. 
 
 

ЗАХІДНА ЧАСТИНА ПІВДЕННОГО БЕРЕГА І ЗАХІДНИЙ БЕРЕГ МОРЯ 
 

Західна частина південного берега Азовського моря від Керченської протоки до 
вершини Арабатської затоки (45°17' N, 35°32' E), за винятком району Казантипської 
затоки, обривиста і з порівняно великими глибинами. У цей берег вдаються кілька бухт 
і дві затоки – Казантипська й Арабатська. 

На південному березі примітними є миси Хроні, Тархан, Зюк, Чагани і Казантип, 
а також гори Хроні і Темирова. 

Західний берег моря являє собою низьку піщану косу, яка носить назву 
Арабатська Стрілка; довжина її 60 миль. Коса відокремлює від Азовського моря 
мілководну затоку Сиваш. 

Небезпек поблизу південного і західного берегів моря небагато; для малих суден 
плавання безпечне навіть на невеликій відстані від берегової лінії. 

У весняно-осінній період небезпеку становлять рибальські сіті, що 
виставляються вздовж південного і західного берегів моря. 

Обладнаних гаваней або добре захищених якірних місць в описуваному районі 
немає. Казантипська та Арабатська затоки можуть використовуватися як якірні стоянки 
тільки при вітрах з берега. 

ВІД КЕРЧЕНСЬКОЇ ПРОТОКИ ДО КАЗАНТИПСЬКОЇ ЗАТОКИ, яка 
знаходиться за 22 милі на захід від неї, берег переважно обривистий. В нього вдаються 
три невеликі бухти – Булганак, Рифів і Морської Піхоти. Вздовж берега тягнеться 
пасмо пагорбів заввишки до 160 м, які відділені один від одного балками. 

Вздовж всієї цієї ділянки берега глибини досить значні; місцями тут 
зустрічаються небезпеки. 

Бухта Булганак вдається в берег безпосередньо на захід від мису Хроні 
(45°26' N, 36°35' E). При підході до бухти Булганак орієнтирами є миси Хроні і Тархан 
та гора Темирова. Південний і південно-західний береги бухти високі і обривисті. На її 
південно-східному березі розташовані селища Юркине й Осовини. 
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Береги бухти облямовані обмілиною з глибинами до 5 м, на якій і поблизу якої 
лежать підводні камені і затонулі судна, одне з яких з частинами над водою; ширина 
обмілини досягає 4 кбт. 

Глибини в бухті Булганак становлять 8 - 10 м; ґрунт – черепашка, пісок. 
Заходити в бухту Булганак рекомендується з NNW; при підході до неї зі сходу за 

поганої видимості слід залишити мис Хроні на відстані не менше 3 миль, після чого 
потрібно повернути вліво і рухатися, постійно вимірюючи глибини. Пройшовши 
ізобату 10 м, можна прокласти курс на селище Юркине. 

Ставати на якір у бухті рекомендується навпроти селища Юркине за 2 кбт від 
берега, де глибина 5 м. 

Гора Темирова, висота якої 154 м, височить за 2,5 милі на SSW від мису Хроні. 
Гора має три вершини, з яких середня найвища. Північний схил гори пологий, але біля 
самої води він закінчується обривом; південний схил – крутий. З NE добре видно балку 
з пологими схилами, яка відокремлює гору Темирова від гори Хроні. 

Бухта Рифів вдається в берег між обривистим примітним мисом Тархан 
(45°28' N, 36°27' Е) і розташованим за 4,6 милі на WNW від нього мисом Зюк. Береги 
бухти здебільшого високі і обривисті. Вони облямовані обмілиною з глибинами до 5 м, 
на якій лежать підводні камені; ширина обмілини досягає 4,5 кбт. 

Глибини в бухті становлять 5 - 10 м; ґрунт – мул і мул з черепашкою. 
На 1,6 милі на WNW від мису Тархан простягається риф із глибинами до 5 м; ще 

кілька небезпек наявні у південно-східній і середній частинах бухти. 
Для заходу в бухту Рифів необхідно мати досвід плавання в цьому районі. 

Заходити до неї рекомендується тільки з NW, остерігаючись банок із глибинами 6,6 і 
4,6 м, розташованих, відповідно, за 2,3 і 2,9 милі на WNW від мису Тархан, і банки з 
глибиною 3,9 м, що знаходиться приблизно за 3,2 милі на WNW від мису Тархан. 

Мис Зюк, примітний, він є північно-західним вхідним мисом бухти Рифів і 
східним вхідним мисом бухти Морської Піхоти. На мисі піднімається пагорб, схили 
якого круто обриваються до самої води. Схил, обернений на північ, закінчується 
скелею; при підході із заходу здається, що поблизу краю мису височить будівля з 
баштою, споруджена із сірого каменю. 

На вершині мису Зюк стоїть білий пам'ятник і телевізійна вишка, примітні з NE; 
при підході зі сходу вони проектуються на фоні берега і їх погано видно. З NW мис 
Зюк зливається з берегом; з цього напрямку його можна розпізнати тільки завдяки 
більш темнішому, ніж навколишня місцевість, забарвленню. 

При підході зі сходу або заходу з відстані більше 10 миль мис Зюк здається 
островом. 

Мис Зюк облямований обмілиною з глибинами до 5 м, ширина якої близько 2 кбт. 
На обмілині в межах 1 кбт від мису наявні підводні камені. 

Мис Зюк рекомендується проходити на відстані не ближче 3 миль. 
Маяк Зюк встановлено на мисі Зюк за 1,7 кбт на SSW від його краю. Маяк 

зруйновано. 

 
Мис Зюк 

Бухта Морської Піхоти вдається в берег між мисом Зюк і розташованим за 
2 милі на захід від нього мисом Богатубе. Береги бухти низькі. На її східному березі 
розкинулось селище Курортне, біля якого є невеликий напівзруйнований причал; на 

Обеліск 
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південно-західному березі видніються будинки селища Новий Світ (нежитлові). При 
підході до селища Курортне зі сходу добре видно водонапірну башту. 

Береги бухти Морської Піхоти облямовані обмілиною з глибинами до 2 м, 
ширина якої до 2 кбт. На обмілині лежать підводні камені і затонуле судно з глибиною 
над ним 1,2 м. Глибини в бухті – 4 - 6 м. 

Заходити в бухту Морської Піхоти слід з NW. На якір рекомендовано ставати 
навпроти південно-західного берега, за 2 кбт від нього, на глибині 5 м; ґрунт тут – пісок 
і черепашка. 

Мис Богатубе, західний вхідний мис бухти Морської Піхоти, примітний з NNW. 
До моря він спускається трьома порівняно пологими виступами. 

Від бухти Морської Піхоти до Казантипської затоки, розташованої за 10 миль 
на WSW від неї, берег високий і глибини біля нього значні. Поблизу мису Чагани на 
березі є кілька невисоких пагорбів. З північного сходу і півночі примітні три пагорби, 
відокремлені один від одного однаковими на вигляд балками. З півночі найвищим 
здається східний з цих пагорбів, а найнижчим – західний. У міру просування на захід 
середній з пагорбів ховається і невдовзі стає видно тільки два пагорби – східний і 
західний. 

КАЗАНТИПСЬКА ЗАТОКА вдається в берег між мисом Чагани (45°26' N, 
36°04' Е) і розташованим за 8,6 милі на WNW від нього мисом Казантип. 

При підході до Казантипської затоки орієнтирами є миси Чагани і Казантип. У 
міру наближення до затоки відкриваються вершини гір чорноморського берега 
Керченського півострова. На південному березі затоки хорошим орієнтиром є ажурна 
металева башта сонячної електростанції, висота якої 89 м. 

Східний берег затоки горбистий; інші береги, за винятком району мису 
Казантип, рівнинні, місцями низькі. 

На берегах Казантипської затоки розташовано населені пункти, з яких найбільш 
значними є селища Золоте і Нововідрадне на східному березі, селище Пісочне і місто 
Щолкіне на південному березі та селище Мисове на півострові, який розділяє 
Казантипську і Арабатську затоки. 

Навпроти селищ Золоте і Нововідрадне обладнано пірси для рибальських суден; 
глибина біля країв цих пірсів – 2,4 м. У селищі Нововідрадне недалеко від пірса є 
криниця з питною водою. 

Глибини на вході у Казантипську затоку близько 10 м; до берегів вони 
зменшуються поступово. Ізобата 5 м проходить не далі ніж за 4 кбт від берегів. Ґрунт у 
затоці – переважно мул. 

Небезпек у затоці, за винятком банки з глибиною 3,2 м, яка лежить на західній 
стороні входу до неї, не виявлено. 

Казантипська затока, крім бухти Татарська, відкрита північним вітрам. При 
вітрах інших напрямків на якір рекомендується ставати західніше селища Нововідрадне 
за 1,5 - 2 милі від берега; глибини тут близько 8 м, ґрунт – мул. 

Район, у якому ідуть гідротехнічні роботи, заборонений для плавання; 
розташований він біля південно-західного берега затоки за 3 милі на S від мису 
Казантип. 

Попередження. У затоці щорічно виставляється багато ставних неводів, тому 
вночі і за поганої видимості плавання тут є небезпечним. 

Мис Чагани виступає за 10 миль на WSW від мису Богатубе. Кам'янистий мис 
Чагани примітний з NNE; з цього напрямку він має вигляд пологого схилу, що 
спускається до моря; на ньому видно два горби. З інших напрямків мис розпізнати 
важко, хоч горби видно добре. За 10 миль на N від мису Чагани встановлено 
льодостійкий опорний блок, на якому монтується вишка для видобутку газу. Від 
льодостійкої основи по дну у напрямку на SЕ до берега прокладено підводний 
газопровід. Мореплавцям необхідно дотримуватися обережності. 
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Мис Чагани 

Бухта Татарська вдається в західний берег Казантипської затоки безпосередньо 
на південь від мису Казантип. На берегах бухти розташоване селище Мисове, в якому 
працює рибний цех. 

Береги бухти облямовані обмілиною з глибинами до 5 м; ширина обмілини біля 
західного берега – 4 кбт, а біля північного – 2 кбт. Ґрунт у бухті – пісок. 

У бухті Татарська при північних і північно-західних вітрах можуть знайти 
захист малі судна. 

Банка з глибиною 3,2 м лежить перед входом до бухти Татарська за 1 милю на 
SSE від мису Казантип; ґрунт на ній – камінь. Банка позначається віхою. 

Мис Казантип (45°28' N, 35°52' E) примітний, він є північно-східним краєм 
півострова, який розділяє Казантипську й Арабатську затоки. Північна частина цього 
півострова, що являє собою пологий пагорб, з'єднується з його південною частиною 
низьким перешийком, ширина якого близько 1 милі. Трохи південніше перешийка 
знаходиться інший схожий за виглядом пагорб, на якому розташоване місто Щолкіне. 
Обидва пагорби з великої відстані мають вигляд окремих островів і є хорошими 
орієнтирами. 

Глибини біля мису Казантип значні, але в безпосередній близькості від нього 
наявні камені. 

Маяк Казантипський встановлено на вершині мису Казантип. Зруйнований. 

 
Мис Казантип 

АРАБАТСЬКА ЗАТОКА розташована із західної сторони півострова, північно-
східним краєм якого є мис Казантип; ширина входу до неї – 24 милі. 

Південно-східний берег затоки високий, скелястий і порізаний лощинами; за 7 і 
9,3 милі на SW від мису Казантип від цього берега виступають обривисті миси Кітень і 
Красний Кут відповідно; на обривах останнього наявні сірувато-жовті осипи. 
Південний берег затоки обривистий; осипи тут червоного кольору. З SW затока 
обмежена південною частиною низької коси Арабатська Стрілка. 

На узбережжі Арабатської затоки розташовано кілька населених пунктів; 
найбільш значними з них є селища Семенівка – біля мису Кітень; Заводське – біля мису 
Красний Кут і Кам’янське – на південному березі затоки; крім того, до східного берега 
Арабатської затоки підходить західна окраїна селища Мисове і міста Щолкіне. В 
селищі Кам’янське є лікарня. У північно-західній частині міста Щолкіне знаходиться 
причал яхт-клубу, довжина якого 12 м, ширина – 1,6 м; глибина біля краю причалу 
становить 1,7 м. 

У вершині затоки розташовано Акманайський рейд. 
Примітні пункти. При підході до Арабатської затоки орієнтирами є мис 

Казантип; пологий пагорб із двома вершинами, що височить на південному березі 
затоки; телевізійна вежа заввишки 70 м біля мису Кітень, поруч з якою стоїть 
примітний двоповерховий будинок білого кольору; особливо примітні багатоповерхові 
будинки міста Щолкіне. Вночі примітними є вогні промислу Соляне. 
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Глибини і ґрунт. Береги Арабатської затоки облямовані обмілиною з глибинами 
до 5 м, ширина якої до 5 кбт; на ній зустрічаються надводні і підводні камені. Глибини 
в середній частині Арабатської затоки – 8 - 10 м; до вершини затоки вони зменшуються 
поступово. На глибинах понад 8 м ґрунт – мул, ближче до берега – пісок. 

Р е к о м е н д о в а н и й  ш л я х. Від Керченської протоки до Генічеського 
морського торговельного порту судна прямують рекомендованим шляхом № 58 до 
повороту, далі – курсом 293° - 113°. 

Акманайський рейд розташовано у вершині Арабатської затоки. 
Обривистий південно-східний берег затоки в районі рейду значно знижується і 

далі на захід переходить у косу Арабатська Стрілка. 
Глибини на рейді близько 6 м; ґрунт – мул з черепашкою. 
При північних і північно-східних вітрах стояти на рейді небезпечно. 
Ставати на якір найкраще навпроти селища Кам’янське; ґрунт тут тримає якорі 

добре. 
КОСА АРАБАТСЬКА СТРІЛКА тягнеться від вершини Арабатської затоки до 

морського торговельного порту Генічеськ на 60 миль на NW, відокремлюючи від 
Азовського моря затоку Сиваш. Ширина переважної частини цієї низької піщаної коси 
становить 0,4 - 1 милю; лише на півночі в окремих місцях вона досягає 4,5 милі. 
Північний край коси майже впритул підходить до материкового берега, 
відокремлюючись від нього протокою Тонка, яка з'єднує затоку Сиваш з Азовським 
морем. 

До берегів коси хвилями прибиває велику кількість черепашок, водоростей та 
очерету, які, розкладаючись, поширюють гнильний запах. 

На косі є кілька населених пунктів, найбільшими з яких є селища Соляне в 
південній частині коси та Стрілкове, Щасливцеве і Генічеська Гірка – в північній. У 
південній частині селища Стрілкове височить примітна будівля елеватора. У середній 
частині коси знаходяться тільки окремі групи будинків. Деревна рослинність на косі 
наявна лише біля населених пунктів. Більш високі дерева ростуть у північній частині 
коси Арабатська Стрілка; їх видно з відстані до 10 миль. 

Глибини біля північно-східного берега коси порівняно значні; берег облямований 
обмілиною з глибинами до 5 м, ширина якої до 8 кбт; небезпек біля нього мало. 

Район № 854, небезпечний для плавання в навігаційному відношенні, 
розташований за 21 милю на NW від мису Кітень. У ньому знаходиться банка 
Арабатська і наявні затонулі судна, деякі з них з частинами над водою. 

Знак Арабатський встановлено у південній частині коси Арабатська стрілка. 
Знак зруйнований. 

Радіолокаційні відбивачі Акманайський, Валок і Стрілковий встановлено у 
південній і середній частинах коси Арабатська Стрілка між селищами Соляне і 
Стрілкове. Радіолокаційний відбивач Стрілковий відсутній. 

Район № 855, небезпечний у навігаційному відношенні, якого суднам слід 
уникати, знаходяться навколо льодостійкої платформи № 112 (45°50' N, 34°57' E) 
поблизу середньої частини коси Арабатська Стрілка. 

Райони № 860 і 861, небезпечні в навігаційному відношенні, яких суднам слід 
уникати, знаходяться, відповідно, за 1,5 милі на ENE і NNE від платформи № 112. У 
районах встановлено по одній буровій платформі. 

Банка Арабатська з найменшою глибиною 3 м лежить за 23 милі на NNW від 
вершини Арабатської затоки і за 3 милі від берега. 

Банки Морські, які складаються з двох груп, лежать на шляху з Керченської 
протоки до морського торговельного порту Генічеськ в районі, обмеженому 
паралелями 45°48' N і 46°02' N і меридіанами 35°12' E і 35°22' E. Глибини на банках – 
5,2 - 7 м; ґрунт – пісок і черепашка. 

Судна, які прямують до морського торговельного порту Генічеськ, ідуть, як 
правило, північніше цих банок. 
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Світний знак Щасливцеве встановлено у північній частині коси Арабатська 
Стрілка. Світний знак зруйнований. 

Затока Сиваш, яка не має навігаційного значення, знаходиться західніше коси 
Арабатська Стрілка; вона являє собою велику мілководну лагуну, з’єднану з Азовським 
морем вузькою мілководною протокою Тонка. 

 
ПІВНІЧНИЙ БЕРЕГ МОРЯ 

 
Від Кримського півострова до Таганрозької затоки, що за 112 миль на ENE від 

нього, північний берег Азовського моря обривистий і в багатьох місцях порізаний 
балками. 

На SW від нього відходять довгі коси Федотова, Обитічна, Бердянська і 
Білосарайська. Коси й особливо їхні краї облямовані обмілинами; положення берегової 
лінії країв кіс і обмілин постійно змінюється. Всі коси настільки низькі, що в деяких 
випадках примітні пункти північного берега моря відкриваються раніше, ніж самі коси. 

В цьому районі знаходяться Утлюцький лиман і затоки Обитічна, Бердянська та 
Білосарайська. Всі вони добре захищені від північних вітрів, що тут панують, і 
придатні для якірної стоянки. 

Населених пунктів на північному березі Азовського моря досить багато; 
найбільшими з них є міста Генічеськ і Бердянськ. 

Глибини біля північного берега Азовського моря невеликі. Берег облямований 
обмілиною з глибинами до 5 м, ширина якої досягає 6 миль. 

Попередження. Підхід до північного берега Азовського моря і плавання вздовж 
нього вимагають особливої обережності, бо течія може знести судно на обмілини, що 
відходять від кіс, або на самі коси; особливо небезпечна в цьому відношенні Обитічна 
коса. 

УТЛЮЦЬКИЙ ЛИМАН обмежений з південного сходу косою Федотова і її 
продовженням – косою Бирючий Острів. Вхід до лиману розташовано між південно-
західним краєм коси Бирючий Острів і косою Арабатська Стрілка; ширина входу – 
6,3 милі. До вершини лиману впадають річки Великий Утлюк і Малий Утлюк. 

Північно-західний і північний береги Утлюцького лиману обривисті, південно-
східний – низький. 

На західному березі лиману розкинулось місто Генічеськ; на північно-західному 
березі є кілька населених пунктів, з яких найбільш значним є селище Комісарівка. На 
березі вершини лиману знаходиться селище Давидівка, на південно-східному – 
невелике селище Степок. 

Глибини в середній частині Утлюцького лиману становить 5 - 6,4 м. 
Район звалища ґрунту № 950 розташований у центральній частині Утлюцького 

лиману. 
Затонуле судно лежить на вході в Утлюцький лиман за 4,7 милі на захід від 

південно-західного краю коси Бирючий Острів. 
Коса Федотова, яка обмежовує північно-східну частину Утлюцького лиману з 

SE, тягнеться на 12 миль на SSW до коси Бирючий Острів. 
Поблизу середньої частини коси Федотова розташоване примітне селище 

Степок, навпроти якого біля західного берега коси споруджено пірс риболовецького 
колгоспу. Біля основи коси і біля її краю стоять, відповідно, будинки рибалок і будинок 
відпочинку, поблизу якого знаходяться примітна ажурна вишка заввишки 22 м і башта. 
Інша частина коси пустинна, вкрита травою і де-не-де чагарником. 

Глибини біля східного берега коси Федотова на відміну від західного значні. 
Під час штормів зі сходу коса в найнижчих місцях розмивається й утворюються 
вимоїни завширшки до 200 м і з глибинами до 0,7 м. 

Коса Бирючий Острів, яка є продовженням коси Федотова, простягається на 
11 миль на WSW. Коса Бирючий Острів оголошена заповідником. Вона вкрита травою 
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й очеретом. За 3,4 милі на ENE від південно-західного краю коси розташовані 
примітні дачні ділянки "Садки", які за ясної погоди видно за 5 - 6 миль. Їх розпізнають 
завдяки примітній водонапірній башті, ажурній спостережній вишці темно-червоного 
кольору і лісосмузі, яка простягається на NE від нього. Деревна рослинність наявна 
лише біля населених пунктів. 

У північно-західний і західний береги коси Бирючий Острів вдається кілька 
мілководних бухт і лиманів. Найчастіше судна заходять у бухти, розташовані поблизу 
південно-західного краю коси. У північній з них, бухті Рибальська, за 1 кбт від 
берегової лінії глибина становить 2 м. Південна з цих бухт – бухта Маячна – добре 
захищена від північно-східних вітрів. 

Західний і північно-західний береги коси Бирючий Острів облямовані великою 
обмілиною з глибинами до 5 м. Глибини біля південно-східного берега коси порівняно 
значні; ширина обмілини з глибинами до 5 м, що облямовує берег, досягає 3 кбт. 

На протязі кількох миль від південно-західного краю коси ґрунт – мул і мул з 
черепашкою, вздовж її південно-східного берега на глибинах до 7 м ґрунт – пісок і 
пісок з черепашкою, а мористіше – мул. 

Маяк Бирючий встановлено поблизу південно-західного краю коси Бирючий 
Острів. 

 
Маяк Бирючий 

Бирючоострівську групу радіолокаційних відбивачів установлено на південно-
західному краю коси Бирючий Острів. 

 
 

МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ГЕНІЧЕСЬК 
 

Порт Генічеськ (46˚09' N, 34°49' E) розташовано біля північного берега протоки 
Тонка, що веде з Азовського моря в затоку Сиваш. Для підходу до порту через 
прибережну обмілину прорито Генічеський канал. Перед входом у канал знаходиться 
Генічеський рейд. Порт переважним чином приймає судна типу "річка-море", довжина 
яких до 140 м і осадка у вантажі до 4,5 м. 

 
Схема морського торговельного порту Генічеськ 
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Акваторія порту Генічеськ обмежена лініями, що проходять на заході по 
меридіану 34°48'22" Е, а на сході через точки: 

46°09'10" N, 34°48'48" Е; 46°09'49" N, 34°50'40" Е; 
46°09'51" N, 34°50'40" E; 46°09'37" N, 34°48'40" E. 

На півночі і на півдні межами акваторії є берегові лінії. Зона контролю порту охоплює 
район, обмежений меридіаном 35°30' Е і на захід від нього береговою лінією. 

Адреса. Морський торговельний порт Генічеськ, вул. Воровського, 3, м. Генічеськ, 
Херсонська обл., 75500, Україна. 

Контакти і телефони: 
Начальник порту - 22037. 
Приймальня - 22037. 
Перший заступник начальника порту - 22711. 
Головний інженер - 22037. 
Капітан порту - 22037. 
Диспетчер - 23756. 
П р и м і т н і  п у н к т и. За 1 милю на WNW від переднього світного знака 

Генічеського створу примітно чорно-білу телевізійну щоглу. На південній окраїні міста 
Генічеськ примітними є чотириповерховий будинок готелю, споруди морського 
торговельного порту і рибозаводу. 

Л о ц м а н с ь к а  с л у ж б а. Лоцманське проведення до порту Генічеськ для 
суден завдовжки понад 50 м і валовою місткістю 1415 м3 (500 реєстр. т) і більше є 
обов'язковим. 

Р е м о н т  малих суден можна провести у порту Генічеськ. 
П о с т а ч а н н я. В порту Генічеськ можна отримати тільки рідке паливо і воду. 

Вода підведена до причалів. 
З в ' я з о к. Зв'язок на УКХ з диспетчером порту здійснюється цілодобово. Позивний 

диспетчерської порту – «Генічеськ-радіо-1», канал виклику – 16, робочий канал – 12. 
Слід мати на увазі, що рівень води в порту Генічеськ зазнає значних коливань і 

залежить від напрямку і швидкості вітру. 
На території морського торговельного порту Генічеськ знаходиться морський 

рибний порт Генічеськ. Морський рибний порт, приписаний до Керченського 
морського рибного порту, розташовано біля південного берега протоки Тонка. 
Довжина причального фронту морського рибного порту – 150 м, глибини біля 
причалів – 1,7 - 2,6 м. 

На невеликій височині північніше порту розкинулось місто Генічеськ. 
П р и ч а л ь н і  с п о р у д и. Довжина причального фронту порту становить 

близько 600 м, передбачено будівництво нафтопричалу. Причал Генічеського 
рибоконсервного заводу обладнано вздовж північного берега протоки Тонка. Глибини за 5 м 
від причалу – 2,8 - 3,5 м. Причали № 1 і 2 (вантажні) розташовані на NW від причалу 
рибоконсервного заводу. Глибини за 5 м від причалу № 1 і 2 становлять, відповідно, 1,7 - 2,5 
і 3,7 - 4,5 м. Причали риболовецького колгоспу «Ревхвиля», водної станції, Азово-
Сиваського заповідника і пасажирський розташовані біля північного берега протоки Тонка 
на захід від вантажних причалів. Глибини за 5 м від причалів – 3 - 4,4 м. 

Р е к о м е н д а ц і ї  щ о д о  п і д х о д у  д о  п о р т у  Г е н і ч е с ь к. 
Підходити до порту Генічеськ і Генічеського рейду слід рекомендованим шляхом № 51. 
Йдучи цим шляхом, потрібно точно визначати місце судна, щоб пройти чисто від 
кромки обмілини з глибинами до 5 м, позначеної віхою, і підводної перешкоди 
(46°04' N, 34°52' Е) з глибиною 0,6 м, які залишаться, відповідно, справа і зліва при 
вході до Утлюцького лиману. До Генічеського рейду слід повертати після того, як 
пеленг на маяк Бирючий стане 114°. 

Заходити до порту Генічеськ слід по Генічеському каналу, тримаючись 
Генічеського створу світних знаків і керуючись плавучим огородженням. Напрямок 
створу – 216,9° - 81,9°. 
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П о р т о в і  п р а в и л а.  У Генічеському морському торговельному порту діють 
Обов'язкові постанови по порту. Копію чинних портових правил мореплавцям слід 
отримати в адміністрації порту. Відомості про глибини в Генічеському каналі необхідно 
одержати по УКХ, канал виклику – 16, робочий канал – 12, позивний «Генічеськ-радіо-1». 
Відомості про глибини біля причалів необхідно отримати в лоцмана. Про глибини в каналі 
періодично оголошується в Повідомленнях мореплавцям. 

З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  о б л а д н а н н я. Підходи до порту і плавання 
по його акваторії забезпечуються береговими і плавучими засобами навігаційного 
обладнання. 

Р е к о м е н д о в а н и й  ш л я х. До порту Генічеськ судна прямують 
рекомендованим шляхом № 51. 

