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ТОВ «1лл141вський зерновий порт»

М1н1стерство 1нфраструктури розглянуло лист ТОВ «1лл1ч1вськи]
зерновий порт» в1д 06.11.2013 р. 3 додатками та повщомляе.
М1шнфраструктури вщповщно до статт! 12 Кодексу торговельног*
мореплавства УкраТни погоджуе буд1вництво вантажного пхрсу на стик;
м. 1лл1ч1вськ Одесько! обл.
•.Ч».Ч. причалив № 18 та № 19 за адресою
вул. Сухолиманська, 60-А у межах та обсягах, визначених Проектом (арх. 66<
та 664) за умови виконання наступних вимог:
^.додержанн^, вимог постанови Кабшету М1шстр1в Украши в1д 13.04.201;
Ко 466 «Деяш питания виконання пщгбтовчих робт>
- узгодження- з ДУ «Держпдрографк» перенесения портовоп
нав1гац1Йного знака Причалу № 18 п1вшчно-сх1дного (№ 200 кн. 201 «Вогн!
знаки Норного та Азовського мор1в»), облапггування м1сця встановлення знак.
^ та перенесешь за с^^
- лнформування каштана порту про проведения самих робхт;
- придолення п1д час проведения буд1вельних роб1т особливо! уваг
забезпеченню безпечного пропуску суден з Другого басейну морського порт;
1лл141вськ зах1дним проходом;
- .шформування ДУ «Держгщрографхя» про терм1ни буд1вництва
перенесения портового нав1гацшного знака для оголошення мореплавцям.
П1СЛЯ завершения будавництва вантажного П1рсу та оформлены
иравовстановяюючих документхв ТОВ «1лл1ч1вський зерновий порт
звернутись до 'ДП «Адмшгстрагця морських поргпв Украши» для внесенн
вантаж1юго п^рсу до Реестру пдротехн1Чних споруд морських порт1в Украши
порядку^ передбаченому законодавством.
'А -

М.Ю. Бурбак

II

ДЕРЖАВНА 1НСПЕКЦ1Я УКРАШИ 3 БЕЗПЕКИ
НА МОРСЬКОМУ ТА Р1ЧКОВОМУ ТРАНСПОРТ!
УКРМ0РР1Ч1НСПЕКЦ1Я

пр-т Перемоги, 14, м. КиУв, 01135, УкраГна, тел.: +38 (044) 351-4401, факс: +38 (044) 351-4757
ууууц.815т|1.еоУ.иа, е-таИ: 1пГоЬегрека2012(а)икг.пе1, код € Д Р П О У 37819074

-ТР. ^3 № ^с^-7'^//5^А/^-/^

на №

ВЩ

ТОВ «1лл1Ч1вський зерновий
порт»

вул. Транспортна, 46, м. 1лл1ч1вськ,
Одеська область, 68000

Державна 1нспекц1я УкраУни з безпеки на морському та р1чковому
транспорт! розглянула заяву ТОВ «1лл1ч1вський зерновий порт» в1д 03.10.2013
№ 53 та в1дпов1дно до статт! 12 Кодексу торговельного мореплавства УкраУни

пов1домляе.
У к р м о р р 1 Ч 1 н с п е к ц 1 я в межах компетенцхУ не заперечуе щодо б у д 1 в н и ц т в а
вантажного П 1 р с у в Першому басейн! морського порту 1лл1Ч1вськ на стику
п р и ч а л 1 в № 18 та № 19 та виконання р о б 1 Т в зон! Д1У нав1гац1йного обладнання 1
морських ШЛЯХ1В, на земельнн! д1лянщ, р о з т а ш о в а н 1 Й за адресою: Одеська

