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Анотація. У статті розглянуто питання загальної безпеки доставки 

вантажів з перевалкою на рейді та якість їх обслуговування. Особлива увага 

приділялася підготовці судна, як до рейдових операціях, так як вони повинні 

відповідати порядку заходу судна в пункти призначення. 
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Abstract. The questions of general safety of transshipment cargo delivery in the 

roads and the quality of their service. Particular attention was paid to the preparation 

vessel as offshore operations, as they must meet in order of call destinations. 
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Вступ. Морські торговельні порти відіграють важливу роль у забезпеченні 

транспортних сполучень та міжнародної торгівлі, що особливо актуально в 

зв'язку з інтеграцією України у світовий економічний простір. Процес 

інтеграції України в світовий економічний простір супроводжується 

структурною перебудовою економічних зв'язків, у тому числі збільшуються 

експортно-імпортні операції з новими партнерами, в основному Азії і Америки. 



Разом з тим зростання вантажопотоків можливе за рахунок участі в їх 

перевезеннях великотоннажних суден.  

Предметами експорту, що приносять Україні тверду валюту, є зерно і 

зернофуражні вантажі,  рудні вантажі, вугілля, металовантажі та ін. До басейну 

річок Дніпро і Південний Буг тяжіють великі економічні райони, що включають 

добувну, металургійну, машинобудівну, металообробну, а також великі 

сільськогосподарські райони. 

Тенденції розвитку світового транспортного ринку та портової діяльності, 

обумовлюють необхідність прискорення темпів розвитку морських 

торговельних портів України. Враховуючи сучасну роль портової діяльності 

для національної економіки та процесів інтеграції у світову економіко-

політичну систему, набуває складність у розвитку портової діяльності [4, 5]. 

В останні роки швидке зростання розмірів балкерів істотно вплинуло на 

технології перевалки насипних вантажів, тобто для обробки сучасних балкерів 

глибини біля причалів більшості портів України недостатні. Однак, ця 

проблема була вирішена перевалкою або довантаженням на рейді 

великотоннажних суден [2, 3]. 

З метою зменшення викидів в навколишнє середовище і термінів витрат на 

відновлення автомобільних доріг в країні назріла необхідність переключення 

вантажопотоків з автомобільного транспорту на вантажоперевезення по річкам і, 

отже, прискореного розвитку внутрішнього водного транспорту для 

забезпечення транспортування додаткових вантажопотоків. 

Вхідні дані та методи. На сьогоднішній день, однією з актуальних 

проблем є зменшення викидів в навколишнє середовище, у тому числі 

забруднень акваторій, тобто у зоні морських, річкових портів і судноремонтних 

заводів. 

Постановою Верховної Ради України затверджено «Основні напрями 

державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», які в роботі об'єктів морського і 

річкового транспорту України передбачають обов'язкове[1]:  



- виконання природоохоронного законодавства України всіма об'єктами 

морського і річкового транспорту України, зокрема, норм і правил, якими 

визначено допустимий рівень скидів, викидів, порядок розміщення відходів, 

використання землі та водовикористання; 

- виконання природоохоронних вимог, встановлених міжнародними 

конвенціями, законодавством України та законодавством країн, в порти яких 

заходять судна під прапором України; 

- виконання функцій держави порту і держави прапора, відповідно до 

вимог міжнародного законодавства; участь у діяльності міжнародних і 

національних організацій з охорони навколишнього середовища з метою 

своєчасної підготовки підприємств морської галузі до виконання нових 

природоохоронних вимог. 

Результати. Обговорення і аналіз. Слід відзначити, що рейдова 

перевалка не являє собою альтернативою класичній схемі навантаження 

морських суден. Розвиток перевезень портами України, має тенденцію до 

розвитку і в подальшому може призвести до поширення схем рейдової 

перевалки. Ці схеми набагато дешевше, ніж доставка залізницею або 

автотранспортом, накопичення і перевалка безпосередньо біля причалів 

морських портів [2]. 

Для забезпечення безаварійних і безпечних умов експлуатації рейдового 

порту, передбачено таке: 

- компоновку і параметри водних підходів і акваторії прийнято з 

врахуванням вимог безпеки мореплавання; 

- виконання вантажних операцій механізованим способом з використанням 

плавучих кранів, обладнаних грейферами і різноманітними 

вантажозоплювальними пристроями; 

- запобігання  забрудненню акваторії з врахуванням прийнятої технології 

перевантажувальних робіт і використанням, при необхідності,  спеціалізованих 

суден з охорони навколишнього природного середовища; 



- забезпечення технологічної системи зв'язку із застосуванням системи 

радіозв'язку з використанням переносних радіостанцій УКХ радіозв'язку. 

Виконання перевантажувальних і допоміжних операцій повинне 

виконуватися за робочими технологічними картами (РТК) і інструкціями, 

розробленими і затвердженими в установленому порядку службами порту 

відповідно до їхньої спеціалізації. 