Попередження. Генічеський канал, як і майже всі канали Азовського моря, легко 
піддається заносам, тому глибини в ньому зазнають змін. Відомості про глибини в 
каналі періодично оголошуються в Повідомленнях мореплавцям. 

Генічеський рейд розташовано у південно-західній частині Утлюцького лиману 
перед входом до Генічеського каналу. На рейд заходить хвилювання від SE, що однак 
не є небезпечним, тому що ґрунт на рейді якорі тримає добре. 

Ставати на якір на рейді найкраще за 3 милі від берега в точці перетину пеленгів 
275° на задній світний знак Генічеського створу і 301° на маяк Генічеський. Глибина на 
цьому якірному місці – 6 м; ґрунт – мул з черепашкою. При свіжих південно-східних 
вітрах на якір слід ставати ближче до коси Бирючий Острів. 

Маяк Генічеський встановлено на височині біля північної окраїни міста 
Генічеськ. При маяку є радіомаяк. 

 
Маяк Генічеський 

Генічеський канал, довжина якого 1,3 милі і ширина 50 м, веде в морський 
торговельний порт Генічеськ через обмілину, яка тягнеться від берега. 

П л а в у ч е  о г о р о д ж е н н я. Генічеський канал огороджено світними і 
несвітними буями. 

Г е н і ч е с ь к и й  с т в о р  с в і т н и х  з н а к і в, установлених на північному 
краю коси Арабатська Стрілка, веде по осі Генічеського каналу. 

 
Порт Генічеськ 

ЗАТОКА ОБИТІЧНА вдається в північний берег Азовського моря між основою 
коси Федотова і Обитічною косою, що лежить за 32 милі на ENE від нього. Береги 
затоки переважно високі і обривисті, за винятком ділянок, утворених вищезгаданими 
косами. На північному березі височать кілька курганів; деякі з них знаходяться 
безпосередньо поблизу води. 

Генічеський створ світних знаків 
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На берегах затоки розташовані населені пункти; найбільш примітні з них селища 
Степок, Азовське та смт Кирилівка. 

Глибини в затоці переважно 6 - 8 м; біля входу до неї є кілька банок із 
глибинами 4 - 5,4 м. Береги затоки облямовані обмілиною з глибинами до 5 м, ширина 
якої до 2,7 милі. 

Ґрунт у прибережній частині переважно мул з черепашкою, а в місцях, де до 
моря виходять балки, – пісок; навпроти селища Приморський Посад – глина. В 
середній частині затоки ґрунт – мул. 

Район № 856, небезпечний для плавання в навігаційному відношенні, розташовано 
біля берега навпроти селища Азовське і смт Кирилівка. В районі наявні затонулі судна. 

Попередження. У східній частині затоки Обитічна в межах 3 кбт від берега 
часто виставляються рибальські сіті, а за 5 кбт на NE від південно-західного краю 
Обитічної коси – ставні неводи. 

Селище Азовське розташоване за 5 кбт на захід від основи коси Федотова. В 
селищі примітними є водонапірні башти, що стоять у його західній і південній частинах. 

Селище міського типу Кирилівка знаходиться за 6 кбт на північ від основи 
коси Федотова. До південно-західної окраїни смт Кирилівка примикають споруди і 
будинки санаторію, на території якого примітна водонапірна башта. 

На NE від смт Кирилівка споруджено пансіонати, поблизу яких примітна 
водонапірна башта з чорним куполом, що височить над будинками і деревами. 

Вночі за ясної погоди вогні смт Кирилівка, селища Азовське та пансіонатів 
відкриваються з 12 - 15 миль. 

Селище Степанівка Перша розкинулось на високому березі за 8,5 милі на NE 
від смт Кирилівка. Будівель селища Степанівка Перша влітку майже не видно через 
дерева; над ними піднімається лише чорна металева труба. За 7 кбт на SW від нього 
знаходиться рибний промисел. За 2 милі на NE від селища Степанівка Перша примітна 
металева башта. 

Затонулі судна, положення яких сумнівне, лежать приблизно за 2 милі на 
південь і за 2,5 милі на SSE від берега навпроти селища Степанівка Перша. 

Населені пункти Новокостянтинівка, Ігорівка, Чкалове і Приморський 
Посад. Селище Новокостянтинівка розташоване за 8 миль на NE від селища Степанівка 
Перша. Південніше селища Новокостянтинівка знаходяться населені пункти Ігорівка і 
Чкалове, а східніше – селище Приморський Посад. 

Маяк Новокостянтинівський встановлено за 1 милю на SE від селища 
Новокостянтинівка. Поблизу маяка примітна башта сріблястого кольору. 

 
Маяк Новокостянтинівський 

Селище Ботієве знаходиться за 7 миль на NE від селища Новокостянтинівка. У 
південно-західній частині селища примітними є дві сірі кам'яні башти, а в північно-східній 
частині – червона цегляна башта. В селищі Ботієве є лікарня, пошта, телеграф і телефон. 

Навпроти селища Ботієве розташовано якірне місце, захищене від північно-
східних вітрів. 

Селище Строганівка розкинулось за 1,8 милі на SSE від селища Ботієве. В 
селищі знаходиться елеватор, навпроти якого є пірс завдовжки 100 м. Глибини біля 
краю пірса – 2,4 - 2,6 м. 
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Селище Райнівка розташоване на порівняно низькій ділянці берега за 4,5 милі 
на схід від селища Ботієве. На західній і східній окраїнах селища Райнівка стоять 
башти. Приблизно за 4 милі на схід від селища примітно будинок санаторію, навпроти 
якого будується бетонна набережна і два моли завдовжки по 50 м. В цьому районі 
примітними орієнтирами також є дві ажурні щогли літнього дитячого табору і 
водонапірна башта на схід від них. 

За 1 милю на SW від селища Райнівка знаходиться рибний промисел і його рейд, 
захищений від північних вітрів. При південних вітрах, що іноді досягають тут значної 
сили, рекомендовано іти на якірне місце біля коси Обитічна. 

Селище Преслав знаходиться у вершині затоки Обитічна за 10 миль на схід від 
селища Райнівка. На західній окраїні селища Преслав примітна сіра кам'яна 
водонапірна башта заввишки 40 м. 

Селище Набережне розташоване біля основи коси Обитічна за 1,5 милі на SE 
від селища Преслав. У селищі Набережне примітний білий двоповерховий будинок; 
його видно зі східної частини затоки Обитічна і з західної частини Бердянської затоки. 
За 1,5 милі на NNW від нього знаходяться примітні вежі. 

Обитічна коса обмежовує затоку Обитічна зі сходу. Ця низька коса вкрита 
травою. Її південно-західним краєм є мис Дзендзик. Західний берег коси порізаний; у 
нього вдається кілька бухт, дві з яких можуть бути використані для якірної стоянки. 
Навпроти середньої частини західного берега коси лежить група островів, порослих 
очеретом. 

У північній і південній частинах коси наявні населені пункти, а за 1,8 милі на 
ENE від її південно-західного краю – рибоприймальний пункт, навпроти якого 
споруджено пірс; глибина біля краю пірса – 2,2 м. 

Біля західного берега коси глибини малі; він облямований обмілиною з 
глибинами до 5 м , ширина її – 1,5 - 2 милі, за винятком південної частини коси, де 
ширина обмілини становить 2 - 5 кбт. 

Світний знак Обитічний встановлено на мисі Дзендзик. 

 
Світний знак Обитічний 

Обитічну групу радіолокаційних відбивачів установлено на краю Обитічної коси. 
Обмілина з глибинами до 5 м простягається на 6 миль на SE від південно-

західної частини Обитічної коси. Від краю цієї великої обмілини берегові пункти видно 
дуже погано, і визначити місцезнаходження судна тут надто важко. Ці обставини 
роблять обмілину найбільш небезпечною в Азовському морі. 

Попередження. Вздовж всього західного берега коси виставляються рибальські 
сіті і ставні неводи. 

Рекомендації щодо плавання в районі Обитічної коси. При плаванні з порту 
Генічеськ до порту Бердянськ необхідно остерігатися знесення судна на обмілину з 
глибинами до 5 м, яка виступає на 6 миль на SE від південно-західної частини 
Обитічної коси. 

Якщо при підході до коси з E чи з SE глибини будуть змінюватися нерівномірно, 
спочатку зменшуючись з 10 - 11 до 5 - 7 м, а потім збільшуючись до 8 - 9 м, то це є 
вірною ознакою того, що судно наближається до коси. На це вказуватиме і виявлений 
ґрунт: черепашка або пісок з черепашкою. 

Якірні місця. При східних і північно-східних вітрах на якір слід ставати згідно з 
осадкою судна із західної сторони Обитічної коси. 
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Найкраще ставати на якір навпроти середньої частини коси, за 3 милі від неї; 
глибина тут – 6,2 м. 

Можна стати на якір також поблизу мису Дзендзик не ближче ніж за 5 кбт від 
берега на глибинах близько 5 м; при підході до якірного місця необхідно вимірювати 
глибини. Це якірне місце може використовуватись і при південних вітрах. 

При західних вітрах малі судна можуть знайти укриття за мисом Дзендзик чи за 
невеликою косою, яка відгалужується від Обитічної коси за 2,5 милі на NE від цього 
мису; глибини тут близько 5 м. 

БЕРДЯНСЬКА ЗАТОКА вдається в північний берег Азовського моря між 
Обитічною і Бердянською косами; відстань між краями кіс – 28 миль. Берег затоки між 
основами кіс рівний і переважно обривистий; місцями він порізаний балками і ярами. 

На узбережжі Бердянської затоки розташовано багато населених пунктів, з яких 
найбільш значними є міста Приморськ і Бердянськ. 

Береги затоки облямовані обмілиною з глибинами до 5 м, ширина якої у вершині 
затоки сягає 4 миль. 

Глибини і ґрунт. Глибини в Бердянській затоці становлять 5 - 8 м. Від середини 
затоки до її східного берега глибини зменшуються поступово, але в західній частині 
затоки дно нерівне, тут зустрічаються багато банок з глибинами до 5 м. 

У затоці навпроти південно-західної частини Обитічної коси і її обмілини, яка 
відходить від неї, ґрунт – мул з черепашкою і пісок з черепашкою; в районі основи цієї 
ж коси і на численних невеликих банках ґрунт – пісок з черепашкою, а в інших місцях 
– черепашка. У східній частині Бердянської затоки ґрунт – мул з черепашкою. 

Гідрометеорологічні відомості. В і т р и. Затока відкрита південним і південно-
західним вітрам. Ці вітри тут бувають рідко, але часом досягають великої сили і 
викликають коротку хвилю. 

Т е ч і ї  в Бердянській затоці слабкі і залежать від вітрів. Навіть при сильних 
штормах швидкість течії біля Бердянської коси зазвичай не перевищує 1 вузол. 

Підводний трубопровід прокладено від берега за 3 милі на NW від порту 
Бердянськ. 

Район звалища ґрунту № 951 розташовано на північний захід від каналу, який 
веде до порту Бердянськ. 

Місто Приморськ розташоване за 5 миль на ENE від селища Преслав. Це місто 
видно здалеку, а з близької відстані воно ховається за береговими височинами, на одній 
з яких примітно білу з червоним верхом кам'яну башту заввишки 20 м. 

Навпроти міста Приморськ на березі примітними є телевежа, залізобетонна 
будівля світлого кольору, що спускається до моря терасами з шести ярусів (примітна 
здалеку), будівлі санаторіїв з невеликими баштами і чотири ряди будівель з білими 
стінами і чорними дахами. 

 
БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
 
Порт Бердянськ, розташова-

ний у північно-східній частині 
Бердянської затоки, складається із 
зовнішнього рейду, підхідного каналу 
і гавані Бердянськ. Гавань Бердянськ, 
де розташовано основні причальні 
споруди, захищена хвилеломом. Вона 
складається з двох басейнів – 
Західного і Східного, які є внутрішнім 
рейдом. Східний басейн із заходу 
захищений молом, а з SW – Схема Бердянського морського торговельного порту
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хвилеломом. До гавані ведуть підхідний канал (довжина – 20 км, ширина – 90 м, 
глибина – 8,55 м, прохідна осадка – 7,9 м) і фарватер № 54. Вхід до гавані знаходиться 
між північно-західним краєм хвилелому й обмілиною з глибинами до 5 м. Глибина в 
акваторії порту – 8,4 м, площа акваторії становить 414 550 кв. м. 

Малі судна можуть заходити в гавань, огинаючи хвилелом зі сходу. 
У віданні порту Бердянськ знаходиться пасажирський пірс для катерів місцевих 

ліній, розташований біля західного берега Бердянської коси поблизу її основи. Підходи 
до пірса облаштовуються і контролюються портом. 

Адреса. Бердянський морський торговельний порт, вул. М. Горького, 13/17, 
м. Бердянськ, Запорізька обл., 71112, Україна. 

Контакти і телефони: 
Начальник порту - 72210, 62517, 62791, факс 36593. 
Капітан порту - 62731. 
Головний диспетчер - 34497, 62764. 
Черговий диспетчер - 62666. 
Портонагляд - 62749, 62613. 
Довідкове бюро - 62609. 
Митниця - 62757. 
Прикордонний контроль - 62753. 
СКВ - 62553. 
П р и м і т н і  п у н к т и. При підході до порту Бердянськ примітними є 

телевізійна щогла, що розміщена за 8 кбт на NE від основи молу; труби заводів і окремі 
будинки міста Бердянськ, а також труба на території будинку відпочинку на східному 
березі Бердянської коси. 

Гідрометеорологічні відомості. В і т р и . Переважають вітри північно-східного 
напрямку. Днів вітрами понад 15 м/с становлять 24 % на рік. Середньорічна 
температура – + 10,7° С. 

Т у м а н и  спостерігаються в середньому 30 - 35 днів на рік. 
К о л и в а н н я  р і в н я  в порту незначні. Нагони води на 60 - 90 см відносно 

середнього рівня спостерігаються при південно-західних вітрах зі швидкістю 12 - 15 м/с. 
Згони води бувають рідко і можливі тільки при сильному і тривалому північному вітрі. 

Л ь о д о в и й  р е ж и м. Крига в порту з'являється щорічно. Характерною є 
крайня нестійкість припаю – навіть у суворі зими можливі його кількаразові зломи, а 
також тимчасове скресання й очищення акваторії порту і затоки від криги. Злом 
припаю й очищення найчастіше відбуваються при північно-західних, північних і 
північно-східних вітрах. Навігація в порту триває цілий рік. 

Л о ц м а н с ь к е  п р о в е д е н н я.  Лоцманське проведення транспортних 
суден є обов'язковим. Від лоцманського проведення з дозволу капітана порту 
звільняються пасажирські судна, які виконують регулярні рейси в порту. Лоцманська 
служба порту цілодобово забезпечує проведення суден по підхідному каналу порту, 
швартування, відшвартування і перестановку в порту. Заявка на лоцманське 
проведення подається одночасно з інформацією про підхід. При стоянці суден у порту 
заявка подається черговому диспетчеру порту не пізніше ніж за 2 години до початку 
операції. 

Місце прийняття і висадження лоцманів для суден з теоретичною осадкою 6 м і 
більше знаходиться в районі буя № 2 (46°36,73' N, 36°36,04' Е) лівої сторони підхідного 
каналу, а для суден з теоретичною осадкою до 6 м – у районі буя № 10 (46°40,0' N, 
36°40,11' Е). 

Б у к с и р н е  з а б е з п е ч е н н я. Керування буксируванням самохідного 
транспортного судна здійснюється капітаном транспортного судна, незалежно від 
того, працює це судно своєю машиною чи ні. Швартування суден валовою 
місткістю 1 500 реєстр. т і більше дозволено з використанням не менше двох 
портових буксирів; суден валовою місткістю менше 1500 реєстр. т – одного 
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буксира. Кількість буксирів може змінюватися тільки з дозволу капітана порту. 
Заявку на буксирне забезпечення необхідно подавати одночасно з інформацією про 
підхід. При стоянці суден у порту заявку подають черговому диспетчеру порту не 
пізніше ніж за 2 години до початку операції. З оголошенням зимової навігації 
судна, які прямують у порт з Чорного моря і виходять з порту, повинні мати запаси 
палива, води і продовольства не менше ніж на 10 діб. 

Р е м о н т. У порту можна здійснити лише дрібний ремонт корпусу і механізмів 
судна. 

П о с т а ч а н н я. В порту можна зробити запаси води, але вона за якістю дуже 
тверда. 

В и з н а ч е н н я  р а д і о д е в і а ц і ї. Радіодевіаційний полігон розташовано 
на зовнішньому рейді. 

П р и ч а л и. В порту є 9 причалів. Гавань Бердянськ, де розташовано основні 
причальні споруди (причали № 1 - 6), захищена хвилеломом. Причали № 7 - 9 – не 
захищені. Довжина причальної лінії порту становить 1 650 м. До всіх причалів 
підведено залізничні колії. 

 
Номери причалів Довжина, м Глибина, м 

1 187 8,4 
2 187 8,4 
3 140,4 8,4 
4 140,4 8,4 
5 217 8,4 
6 105,4 8,4 
7 133 8,4 
8 177 8,4 
9 147 5,4 

Р а д і о з в ' я з о к. Виклик всіх абонентів по радіо на УКХ здійснюється на 
16 каналі. Радіозв'язок судна з береговими абонентами здійснюється через ЦПР. 

 
Назва абонента Позивний Канал виклику 

ЦПР Бердянськ-радіо-1 2, 24, 73, 93 
Диспетчер порту Бердянськ-радіо-2 73, 93 
Інспекція портонагляду Бердянськ-радіо-5 12 
Диспетчер портофлоту Бердянськ-радіо-4 93, 6 
Диспетчер СЕНДІ Бердянськ-радіо-7 89 
Агентство «Інфлот» Бердянськ-радіо-8 68 

 
Я к і р н а  с т о я н к а. Місця якірних стоянок для суден з осадкою 6 м і більше 

– зовнішній рейд з обох сторін підхідного каналу в районі буя № 2 (46°36,8' N, 
36°36,0' E); для суден з осадкою до 6 м – зовнішній рейд з обох сторін підхідного 
каналу в районі буя № 10 (46°40,0' N, 36°40,1' E). 

Ставати на якір у Східному і Західному басейнах суднам заборонено. Капітан 
судна, яке стоїть на зовнішньому рейді в очікуванні обробки, може подати заявку на 
швартування до причалу, вільного від вантажних операцій, чи ошвартуватися другим 
корпусом до судна, яке стоїть біля причалу. В цьому випадку всі операції, пов'язані з 
додатковими перестановками судна до моменту поставлення його під обробку, 
здійснюються за рахунок судна. 

П о р т о в і  п р а в и л а. Копію чинних портових правил мореплавцям слід 
отримати в адміністрації порту. Відомості про глибини в підхідному каналі – в 
інспекції портового нагляду. 

Служби управління рухом суден і поста регулювання руху суден у порту немає. 
Для суден, які прямують у порт Бердянськ з Чорного моря і проходять канал Керч-

Єні-Кале транзитом і у зворотному напрямку, повинні обов’язково користуватися послугами 
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ЦРРС. Позивний ЦРРС на УКХ – «Керч-радіо-4», канал 14 (робочий), канал 67 (запасний). 
ЦРРС знаходиться на мисі Зміїний. 

П р и б у т т я  і  в і д х і д  с у д н а.  Капітан судна, яке прямує в порт, надає 
диспетчеру і капітану порту дводобовий нотис обов’язково з проходженням Керченської 
протоки (для суден, що перебувають в Азовському морі, не пізніше ніж через 1 годину 
після виходу з попереднього порту). Він зобов'язаний повідомити диспетчеру або 
капітану порту час підходу до буя № 2 лівої сторони підхідного каналу порту. 

Рух на підхідному каналі односторонній. Суднам, що прямують на вихід з порту, 
надається перевага перед суднами, які заходять до каналу з моря. Обганяти судна у 
каналі заборонено. Рух суден підхідним каналом порту при швидкості вітру 15 м/с і 
більше, а також при видимості до 5 кбт забороняється. Заявки на всі види портових 
послуг, за винятком заявок на лоцмана і буксири для швартовних операцій, капітани 
подають своїм агентам або агентам, які працюють у порту. 

Заявка на забезпечення судна прісною водою подається в робочі дні за 4 години 
до початку операції, у вихідні та святкові дні – не пізніше 12-ої години робочого дня, 
що передує вихідним. Сигнального поста в порту немає. Оформлення відплиття 
здійснюється на борту судна. 

Р е ж и м  п л а в а н н я.  Порт доступний для суден з осадкою до 7,9 м і 
максимальною довжиною до 205 м. В окремих випадках з дозволу капітана порту 
до причалів № 7, 8 можливе швартування суден завдовжки до 220 м. Захід у порт 
суден завдовжки понад 170 м і вихід їх з порту, а також перешвартування таких 
суден всередині порту дозволено тільки у світлий час доби при швидкості вітру не 
більше 8 м/с. Рішення про можливість маневрових робіт при вітрі понад 8 м/с 
приймає лоцман. Швидкість судна під час руху підхідним каналом на ділянці між 
буями № 2 - 18 лівої сторони підхідного каналу порту встановлюється залежно від 
гідрометеорологічних умов і, як правило, не повинна перевищувати 6 вузлів. На 
ділянці каналу від буя № 18 лівої сторони і в гавані Бердянськ швидкість повинна 
бути мінімальною, такою, щоб забезпечувати керованість судна. 

Для суден валовою місткістю до 100 реєстр. т рух підхідним каналом 
заборонено. Ці судна повинні йти за бровками каналу. 

С т о я н к а  с у д е н  у  п о р т у.  При перестановці транспортних суден у 
порту лоцманське забезпечення є обов'язковим. 

При вітрах південно-західної чверті понад 15 м/с на акваторії Західного басейну 
виникає хвилювання, яке утруднює стоянку суден біля причалів № 7, 8, 9. Судна типу 
«ро-ро», які здійснюють навантажувально-розвантажувальні операції біля причалу № 6, 
отримавши штормове попередження про посилення вітру південно-західної чверті, 
повинні припинити вантажні операції, забрати апарель і перешвартуватися лагом до 
причалу, завівши при цьому додаткові швартовні кінці. Швартуватися до судна, яке 
перебуває на фумігації і несе відповідні сигнали, а також стояти іншим суднам ближче 
ніж за 50 м від нього ЗАБОРОНЕНО. 

Р е к о м е н д о в а н і  ш л я х и. До порту Бердянськ і при виході із нього судна 
прямують рекомендованими шляхами № 55 і 56. 

З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  о б л а д н а н н я. Підхід до порту Бердянськ і 
плавання по його акваторії забезпечуються береговими і плавучими засобами 
навігаційного обладнання. 

Попередження. 1. При заходженні з підхідного каналу до Східного басейну і при 
виході з нього до каналу судну доводиться робити крутий поворот, тому слід 
дотримуватися обережності і стежити за тим, щоб не потрапити за бровку каналу. 

2. Слід мати на увазі, що при підході до порту Бердянськ спочатку 
відкриваються електричні вогні на набережній і на території порту, а потім навігаційні 
вогні на краях хвилелому. 

Підхідний канал огороджується світними буями. По осі підхідного каналу порту 
Бердянськ веде створ світних знаків, установлених на NE від молу, який захищає 
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Східний басейн із заходу. Напрямок створу – 40,8° - 220,8°. На передньому створному 
знакові встановлено лазерний секторний маяк, який вмикається на запит суден. Судна і 
портові крани, що стоять у порту, іноді утруднюють визначення створу. 

 
Порт Бердянськ 

Зовнішній рейд розташовано з обох сторін підхідного каналу; ширина його 
близько 1 милі. 

Глибини на рейді становлять 4,6 - 8,6 м; у напрямку до берега вони поступово 
зменшуються. Ґрунт – переважно мул і черепашка. 

При підході до рейду з Е і SЕ слід остерігатися обмілини з глибинами до 5 м, яка 
облямовує Бердянську косу. 

Рейд добре захищений від північних вітрів, але південні й, особливо, південно-
західні вітри роблять стоянку на ньому неспокійною. 

При сильному хвилюванні з SW судна, що стоять на рейді, піддаються значній 
безладній хитавиці і бувають випадки, що якірний ланцюг не витримує і лопається. 
Щоб уникнути цього, необхідно попускати його якнайбільше. У зв’язку з тим, що ґрунт 
на рейді якорі тримає добре, другий якір потрібно кидати тільки в тому випадку, коли є 
побоювання, що якірний ланцюг одного якоря може не витримати. 

Маяк Бердянський Верхній встановлено на високому березі біля північно-
західної окраїни міста Бердянськ за 9 кбт на NNW від основи молу. 

 

 
Маяк Бердянський Верхній 

Хвилелом обмежовує внутрішній рейд порту з SW. Північно-західний край 
хвилелому знаходиться на відстані близько 2 кбт на WSW від молу. 

На WNW від маяка Бердянський Верхній за 11 кбт знаходиться добре 
захищений з моря залізобетонними хвилеломами ківш, в якому розташовано 
залізобетонні причали для стоянки невеликих рибальських суден. На відстані 10 м 
від SSE краю молу знаходиться кам’яне пасмо з глибинами над ним до 1 м. Глибини 
за 15 - 20 м вздовж молу становлять 2,5 - 3 м. 

Місто Бердянськ, яке є районним центром, відоме як грязевий і кліматичний 
приморський курорт, що функціонує цілий рік. За 1,5 милі на WNW від нього 
розташоване примітне селище Луначарське. 

Бердянська коса обмежовує Бердянську затоку зі сходу. Іноді навесні південна 
частина коси затоплюється. При вітрах від E і SE в інші сезони року вона нерідко 
місцями покривається водою. 

Створ світних знаків підхідного каналу 
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Біля східного берега коси глибини порівняно значні. Поблизу основи коси з боку 
західного берега лежить острів Малий Дзендзик; від цього ж берега неподалік 
південно-західного краю коси виступає півострів Великий Дзендзик. У районі 
рибозаводу, який розташований в південній частині півострова, споруджено невеликий 
пірс, призначений для стоянки рибальських суден. 

Півострів Великий Дзендзик і острів Малий Дзендзик обмежовують із заходу 
невеликі бухти, які використовуються для стоянки рибальських суден. У бухті, яку 
прикриває острів Малий Дзендзик, біля західного берега Бердянської коси є 
пасажирський пірс; влітку до нього швартуються катери, що прямують з порту 
Бердянськ. Заходити до цих бухт слід обережно, обов'язково вимірюючи глибини. 

Бердянська коса облямована обмілиною з глибинами до 5 м, південно-західна 
частина якої позначається віхою. 

П р и м і т н і  п у н к т и. При підході до коси зі сходу на ній добре видно дерева 
і дахи великих будинків селища, розташованого в південній частині коси. Орієнтирами 
можуть бути також високі будівлі санаторіїв і будинків відпочинку, якими забудована 
вся коса; телевізійна щогла, водонапірна башта і труби у місті Бердянськ, а також 
башта на східному березі Бердянської коси. У південній частині півострова Великий 
Дзендзик примітними є будівлі рибозаводу. Всі ці примітні пункти за ясної погоди 
відкриваються з відстані близько 10 миль, коли саму косу ще не видно, і складається 
враження, що вони піднімаються з води. Коса відкривається з відстані близько 5 миль. 