01
СП

«3

область, м. 1лл141вськ, вул. Сухолиманська, 60-А, за умови виконання таких
вимог:
проведения зазначених роб1т, з метою недопущения створення
перешкод Д1У нав1гацшного обладнання та безпец! судноплавства, мае бути
узгоджено 3 ДУ «Держпдрограф1я» та кап1таном морського порту 1лл1Ч1вськ;
буд1вництво та е к с п л у а т а ц 1 я вантажного П1рсу не повинна
створювати умов для пог1ршення видимост! та вп13наваемост1 засоб1в
нав1гац1Йного обладнання;
забезпечення можливост! безпечного руху суден в район!
проектного б у д 1 в н и ц т в а , зокрема входу/виходу з Другого басейну морського
порту 1лл1ч1вськ зах1дним проходом;
забезпечення буксирного супроводження суден до вантажного п1рсу
та в1д нього повинно зд1Йснюватися з урахуванням вимог безпеки та погодних
умов;
дотримання вимог чинного законодавства з безпеки судноплавства
П1д час проведения роб1т та гюдальшоУ експлуатац1У вантажного П1рсу.
Також зазначаемо, що земельна д1лянка, на як1Й заплановане буд1вництво
та експлуатац1я вантажного П1рсу, знаходиться в межах акватор^У морського
порту 1 л л 1 4 1 в с ь к , в1дпов1Дно до постанови Кабинету М 1 Н 1 с т р 1 В УкраУни
В1Д 31.10.2007 № 1278 «Про иадання акватор1У у користування державного
пщприемства «1лл1ч1вський морський торговельний порт».
Голова

Вмк Б>зукО.В
351-14-69

Г. Соболевськин

ДЕРЖАВНА

МПИСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРА1ИИ
ДЕРЖАВНА САН1ТАРН0-ЕП1ДЕМ10Л0ПЧНА СЛУЖБА
ЗАТВЕРДЖУЮ
САН1ТАРН0-ЕП1ДЕМ10Л0Г1ЧНА
Головний
державний сан'ггарний
СЛУЖБА УКРА1НИ
,,
л/кар
Украши
(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.КнГв, 01601
(ми;иезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

А.М. Пономаренко

Висновок державно! сан1тарно-епщем1олопчно1 експертизи
В1Д

^.

^Юир.

№ 05.03.02-07/_

(у

Д|яльн1сть ТОВ «1ЛЛ1Ч1ВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ» щодо проведення завантажувальних
(перевантажувальних) роб!т (за закритою технолопчиою схемою) зернових вантаж1в
(об'екта експертизи , внготовлений у а1дпов1яност) ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

КОД за ДКПП: -

(кодиДКПП. артикул)

Д1ялы11сть по проведению завантажувальних (перевантажувальних) роб1т (за закрнтою тсхнолог1чною
схемою) зсрнових вантаж|в в морському порту 1лл141вськ на двоб|Чному вантажному П1рс1 за адресою:
Одеська область, м.1лл1ч!вськ, вул..Сухолиманська, 60-А
(сфера застосувания та реалпаци об'С1аа скспертюи)

ТОВ «1ЛЛ1Ч1ВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», УкраТна, 68000, УкраГна, Одеська обл.., м.11Л1Ч1вськ, вул..
Транспортна, 46, тел.: (048)796 55 59, код б Д Р П О У : 38240111
(кража, розробник, адреса, мкцсзнаходження. телефон, факс, Е-т^аН, ЧУУ/У/"*

ТОВ «1ЛЛ1Ч1ВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ» , УкраУна, 68000, УкраГна, Одеська обл.., м.1лл1ч1вськ, вул..
Транспортна, 46, тел.: (048)796 55 59 , код СДРПОУ: 38240111
(заявник експертизи, адреса. м1сцезнаходжеЕ1ня. телефон, факс, Е-П1а|1.

За резулыата.ми державноУ сан1тарно-еп1лем10лог1чноУ експертизи Д1яльн1сть Т О В «1ЛЛ1Ч1ВСЬКИЙ
З Е Р Н О В И Й П О Р Т » ЩОДО проведення завантажувальних (перевантажувальних) роб1т (за закрнтою
технолог1ЧИою схемою) зернових вантаж1в В|дпов1дае ви.мога.м л1ючого сан!тарного законодавства УкраУни 1
може бути погоджений (затверджений)
Висновок д1йсний до: П'ять рок1в. Протокол № 311 вщ 05.02.2014 р. додагтьси
При внесенн! з.м1И до нормативного документа щодо сфери застосувания, у.мов застосувания оо'скта експерипи
ланий висновок в грачае силу.
Державна установа "1нститут Г1г1ени та .медичноУ
еколог1У 1м. О.М.Марзссва Н А М И УкраУни"
Протокол експертизи
1 олова екснертноУ ко.м1с1У