Виконання швартових операцій в рейдових умовах і робіт з буксирування 

несамохідних плавучих кранів повинне відповідати вимогам РД 31.81.10-75 

«Правила техніки безпеки на суднах морського флоту» [1]. 

Перевезення працівників порту, членів комісії органів державного 

контролю і членів екіпажів транспортних суден повинне здійснюватися 

відповідно до вимог РД 31.82.03-83 «Правила техніки безпеки в морських 

портах». 

До початку робіт в рейдових умовах керівник робіт  інформує портових 

робітників про особливості варіанту роботи, яка намічується, і інструктує щодо 

безпечних прийомів і методах її виконання (по РТК) і правилах безпеки при 

знаходженні на транспортному судні і плавзасобах.  

Перевантажувальні операції на акваторії рейдового порту при висоті хвилі 

більше 1,25 м, а також в період випадання опадів і при видимості менше 100 м  

не передбачено. 

Для працівників, зайнятих на перевантажувальних роботах на рейдових 

стоянах, передбачаються службово-побутові приміщення на береговій частині 

рейдового порту. 

На період виконання перевантажувальних робіт щоб уникнути попадання 

випадкових розсипів вантажу в морі між бортом судна і плавучим краном 

навішується відбійна запона (брезент). 

Розкриття грейфера з вантажем повинне виконуватись на висоті не більше 

1 м від пайолу трюму або від поверхні раніше завантаженого вантажу. 

Після закінчення зміни, а при необхідності, протягом зміни повинне 

обов'язково вироблятися своєчасне і ретельне прибирання палуби суден і 



плавучих кранів від можливих розсипів вантажу. При цьому скидання 

(змітання) розсипів вантажу з судна у воду категорично забороняється. 

У складі службово-допоміжного флоту передбачено рейдовий 

нафтосміттязбирач, який забезпечує регулярне прибирання акваторії якірних 

стоянок і рейдів для відстою флоту. 

Передбачені до перевантаження на рейдовій якірній  ділянці вантажі 

мають таку пожежовибухонебезпечну характеристику. 

Зерно пшениці та ін. зернових культур – самозаймистий, пожежо- 

вибухонебезпечний вантаж, температура займання аеросуспензії пилу – не 

більше 875°С. 

Приміщення (судновий вантажний трюм), де обертатимуться зернові 

вантажі, згідно НАПБ Б.03.002-2007 відносяться до категорії В і класу зони по 

ПУЕ  -  П-II. 

Рудні вантажі (залізорудний концентрат, окатиші) – не самозаймисті, 

непожежо- та невибухонебезпечний вантаж.  

Приміщення (судновий вантажний трюм), де обертатимуться рудні 

вантажі, не вимагають спеціальних заходів  і обладнання згідно з загальними 

вимогами до навалювальних вантажів і відносяться до категорії Д. 

Вугілля, особливо дрібне вугілля і вугільний пил, схильне до 

самозаймання. Температура займання пилу – від 3350С до 5750С, а температура 

самозаймання вугілля – від 4950С до 6350С. 

Пил вугілля в суміші з повітрям, залежно від її дисперсності, за наявності 

джерела запалення може вибухати.  

Приміщення (судновий вантажний трюм), де обертатиметься вугілля, може 

відноситися до категорії Б або Ст. 

Протипожежний захист забезпечується: 

- наявністю в рейдовому порту пожежного катера у складі суден службово-

допоміжного флоту або наявністю відповідного протипожежного устаткування 

на буксирах; 



- практичним відробітком дій на випадок пожежі шляхом проведення 

занять, тренувань і навчань. 

Комплексне обслуговування транспортного флоту передбачається 

підприємствами, які спеціалізуються на наданні відповідних послуг, у тому 

числі з охорони навколишнього середовища і постачання необхідних 

матеріально-технічних ресурсів. 

Компонування і параметри якірних місць на акваторії рейдових стоянок 

передбачено з урахуванням забезпечення безпеки судноплавства, а також 

дотримання нормативних санітарно-захисних зон між якірними місцями, на 

яких перевантажуються вантажі з різними транспортними властивостями 

(наприклад вугілля і зернові вантажі) і переважного напрямку вітру. 

Висновки. Рейдова перевалка виконає роль рятувального кола для портів, 

які не мають можливості обробляти великотоннажні судна, тобто виконання 

перевантажувальних операцій повинне виконуватися за допомогою робочих 

технологічних карт і інструкцій, які розроблені і затверджені службами порту. 

Вирішення екологічних проблем при рейдовому перевантаженні на 

морському транспорті вимагає наступні розробки: 

- методик визначення шкоди, яку можуть завдати природі підприємства 

морського і річкового транспорту; 

- технологій і технічних засобів для захисту від забруднення акваторій, 

територій, повітряного басейну з суден і підприємств у зоні морських, річкових 

портів і судноремонтних заводів; 

- технологій і технічних засобів для регенерації, утилізації та знищення 

відходів виробництва на підприємствах морського та річкового транспорту. 
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