Попередження. Вздовж усього західного берега коси виставляються рибальські 
сіті і ставні неводи. 

Маяк Бердянський Нижній встановлено за 6,7 кбт на схід від південно-західного 
краю Бердянської коси. 

При маяку є радіомаяк і радіолокаційний маяк-відповідач. 

 
Маяк Бердянський Нижній 

Бердянську групу радіолокаційних відбивачів установлено на південно-західному 
краю Бердянської коси. 

Якірне місце. На захід від південно-західного краю Бердянської коси навпроти 
маяка Бердянський Нижній малі судна можуть ставати на якір на глибинах 5,6 - 5,8 м. 
Це якірне місце захищене від північних і східних вітрів. 

Затонуле судно з глибиною над ним 9,2 м лежить за 8,6 милі на SSE від 
південно-західного краю Бердянської коси, в межах системи розподілу руху суден. 

БІЛОСАРАЙСЬКА ЗАТОКА вдається в північний берег Азовського моря між 
Бердянською косою і розташованою за 26 миль на ENE від неї Білосарайською косою. 
Вершина Білосарайської затоки, обмежена з SE Білосарайською косою, називається 
бухтою Тараняча. 

На північно-західному березі затоки високі обривисті ділянки чергуються з 
низькими. Берег затоки, утворений північно-західним берегом Білосарайської коси, низький. 

На берегах затоки розташовано кілька населених пунктів, найбільшими з яких є 
селища Новопетрівка, Урзуф та смт Ялта. 

Північно-західний берег Білосарайської затоки облямований обмілиною з 
глибинами до 5 м, ширина її – до 1,1 милі. На обмілині наявні підводні камені з 
глибинами 0,4 - 4,6 м. 

Глибини в Білосарайській затоці становлять 4 - 10 м. 
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Район № 761, тимчасово небезпечний для плавання, займає більшу частину 
Білосарайської затоки. У зазначеному районі щорічно з лютого по листопад з 4 по 
27 число кожного місяця проводяться ракетно-артилерійські стрільби. На період 
стрільб район № 761 закрито для плавання для всіх кораблів і суден. Координати 
району № 761 вказано у навігаційному посібнику «Режим плавання суден у водах 
України Чорного та Азовського морів» № 402, 2002 р. 

Затонуле судно з глибиною над ним 7,2 м лежить за 15 миль на схід від 
південно-західного краю Бердянської коси. 

Селище Новопетрівка розташоване за 5,5 милі на NE від міста Бердянськ. 
За 1 милю на SW від селища знаходиться Бердянський лиман, відділений від 

моря вузькою перемичкою, в якій є невеликий розрив, що з'єднує лиман з морем; в 
північну частину лиману впадає річка Берда. 

Маяк Новопетрівський встановлено на північно-східному березі Білосарайської 
затоки у селищі Новопетрівка. Маяк зруйновано. 

Селище Урзуф розташоване за 9,3 милі на ENE від селища Новопетрівка. У 
північній частині селища Урзуф стоїть сіра без бані будівля колишньої церкви, яка 
виділяється на фоні берега. В центрі селища примітною є сіра водонапірна башта. 

Східніше селища Урзуф примітними є будинки, труба і щогла. В цьому районі 
біля берега споруджено два пірси для прогулянкових суден. 

Камені. В районі селища Урзуф лежать дві групи підводних каменів, що 
утруднюють підхід до селища. 

Перша група каменів розташована південніше селища Урзуф у межах від 6 до 
8 кбт від берега. 

Друга група каменів знаходиться за 1 - 3 милі на схід від селища Урзуф в межах 
1 милі від берега. Ці групи каменів огороджуються віхами. 

Бухта Тараняча, обмежена з SE Білосарайською косою, використовується малими 
суднами для захисту від північних, східних і західних вітрів. Береги бухти низькі і піщані. 

Глибина на вході у бухту Тараняча – 5 м; до берега вона поступово зменшується. 
Селище Юр’ївка розташоване на північно-західному березі бухти Тараняча за 

3 милі на ENE від селища Урзуф. Влітку східніше селища Юр’ївка біля берега 
встановлюють плавучі будинок відпочинку і причал. 

У районі селища Юр’ївка на відстані до 7 кбт від берега наявні підводні камені. 
Селище міського типу Ялта, розташоване на північному березі бухти Тараняча, 

примітне завдяки кільком трубам і башті на його території та церкві із золотими 
банями. 

Якірне місце є в південній частині бухти Тараняча за 1,7 милі на захід від маяка 
Білосарайський; глибина на ньому – 4,9 м. Якірне місце добре захищене від північно-
східних вітрів. 

Білосарайська коса відходить від берега на південний схід від смт Ялта. При 
підході до Білосарайської коси з SSW першою стає видно башту маяка Білосарайський, 
потім будівлі, що біля нього, і, нарешті, довгу сіру будівлю з темним дахом і два довгих 
темних сараї, що стоять поблизу південно-західного краю коси. 

З ближчої відстані добре видно будинки селища Білосарайська Коса, 
розташованого біля основи коси, будівлі невеликого селища на південний захід від 
маяка і дерева, що ростуть невеликими групами. Добре видно також гай біля основи 
коси (дерева невисокі). 

Біля південно-східного берега Білосарайської коси глибини порівняно великі. 
Маяк Білосарайський встановлено за 1,8 милі на ENE від південно-західного 

краю Білосарайської коси. 
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Маяк Білосарайський 

При маяку є радіомаяк і радіолокаційний маяк-відповідач. 
Білосарайську групу радіолокаційних відбивачів установлено на краю 

Білосарайської коси. 
Підводна перешкода з глибиною над нею 5,6 м лежить за 1,9 милі на SE від 

південно-західного краю Білосарайської коси і позначається віхою з півдня. 
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Р о з д і л  3  
 

ПІВНІЧНИЙ БЕРЕГ ТАГАНРОЗЬКОЇ ЗАТОКИ 
 

Від порту Маріуполь до розташованої за 70 миль на схід від нього дельти річки 
Дон північний берег Таганрозької затоки переважно високий і обривистий. В багатьох 
місцях він прорізаний ярами і балками. Від цього берега виступають низькі коси 
Ляпіна, Безіменна, Єланчицька, Крива. Крива коса утворює бухту, яка може 
використовуватись для якірної стоянки малих суден. 

На північному березі Таганрозької затоки розташовано два великих портових 
міста – Маріуполь і Таганрог. Між ними, особливо в східній частині берега, є багато 
дрібних населених пунктів. 

Північний берег затоки облямований широкою обмілиною з глибинами до 5 м. 
Небезпеки. Вздовж північного берега Таганрозької затоки лежать затонулі судна 

і підводні перешкоди з глибинами над ними 0,9 - 3,5 м; деякі з них огороджуються. 
 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ 
 
Порт Маріуполь, найбільший з портів Азовського моря, розташовано біля 

північного берега Таганрозької затоки за 14 миль від входу до неї. 
Адреса. Маріупольський морський торговельний порт, просп. Адмірала Луніна, 

99, м. Маріуполь, Донецька обл., 87510, Україна. 
Контакти і телефони: 
Начальник порту - 538657, 377060-факс. 
Капітан порту - 538691, 378415. 
Портонагляд - 377628, 377759. 
Митниця - 378499, 377469, 538651. 
Прикордонний контроль - 377114. 
СКВ - 538672. 
Довідкове бюро - 377209. 
Електронна пошта - all@marport.net. 
М е ж а  п о р т у  проходить по огорожі на Східному пірсі, що розділяє 

території Азовського СРЗ і порту, від краю пірса до основи; далі по огорожі навколо 
площі морського вокзалу до проїзду на автошляхопровід; потім по огорожі вздовж 
проїзду на автошляхопровід; далі по огорожі, яка розділяє території порту і комбінату 
хлібопродуктів, з виходом через залізничні колії на просп. Адмірала Луніна в районі 
будинку АТС порту; потім по огорожі вздовж просп. Адмірала Луніна і вул. Велика 
Морська до пляжу, далі по нормалі до урізу води по огорожі до основи причалу № 16, 
потім по споруджуваній шпорі причалу № 16. 

Акваторія порту охоплює внутрішній і зовнішній рейди. 
Межі внутрішнього рейду: з півночі – Східний пірс, зі сходу – Північний, 

Південний і Східний моли, з півдня – Західний мол, із заходу – від Західного молу по 
береговій лінії на північний схід до Східного пірса. 

Внутрішній рейд складається з аванпорту, Вугільної, Західної і Хлібної гаваней. 
Для забезпечення безпеки плавання цілодобово працює берегова радіолокаційна 
станція «Раскат», яка здійснює контроль за рухом всіх суден на прилеглій акваторії в 
радіусі 12 миль і радіолокаційне проведення суден по підхідних каналах в умовах 
зниженої видимості, а також у льодовий період. Найближчі морські порти – Бердянськ, 
Таганрог, Єйськ, Керч. 
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Схема Маріупольського морського торговельного порту 

До порту можуть заходити судна з осадкою не більше 8 м. Дані про канали 
мореплавці можуть отримати в ІДПН. Навантаження суден на велику осадку, але не 
більше 8,2 м, узгоджується з капітаном порту. 

Ширина прибережної обмілини з глибинами до 5 м в районі порту Маріуполь 
досягає 4,3 милі. 

Заходити до порту можна тільки каналами, головним з яких є підхідний канал 
Вугільної гавані. 

П р и м і т н і  п у н к т и.  При підході до порту Маріуполь за ясної погоди 
будівлі міста і порту відкриваються від початку підхідного каналу Вугільної гавані. 
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Найбільш примітними є чотири сірі висотні будинки у місті Маріуполь, які 
піднімаються над загальним масивом будинків; елеватор, розташований у районі порту, 
і телевізійна щогла. В південній частині міста розпізнається білий кам'яний обеліск 
заввишки 20 м. Вдень на схід від міста примітні труби заводів, а вночі в цьому місці 
часто добре видно яскраво-червону заграву. 

Г л и б и н и  і  ґ р у н т. Дно в районі порту досить рівне; при наближенні до 
берега глибини зменшуються поступово. Ґрунт – мул з домішками піску і черепашки, 
якорі тримає добре. 

Гідрометеорологічні відомості. В і т р и. Зимової пори переважають вітри 
східного напрямку, влітку – західного. 

К о л и в а н н я  р і в н я. На зовнішньому рейді коливання рівня води під 
впливом згінних і нагінних вітрів досягає 1 м. Згін води відбувається переважно восени 
і взимку при східних і північно-східних вітрах зі швидкістю 15 - 18 м/с, а нагін – при 
західних, південних і південно-західних вітрах зі швидкістю 12 - 15 м/с, як правило, 
навесні і влітку. 

Т е ч і ї. На зовнішньому рейді переважає течія, спрямована на захід; найбільша 
її швидкість – 1 вузол. При західному і південно-західному вітрах тут спостерігається 
течія, спрямована на схід; швидкість її досягає 1,7 вузла. Середня швидкість течій, 
спрямованих на W і E, – 0,3 вузла. 

Т у м а н и  спостерігаються в середньому 54 дні на рік. 
Л ь о д о в и й  р е ж и м. Щорічно в порту Маріуполь з'являється припай, 

зазвичай у середині січня, і зберігається протягом 20 - 30 діб, у суворі зими – до 
150 діб. У другу половину зими на підхідному каналі часто спостерігається набивний 
лід, який являє собою щільну крижану кашу, що скупчується під поверхневою кригою 
іноді до самого дна. Плавання суден у такій крижаній каші майже неможливе. 
Штормові вітри, особливо північно-західні і північно-східні, сприяють ламанню 
припаю і швидкому очищенню порту від криги. Середня тривалість навігації з 
льодовим проведенням – 86 діб. 

Л о ц м а н с ь к е  п р о в е д е н н я. Лоцманська служба порту цілодобово 
забезпечує проведення суден в портових водах і на підхідних каналах. 

Лоцманське проведення є обов'язковим для всіх транспортних суден, за винятком 
малих промислових риболовецьких суден, спортивних суден, а також тих, які регулярно 
здійснюють рейси до порту (у кожному випадку окремо з дозволу капітана порту). 
Заявки на лоцманське забезпечення подаються одночасно з інформацією про підхід 
судна. При відплитті з порту заявка на лоцмана подається не пізніше ніж за 2 години до 
повної готовності судна до відходу. Приймають і висаджують лоцмана біля буя № 2, 
координати 46°53'8" N, 37°57'5" E. 

П о р т о в і  з а с о б и  й  о б л а д н а н н я. У порту наявні потужні буксири і 
крани вантажопідйомністю від 5 до 40 т, гусеничні й автокрани, автонавантажувачі 
вантажопідйомністю від 1,5 до 32 т, екскаватори, два плавкрани вантажопідйомністю 
100 і 150 тонн та інші вантажопідйомні засоби, криголам потужністю 10 000 к. с., інші 
плавзасоби. Порт у своєму розпорядженні має морський пасажирський вокзал, що 
відповідає всім міжнародним вимогам. На території порту цілодобово працює 
пропускний пункт міжнародного морського і поромного сполучення. 

Б у к с и р н е  з а б е з п е ч е н н я. Капітан судна зобов'язаний дати заявку на 
буксири не пізніше ніж за 40 хв. до заходу в порт та за 30 хв. до відшвартування або 
перешвартування. Заявку подають диспетчеру портофлоту. 

Р е м о н т  корпусу і механізмів судна може бути здійснений у порту Маріуполь 
на базовому судноремонтному заводі, який виконує усі види ремонтних робіт. На СРЗ є 
плавдок вантажопідйомністю 15 000 т. 
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П о с т а ч а н н я. В порту можна поповнити запаси вугілля, рідкого палива, 
продовольства і води. 

Б у н к е р у в а н н я  с у д е н  здійснюється тільки технічною і питною водою. 
С т а н ц і ї  і  с и г н а л и. В порту є станція штормових сигналів. Штормові 

сигнали піднімаються на сигнальному посту, який встановлено поблизу 
Розподілювального пірса. 

Виносний пост «Раскат», призначений для проведення суден, обладнано в порту 
Маріуполь. 

 
 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РУХОМ СУДЕН 
У МОРСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПОРТУ МАРІУПОЛЬ 

(витяги з Обов'язкових постанов 
по морському торговельному порту Маріуполь, вид. 1999 р.) 

 
1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ СУДЕН 

 
1.1. З метою забезпечення безпеки судноплавства в портових водах рух всіх суден 

незалежно від їх величини, призначення і приналежності регулюється службою регулювання 
руху суден (СРРС). 

1.2. СРРС складається з Центру регулювання руху суден (ЦРРС), розташованого на 
краю Розподілювального молу порту, та виносного поста "Раскат", який зв’язаний з Центром за 
допомогою радіорелейної станції. 

ЦРРС обладнано радаром високого розділення, автоматичною інформаційною системою 
(АІS). Радіолокаційна інформація після комп'ютерної обробки відображається на 29 дисплеях 
руху і синхронним записом відео й аудіосигналів. 

1.3. Оперативну роботу ЦРРС здійснює начальник зміни ІДПН, у підпорядкуванні якого 
перебуває лоцман-оператор р/л служби. 

1.4. ЦРРС несе цілодобову радіовахту на УКХ, канал 9, позивний «Маріуполь-радіо-5» і 
67 канал "Маріуполь-радіо-9" (ММSI-002723670). В операторському залі ЦРРС розміщується 
морський рятувально-координаційний підцентр морського району А1 ГМСЗБ. 

1.5. Зона дії СРРС обмежена з півдня і сходу дугою кола радіусом 12 миль з центром 
у місці встановлення БРЛС (47°02,1' N; 37°28,8' Е) і береговою лінією з північного заходу. 

1.6. Основними функціями СРРС є: 
- контроль за дотриманням Правил; 
- регулювання руху суден на підставі наявної інформації; 
- виявлення суден на підходах до зони дії СРРС; 
- встановлення зв'язку з ними, отримання необхідного переліку даних про кожне судно 
і реєстрація цих даних; 

- радіолокаційне проведення; 
- отримання від гідрометеослужби необхідної інформації і передача її на судна, а також 
використання цієї інформації при виробленні вказівок щодо режиму руху; 

- отримання від капітанів суден і лоцманів, а також з дільниці гідрографії в порту даних 
про зміни в роботі ЗНО та іншої навігаційно-гідрографічної інформації в зоні дії 
СРРС і використання її для встановлення режиму руху; 

- сприяння аварійно-рятувальним, буксирувальним, днопоглиблювальним, промірним 
та іншим спеціальним роботам у зоні дії СРРС (визначення маневрених елементів 
судна, девіаційні роботи); 

- надання інформації і вказівок суднам при виявленні дій, які можуть призвести до 
аварійної ситуації, знесення судна з якірної стоянки, знесення ЗНО зі штатних місць; 

- збір, опрацювання, документування, збереження інформації, статистичних даних про 
рух суден. Запис на магнітній стрічці зберігається протягом 3-х діб; 
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- здійснення лоцманського проведення суден підхідними каналами при заході і виході з 
порту. 

 
 

2. ПРАВИЛА ПЛАВАННЯ В ЗОНІ ДІЇ СРРС 
 
2.1. Рух суден у зоні дії СРРС (вхід у зону, маршрут переходу, поставлення на якір, 

зняття з якоря, підхід до причалу і відхід від нього, перешвартування тощо) здійснюється 
тільки з дозволу ЦРРС. 

Дозвіл анулюється і повинен бути запитаний заново у випадку, якщо судно протягом 
30 хв. не розпочало дозволені дії. 

2.2. Обов'язковими для виконання суднами є вказівки, що стосуються: 
- черговості руху; 
- маршруту і швидкості руху; 
- місця якірної стоянки; 
- дій по запобіганню безпосередній небезпеці. 
Судно повинно повторити вказівки, які стосуються безпосередньо його, а у випадку 

незгоди з ними – повідомляти причину і свої подальші дії. 
2.3. СРРС обслуговує судна в такій послідовності: 
- аварійні судна і судна, що прямують для надання допомоги; 
- військові і прикордонні кораблі України; 
- пасажирські судна, що прямують за розкладом; 
- судна з небезпечними вантажами; 
- лінійні судна; 
- інші судна відповідно до встановленого графіку руху. 
2.4. Плавання підхідними каналами Вугільної гавані і порту Азовсталь здійснюється 

цілодобово. Рух двосторонній. 
2.5. При швидкості вітру понад 14 м/с, а також при видимості до 2 миль ЦРРС 

оголошується односторонній рух каналами. Односторонній рух установлюється також в інших 
випадках, коли цього вимагають обставини, зокрема, при плаванні в льодах, буксируванні 
некерованих об'єктів, проходженні танкерів, суден завдовжки понад 240 м і при несправних 
ЗНО. 

2.6. Дозвіл на рух запитують в ЦРРС по радіо на УКХ, канал 9. Судно повинно 
залишатися для зв'язку з ЦРРС на цьому каналі до завершення дозволених дій. 

2.7. При обмеженій видимості й у льодовий період плавання суден у зоні дії СРРС 
здійснюється за допомогою ЦРРС. У цьому випадку, отримавши дозвіл на рух, судно 
встановлює зв'язок з радіолокаційною службою на 67 каналі, позивний «Маріуполь-радіо-9». 

2.8. ЦРРС здійснює регулювання руху суден на підставі інформації, яку отримує 
шляхом візуального і радіолокаційного спостереження, а також за допомогою 
радіозв'язку на УКХ. 

2.9. Контроль за плаванням і стоянкою суден у зоні дії СРРС, за дотриманням 
установлених шляхів проходження, швидкостей і дистанцій між суднами, а також надання 
навігаційної та іншої інформації для забезпечення руху судна здійснюється ЦРРС на підставі 
інформації, отриманої від виносного поста "Раскат". 

2.10. При виявленні назріваючої аварійної ситуації, порушення правил плавання, 
знесення судна з якірної стоянки або зміщення зі штатних місць ЗНО чи в інших випадках, які 
впливають на безпеку плавання, ЦРРС надає необхідну інформацію і відповідні вказівки 
суднам, координуючи їхні дії. 

2.11. Судна, що прямують з моря, до підходу до зони дії СРРС повинні встановити 
радіозв'язок із ЦРРС і повідомити: 

- тип і назву судна; 
- час підходу до зони дії СРРС; 
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- потужність машинної установки; 
- швидкість у маневреному режимі; 
- державну і відомчу приналежність; 
- порт призначення; 
- основні розміри; 
- осадку; 
- тип і кількість вантажу; 
- стан суднової РЛС; 
- ступінь керованості судна. 
2.12. СРРС несе відповідальність за правильність своїх вказівок і передану інформацію 

в межах точності використовуваних технічних засобів. 
2.13. При виконанні дій на підставі вказівок та інформації СРРС з капітана не знімається 

відповідальність за безпосереднє керування судном і забезпечення його безпеки. 
 
 

3. РАДІОЛОКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДЕН В ПОРТУ 
 

3.1 Радіолокаційне забезпечення здійснюється за допомогою радіолокаційної служби 
ЦРРС, яка здійснює радіолокаційний контроль за суднами, які перебувають у 12-мильній зоні, а 
також радіолокаційне проведення суден підхідними каналами порту Маріуполь. 

3.2. Зона забезпечення ЦРРС з півночі і заходу обмежена береговою лінією, а зі сходу і 
півдня – дугою кола радіусом 12 миль з центром у місці встановлення виносного поста "Раскат" 
(47°02' N, 37°28' Е), що відповідає зоні дії СРРС. 

3.3. ЦРРС здійснює радіолокаційний контроль за всіма суднами, які перебувають у зоні 
дії СРРС, і радіолокаційне проведення суден, що прямують по каналах, з метою забезпечення 
безпеки плавання і виконання Обов'язкових постанов по порту, розпоряджень СРРС щодо 
режиму руху (черговість, швидкість, сторона руху, постановка на якір, робота 
земснарядів тощо). 

3.4. ЦРРС працює цілодобово, постійно несе чергування на 9 каналі (служба 
регулювання руху суден), позивний "Маріуполь-радіо-5", і 67 каналі (радіолокаційна служба), 
позивний «Маріуполь-радіо-9». 

3.5. Всі судна, які заходять у 12-мильну зону чи виходять з порту, повідомляють БРЛС 
на 67 каналі про свої наміри, а також назву, прапор, відомчу приналежність, довжину та осадку 
судна. 

3.6. Процес радіолокаційного контролю і радіолокаційного проведення суден каналами, 
включаючи радіообмін, документується з допомогою технічних засобів БРЛС, запис 
зберігається протягом 3-х діб. 

3.7. ЦРРС надає інформацію про: 
- місцезнаходження судна (географічні і полярні координати); 
- курси виходу до буїв № 1, 2 каналу Вугільної гавані, а також у будь-яку точку зони 
забезпечення і відстані до цілей; 

- маршрутні координати (бокові зміщення судна щодо осі каналу і відстань до штатних 
ЗНО) при проведенні суден по каналах порту Маріуполь; 

- про неоголошені в Повідомленнях мореплавцям зміни в установленні ЗНО на 
каналах; 

- про дрейф судна під час стоянки на якорі; 
- про гідрологічні особливості на каналах. 
3.8. Під час радіолокаційного проведення судна повинні чергувати на 67 каналі і 

підтверджувати будь-яку отриману від ЦРРС інформацію. 
3.9. При заході в зону контролю судно повинно повідомити своє місце за пеленгом і 

відстанню відносно будь-якого орієнтира або виконати розпізнавальний маневр при запиті з 
ЦРРС. 
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3.10. У випадку розходження суден на каналі слід керуватися рекомендаціями й 
інформацією ЦРРС до моменту візуального виявлення судна, після чого розходження 
здійснюється самостійно. 

3.11. Всі судна, які рухаються в зоні дії СРРС, сплачують збір за радіолокаційне 
забезпечення згідно із встановленими тарифами. Сума збору не залежить від виду 
радіолокаційного забезпечення. Оплата включається до дисбурсментського рахунку. 

 
Р а д і о з в ' я з о к. У порту цілодобово працюють УКХ радіостанції. 
Служба Позивний Канал MMSI E-mail Телефон

Служба 
регулювання руху 

суден 

Маріуполь-
радіо-5 9 002723670 vts@marport.net 377365

Радіолокаційна 
служба ЦРРС 

Маріуполь-
радіо-9 67 002723670 vts@marport.net 377204

Рятув. коорд. 
підцентр ГМСЗБ 

Маріуполь-
радіо-11 16; 70 002723650 mrcc@marport.net 538680

377419
Лоцманська 
служба 

Маріуполь-
радіо-5 9 002723670 vts@marport.net 377088

Інформаційна 
служба ЦРРС 

Маріуполь-
радіо-11 16; 22 002723650 mrcc@marport.net 538680

377419

Портонагляд  Маріуполь-
радіо-5 9 - harbmast@marport.net 378508

377628

Диспетчер порту Маріуполь-
радіо-2 

14 
20 - disp@marport.net 538690

377656
Диспетчер 
портофлоту 

Маріуполь-
радіо-6 30 - lai@marport.net 377286

 
Я к і р н а  с т о я н к а. Акваторія зовнішнього рейду, розташована на схід від 

каналу Вугільної гавані, є місцем для якірних стоянок суден і охоплює три райони. 
Район № 458, обмежений лініями, що з'єднують точки: 
46°57,94' N, 37°29,22' E; 
46°59,78' N, 37°29,80' Е; 
47°59,82' N, 37°33,50' Е; 
46°58,43' N, 37°34,50' E. 
Район призначено для стоянки суден типу «річка-море» і морських суден з 

осадкою не більше 5 м. 
Район № 457, обмежений лініями, що з'єднують точки: 
46°54,18' N, 37°28,05' E; 
46°57,73' N, 37°29,18' Е; 
46°57,60' N, 37°31,55' E; 
46°54,18' N, 37°30,50' E. 
Район призначено для стоянки морських суден з осадкою понад 5 м. 
Район, обмежений зовнішніми кромками Південного, Східного молів, 

Огороджувальною дамбою і лінією, яка з'єднує краї Південного молу й 
Огороджувальної дамби, використовується для тимчасової стоянки маломірних суден. 

Судна типу «річка-море», а також інші морські судна з осадкою не більше 3,5 м, 
які очікують на вхід до порту Маріуполь через ворота аванпорту (старі ворота), а також 
до порту Азовсталь і рибного порту, можуть ставати на якір на схід від каналу 
Азовсталь, праворуч і ліворуч від рекомендованого шляху № 32. 
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У зв'язку з обмеженістю внутрішнього рейду і ненадійністю швартовного 
пристрою на молах кожне судно, що стоїть на якорі в аванпорту або ошвартоване 
кормою до молів, зобов'язане на першу вимогу ІДПН залишити внутрішній рейд і 
перейти на зовнішній. 

П р и ч а л и. Порт налічує 17 добре механізованих вантажних і 4 допоміжних 
причалів. Характеристику причалів наведено у таблиці. 