02660, м.КиУв, вул.Попудренка, 50, гс.ч.: (044)
559-25-44

(найчснуваннч, м1сиезнакод *ения, телефон факс, Е:-111.1|1, Х\"'А'\'к \

№ 3 1 1 В1Д 05.02.2014р.

(Л'.' про1(>к,)Л>, длта йиго .^л I всрлжснни I

Полька Н С

«Затверджую»
^Заступник директора
ф;|^^0Ыга-лоцман>>
щЖарьков Ю.В.
\ "^ЗоУ^ш^М 2012 р.
ЖШ

« 04 » с1чня 2012 р.

м. МиколаТв

ВИСНОВКИ

щодо зд1Йснення моделювання на тренажерному комплекс! ДП «Дельталоцман» маневрових операц1Й по супроводу, швартуванню та
вщшвартуванню суден до/вщ причал1в №16-17 на акватори Першого
басейну 1лл1Ч1вського морського торпвельного порту
3 метою забезпечення надежного р1вня безпеки лоцманського проведення
суден до/в1д п р и ч а л 1 в 16-17 1лл1ч1вського морського торговельного порту
(1МТП) 3 урахуванням запланованого П1д б у д 1 в н и ц т в о двостороннього
виносного палового п1рсу для перевантажування рослинних ол1й та зернових
вантаж1в зпдно Договору №394/П-11 вщ 27.12.2011р. на тренажерному
комплекс! галузевого тренажерного центру (ГТЦ) ДП «Дельта-лоцман» було
проведено моделювання лоцманського проведення, маневрування, буксирного
супроводу, швартування 1 В1дшвартування суден на тренажерному комплекс! ДП
«Дельта-лоцман» зпдно техн1чного завдання.
Можливост! тренажерного комплексу дозволяють проводити моделювання
проведення суден, буксирний супров1д, швартування та в1дшвартування з
урахуванням пдрометеоролог1чних вимог, висновки якого можуть бути
використан! для подальшого розгляду виключно в якост! рекомендац1й.
Розробка сценар1ю та створення тренажерноТ вправи проводилося
лоцманами-1нструкторами тренажерного центру Шарабурою В.М. 1
Прок1ним А.О. П1Д кер1вництвом начальника портовоТ лоцмансько! служби
(ПЛС) порту 1лл1Ч1вськ Савенка О.С. 1 заступника начальника ПЛС 1лл1Ч1вськ
Петруся В.1.
Фах1вц1 ГТЦ ДП «Дельта-лоцман» провели в1дтворення на електронн1й
нав1гащйн1й карт! морського торговельного порту 1лл1Ч1вськ макет
запланованого пщ буд1вництво двостороннього п1рсу в район! причал!в
№18,19 1МТП з двома зашвартованими по обидва боки суднами, перев!рку та
коригування в!зуал!зац!1 даного репону.
В процес! моделювання приймали участь наступи! представники
орган!зац!Т-замовника та проектувальника: головний !нженер проекту ПАТ
"1лл!ч!вський Ол!йножировий комб!нат" Тр!щенков С Л . , кер!вник проект!в
1

ДП "Дельта-лоц?/.ан'*
Договор №

М/^—

та програм Гуляев С.А., головний
"Проектг1дробуд" Артем'ев Ю.О.