№ 
причалу Глибина, м Довжина, м Спеціалізація причалів 

Вантажні причали 
1 6,75 262 Вантажно-пасажирський 
2 8,5 180 Тарно-штучний 
3 8,5 145,6 Насипний, прокат чорних металів 
4 9,75 220 Прокат чорних металів 
5 9,75 212,6 Сірка, міндобрива, зернові – прямий варіант 
6 9,75 223,6 Сірка, міндобрива, зернові – прямий варіант 
7 5,8 280 Обладнання, прокат чорних металів 
8 6,4 223 Навалочний (глини) 
9 9,75 200 Навалочний (глини) 
10 9,75 208,4 Прокат чорних металів 
11 8,25 165 Навалочний (вугілля) 
12 8,25 165 Навалочний (вугілля) 
13 8,25 210 Навалочний (вугілля, сірка) – прямий варіант 
14 8,25 263 Навалочний (вуглеперевантажувальний 

комплекс) 
15 8,0 152 Прокат чорних металів 
16 9,75 200 Прокат чорних металів, чавунна чушка 
17 9,75 200 Контейнери і прокат чорних металів 

Допоміжні причали 
ВП 1 9,75 119,7 Обладнання негабаритне, великовагове 
ВП 2 6,4 30,6 Обладнання негабаритне, бункерування водою 
ВП 3 4,4 38,6 Обладнання негабаритне, бункерування водою 
ВП 4 8,0 48 Навантаження будматеріалів, відстій суден п/ф 

С т о я н к а  в  п о р т у.  Судна заводять у порт і ставлять до причалів тільки 
під вантажні операції. Якщо через певні обставини на прохання капітана або 
судновласника судно необхідно завести в порт до початку вантажних операцій чи 
залишити в порту після їх закінчення, всі витрати щодо перестановок судна повинен 
оплачувати судновласник. Швартування здійснюється тільки за сприятливих погодних 
умов у світлий час доби. Нафтоналивні судна ставляться в аванпорту до Північного 
молу. 

П о р т о в і  п р а в и л а. Копію чинних портових правил мореплавцям слід 
отримати в адміністрації порту. 

П і д х і д  с у д е н. Капітан судна після заходу в Азовське море з Керченської 
протоки або при виході з портів Азовського моря у Маріуполь зобов'язаний надати 
капітану порту і головному диспетчеру інформацію про час підходу до світного буя № 1 
підхідного каналу Вугільної гавані, уточнивши її за 4 години до підходу. 

Увійшовши у зону чутності на УКХ радіостанції, капітан судна зобов'язаний 
вийти на зв'язок з диспетчером порту (робочий канал 14) для отримання інформації про 
місце якірної стоянки, швартування і спосіб виконання вантажно-розвантажувальних 
чи інших робіт. 

В і д х і д  с у д е н. Для оформлення відплиття адміністрація судна пред'являє в 
інспекцію портового нагляду: 
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- заяву на право відходу; 
- суднову роль; 
- дозвіл санітарно-карантинного відділу на право виходу з порту; 
- свідоцтво пожежної охорони на право виходу судна в рейс; 
- дипломи (кваліфікаційні свідоцтва) командного складу; 
- дозвіл митниці на право виходу з порту; 
- підтвердження оплати всіх портових послуг і зборів; 
- розрахунок остійності, каргоплан, схеми кріплення вантажу. 
Р е ж и м  п л а в а н н я. Біля причалів приймаються судна завдовжки до 240 м з 

осадкою не більше 8 м. Середні глибини на підході до порту становлять 8,6 м. 
Плавання підхідними каналами Вугільної гавані і порту Азовсталь здійснюється 

цілодобово. 
Плавання двостороннє. При швидкості вітру понад 14 м/с, а також при 

видимості до 2 миль оголошується односторонній рух каналами. 
Судна з осадкою 7,5 м і більше, які прямують каналом Вугільної гавані, 

вважаються суднами, обмеженими своєю осадкою, і повинні виставляти сигнали, 
визначені Правилом 28 МПЗЗС-72. При розходженні з цими суднами в межах каналу 
інші судна повинні триматися ближче до правої бровки. Швидкість ходу суден на 
підхідних каналах не повинна перевищувати 8 вузлів. Місце швартування судна 
визначає черговий диспетчер порту. Швартовні операції транспортних суден 
виконуються тільки за допомогою буксирів. При швидкості вітру понад 14 м/с 
швартовні операції транспортних суден у порту ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ. 

З а с о б и  н а в і г а ц і й н о г о  о б л а д н а н н я. Підхід до порту Маріуполь і 
плавання по його акваторії забезпечуються береговими і плавучими засобами 
навігаційного обладнання. 

Райони звалища ґрунту № 952, 953, 954 і колишнього звалища ґрунту № 965 і 
966 розташовані поблизу берега в районі порту. 

Р е к о м е н д о в а н і  ш л я х и. Судна, що йдуть до порту Маріуполь і у 
зворотному напрямку, прямують рекомендованими шляхами № 30, 31, 32, 52 і 53. 

Судна на підводних крилах, що йдуть до порту Маріуполь з Керченської протоки і 
у зворотному напрямку, здійснюють плавання рекомендованим шляхом № 53, який 
призначено тільки для суден на підводних крилах. 

Підхідний канал Вугільної гавані є основним для заходу у порт Маріуполь; він 
веде через прибережну обмілину в південну 
частину Вугільної гавані. Довжина каналу 
становить 9,4 милі; ширина – 100 м. Перед 
входом до Вугільної гавані канал захищений зі 
сходу Огороджувальною дамбою. Від підхідного 
каналу Вугільної гавані відгалужується канал, 
що веде до порту Азовсталь. 

Безпосередньо на схід від підхідного каналу 
Вугільної гавані і на SE від підхідного каналу 
порту Азовсталь проходить фарватер № 55. 

Засоби навігаційного обладнання. Бровки 
підхідного каналу Вугільної гавані огород-
жуються у літній період світними буями, а 
взимку червона бровка огороджена світними 
сигароподібними буями. 

Маріупольський створ маяків, передній з 
яких установлено на розподілювальному пірсі, а 
середній і задній – на східній стороні балки Зінцева, 
веде по осі підхідного каналу Вугільної гавані. 
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За ясної погоди всі маяки створу відкриваються на підході до світного буя № 1 
західного, який виставляється на початку каналу, однак сам створ у цьому місці 
малочутливий. 

На середньому маяку Маріупольського створу встановлено лазерний створ, що 
вмикається Центром РРС на запит суден. Зв'язок з Постом здійснюється на УКХ, 
канал 9, позивний «Маріуполь-радіо-5». 

На захід від лінії створу між переднім і середнім маяками стоїть велика будівля 
елеватора, яка дещо заважає нормально користуватись створом. Якщо судно, яке 
перебуває за 4 милі від входу до Вугільної гавані, незначною мірою відхилиться на захід 
від лінії створу, то елеватор закриє середній маяк створу; при перебуванні за 2,7 милі від 
входу до Вугільної гавані і такому ж відхиленні від лінії створу елеватор закриє і задній 
маяк. Величина неосвітлюваного сектора, спричиненого елеватором, дорівнює 
приблизно 1,5°; східна межа цього сектора проходить близько до лінії створу. 

Передній маяк створу може бути іноді закритий краном, який пересувається 
молом. 

У зв'язку з цим під час плавання каналом настійно рекомендується строго 
дотримуватися його осі, керуючись не тільки створом, але й плавучим огородженням. 

Світний буй № 17, основний канал зліва, виставляється за 9 кбт на SSW від краю 
Огороджувальної дамби в місці відгалуження підхідного каналу порту Азовсталь. 

Вугільна гавань розташована в південно-західній частині порту Маріуполь. 
З SW гавань захищена західним молом, який виступає перпендикулярно до берега, а з 
SE – Огороджувальною дамбою і Східним молом. Акваторія Вугільної гавані 
поглиблена до 8,7 - 8,8 м (1992 р.). 

У північно-східній частині Вугільна гавань сполучається з Хлібною гаванню та 
аванпортом. Від Хлібної гавані вона відмежована розподілювальним пірсом. 

Ширина входу до Вугільної гавані – близько 1 кбт. 
Причальні споруди. У Вугільній гавані є дев'ять причалів (з № 9 по № 16 включно). 

Глибини біля причалів – 5,8 - 8,8 м. 
Зовнішній рейд знаходиться на схід від підхідного каналу Вугільної гавані 

порту Маріуполь. Глибини на ньому становлять 4 - 6 м. Рейд є відкритим вітрам з NE 
через S на SW; восени під впливом згінних і нагінних вітрів рівень води тут 
піддається значним коливанням. 

Аванпорт захищено двома молами: північним і південним. Північний мол 
тягнеться від східної огороджувальної дамби Ремонтного басейну у напрямку SSE. 
Південний мол є продовженням на ESE східного молу Вугільної гавані. 

Аванпорт менше за інші басейни порту Маріуполь зазнає наносів, тому 
глибини в ньому змінюються мало. На північному заході аванпорт примикає до 
Хлібної гавані. 

Середня частина акваторії аванпорту поглиблена до 8,2 м (1992 р.). 
На вході в аванпорт виставляються швартовні бочки. 
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Порт Маріуполь. Вхід до аванпорту 

Створ світних знаків балки Зінцева, встановлених біля основи східного пірса 
Хлібної гавані, веде до входу в аванпорт. 

Плавучі пірси металеві обладнано біля південно-західної сторони північного молу. 
Хлібна гавань обмежена з SW розподілювальним пірсом, а з NE – східним пірсом. 
Між основами розподілювального і східного пірсів тягнеться набережна, вздовж 

якої обладнано причали. Між причалами № 5 і 6 від берега виступає естакада. У 
північно-східному куті гавані розташовано вхід до Ремонтного басейну. 

Причальні споруди. У Хлібній гавані є вісім причалів (з № 1 по № 8 включно). 
Глибини біля причалів – 6,1 - 8,6 м. 

Ремонтний басейн обмежено східним пірсом з SW і східною огороджувальною 
дамбою з Е. Причали Ремонтного басейну розташовано вздовж набережних, які 
обмежовують басейн із заходу і півночі (глибини біля цих причалів – 2 - 5,2 м), і з 
північно-східної сторони східного пірса (глибина біля причалу – 6 м). 

Підхідний канал порту Азовсталь відгалужується від підхідного каналу 
Вугільної гавані за 1,6 милі від входу до неї; довжина каналу становить близько 5 миль, 
ширина – 100 м. 

Засоби навігаційного обладнання. Плавання підхідним каналом порту Азовсталь 
забезпечується береговими і плавучими засобами навігаційного обладнання. 

Створ світних знаків, установлених на NE від входу до басейну порту 
Азовсталь біля основи огороджувальної дамби, веде до нього по підхідному каналу. 
Створ обладнано трьома знаками. 

Гавань Шмідта, у якій обладнано морський рибний порт Маріуполь, 
розташована біля правого берега гирла річки Кальміус поблизу східної окраїни міста 
Маріуполь. У гавані побудовано кам'яну набережну, обладнану причалами; глибини 
вздовж причалів – 1 - 5 м. 

Біля північного краю набережної є ківш. Через річку Кальміус налагоджено 
човнову переправу. 

Підхідний канал гавані Шмідта відгалужується від підхідного каналу порту 
Азовсталь за 0,7 кбт на захід від південно-західного краю огороджувальної дамби; 
довжина його становить 3,3 кбт, ширина – 70 м. Зі сходу канал захищений дамбою. 

Порт Азовсталь, захищений з SE огороджувальною дамбою, розташовано 
безпосередньо на схід від гирла річки Кальміус. До порту веде підхідний канал порту 
Азовсталь. Бровки каналу літом огороджено віхами, а взимку червона бровка 
огороджена несвітними сигароподібними буями. До порту можуть заходити судна з 
осадкою до 6 м. Вхід до порту, звужений обмілинами, знаходиться між дамбами. Від 
входу до порту Азовсталь через його акваторію веде прохід, огороджений буями і 
віхами. 
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У північній частині порту обладнано водозабір, огороджений рядом надводних 
паль, і споруджено набережну, яка обмежовує його з північного сходу. Акваторія порту 
створена штучно. Порт «Азовсталь» з’єднаний з Маріупольським морським 
торговельним портом підхідним каналом, довжина якого 9 км. 

Адреса. ВАТ «Азовсталь», порт, вул. Лепорського, 1, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87500, Україна. 

Контакти і телефони: 
Генеральний директор комбінату - 227301. 
Начальник порту - 225194, 377209. 
Капітан порту - 227860, 378505. 
Диспетчер порту - 227862. 
Довідкова - 227309. 
Митниця - 225633, 225654. 
Прикордонний пункт - 226946. 
Електронна пошта - ore@azovstal.kiev.ua. 
Л о ц м а н с ь к е  з а б е з п е ч е н н я. Вхід до порту, вихід з нього і 

перешвартування здійснюються тільки під лоцманським проведенням. 
Б у к с и р н е  з а б е з п е ч е н н я. Капітан судна зобов'язаний подати заявку на 

буксири не пізніше ніж за 40 хвилин до заходу в порт та не пізніше ніж за 30 хвилин до 
відшвартування чи перешвартування. 

П р и ч а л ь н і  с п о р у д и. У порту Азовсталь є шість причалів. П'ять з них 
знаходяться на набережній у північно-східній частині порту, шостий, шлаковий, – біля 
основи Огороджувальної дамби. Глибини за 5 м від причалів, розташованих біля 
північно-східної набережної, – 4 - 6,6 м; глибини біля шлакового причалу – 2 - 4 м. 

Р а д і о з в ' я з о к. В порту цілодобово працюють УКХ радіостанції. 

Назва абонента Позивний Канал 
виклику 

Канал 
робочий Телефон 

УКХ радіостанція порту Маріуполь-радіо-1 16 65 311230 
Інспекція портонагляду Портонагляд-Азовсталь 32 32 227860 
Диспетчер порту Диспетчер-Азовсталь 32 32 227862 

П о р т о в і  п р а в и л а. Копію діючих портових правил мореплавцям слід 
отримати в адміністрації порту. 

П і д х і д  і  в і д х і д  с у д е н.  Капітан судна зобов'язаний подати капітану 
порту і диспетчеру інформацію про час підходу з наступним уточненням за 4 години до 
підходу. 

Прихід судна з-за кордону оформляється після пред'явлення інспекції 
портонагляду (ІПН) дозволу санітарно-карантинного відділу на право вільної практики. 
При оформленні прибуття капітан судна надає до ІПН загальну декларацію або 
повідомлення капітана про прихід до порту, суднову роль. Відплиття судна оформляє 
представник ІПН після закінчення навантажувально-розвантажувальних робіт і 
перевірки осадки судна. 

Р е ж и м  п л а в а н н я. Порт приймає судна з осадкою не більше 4,5 м і 
завдовжки до 200 м. Захід до порту суден, довжина яких понад 200 м, і завантаження на 
осадку більшу за оголошену узгоджуються з капітаном порту. 

П о р т о в і  з б о р и. Порт «Азовсталь» працює за тарифами портових зборів 
Маріупольського морського порту. 

Місто Маріуполь розкинулось на височині на правому березі річки Кальміус. 
Східніше порту Азовсталь знаходиться новий житловий мікрорайон, примітні 

висотні будинки якого вирізняються на фоні неба. 
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ВІД ПОРТУ МАРІУПОЛЬ ДО КРИВОЇ КОСИ північний берег Таганрозької 
затоки майже по всій довжині високий і обривистий; в кількох місцях він прорізаний 
балками. Безпосередньо на схід від порту Маріуполь берег низький і піщаний. Ця 
ділянка називається косою Ляпіна. 

Місцями від берега до затоки виступають коси, найбільшими з яких є Безіменна 
і Крива. Ці коси, так як і ділянки берега між ними, облямовані великими обмілинами. 

За 4 милі на схід від міста Маріуполь біля берега лежить острів Ляпіна. 
Біля району міста Маріуполь Ляпіне є водна станція і пірс зі шпорою, 

призначеною для швартування спортивних і невеликих рибальських суден. 
Примітними пунктами між цим районом і селищем Приморське є церква в готичному 
стилі з чотирма банями, житловий масив з 9 - 15-поверхових будинків, розташований 
між портом Азовсталь і селищем Приморське, та висока труба котельної на східному 
краю житлового масиву. 

Попередження. Між портом Маріуполь і Кривою косою в межах 3 - 7 миль від 
берега місцеві рибалки виставляють сіті. 

Селище Широкине знаходиться на східній стороні балки за 10 миль на схід від 
міста Маріуполь. Берег у районі селища обривистий. У селищі примітна водонапірна 
башта. 

У селищі Широкине є пірс на палях, придатний для швартування та стоянки 
невеликих рибальських суден. 

Маяк Широкине встановлено поблизу західної околиці селища Широкине. У 
світлий час доби маяк малопомітний через будівлі і дерева. 

Безіменна коса, довжина якої близько 1 милі, виступає на ESE від берега за 
5 миль на схід від селища Широкине. Берег на захід і схід від коси обривистий. 

Безпосередньо на захід від коси на схилах балки розкинулось селище Безіменне, 
в якому примітно водонапірну башту. За 1,8 милі на схід від селища Безіменне 
розташоване селище Самсонове. Вогні обох селищ відкриваються з 5 - 6 миль. 

Селище Безіменне вирізняється серед інших населених пунктів тим, що його 
будівлі розташовані ніби у два яруси. 

У районі селища Безіменне глибини біля берега більші, ніж на інших ділянках. 
Бухта вдається в берег за 2,2 милі на схід від Безіменної коси між Єланчицькою 

косою і розташованою за 4,5 милі на SSE від неї Кривою косою. Бухта захищена від 
північних і східних вітрів, але мілководна і доступна лише для малих суден. 

На північному березі бухти розкинулося місто Новоазовськ, вогні якого 
відкриваються з 5 - 6 миль. 

Біля берегів бухти глибини невеликі. При вході до неї слід остерігатися 
кам'янистої обмілини, яка простягається на SW від краю Кривої коси. 

Єланчицька коса лежить за 1,7 милі на схід від Безіменної коси; вона являє 
собою широкий піщаний пляж, облямований обмілиною з глибинами до 2 м, ширина 
якої близько 1 милі. Ґрунт на обмілині – мул і пісок. 

Місто Новоазовськ розташоване на берегах гирла річки Грузький Єланчик, яка 
впадає в бухту за 1,8 милі на NE від краю Єланчицької коси. Найбільш примітним у 
місті є будинок райради. У східній частині міста примітною є башта. Інша примітна 
башта є в селищі, розташованому за 1 милю на схід від міста Новоазовськ. 

Крива коса виступає від досить високого берега за 4,7 милі на ESE від 
Єланчицької коси. Коса піддається розмиванню. 

На південно-східному березі Кривої коси розташоване селище міського типу 
Сєдове, вогні якого відкриваються з 5 - 6 миль. Навпроти нього побудовано три 
причали; глибини вздовж причалів до 1,5 м. Поблизу північно-східного і південно-
західного причалів стоять водонапірні башти. 
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Берег на SW від смт Сєдове забудований двоповерховими будинками. По 
обидві сторони коси обладнано невеликі пристані. 

Світний знак Кривої коси встановлено на Кривій косі за 2,5 милі на NE від її 
краю. 
 

 
Світний знак Кривої коси 

Вогні рибного промислу, розташовані поблизу світного знака, ускладнюють 
розпізнавання його вогню. 

Групу радіолокаційних відбивачів Кривої коси встановлено в південній частині 
Кривої коси. Виявлення РЛС «Дон» з 10,2 милі. 

Віха обмілини Кривої коси південна виставляється поблизу кромки кам’янистої 
обмілини за 1 милю на S від краю Кривої коси. 

Віхи. Одна віха, яка позначає затонуле судно з глибиною над ним 3,5 м, 
виставляється за 2,2 милі на WSW від краю Кривої коси. Інша віха виставляється за 
2,5 милі на ESE від краю Кривої коси. 

Буй Кривої коси осьовий виставляється за 7,7 милі на SW від краю Кривої коси. 
Якірні місця. За гарної погоди якірна стоянка можлива з південно-східної 

сторони Кривої коси навпроти світного знака Кривої коси. 
При вітрах від NE, E і SE можна ставати на якір у бухті з північно-західної 

сторони коси. 
Користуватися цими якірними місцями можуть лише малі судна за наявності 

досвіду плавання у даному районі. 
Селище Обрив розкинулося на крутому схилі за 1,4 милі на NNE від смт 

Сєдове. За 1,1 милю на NE від селища розташоване селище Холодне. 
При підході до берега у районі селища Холодне примітно двоповерхову 

будівлю. 



 280

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПЛАВАННЯ ПО ГЕНЕРАЛЬНИХ ШЛЯХАХ 
Загальні вказівки для плавання. Плавання в Чорному морі за ясної погоди не 

викликає труднощів завдяки наявності великих глибин поблизу берегів і природних 
візуальних та радіолокаційних орієнтирів, а також засобів навігаційного обладнання. 
Хорошими орієнтирами при плаванні є: 

- у північно-західній частині Чорного моря, де берег порівняно низький, – миси 
Великий Фонтан, Сичавський, Карабуш і Аджияськ; 

- на Кримському півострові – гори Самналих, Ай-Петрі, Чатир-Даг, Чалка, Кара-
Даг і миси Херсонес, Фіолент, Айя, Сарич, Ай-Тодор, Аю-Даг і Меганом. 

При плаванні в тумані або в умовах обмеженої видимості слід вести постійне 
спостереження за судновою РЛС, систематично стежити за туманними сигналами, які 
подають звукосигнальні установки, і проводити вимір глибин в міру наближення до 
берега. 

Плавання суден в окремих районах Чорного моря здійснюється 
рекомендованими шляхами, односторонніми рекомендованими шляхами і по системах 
розподілу руху; необхідні вказівки для плавання по них наведено в посібнику «Режим 
плавання суден у водах України Чорного та Азовського морів» № 402, 2002 р. 

Правила заходу суден цивільних відомств до Севастопольського морського 
торговельного порту і Севастопольського морського рибного порту, до бухти Вузька 
(портовий пункт Чорноморське), до озера Донузлав і правила плавання на їх рейдах 
оголошено в посібнику «Режим плавання суден у водах України Чорного та Азовського 
морів»  № 402, 2002 р. 

Правила плавання для суден під криголамним проведенням у північно-
західній частині Чорного моря. При плаванні суден під криголамним проведенням, 
необхідно керуватися Правилами плавання і лоцманського проведення суден у 
північно-західній частині Чорного моря, у БДЛК і ХМК (Наказ Мінтрансу України від 
06.03.1998 р. № 69). 

Від портів Одеса, Южний та Іллічівськ до протоки Босфор. При плаванні з 
портів Одеса, Южний та Іллічівськ до точки 46°07,25' N, 31°04,60' E судна прямують по 
системі розподілу руху № 2. Далі судна йдуть курсом 204,5° до точки 45°10' N, 
30°27' Е, а потім курсом 194° до відповідної смуги системи розподілу руху, 
встановленої на підході до протоки Босфор. 

При плаванні від протоки Босфор до портів Одеса, Южний та Іллічівськ судна 
після виходу з відповідної смуги системи розподілу руху, встановленої на підході до 
протоки Босфор, спочатку прямують курсом на NNE до точки 45°10' N, 30°27' Е, звідти 
курсом 25,5° до точки М-105 (46°09,25' N, 31°07,60' Е). Далі судна йдуть по системі 
розподілу руху № 2 до портів призначення. 

Для підвищення безпеки плавання рекомендовано йти на відстані не ближче 3-х 
миль правіше від зазначених шляхів. 

На переході між вказаними пунктами хорошим орієнтиром є острів Зміїний 
(45°15' N, 30°12' Е). 

На підході до порту Одеса берег малопримітний. Орієнтиром є мис Великий 
Фонтан із встановленим на ньому маяком Одеський і примітною червоною ажурною 
баштою заввишки 40 м. На північ від цього мису серед міських будівель примітною є 
телевізійна щогла (46°27' N, 30°45' Е), висота якої 199 м. У районі мису Великий 
Фонтан не слід заходити на глибини менше 20 м. Велику небезпеку для плавання на 
підходах до порту Одеса становлять затонулі судна, місцеположення яких показано на 
картах. 



 281

 
Мис Великий Фонтан 

На підході до порту Одеса течія спрямована на 315° і має швидкість 0,4 -
0,6 вузла. 

У суворі зими стійка крига, яка ускладнює навігацію, утворюється на північ від 
лінії, що з'єднує порт Констанца з мисом Тарханкут. Найважчим у льодовому 
відношенні зазвичай є період з кінця січня до початку березня, а особливо важка 
льодова обстановка спостерігається у лютому. В зазначений період року при 
температурі повітря –4°С і нижче та швидкості вітру до 9 м/с відбувається повільне 
обмерзання суден. 

При підході до порту Одеса необхідно враховувати наявність району магнітної 
аномалії; межі району показано на картах. 

Від порту Севастополь до протоки Босфор. При плаванні від порту 
Севастополь до протоки Босфор судна йдуть системою розподілу руху № 9 і 
рекомендованими шляхами № 6 і 47. З точки М-131 (43°26' N, 31°52' E) рекомендовано 
йти курсом 232,8° до точки 41°57,5' N, 29°12,0' Е і далі до відповідної смуги системи 
розподілу руху, встановленої на підході до протоки Босфор. 

При плаванні від протоки Босфор до порту Севастополь, судна після виходу з 
відповідної смуги системи розподілу руху, встановленої на підході до протоки Босфор, 
йдуть курсом на NNE до точки 41°50,8' N, 29°20,0' Е, звідти – 146 миль курсом 52° до 
точки М-132 (43°21,5' N, 31°58,0' E). 

Далі судна йдуть спочатку одностороннім рекомендованим шляхом № 48, потім 
рекомендованим шляхом № 6, і далі по системі розподілу руху № 9 до порту. 

Для забезпечення безпеки плавання шлях рекомендовано прокладати на відстані 
3-х миль правіше від рекомендованих шляхів. 

На підході до порту Севастополь є райони, тимчасово заборонені і тимчасово 
небезпечні для плавання; район, заборонений для ловлі риби; райони, заборонені і 
тимчасово небезпечні для постановки на якір, ловлі риби придонними знаряддями 
лову, проведення підводних і днопоглиблювальних робіт, підводних вибухів і плавання 
з попущеним якір-ланцюгом; райони звалищ ґрунту і затоплення вибухових речовин. 

Примітними пунктами на підході до порту Севастополь є скеля Ласпі, що 
знаходиться за 1,2 милі на північ від мису Сарич, миси Айя і Фіолент. З ближчої 
відстані стає видно маяк Херсонеський. Слід мати на увазі, що влітку берег Кримського 
півострова нерідко оповитий серпанком і відкривається з 7 - 8 миль. 

 

 
Маяк Херсонеський 



 282

На підході до порту Севастополь за 5 - 40 миль від берега течія має напрямок 
300° - 315° і швидкість 0,5 - 0,7 вузла.  

При плаванні на підходах до порту Севастополь слід мати на увазі, що в даному 
районі рух суден інтенсивний, тому мореплавці повинні бути особливо уважними і 
строго дотримуватись вимог МПЗЗС-72. Розходження із зустрічними суднами потрібно 
здійснювати з обов'язковим використанням суднової радіолокаційної станції і згідно з 
розрахунками на маневреному планшеті. 

Від порту Севастополь до порту Одеса. При плаванні від порту Севастополь 
до порту Одеса судна прямують по системі розподілу руху № 9, потім одностороннім 
рекомендованим шляхом № 82 і далі по системі розподілу руху № 2 до порту. 

Прямуючи з порту Одеса до порту Севастополь, судна йдуть по системі 
розподілу руху № 2, далі одностороннім рекомендованим шляхом № 81, потім по 
системі розподілу руху № 9 до порту. 

При підході до порту Севастополь з NW 
примітна гора Чатир-Даг (44°44' N, 34°17' E), 
яка має вигляд шатра. З 10 миль стає видно 
маяк Херсонеський, дві труби на східному 
березі Комишевої бухти, а також собор 
(44°36,6' N, 33°31,5' Е) у місті Севастополь. 
Влітку берег у районі порту Севастополь 
зазвичай оповитий серпанком і відкривається з 
7 - 8 миль. 

Мис Тарханкут при підході до нього з 
SE відкривається у вигляді низької коси, на 
якій добре видно маяк Тарханкутський. З NW 
берег у районі мису Прибійний (45°24' N, 
32°29' Е) відкривається з 25 миль у вигляді 
синюватої смуги. 

Від порту Севастополь до порту 
Новоросійськ. При плаванні від порту 
Севастополь до порту Новоросійськ спочатку 
потрібно йти по системі розподілу руху № 9, 
потім одностороннім рекомендованим шляхом 
№ 81 по системі розподілу руху № 3, далі 
одностороннім рекомендованим шляхом № 83 
і по системі розподілу руху № 4 у порт. 

Прямуючи з порту Новоросійськ до порту Севастополь, судна спочатку йдуть по 
системі розподілу руху № 4, одностороннім рекомендованим шляхом № 84, далі по 
системі розподілу руху № 3 і одностороннім рекомендованим шляхом № 82, потім по 
системі розподілу руху № 9 до порту. 

Примітними пунктами на Кримському півострові є гори Ай-Петрі, Аю-Даг, 
Чатир-Даг, Демерджі і миси Фіолент, Ай-Тодор, а також маяк Херсонеський. При 
плаванні вздовж цього берега слід мати на увазі, що влітку він нерідко оповитий 
серпанком і відкривається з 7 - 8 миль. 

Від Керченської протоки до протоки Босфор. Прямуючи від Керченської 
протоки до точки М-117 (44°15,0′ N, 36°27,9′ Е), судна йдуть по системі розподілу руху 
№ 6 і одностороннім рекомендованим шляхом № 86. Далі слід іти курсом 180° до точки 
44°02,8′ N, 36°27,9′ Е, потім пройти 338 миль курсом 247,2° до точки 44°52,1′ N, 
29°22,1′ Е, звідки курсом на SSW до відповідної смуги системи розподілу руху, 
встановленої на підході до протоки Босфор. 

Маяк Тарханкутський 
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Прямуючи від протоки Босфор до Керченської протоки, після виходу з 
відповідної смуги системи розподілу руху, встановленої на підходах до протоки 
Босфор, судна прямують курсом на N до точки 41°52,1′ N, 29°22,1′ Е; потім слід 
пройти 342 милі курсом 67,5° до точки 44°02,8′ N, 36°32,1′ Е, звідки йти курсом 0° до 
точки М-114 (44°15,0′ N, 36°32,1′ Е). 

Далі необхідно йти одностороннім рекомендованим шляхом № 85 і по системі 
розподілу руху № 6. 

Для забезпечення безпеки плавання рекомендовано прокладати шляхи на 
відстані 3-х миль правіше від відносно зазначених у таблицях. На підході до 
Керченської протоки примітний маяк Киз-Аульський, мис Такил (44°06′ N, 36°27′ Е) і 
гора Харучу-Оба (44°06′ N, 36°24′ Е). 

Попередження. На підході до Керченської протоки слід остерігатися банки 
Анісімова з глибиною 7,6 м, банки Аксьонова (північно-західна) з найменшою 
глибиною 8,4 м, а також рифів, банок і підводних перешкод, що простягаються на схід 
від мису Такил майже до лінії Павловського створу. 

За поганої видимості, якщо немає повної впевненості щодо точного 
місцезнаходження судна, заходити до Керченської протоки не рекомендується. 
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Заходи щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища. 
«Загальні положення про порядок здійснення заходів щодо запобігання 
забрудненню навколишнього природного середовища відповідно вимог 

Міжнародної Конвенції МАРПОЛ-73/78 та інших національних і міжнародних 
документів» 

Нормативно-правова база 
1. Основними документами щодо запобігання забрудненню моря є: 
1.1. Конвенція із запобігання забрудненню скиданням відходів та інших 

матеріалів, 1972 р. 
1.2. Міжнародна конвенція із запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ-73/78). 
Основні правила Конвенції МАРПОЛ-73/78 містяться у додатках: 
- Додаток І – Правила попередження забруднення нафтою; 
- Додаток ІІ – Правила попередження забруднення шкідливими рідкими 

речовинами, що перевозяться наливом; 
- Додаток ІІІ – Правила попередження забруднення шкідливими речовинами, 

які перевозяться морем, упакованими у вантажних контейнерах, знімних танках, 
автодорожних і залізничних цистернах; 

- Додаток IV – Правила попередження забруднення стічними водами із суден; 
- Додаток V – Правила попередження забруднення сміттям із суден. 
У ст. 5 Конвенції МАРПОЛ-73/78 визначено порядок проведення контролю 

державою порту на виконання всіх вимог Додатків. 
1.3. У 1991 р. Комітетом із захисту морського навколишнього середовища 

(МЕРС) було прийнято Резолюцію МЕРС.50(31) «Керівництво по запобіганню 
занесення небажаних водних і патогенних організмів у результаті скидання із суден 
водного баласту та при опадах». Комітет МЕРС уповноважений розглядати питання, 
що стосуються запобігання забрудненням і їх контролю. 

2. Основні правові акти України з організації системи контролю із запобігання 
забрудненню навколишнього середовища. 

2.1. Кодекс торговельного мореплавства України. 
2.2. Водний кодекс України, 1995 р. 
2.3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

1991 р. 
2.4. Закон України «Про екологічну експертизу», 1995 р. 
2.5. «Про здійснення екологічного контролю у пунктах пропуску через 

державний кордон», 1995 р. 
2.6. «Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від 

забруднення і засмічення», 1996 р., тощо. 
За порушення вимог законодавства з охорони навколишнього середовища винні 

(судновласники, капітани та ін.) притягуються до кримінальної, адміністративної або 
майнової відповідальності. 

Вимоги до суден, що заходять у порти 
1. Усі судна, що заходять на зовнішній рейд і у порт, повинні бути обладнані 

ємкостями для збору всіх паливних відходів, лляльних і фекальних вод, збору сміття і 
насосами для видалення забруднених вод через суднову систему трубопроводів на 
берег. 

2. На судні кожен шпігат повинен бути герметично закритим. 
3. Капітанам всіх суден при заході в портові води необхідно організувати плом-

бування вихідних клапанів для зливу лляльних вод машинного відділення і фекальних 
вод. Про пломбування зазначених клапанів необхідно робити записи у машинному 
журналі і помістити у відповідних місцях попереджувальні таблички. 
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4. Суднам, які не мають закритої фанової системи або установок для очищення і 
знешкодження лляльних і фекальних вод, заходити у порти України заборонено. 

5. Суднова документація з питань охорони навколишнього середовища (журнал 
операцій зі стічними водами і сміттям, журнал нафтових операцій, сертифікати на 
суднове водоохоронне обладнання та ін.) повинна бути готовою для негайного 
пред'явлення в будь-який час на вимогу властей порту, Держінспекції охорони Чорного 
й Азовського морів. 

6. Судна, які прямують у порти України, на вході до Чорного моря зобов'язані 
змінювати ізольований баласт, прийнятий в інших районах Світового океану, на баласт 
вод Чорного моря, взятий у районах із глибинами 2 000 метрів, зробивши відповідний 
запис у судновому журналі. 

7. Всі судна, незалежно від відомчої приналежності і прапора, після прибуття у 
морські торговельні порти України зобов'язані підтвердити свою відповідність вимогам 
Міжнародної Конвенції МАРПОЛ-73/78, Міжнародної конвенції і громадської 
відповідальності за збитки від забруднення нафтою, 1969 р., 1984 р. чи 1992 р., 
пред'явивши капітану порту: 

- Міжнародні свідоцтва із запобігання забрудненню нафтою, стічними водами і 
сміттям; 

- документи про екологічне страхування судна; 
- сертифікати на суднове природоохоронне устаткування; 
- акти про результати типових випробувань такого устаткування; 
- журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами; 
- судновий і машинний журнали; 
- довідки, акти, квитанції про здачу або утилізацію шкідливих суднових 

речовин; 
- схеми осушувальної і фанової систем із зазначенням місць пломбування на 

запірну арматуру їх забортних випусків; 
- відбитки суднових пломбіраторів; 
- судновий план аварійних розливів нафти.  
Документи подаються за встановленою ІМО формою. Судна, які не 

відповідають Міжнародній Конвенції МАРПОЛ-73/78, портами не приймаються. 
8. Повідомлення про час прибуття судна до порту необхідно подавати у терміни, 

зазначені в обов'язкових постановах по порту. 
9. Капітан судна, яке прямує з-за кордону і має на борту небезпечні вантажі, 

повинен не пізніше ніж за 48 годин до підходу до місця зустрічі лоцманів, повідомити 
на адресу капітана порту і СКВ додатково до основної інформації: 

- найменування вантажу і його властивості; 
- клас; 
- кількість; 
- місцерозташування на судні.  
10. Одночасно з інформацією про підхід, не пізніше ніж за добу, капітанам суден 

необхідно подати через службу Інспекції державного портового нагляду заявку на 
прийняття із судна вод з домішками нафти, стічних вод і сухого сміття. 

Примітка. Більша частина узбережжя вод України Чорного моря й акваторії 
портів розташовані в курортних зонах, що вимагає особливої відповідальності за 
дотримання заходів щодо запобігання забрудненню моря і навколишнього природного 
середовища відповідно вимог МАРПОЛ-73/78 і законодавства України. 

Вимоги до суден, що стоять біля причалів 
1. У межах портових вод діють вимоги Конвенції МАРПОЛ-73/78 для особливих 

районів, а також вимоги законодавства України щодо охорони навколишнього 
середовища. 
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2. Розпорядження адміністрації порту й органів державного екологічного 
контролю щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища є обов'язковими 
для всіх суден незалежно від їх відомчої приналежності і прапора. 

Адміністрація всіх суден у кожному необхідному випадку повинна всіляко 
сприяти органам держінспекцій з охорони Чорного й Азовського морів та ДПН у 
розслідуванні порушень природоохоронного законодавства та інспектуванні власних 
суден. 

Відмова адміністрації судна від вищезгаданого співробітництва є підставою для 
прийняття капітаном порту рішення про відмову видачі дозволу на вихід судна з порту 
до закінчення розслідування або отримання гарантії відшкодування заподіяних в 
результаті порушення природоохоронного законодавства збитків. 

3. За розлив нафти і сумішей, що містять нафтопродукти, а також інших 
речовин, шкідливих для здоров'я людей чи живих ресурсів моря, на винних 
накладається стягнення і/або пред'являється позов та вживаються інші заходи впливу 
згідно з чинним законодавством України. Одночасно з винних стягується плата 
відповідно затвердженого тарифу за роботу спецплавзасобів, інших механізмів та 
устаткування, які були задіяні у ліквідації розливу шкідливих речовин. 

4. У випадку розлиття нафтопродуктів чи забруднення нафтопродуктами, 
лляльними чи баластними водами акваторії порту, а також при виявленні забруднення 
акваторії порту, адміністрація судна або підприємства повинна негайно сповістити про 
це чергового капітана порту й ІДПН якнайшвидше (радіотелефоном, нарочним) згідно 
зі статтями 3 і 4 Протоколу 1 МАРПОЛ-73/78, вжити термінових заходів по 
припиненню подальшого розливу, викликати через диспетчера порту сміттєзбиральник 
і стежити за напрямком руху поля забруднення. 

У випадку розлиття нафти на палубі судна або за бортом усі вантажні і 
бункерувальні операції повинні бути негайно припинені, оголошено загальну суднову 
тривогу, підготовлено до дії всі протипожежні засоби, розпочато збирання розлитої 
нафти з палуби екіпажем судна. Адміністрація судна зобов'язана терміново повідомити 
про це диспетчеру та ІДПН. 

Для збирання нафти на всій акваторії порту викликається нафтозбиральник. 
Вантажні операції чи бункерування можуть бути поновлені після отримання на це 
дозволу пожежної охорони і ІДПН. 

5. Всі судна у порту і на рейді, підприємства, організації й установи, розташовані 
у порту, зобов'язані погоджувати з керівництвом порту всі заходи, пов'язані з 
питаннями охорони навколишнього середовища на території та акваторії порту. 

6. Всім суднам, іншим плавучим засобам в період їх перебування в акваторії і на 
рейді порту, а також підприємствам і організаціям, розташованим на його території або 
такі, що здійснюють скиди в його акваторії, заборонено скидати у воду речовини, 
шкідливі для здоров'я людей або живих ресурсів моря, зокрема: 

- нафту, нафтопродукти, нафтозалишки, а також суміші, що містять їх у будь-
якій консистенції, в тому числі очищені в суднових пристроях; баластні води з 
паливно-баластових і нафтових танків; чистий баласт (крім річки Дунай, де суднам 
дозволено скидати чистий баласт); 

- хімічну сировину і продукти хімічного виробництва після прибирання і миття 
палуб, вантажних трюмів і танків; 

- неочищені стоки, а також стічні води після фізико-хімічної обробки в судновій 
установці. Суднова фанова система переводиться на накопичувальні ємкості, забортні 
клапани яких пломбуються представниками порту; 

- будь-які інші стоки, якщо при цьому змінюються колір, запах, прозорість води 
або їх скидання призводить до появи видимих плаваючих часток; 
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- сміття або харчові відходи, залишки будь-яких вантажів і сепарації, які 
використовувалися при їх перевезенні. 

Для запобігання забрудненню акваторії порту адміністрація судна зобов'язана: 
- під місцями з'єднання шлангів, повітряними трубками встановити піддони і 

забезпечити надійний контроль за ними; 
- всі операції із запобігання забрудненню реєструвати у журналі нафтових 

операцій і судновому журналі; 
- суднові роботи (оббивання і фарбування корпусу, миття палуб, трюмів та 

інших частин судна) і ремонтні роботи виконувати з обов'язковим дотриманням 
заходів, що виключають забруднення акваторії порту і після узгодження з 
Держінспекцією з охорони Чорного й Азовського морів та ІДПН. 

7. Всім суднам заборонено використовувати для очищення акваторій препарати, 
що опускають нафту на дно чи розчиняють її у воді. 

8. На всіх суднах, що стоять біля причалу порту, опломбування всіх клапанів, 
через які можливе скидання шкідливих речовин, здійснюється тільки відповідальним 
представником порту з оплатою за встановленими тарифами. 

9. При аварійних розливах нафти судно, що потрапило в нафтове поле, не 
повинно починати рух до спеціального дозволу керівника по збиранню 
нафтопродуктів. 

10. Суднам і всім плавзасобам заборонено перетинати забруднену акваторію. 
При проходженні поблизу району, де збирається нафта, необхідно знизити хід до 
мінімального. 

11. Збирання, вивезення забруднених нафтою і господарсько-фекальних вод з 
усіх суден здійснюється портом за заявками суден з оплатою за встановленими 
тарифами. 

12. Відкачувати за борт ізольований баласт на акваторії порту можна тільки 
після проведення його лабораторного аналізу на вміст нафтопродуктів, заліза і 
зважених речовин та отримання дозволу Державної інспекції охорони Чорного й 
Азовського морів на відкачування. Відкачування здійснюється з використанням 
спеціально призначених для цього суднових трубопроводів і насосів під наглядом 
представника Інспекції державного портового нагляду. 

13. Всім суднам заборонено самостійно вивозити і звалювати сміття, виробничі і 
побутові відходи на території порту. Вивезення сміття і харчових відходів за заявками 
суден здійснюється у поліетиленових мішках (контейнерах) на спеціальну площадку 
силами і засобами порту не рідше одного разу на дві доби. Надані послуги оплачуються 
судновласником за тарифними ставками порту. Поліетиленові мішки (контейнери) 
доставляються портом на судна за заявками через агентуючі організації. Сміття і 
харчові відходи на суднах повинні збиратися окремо в поліетиленові мішки 
(контейнери). 

Порт забезпечує приймання на утилізацію лляльних, господарсько-побутових і 
стічних вод та сміття. 

На суднах необхідно періодично попереджати екіпаж і пасажирів про 
недопустимість забруднення, засмічення моря і причалів порту шкідливими 
речовинами і сміттям, а також про їхню за це відповідальність. 

14. Всі судна на період стоянки у порту зобов'язані підключатися до берегового 
джерела електроенергії з оплатою за встановленими тарифами. При цьому робота 
дизель-генератора і котла повинна бути припиненою. 

Заявка на підключення подається в електрогосподарство порту по телефону. 
15. У випадку неможливості підключення з технічних причин із судна стягується 

збір відповідно встановлених тарифів за викиди шкідливих речовин під час роботи 
суднових дизель-генераторів і котлів у період стоянки біля причалів порту. 
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16. Для забезпечення безпеки і запобігання забрудненню моря для танкерів, що 
прибувають у порти України, вводяться місцеві портові правила. 

17. Власники суден і керівники підприємств, що допустили в портах порушення 
у сфері охорони довкілля, відшкодовують збитки за забруднення водного середовища й 
атмосферного повітря, всі витрати порту з ліквідації забруднення і його наслідків за 
встановленими тарифами, а також витрати порту на оренду задіяного устаткування, 
плавзасобів і персоналу інших підприємств. 

18. Заборонено забруднювати атмосферу шляхом викидів густого диму й 
отруйних газів. 

19. Заборонено скидати з причалів і суден у воду або на лід сміття чи сніг. 
20. Заборонено всім суднам, що стоять у порту, проводити роботи з очищення 

підводної частини корпусу. 
21. Заборонено під час стоянки суден у порту користуватися судновим 

інсенератором для спалювання відходів. Топки інсенераторів пломбуються 
представником порту. 

22. Перед виходом судна в рейс всі відходи, що накопичилися на судні під час 
стоянки, здаються порту. Без пред'явлення довідки про їх здачу відхід судну не 
оформляється. 

23. Підприємства, організації, розміщені на території порту, які є самостійними 
юридичними особами, несуть повну відповідальність за стан акваторії порту, що межує 
з орендованими ними причалами. 

Вимоги до суден, що здійснюють навантажувально-розвантажувальні операції в 
порту 

1. На додаток до вимог до суден, що стоять біля причалів, судна, які здійснюють 
навантажувально-розвантажувальні операції, повинні дотримуватися таких вимог: 

- вантажні операції на газовозі можуть бути розпочаті тільки після перевірки 
судна за спеціальним актом; 

- вантажні роботи на газовозі заборонено при переміщенні судна більше як на 
2 метри уздовж причалу або від нього; 

- на борту суден-газовозів під іноземним прапором, які стоять під вантажними 
операціями, упродовж всього процесу навантаження/вивантаження повинен перебувати 
представник насосної станції, який знає англійську мову. 

2. Навантажувально-розвантажувальні роботи з різними пиломісткими 
вантажами (вугілля, ямайські боксити) при вітрі швидкістю 8 м/сек і більше – 
здійснювати заборонено. 

3. Інші навантажувально-розвантажувальні роботи у порту припиняються при 
вітрі зі швидкістю 16 м/сек і більше. 

4. Вантажні операції у портах регламентовані керівними документами 
Міністерства транспорту України, Зводом звичаїв порту, Кодексом безпечного 
завантаження і розвантаження навалювальних суден. 

5. За несприятливих погодних умов бункерувальні операції на рейді 
здійснюються з дозволу капітана порту і взаємної згоди капітанів бункеруючого і 
бункерованого суден. 

6. На час бункерувальних операцій необхідно заглушити всі шпігати, через які 
пролита на судні нафта може витекти за борт. 

7. Підготувати пост з ліквідації розливу, матеріали, що мають властивість легко 
вбирати рідину, совки і відра на випадок витікання нафти на палубу судна. 

8. Всі бункерувальні операції і навантажувально-розвантажувальні роботи з 
нафтопродуктами повинні проводитися відповідно «Правил пожежної безпеки при 
бункеруванні рідким паливом», «Інструкції з проведення бункерувальних операцій 
суден паливом, мастилами і навантажувально-розвантажувальних робіт з 
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нафтопродуктами» 1996 р. і нормативно-технічної документації з охорони 
навколишнього середовища, яка діє на території України. 

9. Адміністрація танкера, що прибув до порту для розвантаження або в процесі 
вантажних операцій, зобов'язана не пізніше ніж протягом 1 години інформувати ІДПН 
про майбутні шлангування, перешлангування, розшлангування. 

10. Відповідальність за забезпечення екологічної безпеки, запобігання і 
ліквідацію розливів нафти при розвантаженні танкера несуть судновласники 
(одержувачі) вантажу. 

Всі операції з розвантаження танкера здійснюються при достатньому освітленні 
і за узгодженням з адміністрацією порту, ІДПН і Держінспецією з охорони Чорного й 
Азовського морів. 

Повідомлення із суден 
1. Всі судна зобов'язані повідомляти про інциденти, що призвели до скидання 

небезпечних вантажів, шкідливих речовин і/чи забруднювачів моря, прийнятих ІМО 
Резолюцією А.648(16) «Загальні принципи суднових повідомлень». 

2. Судна зобов'язані повідомляти про випадки недотримання вимог, нещасні 
випадки і небезпечні ситуації, їх розслідування й аналіз з метою вдосконалювання 
заходів безпеки і попередження забруднення (п. 9.1 МКУБ). 

3. Інформування ІДПН про вияв забруднення вод здійснюється через чергові 
оперативні чи диспетчерські служби взаємодіючих підрозділів, організацій і відомств 
проводовими і радіотехнічними засобами зв'язку відповідно затвердженої 
Мінекобезпеки України КНД.31.0.012-94 «Інструкції про порядок передачі повідомлень 
про забруднення моря». 

4. При отриманні повідомлення про розлив нафтопродуктів начальник зміни 
ІДПН направляє патрульний катер і чергового капітана ІДПН в район розливу 
нафтопродуктів для уточнення відомостей про розлив: розміри (площу), кольоровість, 
джерело або район забруднення, напрямок руху плями. 

Про отримані повідомлення і відомості начальник зміни ІДПН доповідає: 
- капітану порту; 
- диспетчеру порту; 
- диспетчеру портофлоту і нафторайону; 
- Держінспекції з охорони Чорного моря; 
- Державному морському рятувально-координаційному центру; 
- Держінспекції з охорони Азовського моря. 
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 ТАБЛИЦЯ ВІДСТАНЕЙ 
між основними пунктами Чорного моря (у милях) 

Євпаторія 

136 Іллічівськ 

217 327 Керч 

176 84 365 Миколаїв 

144 17 335 72 Одеса 

137 48 326 42 36 Очаків 

36 150 189 196 158 158 Севастополь 

150 266 83 301 274 269 122 Феодосія 

185 93 374 63 81 51 205 310 Херсон 

84 199 132 236 207 202 55 67 245 Ялта 
 
 
 

ТАБЛИЦЯ ВІДСТАНЕЙ 
між основними пунктами Азовського моря (у милях) 

Акманайський рейд 

171 Беґлицька коса 

121 53 Білосарайська коса 

101 92 39 Бердянськ 

60 173 124 97 Генічеськ 

136 48 14 56 138 Маріуполь 

68 155 105 95 106 118 Керч 
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Алфавітний покажчик 
 
 

А 
 
Ай-Тодор, мис 21, 167, 174, 175, 177, 180, 265, 267 
Алушта, портовий пункт 21, 182 
Анапа, портовий пункт 26 
Алушта, місто 26, 167, 181, 182 
Ай-Фока, мис 14, 183, 184 
Аджияськ, мис 41, 83, 90, 92, 95, 265 
Алібей, озеро 52  
Андросівський, мол (Одеський порт) 80 
Арбузна, набережна (Одеський порт) 80 
Аджалицький, лиман 86, 87, 88, 92, 93 
Андрієво-Зорине, портовий пункт 95, 97 
Аджигольська, коса 98, 104, 105, 127, 128, 129 
Аджигольське, коліно каналу 99, 103 
Аджигольський, створ маяків 129 
Аджигольської коси, створ світних знаків 104 
Альма, річка 155 
Анісімова, банка 167, 193, 194, 268 
Ай-Петрі, гора 167, 171, 173, 174, 265, 267 
Айя, мис 167, 168, 170, 171, 265, 266 
Аю-Даг, мис 167, 168, 180, 181, 265 
Алупка, місто 171, 173, 174 
Ай-Тодорський, маяк 175 
Алупка, портовий пункт 176 
Ай-Ілля-Сирим-гора 180 
Аю-Даг, гора 180, 181, 265, 267 
Авунда, річка 180 
Алушта, світний знак 182 
Алчак-Кая, мис 183, 184, 185 
Алчак, пагорб 184 
Анісімова банка, несвітний буй 194 
Арабатська Стрілка, коса 195, 198, 201, 204, 207, 233, 

236, 237, 238, 241 
Арабатська, затока 195, 196, 197, 233, 236, 237 
Ачуєво, селище 206 
Ахтарський, лиман 206 
Ахіллеон, мис 209, 210, 227 
Аксьонова, банка 211, 268 
Акманайський, рейд 236, 237 
Арабатська, банка 237 
Акманайський, радіолокаційний відбивач 237 
Азовське, селище 241, 242 
Азовсталь, канал 257 
Азовсталь, порт 259, 260, 261, 262 
Аванпорт (порт Маріуполь) 260 
Азовсталь порту, підхідний канал 261 
 
 

Б 
 
Босфор, протока 265, 266, 267 
Баба, мис 13, 16  
Березанський, лиман 13, 16, 41, 83, 90, 92, 95, 96, 97, 

103 
Березань, острів 16, 92, 95, 98, 100 
Бургаська, затока 13, 15, 16 
Батумі, порт 17 
Бузько-Дніпровсько-Лиманський, канал 19, 83, 92, 95, 

97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 109, 111, 
115, 116, 120, 128 

Бельбек, річка 20, 131, 156, 157 
Балаклавська, бухта 20, 131, 158, 170 
Білгород-Дністровський, порт 22, 28, 59, 60, 61, 62, 

64 

Бердянськ, порт 28, 197, 198, 203, 204, 206, 207, 233, 
244, 245, 246, 247, 248, 251  