спец1ал1Ст-г1дротехн1к

ВКФ

В ХОД! виконання роб1т в1дпрацьован1 наступи! вправи:
Вправа 1.
Моделювання можливост! заведения, буксирного супроводу та
швартування до причалу №17 судна з розм!рами: довжиною — 228,0 м.,
шириною — 32,2 м., осадкою — 8,5 м.
Буксирний супров!д: два буксири потужн!стю 2x1472 кВт. з тяговим
зусиллям 50,0 т.
Погодн! умови: В 1 т е р зах1дний - 10 вуз., напрямком - 90 град., хвиля —
0,3 м.
Роздрук!вки траектор!!' руху додаються № 1.1-1.6.
Вправа 2.
Моделювання можливост! в!дшвартування, виводу та буксирного
супроводу в!д причалу №17 судна з розм!рами: довжиною — 228,0 м.,
шириною — 32,2 м., осадкою - 13,6 м.
Буксирний супров!д: два буксири потужн!стю 2x1472 кВт. з тяговим
зусиллям 50,0 т.
Погодн! умови: В 1 т е р зах!дний — 15 вуз., напрямком - 270 град., хвиля —
0,3 м.
Роздрук!вки траектор!"! руху додаються № 2.1-2.6.
На п!дстав! проведеного тестування, приймаючи до уваги складну
нав!гац!йну обстановку, яка пов'язана з обмежен!стю акватор!!', можливими
зм!нами г!дрометеоролог!чних умов п!д час проведення судна (шквали, туман,
теч!я та !н.) в .морському торговельному порту 1лл!ч!вськ, пропонуються наступи!
рекомендащ! щодо забезпечення безпеки проведення лоцманських операщй:
• Для забезпечення зазначених роб!т при довжин! судна 228 м. доц!льно
використовувати: - для заведения та швартування судна з вантажем два
буксири потужн!стю 5 ООО к/с, як! повинн! зустр!чати судно у вор!т потру; при в!дщвартовуванн! та виводу судна також два буксири потужн!стю 5 ООО
к/с;
• Буксири повинн! бути укомплектован! буксирними к!нцями з розривним
зусиллям яке забезпечуе безпечну роботу на повному ходу;
• При сл!дуванн! каналом необх!дно утримувати щвидк!сть судна на р!вн!
м!н!мально .можливоУ для забезпечення керованост!;
• При вивод! каналом судна з вантажем сл!д тримати носовий буксир до повиого
виходу 3 каналу;
• Безпечне проведення суден до 17 причалу 1МТП можливо при сил! в!тру: - до 8
м/с. при постановц! судна в баласт!; - до 14 м/с. при в ! д щ в а р т о в у в а н н 1 та вивод!
завантаженого судна;
• Для забезпечення безпечного швартування суден на 17 причал 1МТП необх!дно
забезпечити 50 метр!в в!льного простору на причал! №18 в!д сум!жного кута.
2
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• Запланований П1Д буд1вництво П1рс не заважае швартовним операщям до/в1д
причалу №16 1МТП, тобто технолопчна схема та рекомендащ! щодо
виконання швартових операщй на даному причал! залишаються без зм1Н.
Моделювання [ В1дпрацювання зазначених лоцманських операщй практично
вщпрацьовано лоцманами на тренажерному комплекс! п!дприемства без
урахування нормативних акт!в ! вимог щодо проектування та буд!вництва
канал!в, акватор!й ! причальних споруд.
Робота була виконана у обсяз! техн!чного завдання до Договору в!д
27.12.2011 №394/П-11.
На п!дстав! проведеного модеЛювання, стосовно маневрових операц!й з
врахуванням буд!вництва виносного палового п!рсу для перевантаження
рослинних ол!й та зернових вантаж!в (кордон причал!в №18,19), було
визначено, що запланований вантажний п!рс з двома ошвартованими з обох
стор!н суднами не заважае швартовним операщям б!ля причал!в №16-18
1лл!ч!вського морського торговельного порту з урахуванням умов та
обмежень наведених вище рекомендац!й.
За п!дсумками роб!т була виготовлена роздрук!вка бажаних маршрут!в
руху суден.
Начальник
ПЛС МТП 1лл!ч!вськ

Савенко О.С.

Заступник начальника
ПЛС МТП 1лл!ч!вськ
ГТЦ ДП „Дельта-лоцман
ГТЦ ДП „Дельта-лоцман
Начальник
ГТЦ ДП «Дельта-лоцман»
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