Балаклавський судноремонтний завод “Металіст” 29  
Бзиб, річка 14 
Бурнас, мис 14, 52, 53, 58 
Будаки, світний знак 14 
Бакaльська, коса 14, 136, 141, 142 
Бистрого гирла, група радіолокаційних відбивачів 40 
Будацький, лиман 52, 53, 58 
Бурнас, озеро 52, 53, 58 
Білгород-Дністровський, місто 52, 61 
Будаки, маяк 58, 63 
Бугаз, коса 58, 59, 60, 61, 63 
Бугаз, портовий пункт 59, 61 
Білгородське, гирло 63  
Березань, маяк 92 
Березанський, світний буй осьовий 92, 95 
Бейкуський, лиман 96 
Березанського лиману, вхідний канал 97 
Березанського лиману, фарватер 97 
Бубликова, мис 98 
Березансько-Очаківське, коліно каналу 99, 100, 101 
Березансько-Очаківського коліна, створ маяків 100 
Балабанівська, коса 107 
Балабанівського кар’єру, підхідний канал 115 
Балабанівського кар’єру, створ знаків 115 
Бакай, середній рукав річки Дніпро 129 
Білогрудий, острів 129 
Бабин, острів 132 
Білі Кучугури, коса 133, 134 
Білі Кучугури, світний знак 134 
Бакальська, банка 135, 142 
Бакальська, бухта 136, 141, 142 
Бакальське, озеро 142 
Бакальський, світний знак 142 
Берегове, селище 150, 155, 172, 173 
Бабуган-Яйла, хребет 167 
Балаклавський, мис 170 
Балаклавський, створ світних знаків 170 
Балаклавський, світний знак 170 
Балаклавська, мірна лінія 170 
Байдарські Ворота, перевал 171 
Ботанічне, селище 180 
Башений, мис 180, 181, 183 
Болгатор, гора 180, 181 
Білі Камені, скелі 180 
Башений, світний знак 183 
Башпармак (Зуб або Палець) 184 
Біюк-Янишар, хребет 186 
Бердянська, коса 195, 207, 238, 244, 245, 248, 249 
Бирючий Острів, коса 195, 238, 239 
Бердянська, затока 195, 196, 197, 243, 244, 248 
Білосарайська, затока 195, 249 
Білосарайська, коса 195, 207, 238, 249, 250  
Бердянськ, місто 198, 238, 244, 245, 248, 249, 250 
Білий, мис 209, 221, 222, 224, 227 
Бурунське, коліно 211, 212, 224 
Бурунський, створ маяків 212, 219, 228 
Борзовський, буй осьовий 213  
Борзовка, мис 213, 229, 232 
Булганак, бухта 233, 234 
Богатубе, мис 234, 235 
Бирючий, маяк 239 
Бирючоострівська група радіолокаційних 

відбивачів 239  
Ботієве, селище 242 
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Бердянськ, гавань 244, 246, 247 
Бердянський Верхній, маяк 248 
Бердянський Нижній, маяк 249 
Бердянська, група радіолокаційних відбивачів 249  
Бердянський, лиман 250 
Берда, річка 250 
Білосарайський, маяк 250 
Білосарайська Коса, селище 250 
Білосарайська, група радіолокаційних відбивачів 250 
Безіменна, коса 251, 263 
Безіменне, селище 263 
 
 

В 
 
Великий Фонтан, мис 41, 66, 70, 77, 78, 265 
Волчек, селище 53, 56 
Вилкове, річковий вантажний район 53, 54 
Воронцовський, маяк 75, 79 
Військовий, мол (Одеський порт) 80, 84 
Воронцовського маяка, створ 84 
Внутрішній, канал порту Южний 88 
Вікторівка, селище 97, 103 
Василівка, селище 97 
Волова, балка 98 
Волоська, коса 98, 107, 109 
Вільховий Дніпро, рукав річки Дніпро 98, 124, 129, 

130 
Вікторівське, коліно каналу 99, 103 
Вікторівський, створ маяків 103  
Вaрварівський, міст 120, 121, 123 
Велика Корениха, район м. Миколаїв 121 
Варварівка, адміністративній район м. Миколаїв 123 
Вербки, острови 127 
Вербчанський, створ світних знаків 129 
Великий Потьомкін, острів 130 
Великий, острів 134 
Вузька, бухта 142, 144, 145, 146, 265  
Вузька бухти, створ світних знаків 146 
Вузька бухти, світний знак 146 
Вітине, селище 150 
Вітине, світний знак 150 
Водоспадна, річка 176 
Ворон, річка 183 
Веселе, селище 183 
Волго-Донський, канал 195 
Волга, річка 195 
Вугільний, причал (порт Комиш-Бурун) 220 
Войкова імені, селище 228 
Валок, селище 237 
Волок, радіолокаційний відбивач 237 
Великий Утлюк, річка 238 
Великий Дзендзик, півострів 248, 249 
Вугільна, гавань (порт Маріуполь) 251, 252, 257, 258, 

259, 260 
Вугільної гавані, підхідний канал 259, 261 
 
 

Г 
 
Генічеськ, порт 28, 197, 203, 204, 233, 236, 237, 239, 

240, 241 
Георгіївське, гирло 39 
Григорівський, маяк 87 
Геройське, селище 97, 127, 128 
Галицинове, селище 98 
Геройськ, портовий пункт 127 
Геройський, створ знаків 127, 128 
Гола Пристань, селище 129, 130 
Глибока, коса 136 

Гіркий Кут (Хорлівський), 
півострів 136, 137, 140, 141 

Голландія, бухта 161, 162, 163 
Голландія бухти, світний буй 162  
Голландія бухти, створ світних знаків 163 
Георгіївська, скеля 170 
Георгіївський, монастир 170 
Георгія, мис 170 
Голуба Затока, селище 173 
Гаспра, смт 174 
Гурзуф, портовий пункт 176 
Гурзуф, селище 180 
Горіла, гора 209 
Генуезький, мол 224, 226, 228 
Генуезький, світний знак 228 
Генічеська Гірка, селище 237 
Генічеськ, місто 238, 240, 241 
Генічеський, канал 239, 240, 241 
Генічеський, рейд 239, 240, 241 
Генічеський, створ світних знаків 240, 241 
Генічеськ, морський рибний порт 240 
Генічеський, маяк 241 
Грузький Єланчик, річка 263 
 
 

Д 
 
Далекі Комиші, світний знак 192 
Десантників, набережна 189 
Дооб, мис 16 
Дунай, річка 14, 16, 17, 39, 40, 41, 53, 54 
Джарилгацька, коса 16, 135, 136 
Дніпровський, лиман 13, 15, 16, 58, 93, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 103, 127, 128, 129, 130, 132 
Дніпро-Бузький, морський порт 28, 107, 109 
Дністровський, лиман 13, 14, 15, 41, 42, 52, 58, 59, 60, 

61, 65 
Дніпро, річка 13, 14, 86, 95, 97, 98, 124, 129, 130 
Дністер, річка 14, 52 
Донузлав, озеро 14, 131, 147, 148, 149, 265 
Джарилгацька, затока 14, 135, 137, 140 
Дністровсько-Цареградське, гирло 41, 52, 58, 59, 60, 

61, 63, 65 
Дністровська, банка 41, 52, 60 
Дунай, дельта річки 41, 52  
Дністровсько-Лиманський, канал 60, 61 
Дністровсько-Цареградський, маяк 60, 61 
Дністровсько-Цареградський, створ світних знаків 61 
Дністровський, підхідний канал 63  
Дамбовий, штучний острів 66, 71 
Доковий, пірс (Одеський порт) 80  
Дофінівський, мис 84, 87, 93 
Дмитрівка, селище 98, 103 
Дніпровське, селище 98, 104 
Дніпровсько-Лиманське, коліно каналу 99, 104 
Дніпро-Лиманський, створ маяків 100, 103 
Дніпро-Бузького гідровузла, гавань 102 
Дніпро-Бузький, лиман 102 
Дніпро-Бузького порту, підхідний канал 108 
Дніпро-Бузького порту, створ світних знаків 108 
Дніпро-Бузький, зворотний створ світних знаків 109 
Дніпро-Бузького порту, ківш 109 
Довгий, острів 132, 134, 135 
Джарилгач, острів 135, 136, 137 
Джарилгацький, маяк 136  
Джарилгацького мису, світний буй південний 136 
Джарилгацький, мис 136, 140, 141 
Дурилова, коса 136 
Домузгла, півострів 136 
Донузлавська, мірна лінія 147 
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Донузлавський, світний буй осьовий 148 
Донузлав озера, вхідний канал 148 
Донузлавський, вхідний створ маяків 149 
Дюрмен, гора 167, 193 
Діва, скеля 173 
Демерджі, гора 182, 267 
Демерджі, річка 182 
Двоякірна, бухта 185, 186 
Давидівка, селище 238  
Дон, річка 198, 205 
Довга, коса 207 
Динська, затока 213 
Дзензик, мис 243 
 
 

Е 
 
Еспіє, затока 16  
Ереглі, бухта 15 
 
 

Є 
 
Єміне, мис 16 
Євпаторійський, морський торговельний порт 16, 20, 

26, 27, 28, 131, 142, 149, 150, 151 
Євпаторійський, маяк 14, 150 
Єгипетська Стрілка, коса 134  
Єлійський, січний створ світних знаків 149 
Євпаторійський, мис 150, 151 
Євпаторійська, бухта 150, 151 
Євпаторія, місто 150, 154 
Євпаторійський, риф 150 
Євпаторійський, рейд 151 
Єйський, лиман 195 
Єні-Кале, коліно 204, 209, 211, 212, 213, 219, 220, 224, 

227 
Єні-Кале, мис 209, 213, 218, 229, 230, 231 
Єні-Кале, маяк 209, 210, 231  
Єні-Кале, обмілина 213, 229  
Єланчицька, коса 251, 263 
Єйський, морський порт  251 
 
 

Ж 
 
Жебріянська, бухта 42, 52, 53,  54 
Жебріянський, лиман 53 
Жебріянська, група радіолокаційних відбивачів 56 
 
 

З 
 
Зінцева балки, створ світних знаків 261  
Зінцева, балка 259 
Західна, гавань (порт Маріуполь) 251 
Західний, басейн (порт Бердянськ) 244, 246, 247  
Заводське, селище 236 
Золоте, селище 235 
Зюк, мис 233, 234 
Західний, мол (Керченська бухта) 221 
Завітне, селище 218 
Зміїний, острів 16, 21, 26, 39, 40, 41, 265 
Залізний Порт, селище 14, 93, 135  
Зміїний, маяк 39, 40 
Затока, селище 52, 65 
З’єднувальний, канал порту Усть-Дунайськ 56  
Західна, дамба (порт Іллічівськ) 66 
Заводська, гавань (Одеський порт) 80, 81 
Заводський, хвилелом (Одеський порт) 80, 81 

Західна Березанська, коса 83, 95, 96, 97 
Збуріївське, гирло 129 
Збуріївський Кут, затока 129 
Забич, острів 130 
Залізний Порт, вогонь 135 
Західна, коса 143, 144 
Західний, мол (порт Севастополь) 157, 165 
Західний, мис 166 
Золотий Пляж, портовий пункт 176 
Захисний, мол (порт Феодосія) 189, 190, 191 
Західної набережної, світний знак 

(порт Феодосія) 190 
Золотого Пляжу, пірс 192 
Зміїний, мис 197, 221, 229, 246 
Зеленського, гора 209 
Залізний Ріг, мис 211 
 
 

І 
 
Індже, мис 16 
Іллічівськ, порт 19, 26, 28, 65, 68, 71, 265 
Ізмаїльський, порт 28 
Іллічівський, морський рибний порт 29, 101 
Інгурі, річка 14 
Іллічівськ, місто 41, 42, 52, 66 
Ізмаїл, порт 54 
Ізмаїл, місто 54 
Іванівка, селище 98, 134 
Іллічівський, підхідний світний буй осьовий 68 
Іллічівський, маяк 70 
Іллічівський, світний буй 70 
Інгул, річка 116, 121, 123 
Інгульський, міст 123 
Ісайчева, світний знак 142 
Інкерманьска, ущелина 161 
Інженерна, бухта 161 
Інкерманський, створ маяків 161, 162, 164 
Інституту біології південних морів, ківш 163 
Іоанна, мис 174, 175, 176, 179, 180 
Індек-Даг, скеля 182  
Іллі, мис 185, 186, 187, 188, 192 
Іван-Баба, острів 187 
Іллінський, маяк 188 
Іллі мису, світний буй 188 
Ігорівка, селище 242 
 
 

К 
 
Каліакра, мис 16, 25 
Кефкен, острівець 16 
Каркінітська, затока 15, 16, 25, 131, 135, 136, 141, 146, 
147 
Кримський, півострів 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 

157, 167, 168, 169, 172, 174, 176, 181, 237, 266, 
267 

Керченська, протока16, 25, 27, 167, 193, 194, 195, 196, 
197, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 
213, 218, 219, 221, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 
231, 232, 233, 236, 258, 267, 268 

Кобулеті, місто  17 
Караджинська, бухта 19, 142, 146 147 
Кримські, гори 14, 20, 21, 167, 171, 185, 192 
Керч-Туапсинський, район 21  
Керч, порт 28, 197, 198, 203, 204, 206, 207, 221 222, 

223, 224, 225, 226, 227, 228, 251  
Комиш-Бурун, порт 28, 197, 212, 219, 220 
Керченський, рибний порт 29, 187, 221, 222, 223, 224, 

240 
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Кілійське, гирло 39  
Керемпе, мис 13 
Кара-Даг, гора 14, 167, 185, 186, 265 
Керченський, півострів 15, 167, 195, 209 
Каламітська, затока 15, 131, 147, 150, 151, 154, 155 
Кубанський, острів 40 
Карабуш, мис 41, 83, 90, 91, 92, 265 
Катранський, вогонь 53, 56 
Курортне, селище 53 
Кілійське, гирло 53 
Кілія, портовий пункт 53, 54 
Кілія, місто 54 
Кілія, портовий пункт, вантажний причал 57 
Карантинний, мол Одеського порту 72, 74, 77, 79 
Карантинна, гавань (Одеський порт) 72, 79 
Каботажна, гавань (Одеський порт) 72, 80 
Котовське, селище 84 
Карабуш, маяк 92 
Кінбурська, коса 92, 95, 97, 100, 101, 103, 132, 133, 

134  
Куцуруб, селище 98, 102 
Крива, коса 98, 107, 112, 115, 251, 263, 264 
Каталине, селище 98, 107, 112 
Козирка, селище 98, 111, 112 
Кисляківсько-Лупарівське, коліно каналу 99, 105 
Каталине, коліно каналу 99, 107 
Козирське, коліно каналу 99, 111 
Костянтинівське, коліно каналу 99, 115  
Кінбурнський, світний знак 100, 103 
Каталине, створ світних знаків 107 
Козирський, створ маяків 111 
Костянтинівський, маяк 115, 116, 120 
Костянстинівський, створ світних знаків 115 
Корениський, навігаційний світний знак 116, 121 
Каботажний, мол порту Миколаїв 117, 120 
Корениський, створ несвітних знаків 121 
Кілен, бухта 161 
Костянтинівський, вихідний створ маяків 162 
Карантинний, світний буй 164 
Карантинна, мірна лінія 164 
Круглої бухти, світний знак 165 
Комишева бухта, створ маяків 165 
Козача, бухта, створ світних знаків 166 
Корабель-Камінь, скеля 167, 193 
Киз-Аул, мис 167, 193, 194 
Кончецька, гора 167, 193 
Кая-Баш, мис 168 
Кая-Баш, знак 170 
Кікінейз, мис 172, 173 
Костянтинівський, равелін 161, 162 
Костянтинівський, мис 159, 162, 163 
Кошова, річка 124, 130 
Капустинський, створ знаків 127 
Касперівський, створ світних знаків 129 
Кизим, мис 129 
Конка, рукав річки Дніпро 129 
Карантинний, острів 130 
Круглий, острів 132, 134 
Кінський, острів 134 
Круглоозерка, селище  135 
Каржинська, затока 136 
Каланчацька, затока 136 
Картказак, мис 136 
Кумбатин, мис 140 
Кумбатин, світний знак 140 
Каланчацька, обмілина 140, 141 
Каланчак, острів 140 
Кинчак, бухточка 146 
Кача, річка 147, 156, 157, 158  
Кизил-Яр, озеро 150 

Карантинний, мис 152, 153, 154, 221, 228, 229 
Карантинний, знак 153  
Карантинний мису, світний буй 153 
Кача, селище 155, 156 
Карантинна, бухта 157, 163, 164 
Кругла, бухта 157, 164, 165 
Комишева, бухта 157, 164, 165, 166, 267 
Козача, бухта 157, 158, 164, 165, 166 
Кішка, гора 173 
Комиш-Бурунська, коса 219, 220 
Кореїз, селище 174 
Кастрополь, портовий пункт 175 
Кастель, гора 180, 181 
Кипарисне, селище 181 
Кутлах, ущелина 183, 184 
Коктебель, бухта 185, 186 
Кучук-Узень, струмок 185, 186 
Курортне, селище міського типу 186 
Карадазький, державний заповідник 186 
Коктебель, селище міського типу 186 
Кам’яна, скеля 186 
Киїк-Аталама, мис 186, 187 
Киїк-Атлама, маяк 187 
Кояське, озеро 193 
Киз-Аульський, маяк 193, 268 
Корабель-Камінь, несвітний буй 193 
Киз-Аульська, банка 194 
Киз-Аульська банка, буй 194 
Казантипська, затока 195, 197, 233, 235, 236 
Комиш-Бурунська, бухта 195, 209, 211, 212, 218, 219, 

220, 221 
Керченська, бухта 195, 209, 218, 221, 224, 228, 229  
Керч-Єне-Кале, канал197, 209, 211, 212, 213, 218, 219, 

224, 225, 228, 229, 231, 232, 246 
Керченський, підхідний канал 197, 221, 223, 227, 228 
Кубань, річка 198, 205 
Краснодар, місто 198 
Керч, місто 198, 218, 221, 228 
Комиш-Бурунський, маяк 211, 212 
Комиш-Бурун, мис 212, 219 
Комиш-Бурунський, створ маяків 212 
Комиш-Бурун, селище 218, 219, 220  
Керченський, перевантажувальний рейд 221 
Керченського морського заводу “Фрегат”, канал 228 
Капкани, селище 229 
Керченська, поромна переправа (порт Крим) 230, 231 
Крим, порт 230, 231 
Казантип, мис 233, 235, 236 
Курортне, селище 234 
Кітень, мис 236, 237 
Красний Кут, мис 236 
Каменське, селище 236, 237 
Комісарівка, селище 238 
Кирилівка, селище 241, 242 
Кривої коси, світний знак 264 
Кальміус, річка 261, 262 
Кривої коси, група радіолокаційних відбивачів 264 
Констанца, порт 266 
 
 

Л 
 
Летя, рукав Дунаю 39 
Ланжерон, мис 41, 72, 77, 79 
Лебедівка, селище 52 
Лиман, селище 52 
Лузанівський, маяк 84 
Лагерна, коса 95, 96, 97, 103 
Лупареве, селище 98, 105, 106 
Лимани, селище 98, 105 
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Лиманоожарське, коліно каналу 99, 105 
Лиманоожарський, створ зворотний 105, 106 
Лупарівський Кисляківський, створ маяків 105 
Лиманоожарський, створ маяків 106 
Лупарівський, маяк 106 
Лупареве, створ світних знаків порту-укриття 106 
Ліски, район м. Миколаїв 120 
Лазурне, селище 135 
Лебедячий, мис 141 
Лукул, мис 150, 155, 156 
Лукульський, маяк 155 
Лукульський, заповідний аквальний комплекс 155 
Лукульська, мірна лінія 156 
Любимівка, маяк 156 
Лукульський, створ 162, 164 
Ласпинська, бухта 169, 171 
Ласпі, мис 171, 266 
Ласпинський, знак 171 
Лиса, гора 171, 172, 187, 188, 209 
Ласпі, скеля 172 
Ластівчине Гніздо, портовий пункт 176 
“Ластівчине Гніздо”, будівля 174 
Лівадія, портовий пункт 176 
Лучисте, селище 182 
Лагерний, мис 186 
Лагерний, світний знак 186 
Ляпіна, коса 251, 263 
Ляпіна, острів 263 
 
 

М 
 
Морські, банки 237  
Маякова, бухта 238 
Малий Дзендзик, острів 248 
Маріупольський, створ маяків 259, 260 
Маріуполь, морський рибний порт 261 
Мисове, селище 235, 236 
Меганом, мис 14, 16, 167, 183, 185 186, 265  
Миколаївський морський торговельний порт 13, 19, 

22, 23, 28, 95, 96, 98, 100, 101, 106, 107, 116, 
123 

Миколаїв, місто 19, 98, 116, 117, 123 
Маріуполь, порт 28, 197, 198, 203, 204, 207, 251, 252, 

253, 254, 257, 258, 259, 260, 262, 263 
Маріупольський, порт заводу “Азовсталь” 28 
Мусура, бухта 40 
Малий Фонта, мис 74, 78 
Морське, селище 90, 147, 183 
Миколаївського порту акваторії, канал 120 
Миколаївське, морське агентство 105 
Мала Корениха, район м. Миколаєва 115, 116, 121 
Миколаївський річковий порт 120, 121  
Малий Потьомкін, острів 124, 130 
Малий Касперівський, створ світних знаків 129 
Міжводне, портовий пункт 131, 143 
Мілка, коса 136 
Мала, коса 136 
Міжводне, селище 143 
Морська, знак 147 
Мирний, смт 149 
Миколаївка, селище 150, 155 
Миколаївка, світний знак 155 
Маргопуло, мис 155, 156, 162  
Маргопуло, світний знак 156 
Манганарі, мис 157, 165, 166 
Миколаївський, мис 161, 162  
Мекензієві, гори 162,  
Матюшенка бухти, світний буй 162 
Миколаївський мис, світний буй 162 

Манганарі, світний знак 165 
Могабі, гора 174, 175 
Місхор, портовий пункт 176 
Малоріченське, портовий пункт 176 
Морське, портовий пункт 176 
Массандра, селище міського типу 179 
Массандра, вантажно-пасажирський комплекс 179 
Массандрівський, створ світних знаків 179 
Маяковий, мис 181 
Малоріченське, селище 182 
Меганом, гора 185 
Меганомський, маяк 185 
Маріуполь, місто 198, 251, 253, 261, 262, 263 
Мітридат, гора 209, 221  
Малий, мис 218, 219 
Морської Піхоти, бухта 233, 234, 235 
Малий Утлюк, річка 238 
 
 

Н 
 

Нафтова, гавань Одеського порту 72, 80, 81 
Нова, гавань Одеського порту 72, 79 
Нова Дофінівка, селище 74, 83 
Новий, мол (Одеський порт) 79, 80 
Новий, хвилелом (Одеський порт) 81 
Новоселівка, гавань портового пункту Очаків 95 
Новоселівка, портовий пункт 97 
Новоселівка, селище 97 
Новобогданівка, селище 98, 112 
Новофедорівка, селище 154 
Нафтова, гавань (Севастопольський порт) 163 
Нафтової гавані, створ світних знаків 163 
Ніколая, мис 172 
Нікітін, мис 174, 180 
Новий, мол (порт Ялта) 175, 177, 178, 179 
Нікітський ботанічний сад, портовий пункт 176 
Нікітського ботанічного саду, пірс 180 
Новий Світ, селище 184, 234 
Нафтобази, пірс (Феодосія) 192 
Набережне, селище 219, 236, 243 
Нафтобази, пірс (Керченська бухта) 221 
Новий широкий, мол (порт Керч) 224, 228 
Нововідрадне, селище 235 
Невське, селище 238 
Новокостянтинівка, селище 242 
Новокостянтинівський, маяк 242 
Новопетрівка, селище 249, 250 
Новоазовськ, селище 263 
Новоросійськ, порт 267 
 
 

О 
 
Одеса, порт 17, 19, 22, 24, 26, 28, 42, 61, 64, 72, 74, 83, 

87, 95, 102, 130, 265, 266, 267 
Одеська, затока 14, 17, 41, 42, 52, 72, 74, 81, 83, 84, 95  
Одеса, місто 19, 41, 54, 65, 72, 74, 77, 265 
Очаків, портовий пункт 23, 26, 95, 96, 100, 101, 102, 

117, 130 
Октябрськ, спеціалізований морський порт28, 95, 112, 

115 
Очаківський, мис 19, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 

104 
Очаківського гирла, буй східний 40 
Очаківського гирла, світний буй східний 40 
Очаківське, гирло 40, 53, 54 
Одеська, банка 41, 83, 132 
Опівнічний осьовий, створ світних знаків 55 
Овідіополь, місто 58, 59, 61 
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Одеський, рейд 74, 81 
Одеський, маяк 77, 79, 265  
Отрада, світний знак 78 
Основний, підхідний канал Нафтової гавані 80 
Одеська, банка 92, 93, 95, 132 
Очаківський, собор 95 
Очаківський, морський рибний портовий пункт 95, 

101 
Очаків, місто 97, 100, 101, 102 
Олександрівка, селище 98  
Ожарська, коса 98, 107, 111, 112 
Очаківський, канал 100, 101 
Очаківського рибного портового пункту, створ 
світних знаків 102 
Октябрський, створ знаків 115 
Орлов, острів 134 
Окунівка, знак 148 
Озерівка, селище 148 
Опук, мис 167, 193 
Опук, гора 167, 193 
Опасний, мис 173, 174 
Опузька, долина 185 
Орджонікізде, селище міського типу 186 
Обитічна, коса 195, 238, 241, 242, 243, 244 
Обитічна, затока 195, 241, 242, 243 
Опасне, селище 229 
Осовини, селище 233 
Обитчній, світний знак 243 
Обитічна, група радіолокаційних відбивачів 243 
Огороджувальна, дамба 259, 262 
 
 

П 
 
Піцунда, мис 16, 25  
Південнобузьке басейнове водогосподарче 
об’єднання 29 
Південний Буг, річка 13, 14, 86, 95, 96, 98, 105, 106, 

109, 111, 112, 115, 116, 117, 120, 121 
Псоу, річка 14 
Південний острівний, знак 40 
Прорва гирла, буй осьовий 40 
Прорвинський, канал 40, 41, 53 
Північний Одеський, мис 41, 72, 83, 84 
Приморське, селище 52, 53 
Прорва, гирло 53 
Прорвинський, резервний світний знак 55, 56 
Потапівський, канал 57 
Північний, ківш порту Білгород-Дністровський 64 
Північна, коса (біля Іллічівського порту) 65, 66, 68, 

148, 149 
Південна, коса (біля Іллічівського порту) 65, 66, 71, 

148, 149 
Південний, світний знак 71, 148 
Північний, світний знак 71, 148 
Практична, гавань (Одеський порт) 72, 80 
Платонівський, мол (Одеський порт) 79 
Потапівський, мол (Одеський порт) 80 
Підхідний, канал порту Южний 87 
Первомайський, острів 95, 103 
Покровське, селище 97 
Парутине, селище 98, 105, 106 
Первомайське коліно каналу 99, 103 
П’ятого коліна, маяк західний 104 
Пам’яті героїв-десантників, меморіальний буй 120 
П’ятницького, затон 124 
Портовий, мол 120 
Південного стенда розмагнічування, створ знаків 134 
Покровка, селище 134 
Перекопський, перешийок 135 

Перекопська, затока 136 
Портове, селище 141 
Піщаний, мис 142, 165 
Прибійний, мис 142, 146, 147, 267 
Панське, озеро 143 
Панського озера, підхідний канал 144 
Панського озера, створ знаків 144 
Пристань-Сховище, бухта 147 
Пересип, знак 148 
Попівка, світний знак 149 
Прибережний, знак 154 
Подвійна, бухта 157, 159, 164 
Південна, бухта 161, 162 
Павлівський, мис161, 162, 163, 210, 211, 212, 218, 219, 

220, 221 
Північного молу, світний знак 162 
Павлівський мис, світний буй 162 
Піщана, бухта 164 
Парпауський, хребет 167 
Парус, скеля 175 
Партеніт, портовий пункт 176 
Плака, мис 180, 181 
Партеніт, селище міського типу 181 
Привітне, селище 182 
Печерний, мис 183, 184, 185 
Плоский, мис 184 
Планерний, мис 185 
Планерське, портовий пункт 186 
Приморський, селище 187, 192 
Пам’яті моряків-десантників, світний буй 191 
Приазовьскі, плавні 198 
Павлоське, коліно 204, 211, 212, 219, 224 
Приморсько-Ахтарськ, портовий пункт 206 
Панагія, мис 209 
Павловський, створ маяків 211, 212, 268 
Павловський, січний створ світних знаків 212, 221 
Павловська, бухта 212, 212 
Приморська, річка 221 
Пісочне, селище 235 
Приморський Посад, селище 242 
Преслав, селище 243, 244 
Приморськ, місто 244 
Приморське, селище 242, 250 
Піщаний, селище 251 
Північний, мол (порт Маріуполь) 251, 260 
Південний, мол (порт Маріуполь) 251, 257, 260 
 
 

Р 
 
Ренійський, порт 28 
Редут-Кале, рейд 13 
Ріоні, річка 14 
Робоча, гавань (Одеський порт) 72, 80, 81 
Рейдовий, мол (Одеський порт) 79, 81 
Рибаківка, селище 90 
Рибальське, селище 97, 130 
Руська коса 98, 106, 107 , 108, 109 
Радсад, селище 98, 115 
Рвач, рукав річки Дніпро 98 
Ряжевий, світний буй № 128 116 
Рвач, річка 124, 129, 130 
Роман-Кіш, гора 167 
Роітничий Куточок, портовий пункт 176, 181 
Рибальське, портовий пункт 176 
Рибальський, маяк 182 
Рибальський, мис 183, 184, 185 
Рибацький, пірс (бухта Судацька) 184   
Ростов-на-Дону, порт 198 
Рудний, причал (порт Комиш-Бурун) 220 
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Риболовецького колгоспу ім. Войкова, причал 229 
Рифів, бухта 233, 234 
Рибальська, бухта 238 
Райнівка, селище 242, 243 
Ремонтний, басейн (порт Маріуполь) 260, 261 
 
 

С 
 
Сарич, мис 13, 14, 16, 20, 21, 25, 159, 167, 168, 169, 

171, 172, 265, 266    
Скадовськ, порт 17, 19, 26, 28, 131, 136, 137, 138, 140 
Севастополь, порт 14, 19, 20, 21, 26, 28, 131, 155, 157, 

159, 164, 178, 265, 266, 267 
Скадовськ, місто 140 
Севастополь, місто 19, 157, 267 
Судак, місто 26, 183, 184, 185 
Севастопольська, бухта 14, 27, 131, 147, 157, 158, 159, 

162, 163 
Севастопольський, рибний порт 28, 144, 166, 265 
Сулінське, гирло 39 
Сфинту-Георге, острів 39 
Сухий, лиман 13, 14 
Санжійський, маяк 14 
Саки, місто 14, 150, 154 
Синопська, затока 15  
Самсунська, затока 15 
Стамбульський, острів 40 
Сичавський, мис 41, 83, 90, 91, 93, 265 
Сергіївка, селище  52, 58, 59, 63 
Сасик (або Євпаторійське), озеро 52, 53, 56, 150 
Санжійський, маяк 63, 65 
Санжійка, селище 65, 66 
Сухий, лиман 65, 66, 70, 71 
Східна, дамба (порт Іллічівськ) 66, 71 
Сичавка, селище 86, 91 
Сичавський, маяк 91  
Сосицький, лиман 96, 97 
Солончаки, селище 98 
Станіслав, селище 98, 128 
Софіївка, селище 98 
Сари-Комиш, мис 98, 105 
Сакен, мис 98, 105, 106, 107 
Стара Богданівка, селище 98, 112, 115 
Сіверсове, коліно каналу 99, 112 
Сіверсів-Костянтинівське, коліно каналу 99, 115 
Східна, гавань п/п Очаків 100 
Східний, створ маяків 104 
Сари-Комиський, створ світних знаків 105 
Сакенський, січний створ світних знаків 105 
Сіверсів, створ маяків 112 
Сіверсова, коса 112, 115 
Сіверсів, зворотний створ світних знаків 112 
Сіверсів-Костянтинівський, створ маяків 115 
Спаська, коса 116, 121 
Спаський, канал 116, 121 
Соляні, адміністративний район м. Миколаїв 123 
Середній Хаблівський, маяк 128 
Станіслав, мис 128, 129 
Софіївське, озеро 128 
Станіслав-Аджигольський, створ маяків 129 
Станіслав-Аджигольський, зворотний 

створ маяків 129 
Старий Дніпро, лівий рукав р. Дніпро 129 
Стара Збур’ївка, селище 130 
Стерегуще, портовий пункт 131, 142 
Смолений, острів 132 
Сибірські, острови 134 
Середній, мис 134 
Сиваш, затока 135, 233, 237, 239 

Софіївський, світний знак 135, 136 
Синя, коса 136 
Скадовського порту, підхідний канал 140 
Скадовський, створ світних знаків 140 
Скадовського порту, ківш 140 
Стерегуще, селище 142 
Східна, коса 143, 144 
Скелястий, знак 146 
Сакське, озеро 150 
Сасик озера, знаки 154 
Солодунова, маяк 154 
Старопівнічна, бухта 161 
Севастопольський, світний знак 162 
Стрілецька, бухта 164, 165 
Стрілецький, створ світних знаків 164 
Стрілецька,мірна лінія 164 
Східний, мис 165 
Східний, мол 165 
Самналих, гора 167, 265 
Судацька, бухта 267, 183, 184 
Сарич, маяк 172  
Сімеїз, селище 173 
Сімеїз, портовий пункт 176 
Судак, портовий пункт 176, 184 
Сонячногірське, селище 182 
Сотера, мис 182 
Сокіл, гора 184 
Судацька, скеля 184 
Суук-Су, річка 184, 185 
Судак-Лиман, бухта 184 
Судацький, маяк 184 
Сонячна Долина, селище 185 
Сиваш, затока 195, 203, 205, 207  
Семенівка, селище 236 
Соляне, промисел 236 
Стрілкове, селище 237 
Стрілковий, радіолокаційний відбивач 237 
Соляне, селище 237 
Степок, село 238, 241 
Садки, селище 238 
Степанівка-Перша, селище 242 
Строганівка, селище 242 
Східний, басейн (порт Бердянськ) 244, 246 
Східний, мол (порт Маріуполь) 251 
Східний, пірс (порт Маріуполь) 251, 257 
Самсонове, селище 263 
Сєдове, селище 263 
Стрілка, селище 263, 264 
 
 

Т 
 
Тарханкут, мис 16, 17, 19, 26, 27, 131, 142, 146, 147, 

266, 267 
Тендрівська, затока 16, 19, 131, 132 
Тендрівська Коса, острів 16, 21, 26, 93, 131, 132, 133, 

134, 135 
Тендрівський, маяк 26, 133, 135 
Тузли, селище 53 
Таїрове, селище 74 
Тілігульський, лиман 90, 91 
Трутаєва, банка 92 
Трутаєва банки, світний буй 92 
Тендрівський, світний знак північний 133 
Тендріська, мірна лінія 134 
Тендрівський, світний знак південний 134 
Тендрівська, група радіолокаційних відбивачів 134 
Тендрівський Залізний, світний знак 134 
Тарханкут, півострів 135 
Тарханкутський, маяк 142, 147, 267 
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Тарханкутська, мірна лінія 146 
Троїцької балки, створ світних знаків 163 
Такил, мис 167, 193, 194, 209, 218, 219, 268  
Троїці, мис 172, 173 
Троїці, знак 173 
Тай-Коба, гора 182 
Товстий, мис 186 
Тепеоба, хребет 186 
Тепеоба, гора 187, 188 
Таганрозька, затока 195, 197, 198, 201, 203, 204, 205, 

206, 207, 233, 237, 251, 263 
Таманський, півострів 195, 209, 212 
Таманська, затока 195, 206, 207, 209, 227 
Тузла, коса 195, 209, 210 
Тонка, протока 195, 237, 239, 240 
Таганрог, порт 203, 251 
Темрюцька, затока 203 
Тузла, мис 211 
Таманський, створ маяків 212, 213 
Тобачицьке, озеро 218 
Такильський, маяк 219 
Такил мису, світний буй 219 
Темирова, гора 229, 233, 234 
Тархан, мис 233, 234 
Татарська, бухта 236  
Тараняча, бухта 249, 250  
Таганрозький, морський порт 251 
 
 

У 
 
Усть-Дунайськ, порт 19, 28, 53, 54, 55, 57 
Усть-Дунайський, світний буй 54 
Усть-Дунайськ, ківш 54, 56 
Усть-Дунайський, світний буй правої сторони 55 
Урет, мис 147, 148 
Учкуївка, пірс 156 
Ускют, ущелина 182 
Улу-Узень, річка 182 
Узунларське, озеро 193 
Утлюцький, лиман 195, 206, 238, 241 
 
 

Ф 
 
Феодосія, порт 14, 19, 22, 26, 28, 167, 186, 187, 188, 
190, 191 
Феодосія, місто 19, 21, 187, 192 
Феодосійська, бухта 27, 187, 188, 192 
Феодосійський, судноремонтний завод 29  
Фіолент, мис 14, 167, 168, 169, 170, 265, 266, 267  
Феодосійська, затока 15, 167, 185, 187, 190, 192, 193 
Фонтанка, селище 83  
Фіолент, світний знак 169 
Філарі, мис 176 
Форос, портовий пункт 176 
Феодосія, мис 187, 188, 190, 192 
Феодосія, рибний портовий пункт 187 
Феодосійський, світний знак 188, 190 
Феодосійська, нафтобаза 189 
Федотова, коса 195, 238, 241, 242 
Фонар, мис 209, 213, 218, 229, 231, 232 
 
 

Х 
 
Херсонес, мис 16, 20, 21, 25, 26, 131, 147, 157, 158, 

159, 167, 168, 169, 265 
Хорли, портовий пункт 17, 26, 136, 137, 140, 141 

Херсонський, морський торговельний порт 13, 19, 22, 
26, 28, 95, 124, 127, 128, 129, 130 

Херсонський морський, канал 19, 95, 105, 128, 129  
Херсон, місто 19, 54, 129, 130 
Херсонський, річковий порт 95  
Хаблівське, коліно каналу 105, 106 
Хаблівський, створ маяків 105 
Херсонський, рейд 124 
Хорлівський, канал 141 
Хорлівський, створ світних знаків 141 
Хорли, селище 141 
Херсонeський, маяк 161, 169, 266, 267 
Херсонеська, мірна лінія 169 
Хобака, пагорб 184 
Хискулєбурун, мис 184 
Хроні, мис 209, 218, 227, 229, 232, 233, 234 
Херсонська, банка 210  
Хоручуоба, гора 219, 268 
Хроні, гора 229, 231, 233, 234 
Хлібна, гавань (порт Маріуполь) 251, 260, 261 
 
 

Ч 
 
Чам, мис 16, 25 
Чорноморське, портовий пункт 26, 131, 144, 149, 265 
Чорноморськ, спеціалізований порт 29, 131, 143, 144 
Чорох, річка 14 
Чорноморка, селище 71 
Чорноморка, портовий пункт 71 
Чорноморська, мірна лінія 70 
Чорноморське, смт 83, 86, 132 
Червоний, світний знак 136 
Чурюмська, коса 136 
Чурюмська, банка 140, 142 
Чорний, мис 142, 143, 144  
Чорного мису, світний знак 143 
Чайка, озеро 150 
Чорна, річка 158, 161, 163  
Чорна річка, канал 163 
Чауда, мис 167, 187, 192, 193 
Чатир-Даг, гора 167, 180, 181, 182, 265, 267 
Чалка, гора 167, 185, 186, 265 
Чехова, мис 172, 173 
Чехова мису, створ знаків 172 
Чікен, мис 173, 184 
Чортів Палець, скеля 186 
Чаудинський, маяк 193 
Чушка, коса 195, 209, 210, 212, 213, 218 
Чушкинське, коліно 211, 213, 224 
Чушкинський, створ маяків 211, 212, 213 
Чурубаський, маяк 211, 212, 228 
Чурубаське, озеро 212, 218 
Чагани, мис 223, 235 
Чкалове, селище 243 
 
 

Ц 
 
Центральний, ківш порту Білгород-Дністровський 64 
Цукровий, пірс (Одеський порт) 80, 81 
Церковні, банки 209, 212, 229 
 
 

Ш 
 
Шагани, маяк 41, 58 
Шагани, озеро 52 
Шабаш, гирло 53 
Широка Балка, селище 98, 128  
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Широка, затока 136 
Шелен, річка 183 
Широкий, мол (порт Феодосія) 189, 190, 191 
Широкий, мол (порт Керч) 224, 226, 228 
Широкого молу, створ світних знаків 228 
Шмідта, гавань 261 
Шмідта гавані, підхідний канал 261 
Шлаковий, причал (порт Азовсталь) 262 
Широкине, селище 263 
Широкине, маяк 263 
 
 

Щ 
 
Щебетівка, світний знак 186  
Шолкіне, селище 236 
Щасливцеве, селище 237 
 
 

Ю 
 
Южний, порт 19, 28, 39, 42, 83, 84, 86, 87, 90, 108, 265 
Южний, смт 86  
Юркине, селище 233, 234 
Юр’ївка, селище 250 
 
 

Я 
 
Ялта, місто 19, 174, 175, 177, 179 
Ялта, порт 21, 22, 25, 26, 28, 167, 174, 175, 176, 178, 

179, 182, 184 
Яйла, гірське пасмо 14  
Ялтинська, затока 14, 171, 174, 175, 180 
Янушів, острів 127, 129 
Ягорлицька, затока 132, 134 
Ягорлицький Кут, півострів 134 
Ягорлицькі (Єгипетські) острови 134 
Ярилгацька, бухта 142, 143 
Ярилгацький, створ світних знаків 143 
Ярилгацької бухти, створ знаків підхідний 143, 144 
Ялтинський, рейд 177 
Ялтинський, маяк 177, 178 
Ялта, рибний портовий пункт 178 
Яковенкове, селище 193 
Ясенська, затока 206 
Ялта, селище 249, 250 
 



А 
Аванпорт (порт Маріуполь) 
Аврора, світний знак 
Авунда, річка 
Аджалицький, лиман 
Аджигольська, балка 
Аджигольська, коса 
Аджигольське, коліно каналу 
Аджигольський, створ маяків 
Аджигольської коси, створ світних знаків 
Аджияськ, мис 
Азово-Сиваського заповідника, причал 
Азовсталь, порт 
Азовсталь порту, підхідний канал 
Азовсталь порту підхідного каналу, створ світних знаків 
Азовське, селище 
Ай-Ілля-Сирим, гора 
Ай-Петрі, гора 
Ай-Тодор, мис 
Ай-Тодорський, маяк 
Ай-Фока, мис 
Айя, заповідний прибережний аквальний комплекс 
Айя, мис 
Акманайський, радіолокаційний відбивач 
Акманайський, рейд 
Аксьонова банки південний, світний буй 
Аксьонова, північно-західна банка 
Алібей, озеро 
Алупка, місто 
Алупка, портовий пункт 
Алушта, місто 
Алушта, портовий пункт 
Алушта, світний знак 
Алчак, пагорб 
Алчак-Кая, мис 
Альма, річка 
Анапа, порт 
Андрієво-Зорине, портовий пункт 
Андрієво-Зорине, селище 
Андросівський, мол (Одеський порт) 
Анісімова, банка 
Анісімова банки, світний буй 
Арабатська, банка 
Арабатська, затока 
Арабатська Стрілка, коса 
Арабатський,  знак 
Арбузна, набережна (Одеський порт) 
Артилерійська, бухта 
Аршинцеве, район м. Керчі  
Ахіллеон, мис 
Ахтарський, лиман 
Ачуєво, селище 
Аю-Даг, гора 
Аю-Даг, мис 
 
Б 
Баба, мис 
Бабин, острів 
Бабуган-Яйла, хребет 
Базарчуцький, затон 
Байдарські Ворота, перевал 
Бакай, рукав  
Бакальська, банка 
Бакальська, бухта 
Бакальська, коса 



Бакальське, озеро 
Бакальський, світний знак 
Балабанівська, коса 
Балабанівського кар’єру, підхідний канал 
Балабанівського кар’єру, створ світних знаків 
Балаклавська, бухта 
Балаклавська, мірна лінія 
Балаклавський вхідний, світний знак 
Балаклавський, мис 
Балаклавський, створ світних знаків 
Балаклавський судноремонтний завод “Металіст” 
Батумі, порт 
Башений, мис 
Башений, світний знак 
Безіменна, коса 
Безіменне, селище 
Бейкуський, лиман 
Бельбек, річка 
Берда, річка 
Бердянськ, гавань 
Бердянськ, місто 
Бердянськ, порт 
Бердянськ порту підхідного каналу, створ світних знаків 
Бердянська, група радіолокаційних відбивачів 
Бердянська, затока 
Бердянська, коса 
Бердянський Верхній, маяк 
Бердянський Нижній, маяк 
Бердянський, лиман 
Бердянський, морський торговельний порт 
Берегове, знак 
Берегове, селище (Каламітська затока) 
Берегове, смт (район мису Сарич) 
Березанський, лиман 
Березанський, світний буй осьовий 
Березанського лиману, вхідний канал 
Березанського лиману, фарватер 
Березансько-Очаківське, коліно каналу 
Березансько-Очаківського коліна, створ маяків 
Березань, маяк 
Березань, острів 
Бзиб, річка 
Бирючий, маяк 
Бирючий Острів, коса 
Бирючоострівська, група радіолокаційних відбивачів 
Бистре гирла, група радіолокаційних відбивачів 
Білгород-Дністровський, місто 
Білгород-Дністровський, морський торговельний порт 
Білгород-Дністровський, річковий порт 
Білий (Ак-Бурун), мис 
Білі Камені, скелі 
Білі Кучугури, коса 
Білі Кучугури, світний знак 
Білогрудий, острів 
Білосарайська, група радіолокаційних відбивачів 
Білосарайська Коса, селище 
Білосарайська, затока 
Білосарайська, коса 
Білосарайський, маяк 
Біюк-Янишар, хребет 
Богатубе, мис 
Болгатор, гора 
Борзовка, мис 
Борзовський, буй осьовий 
Босфор, протока 



Ботієве, селище 
Бубликова, мис 
Бугаз, коса 
Бугаз, портовий пункт 
Будаки, маяк 
Будацький, лиман 
Бузько-Дніпровсько-Лиманський, канал 
Булганак, бухта 
Бурґаська, затока 
Бурнас, вогонь 
Бурнас, мис 
Бурнас, озеро 
Бурунське, коліно каналу керч-Єні-Кале 
Бурунський, створ маяків 
 
В 
Валок, радіолокаційний відбивач 
Варварівка, район м. Миколаєва 
Варварівський, міст 
Василівка, світний знак 
Василівка, селище 
Велика Корениха, район м. Миколаєва 
Великий Дзендзик, півострів 
Великий, острів 
Великий Потьомкін, острів 
Великий Утлюк, річка 
Великий Фонтан, мис 
Вербки, острови 
Вербчанський, створ світних знаків 
Веселе, селище 
Вилківський, рейд 
Вилкове, річковий вантажний район 
Вігля, гора 
Відрада, світний знак 
Військовий, мол (Одеський порт) 
Вікторівка, селище 
Вікторівське (друге), коліно каналу 
Вікторівський, створ маяків 
Вільховий Дніпро, рукав  
Вітине, світний знак 
Вітине, селище 
Внутрішній, канал (порт Южний) 
Внутрішній, рейд (порт Феодосія) 
Внутрішнього молу, світний знак 
Войкова імені селище, район м. Керчі 
Волга, річка 
Волго-Донський, канал 
Волова, балка 
Волоська, коса 
Ворон, річка 
Воронцовський, палац 
Воронцовський, маяк 
Воронцовського та Одеського створного, створ маяків 
Вугільна, гавань (порт Маріуполь) 
Вугільний, причал (порт Комиш-Бурун) 
Вугільної гавані, підхідний канал 
Вузька, бухта 
Вузька бухти, світний знак 
Вузька бухти, створ світних знаків 
Вхідний, канал (порт Ілічівськ) 
Вхідний, створ світних знаків 
 
Г 
Галицинівський кар’єр, портовий пункт 
Галицинове, селище 



Гаспра, смт 
Генічеського  рибоконсервного заводу, причал 
Генічеська Гірка, селище 
Генічеський, канал 
Генічеський, маяк 
Генічеський, рейд 
Генічеський, створ світних знаків 
Генічеськ, місто 
Генічеськ, морський рибний порт 
Генічеськ, морський торговельний порт  
Генічеськ, порт 
Генуезький, мол 
Генуезький, світний знак 
Генуезькі, башти  
Георгіївська, скеля 
Георгіївський, монастир 
Георгія, мис 
Геройське, селище 
Геройський, створ знаків 
Геройськ, портовий пункт 
Гіркий Кут (Хорлівський), півострів 
Глибока, коса 
Гола Пристань, місто 
Голландія, бухта 
Голландія бухти, світний буй 
Голландія бухти, створ світних знаків 
Голуба Затока, смт 
Горіла, гора 
Графська Пристань, пристань 
Григорівський, маяк 
Грузький Єланчик, річка 
Гурзуф, портовий пункт 
Гурзуф, смт 
 
Ґ 
Ґеорґіївське, гирло 
 
Д 
Давидівка, селище 
Дальні Комиші, світний знак 
Дамбовий, острів 
Дамбовий острова східний, світний знак 
Двоякірна, бухта 
Демерджі, гора 
Демерджі, річка 
Десантників, набережна 
Десантників, набережна (порт Феодосія) 
Джарилгацька, бухта 
Джарилгацька, затока 
Джарилгацька, коса 
Джарилгацький, маяк 
Джарилгацький, мис 
Джарилгацький, світний буй північний 
Джарилгацький мису, світний буй південний 
Джарилгач, острів 
Дзендзик, мис 
Діва, скеля 
Дінська, затока 
Дмитрівка, селище 
Дніпро-Бузький, лиман 
Дніпро-Бузький, морський порт 
Дніпро-Бузький порту зворотний, створ світних знаків 
Дніпро-Бузький порту, підхідний канал 
Дніпро-Бузький порту, створ світних знаків 
Дніпро-Бузького гідровузла гавані, створ вогнів 



Дніпро-Бузького гідровузла, гавань 
Дніпро-Бузького порту, ківш 
Дніпровське, селище 
Дніпровський, лиман 
Дніпровсько-Лиманське (п’яте), коліно каналу 
Дніпро-Лиманський, створ маяків 
Дніпро, річка 
Дністер, річка 
Дністровська, банка 
Дністровська банки, буй південний 
Дністровська банки, буй північний 
Дністровський, лиман 
Дністровсько-Лиманський, канал 
Дністровсько-Лиманського каналу другого коліна, створ світних знаків 
Дністровсько-Лиманського каналу першого коліна, створ світних знаків 
Дністровсько-Цареградське, гирло 
Дністровсько-Цареградський, маяк 
Дністровсько-Цареградський, створ світних знаків 
Дністровсько-Цареградського гирла, підхідний канал 
Довга, коса 
Довгий, острів 
Доковий, пірс (Одеський порт) 
Домузгла, півострів 
Дон, річка 
Донузлав озера, вхідний канал 
Донузлав, озеро 
Донузлавська, мірна лінія 
Донузлавський вхідний, створ маяків 
Донузлавський, світний буй осьовий 
Дооб, мис 
Дофінівський, мис 
Другий, басейн (порт Іллічівськ) 
Другий, створ світних знаків 
Другого басейна, створ світних знаків 
Дунай, дельта річки 
Дунай, річка 
Дурилова, коса 
Дюрмен, гора 
 
Е 
Елійський, січний створ світних знаків 
Ереглі, бухта 
Еспіє, затока 
 
Є 
Євпаторійська, бухта 
Євпаторійський, маяк 
Євпаторійський, мис 
Євпаторійський, морський торговельний порт 
Євпаторійський, рейд 
Євпаторійський, риф 
Євпаторія, місто 
Євпаторія, порт 
Євпаторія, рибний портовий пункт 
Євпаторійський, собор 
Єгипетська Стрілка, коса 
Єйський, лиман 
Єйський, морський порт 
Єланчицька, коса 
Єміне, мис 
Єні-Кале, коліно каналу Керч-Єні-Кале 
Єні-Кале, маяк 
Єні-Кале, мис 
Єні-Кале, обмілина 



Ж 
Жебріянська, бухта 
Жебріянська, група радіолокаційних відбивачів 
Жебріянський, лиман 
Желєзний Рог, мис 
 
З 
Забич, острів 
Завітне, селище 
Заводська, гавань (Одеський порт) 
Заводське, селище 
Заводський, хвилелом (Одеський порт) 
Заводського хвилелому, світні знаки 
Залізний Порт, вогонь 
Залізний Порт, селище 
Затока, смт 
Захисний, мол (Керченська бухта) 
Захисний, мол (порт Феодосія) 
Західна Березанська, коса 
Західна, гавань (порт Маріуполь) 
Західна, дамба (порт Іллічівськ) 
Західна, дамба (спеціалізований порт Чорноморськ) 
Західна, коса 
Західний, басейн (порт Бердянськ) 
Західний, мис 
Західний, мол (порт Маріуполь) 
Західний, мол (порт Севастополь) 
Західний, рейд 
Західної дамби, знак 
Західної набережної, світний знак (порт Феодосія) 
Збур’ївське, гирло 
Збур’ївський Кут, затока 
Зелєнського, гора 
Зінцева, балка 
Зінцева балки, створ світних знаків 
Зміїний, маяк 
Зміїний, мис 
Зміїний, острів 
Зовнішній, рейд (порт Маріуполь) 
Зовнішній, рейд (порт Феодосія) 
Золоте, селище 
Золотий Пляж, портовий пункт 
Золотого Пляжу, пірс 
Зрубовий № 128, світний буй 
Зюк, маяк 
Зюк, мис 
 
І 
Іван-Баба, острів 
Іванівка, селище (Дніпровський лиман) 
Іванівка, селище (Ягорлицька затока) 
Ігорівка, селище 
Ізмаїл, місто 
Ізмаїл, порт 
Іллі, мис 
Іллі мису, світний буй 
Іллінський, маяк 
Іллічівський, маяк 
Іллічівський, морський рибний порт 
Іллічівський, морський торговельний порт 
Іллічівський підхідний, світний буй осьовий 
Іллічівськ, місто 
Іллічівськ, порт 
Іллічівськ порту, створ світних знаків  
Інгул, річка 



Інгульський, міст 
Інґурі, річка 
Індек-Даг, скеля 
Індже, мис 
Інженерна, бухта 
Інкерман, район м. Севастополя 
Інкерманська, ущелина 
Інкерманський, створ маяків 
Інституту біології південних морів, ківш 
Іоанна, мис 
Ісайчева, світний знак 
 
К 
Каботажна, гавань (Одеський порт) 
Каботажний, мол (порт Миколаїв) 
Казантип, мис 
Казантипська, затока 
Казантипський, маяк 
Каламітська, затока 
Каланчак, острів 
Каланчацька, затока 
Каланчацька, обмілина 
Каліакра, мис 
Кальміус, річка 
Кам’яна, скеля 
Кам’янське, селище 
Капкани, район м. Керчі 
Капустинський, створ знаків 
Карабуш, маяк 
Карабуш, мис 
Кара-Даг, гора 
Карадазький, державний заповідник 
Карадай, півострів 
Караджинська, бухта 
Карантинна, бухта 
Карантинна, гавань (Одеський порт) 
Карантинна, мірна лінія 
Карантинний вхідний (Другий), створ світних знаків 
Карантинний вхідний (Перший), створ світних знаків 
Карантинний вхідний (Третій), створ світних знаків 
Карантинний, знак 
Карантинний, мис 
Карантинний, світний буй 
Карантинний, мол (Одеський порт) 
Карантинний, острів 
Каржинська, затока 
Каркінітська, затока 
Картказак, мис 
Касперовський, створ світних знаків 
Кастель, гора 
Кастрополь, портовий пункт 
Каталине (дев’яте), коліно каналу 
Каталине, селище 
Каталине, створ маяків 
Катранський, вогонь 
Кача, річка 
Кача, селище міського типу 
Кая-Баш, маяк 
Кая-Баш, мис 
Керемпе, мис 
Керченська, бухта 
Керченська, поромна переправа (порт Крим) 
Керченська, протока 
Керченський, морський рибний порт 
Керченський, морський торговельний порт 



Керченський, перевантажувальний рейд 
Керченський, півострів 
Керченський, підхідний канал 
Керченського морського заводу “Фрегат”, канал 
Керченського морського рибного порту підхідного каналу, створ світних знаків 
Керч-Єні-Кале, канал 
Керч, місто 
Керч, порт 
Кефкен, острівець 
Киз-Аул, мис 
Киз-Аульська, банка 
Киз-Аульська банки, буй 
Киз-Аульський, маяк 
Кизил-Яр, озеро 
Кизим, мис 
Кипарисне, селище 
Кипарисний, світний знак 
Кирилівка, смт 
Кисляківський, маяк 
Кисляківсько-Лупарівське (сьоме), коліно каналу 
Кіїк-Атлама, маяк 
Кіїк-Аталама, мис 
Кікінейз, мис 
Кілен, бухта 
Кілійське, гирло 
Кілія, місто 
Кілія, портовий пункт 
Кілія портпункту, вантажний причал 
Кінбурнська, коса 
Кінбурнський (додатковий), світний знак 
Кінбурнський № 7, світний буй 
Кінський, острів 
Кіпчак, бухточка 
Кітень, мис 
Кішка, гора 
Кобулеті, місто 
Козача, бухта 
Козача бухти, створ світних знаків 
Козирка, селище 
Козирське (десяте), коліно каналу 
Козирський, створ маяків 
Коктебель, бухта 
Коктебель, селище міського типу 
Комиш-Бурун, мис 
Комиш-Бурун, порт 
Комиш-Бурун рибзаводу, причал 
Комиш-Бурунська, бухта 
Комиш-Бурунська, коса 
Комиш-Бурунський і Чурбаський, створ маяків 
Комиш-Бурунський, маяк 
Комишева, бухта 
Комишева бухти, створ маяків 
Комісарівка, селище 
Конка, рукав  
Констанца, порт 
Кончецька, гора 
Корабель-Камінь, світний буй 
Корабель-Камінь, скелі 
Корабельна, бухта 
Кореїз, селище міського типу 
Корениський, світний знак 
Корениський, створ світних знаків 
Коса Тузла, острів 
Костянтинівське (дванадцяте), коліно каналу 
Костянтинівський Вихідний, створ маяків 



Костянтинівський, маяк 
Костянтинівський, мис 
Костянтинівський, равелін (Костянтинівська, батарея) 
Костянтинівський, створ світних знаків 
Котовського, район м. Одеси 
Кошова, річка 
Кояське, озеро 
Красний Кут, мис 
Красний, світний знак 
Краснодар, місто 
Краю західного молу, світний знак (порт Южний) 
Краю східного молу, світний знак (порт Южний) 
Крива, коса 
Кривої коси, буй осьовий 
Кривої коси, група радіолокаційних відбивачів 
Кривої коси обмілини, віха 
Кривої коси, світний знак 
Крим, порт 
Крим порту, створ світних знаків 
Кримський, півострів 
Кримські, гори 
Кругла, бухта 
Кругла бухти східний, світний знак 
Круглий, острів 
Круглоозерка, селище 
Кубанський, острів 
Кубань, річка 
Кумбатин, мис 
Кумбатин, світний знак 
Курортне, селище 
Курортне, селище міського типу 
Кутлах, ущелина 
Куцуруб, селище 
Кучук-Узень, струмок 
 
Л 
Лагерна, коса 
Лагерний, мис 
Лагерний, світний знак 
Лазурне, селище міського типу 
Ланжерон, мис 
Ланжерон мису, буй східний 
Ласпинська, бухта 
Ласпинський, знак 
Ласпі, мис 
Ласпі, скеля 
“Ластівчине Гніздо”, будівля 
Ластівчине Гніздо, портовий пункт 
Лебедівка, селище 
Лебедячий, мис 
Лебедячі, острови 
Летя, острів 
Лимани, селище 
Лиманоожарське (восьме), коліно каналу 
Лиманоожарський зворотний, створ світних знаків 
Лиманоожарський, передній маяк 
Лиманоожарський, створ маяків 
Лиманське, селище 
Лиса, гора (мис Сарич) 
Лиса, гора (Феодосійська затока) 
Лівадія, портовий пункт 
Ліски, район м. Миколаєва 
Лузанівський, маяк 
Лукул, мис 
Лукульська, мірна лінія 



Лукульський, заповідний прибережний аквальний комплекс 
Лукульський, маяк 
Лукульський, створ маяків 
Луначарське, селище 
Лупареве порту-сховища, створ світних знаків  
Лупареве, порт-сховище  
Лупареве, селище 
Лупарівський і Кисляківський, створ маяків 
Лупарівський, маяк 
Лучисте, селище 
Любимівка, маяк 
Ляпіна, коса 
Ляпіна, острів 
 
М 
Мала Корениха, район м. Миколаєва 
Мала, коса 
Малий Дзендзик, острів 
Малий Касперовський, створ світних знаків 
Малий, мис 
Малий Потьомкін, острів 
Малий Утлюк, річка 
Малий Фонтан, мис 
Малоріченське, портовий пункт 
Малоріченське, селище 
Манганарі, мис 
Манганарі, світний знак 
Маргопуло, мис 
Маргопуло, світний знак 
Маріуполь, місто 
Маріуполь, морський рибний порт 
Маріуполь, порт 
Маріупольський, морський порт заводу “Азовсталь” 
Маріупольський, морський торговельний порт 
Маріупольський, створ маяків 
Масандра, вантажно-пасажирський комплекс 
Масандра, селище міського типу 
Масандрівський, створ світних знаків 
Матюшенка бухти, світний буй 
Маячна, бухта 
Маячний, мис 
Меганом, гора 
Меганом, мис 
Меганомський, маяк 
Мекензієві, гори 
Миколаївка, світний знак 
Миколаївка, селище міського типу 
Миколаїв, місто 
Миколаїв порту, канал акваторії  
Миколаїв Річкового порту, підхідний канал 
Миколаїв Річкового порту підхідного каналу, створ світних знаків 
Миколаївське морське агентство, портпункт 
Миколаївський, мис 
Миколаївський мису, світний буй 
Миколаївський, морський торговельний порт 
Миколаївський, річковий порт 
Мирний, смт 
Мисове, селище 
Міжводне, портовий пункт 
Міжводне, селище 
Мілка, коса 
Місхор, портовий пункт 
Мітрідат, гора 
Могабі, гора 
Молу, світний знак (бухта Вузька) 



Морська, знак 
Морське, портовий пункт 
Морське, селище 
Морське, селище (мис Башений) 
Морське, селище (руїни) – (мис Урет) 
Морські, банки 
Морської Піхоти, бухта 
Мусура, бухта 
 
Н 
Набережне, селище (Керченська протока) 
Набережне, селище (Обитічна затока) 
Наумова, світний знак 
Нафтобази, пірс (Керченська бухта) 
Нафтобази, пірс (Феодосія) 
Нафтова, гавань (Одеський порт) 
Нафтова, гавань (Севастопольський порт) 
Нафтової гавані молу південний, світний знак 
Нафтової гавані, створ світних знаків 
Нафтової гавані, створ світних знаків (Севастопольська бухта) 
Нікіта, смт 
Нікітин, мис 
Нікітський, ботанічний сад 
Нікітський ботанічний сад, портовий пункт 
Нікітського ботанічного саду, пірс 
Ніколая, мис 
Нова, гавань (Одеський порт) 
Нова Дофінівка, селище 
Нова, набережна 
Новий, мол (Одеський порт) 
Новий, мол (порт Ялта) 
Новий Світ (нежитл.), селище 
Новий Світ, селище міського типу 
Новий, хвилелом (Одеський порт) 
Новий Широкий, мол (порт Керч) 
Новоазовськ, місто 
Новобогданівка, селище 
Нововідрадне, селище 
Новокостянтинівка, селище 
Новокостянтинівський, маяк 
Новопетрівка, селище 
Новопетрівський, маяк 
Новоросійськ, порт 
Новоселівка, портовий пункт 
Новоселівка, селище 
Новофедорівка, селище міського типу 
 
О 
Обитічна, група радіолокаційних відбивачів 
Обитічна, затока 
Обитічна, коса 
Обитічний, світний знак 
Обрив, селище 
Овідіополь, місто 
Огороджувальна, дамба 
Огороджувального молу, світний знак 
Одеса, місто 
Одеса, порт 
Одеса порту, підхідний канал 
Одеса порту підхідного каналу другого коліна зворотний, створ світних знаків 
Одеса порту підхідного каналу другого коліна, створ світних знаків 
Одеса порту підхідного каналу першого коліна, створ світних знаків 
Одеська, банка 
Одеська, затока 
Одеський, маяк 



Одеський, морський торговельний порт 
Одеський, рейд 
Одеський створний, маяк 
Ожарська, коса 
Озерівка, селище 
Октябрськ, спеціалізований морський порт 
Октябрськ спеціалізованого морського порту, зворотний створ світних знаків 
Окунівка, знак 
Олександрівка, селище 
Опасне, район м. Керчі 
Опасне, створ світних знаків 
Опасний, мис 
Опівнічний лівої бровки, створ світних знаків 
Опівнічний, острів 
Опівнічний осьовий, створ світних знаків 
Опівнічний правої бровки, створ світних знаків 
Опук, гора 
Опук, мис 
Опук, світний знак 
Орджонікідзе, селище міського типу 
Орлів, острів 
Основи південної дамби, світний знак 
Основи північної дамби, світний знак 
Осовини, селище 
Отузька, долина 
Очаків, місто 
Очаків, портовий пункт 
Очаків портового пункту, Східна гавань 
Очаків портпункту Східної гавані, створ світних знаків 
Очаківське, гирло 
Очаківський, канал 
Очаківський, мис 
Очаківський, морський рибний портовий пункт 
Очаківський, собор 
Очаківський, створ світних знаків 
Очаківського гирла, буй східний 
Очаківського гирла, світний буй східний 
Очаківського рибного портового пункту, створ світних знаків 
 
П 
Павловська, бухта 
Павловське, коліно каналу Керч-Єні-Кале 
Павловський, мис (Комиш-Бурунська бухта) 
Павловський, мис (Севастопольська бухта) 
Павловський мису, світні буї 
Павловський, січний створ світних знаків 
Павловський, створ маяків 
Пам’яті героїв-десантників, меморіальний буй 
Пам’яті моряків-десантників, світний буй 
Панаґія, мис 
Панське озера, підхідний канал 
Панське озера, створ знаків 
Панське, озеро 
Парпауський, хребет 
Партеніт, портовий пункт 
Партеніт, селище міського типу 
Парус, скеля 
Парутине, селище 
Первомайське (трете), коліно каналу 
Первомайський, острів 
Перекопська, затока 
Перекопський, перешийок 
Пересип, знак 
Перший, басейн (порт Іллічівськ) 
Печерний, мис 



Південна, бухта 
Південна, коса (Іллічівський порт) 
Південна, коса (озеро Донузлав) 
Південний Буг, річка 
Південний вхідний, світний знак 
Південний, ківш (порт Білгород-Дністровський) 
Південний, ківш (спеціалізований морський порт Октябрськ) 
Південний, мол (порт Іллічівськ)  
Південний, мол (порт Маріуполь) 
Південний, мол (порт Севастополь) 
Південний острівний, знак 
Південний портовий, світний знак 
Південний стенда розмагнічування, створ знаків 
Південнобузьке, басейнове водогосподарче об’єднання 
Південного молу Нафтової гавані, вогонь 
Північна, коса (Іллічівський порт) 
Північна, коса (озеро Донузлав) 
Північний вхідний, світний знак 
Північний, ківш (порт Білгород-Дністровський) 
Північний, ківш (СМП Октябрськ) 
Північний, мол (порт Білгород-Дністровський) 
Північний, мол (порт Іллічівськ) 
Північний, мол (порт Маріуполь) 
Північний, мол (порт Севастополь) 
Північний Одеський, мис 
Північний підхідний, створ знаків 
Північний портовий, світний знак 
Північного молу Нафтової гавані, вогонь 
Північного молу, світний знак (порт Іллічівськ) 
Північного молу, світний знак (Севастопольська бухта) 
Підмаячний, створ світних знаків 
Підхідний, світний знак 
Пісочна, бухта 
Пісочне, селище 
Піцунда, мис 
Піщаний, мис 
Плака, мис 
Планерний, мис 
Планерське, портовий пункт 
Платоновський, мол (Одеський порт) 
Плоский, мис 
Подвійна, бухта 
Покровка, селище 
Покровське, селище 
Покровський, знак 
Попівка, світний знак 
Портове, селище 
Потапівський, канал 
Потапівський, мол (Одеський порт) 
Потапівського молу західний, світний знак 
Потапівського молу східний, світний знак 
Практична, гавань (Одеський порт) 
Преслав, селище 
Прибережний, знак 
Прибійний, мис 
Прибійний, світний знак 
Привітне, селище 
Приморська, річка 
Приморське, світний знак 
Приморське, селище 
Приморський Посад, селище 
Приморський, селище міського типу 
Приморськ, місто 
Приморсько-Ахтарськ, портовий пункт 
Пристань-Сховище, бухта 



Причалу для суден типу "ро-ро", світний знак (порт Іллічівськ) 
Причалу № 2, світний знак 
Причалу № 1, світний знак (ДБМП) 
Причалу № 5, світний знак (порт Іллічівськ) 
Причалу № 18, світний знак (порт Іллічівськ) 
Причалу № 23, світний знак (порт Іллічівськ) 
Прорва гирла, буй осьовий 
Прорва, гирло 
Прорвинський, канал 
Прорвинський резервний, світний знак 
Псоу, річка 
П’ятницького, затон 
П’ятого коліна західний, маяк 
 
Р 
Радсад, селище 
Райнівка, селище 
Району № 124, створ світних знаків 
Рвач, річка 
Редут-Кале, рейд 
Рейдовий, мол (Одеський порт) 
Ремонтний, басейн (порт Маріуполь) 
Ренійський, порт 
Рибаківка, селище 
Рибальська, бухта 
Рибальський, пірс (бухта Судацька) 
Рибальче, селище 
Рибаче, портовий пункт 
Рибачий, маяк 
Рибачий, мис 
Рифів, бухта 
Ріоні, річка 
Робітничий Куточок, портовий пункт 
Робітничий Куточок, район міста Алушта 
Розподілювальний, пірс 
Роман-Кош, гора 
Ростов-на-Дону, порт 
Руська, коса 
Руський, маяк 
 
С 
"Садки", дачні ділянки 
Сакен, мис 
Сакенський, січний створ світних знаків 
Саки, місто 
Сакське, озеро 
Самналих, гора 
Самсонове, селище 
Самсунська, затока 
Санаторний, пірс 
Санжійка, селище 
Санжійський, маяк 
Сари-Булатський, монастир 
Сари-Комиський, січний створ світних знаків 
Сари-Комиш, мис 
Сарич, заповідний прибережний аквальний комплекс 
Сарич, маяк 
Сарич, мис 
Сасик (Євпаторійське), озеро 
Сасик, знак 
Сасик озера, знак;  
Сасик, озеро (бухта Жебріянська) 
Севастополь, місто 
Севастополь, порт 
Севастопольська, бухта 



Севастопольський вхідний, світні буї 
Севастопольський, морський рибний порт 
Севастопольський, морський торговельний порт 
Семенівка, селище 
Сергіївка, селище міського типу 
Середній, мис 
Сєдове, селище міського типу 
Сибірські, острови 
Сиваш, затока 
Сінопська, затока 
Синя, коса 
Системи розподілу руху, світний буй 
Сичавка, селище 
Сичавський, маяк 
Сичавський, мис 
Сіверсів, зворотний створ світних знаків 
Сіверсів, створ маяків 
Сіверсів-Костянтинівський, створ маяків 
Сіверсова, коса 
Сіверсове (одинадцяте), коліно каналу 
Сіверсово-Костянтинівське (тринадцяте), коліно каналу 
Сімеїз, портовий пункт 
Сімеїз, селище міського типу 
Скадовський, морський торговельний порт 
Скадовський, створ світних знаків 
Скадовськ, місто 
Скадовськ, порт 
Скадовськ порту, ківш 
Скадовськ порту, підхідний канал 
Скелястий, світний знак 
Смолений, острів 
Сокіл, гора 
Солодунова, маяк 
Солонець, озеро 
Солончаки, селище 
Соляне, промисел 
Соляне, селище 
Соляні, район м. Миколаєва 
Сонячна Долина, селище 
Сонячногірська, мірна лінія 
Сонячногірське, селище 
Сосицький, лиман 
Сотера, мис 
Софіївка, селище 
Софіївський, світний знак 
Спаська, коса 
Спаський, канал 
Спаського каналу другого коліна зворотний, створ знаків 
Спаського каналу другого коліна, створ знаків 
Спаського каналу першого коліна зворотний, створ знаків 
Спаського каналу першого коліна, створ знаків 
Спаського каналу третього коліна, створ знаків 
Стамбульський, острів 
Станіслав-Аджигольський, зворотний створ маяків 
Станіслав-Аджигольський, створ маяків 
Станіслав, мис 
Станіслав, селище 
Стара Богданівка, селище 
Стара Збур’ївка, селище 
Старий Дніпро, рукав  
Старий, хвилелом 
Старого хвилелому, світні знаки 
Старопівнічна, бухта 
Стенда розмагнічування, створ знаків 
Степанівка Перша, селище 



Степок, селище 
Стерегуще, портовий пункт 
Стерегуще, селище 
Стрілецька, бухта 
Стрілецька, мірна лінія 
Стрілецький, створ світних знаків 
Стрілкове, селище 
Стрілковий, радіолокаційний відбивач 
Строганівка, селище 
Судак-Лиман, бухта 
Судак, місто 
Судак, портовий пункт 
Судацька, бухта 
Судацька, скеля 
Судацький, маяк 
Сулінське, гирло 
Суук-Су, річка 
Сухий, лиман 
Сфинту-Ґеорґе, острів 
Східна, гавань (портовий пункт Очаків) 
Східна, дамба (порт Іллічівськ) 
Східна, дамба (спеціалізований порт Чорноморськ) 
Східна, коса 
Східний, басейн (порт Бердянськ) 
Східний, мис 
Східний, мол 
Східний, мол (порт Маріуполь) 
Східний, пірс (порт Маріуполь) 
Східний, рейд 
Східний, створ маяків 
Східної гавані, створ світних знаків 
Східної дамби, знак 
Східної дамби, світний знак 
 
Т 
Таґанроґ, порт 
Таганрозька, затока 
Тай-Коба, гора 
Такил, мис 
Такил мису, світний буй 
Такильський, маяк 
Таманська, затока 
Таманський, півострів 
Таманський, створ маяків 
Тараняча, бухта 
Тарханкут, мис 
Тарханкутська, мірна лінія 
Тарханкутський, маяк 
Тарханкутський, півострів 
Тархан, мис 
Татарська, бухта 
Темирова, гора 
Темрюкська, затока 
Тендрівська, група радіолокаційних відбивачів 
Тендрівська, затока 
Тендрівська Коса, острів 
Тендрівська, мірна лінія 
Тендрівський Залізний, світний знак 
Тендрівський, маяк 
Тендрівський південний, світний знак  
Тендрівський північний, світний знак  
Тепе-Оба, гора 
Тепе-Оба, хребет 
Тилігульський, лиман 
Тобечицьке, озеро 



Товстий, мис 
Тонка, протока 
Третій, басейн (порт Іллічівськ) 
Третій, створ світних знаків 
Троїці, знак 
Троїці, мис 
Троїцької балки, створ світних знаків 
Трутаєва, банка 
Трутаєва банки, світний буй 
Тузла, мис 
Тузли, селище 
 
У 
Узунларське, озеро 
Улу-Узень, річка 
Урет, мис 
Ускют, ущелина 
Усть-Дунайськ порту, з’єднувальний канал 
Усть-Дунайський, буй правої сторони 
Усть-Дунайськ, порт 
Усть-Дунайськ порту з’єднувального каналу західний, світний знак 
Усть-Дунайськ порту з’єднувального каналу поворотний, вогонь 
Усть-Дунайськ порту з’єднувального каналу східний, світний знак 
Усть-Дунайськ порту, ківш 
Усть-Дунайськ порту, підхідний канал 
Утлюцький, лиман 
Учан-Су (Водопадна), річка 
Учкуївка, пірс 
 
Ф 
Федотова, коса 
Феодосійська, бухта 
Феодосійська, затока 
Феодосійська, мірна лінія  
Феодосійська, нафтобаза 
Феодосійський, морський торговельний порт 
Феодосійський, підхідний створ світних знаків  
Феодосійський, світний буй 
Феодосійський, судноремонтний завод 
Феодосія, мис 
Феодосія, місто 
Феодосія, порт 
Феодосія, рибний портовий пункт 
Філарі, мис 
Фіолентівський, заповідний прибережний аквальний комплекс 
Фіолент, мис 
Фіолент, світний знак 
Фонар, мис 
Фонтанка, селище 
Форос, портовий пункт 
Форос, церква 
 
Х 
Хаблівське (шосте), коліно каналу 
Хаблівський середній, маяк 
Хаблівський, створ маяків 
Харучу-Оба, гора 
Херсонес, мис 
Херсонеська, мірна лінія 
Херсонеський, заповідний прибережний аквальний комплекс 
Херсонеський, маяк 
Херсон, місто 
Херсонська, банка 
Херсонський, морський канал 
Херсонський, морський торговельний порт 



Херсонський, рейд 
Херсонський, річковий порт 
Херсонського морського каналу, друге коліно 
Херсонського морського каналу, перше коліно 
Херсонського морського каналу, третє коліно 
Хис-Куле-Бурун, мис 
Хлібна, гавань (порт Маріуполь) 
Хлібна, гавань (Одеський порт) 
Хоба-Кая, пагорб 
Холодне, селище 
Хорли, портовий пункт 
Хорли, селище 
Хорлівський № 1, буй 
Хорлівський, канал 
Хорлівський, створ світних знаків 
Хри-Коль, гора 
Хроні, гора 
Хроні, мис 
 
Ц 
Центральний, ківш (порт Білгород-Дністровський) 
Церковні, банки 
Цукровий, пірс (Одеський порт) 
 
Ч 
Чагани, мис 
Чайка, озеро 
Чалка, гора 
Чам, мис 
Чатир-Даг, гора 
Чауда, мис 
Чаудинський, маяк 
Четвертий, створ світних знаків 
Чехова, мис 
Чехова мису, створ знаків 
Чікен, мис 
Чкалове, селище 
Чорна, річка 
Чорна річки, канал 
Чорний, мис 
Чорний мису, світний знак 
Чорноморка, портовий пункт 
Чорноморка, район м. Одеси 
Чорноморськ, спеціалізований порт 
Чорноморська, мірна лінія 
Чорноморське, портовий пункт 
Чорноморське, смт 
Чорох, річка 
Чортів Палець, скеля 
Чурбаське, озеро 
Чурбаський, маяк 
Чурюмська, банка 
Чурюмська, коса 
Чушка, коса 
Чушкинське, коліно 
Чушкинський, створ маяків 
 
Ш 
Шабаш, гирло 
Шагани, маяк 
Шагани, озеро 
Шелен, річка 
Широка Балка, селище 
Широка, затока 
Широкий, мол (порт Білгород-Дністровський) 



Широкий, мол (порт Керч) 
Широкий, мол (порт Феодосія) 
Широкине, маяк 
Широкине, селище 
Широкого молу, створ світних знаків 
Шлаковий, причал (порт Азовсталь) 
Шмідта гавані, підхідний канал 
Шмідта, гавань 
Шмідту лейтенанту пам’ятник, знак 
 
Щ 
Щасливцеве, світний знак 
Щасливцеве, селище 
Щебетовка, світний знак 
Щолкіне, місто 
 
Ю 
Южне, місто 
Южний порту, внутрішній канал 
Южний порту внутрішнього каналу, створ світних знаків 
Южний порту, підхідний канал 
Южний, порт 
Юр’ївка, селище 
Юркине, селище 
 
Я 
Ягорлицька, затока 
Ягорлицький, знак 
Ягорлицький Кут, півострів 
Ягорлицькі (Єгипетські), острови 
Яйла, гірське пасмо 
Яковенкове, селище 
Ялта, місто 
Ялта, порт 
Ялта, рибний портовий пункт 
Ялта, селище міського типу 
Ялтинська, затока 
Ялтинський, маяк 
Ялтинський, рейд 
Янушів, острів 
Ярилгацька, бухта 
Ярилгацький, створ світних знаків 
Ярилгацької бухти підхідний, створ знаків  
Ясенська, затока 


