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ВСТУП 

 

Тематика бакалаврської кваліфікаційної роботи «Розробка програми 

заходів з ліквідації екологічних загроз, пов’язаних із  аварією танкеру Делфі» 

передбачає аналіз особливостей виконання суднопідйомних робіт, джерел 

забруднення навколишнього середовища під час виконання таких робіт та 

заходів які дозволяють запобігти утворенню забруднень та ліквідувати їх 

наслідки. Враховуючи дуже велику вартість оренди буксирів, плавкранів та 

водолазного боту а також спеціального обладнання, яке необхідно для 

виконання робіт, якісний менеджмент є обовязковою умовою успішної 

реалізації проекту по ліквідації екологічних загроз, які виникли внаслідок 

аварії судна. 

Ця тематика є дуже актуальною для Одеси, бо танкер знаходиться 

безпосередньо на міському пляжі. Це створює як екологічні загрози, так і 

загрози для життя та здоров’я одеситів та відпочиваючих. 22 Травня 2020 

року Українська Служба Інформації, посилаючись на Адміністрацію 

морських портів України (АМПУ) оприлюднила інформацію «21 мая 

сотрудники отдела экологической безопасности одесского филиала ГП 

"АМПУ" обнаружили и ликвидировали утечку нефтепродуктов из 

затонувшего на пляже "Дельфин" танкера Delfi» (рис. 1). Обласна 

адміністрація з лютого місяця 2020 року докладає зусиль по ліквідації 

екологічних загроз, пов’язаних із  аварією танкеру. Однак судновласник 

усіма шляхами тягне час та не дає дозволу на проведення суднопідйомних 

робіт. Згідно Кодексу тогрівельного мореплавання на протязі року після 

скоєння аварії відповідальність за судно покладається на судновласника і 

місцева влада не може розпоряджатися судном без його згоди.  

6 Червня 2020 року депутат Верховної Ради Тетяна Плачкова 

повідомила, що власнику затонулого танкера Delfi в черговий раз 

продовжили термін для його підняття до 25 червня. Вжити заходів для 

підйому і видалення затонулого танкера з акваторії Одеського порту власник 



 

судна повинен був до 31 березня 2020 року. 1 квітня генпрокурор Ірина 

Венедиктова взяла справу на контроль. 

 

 

Рис 1. Забруднення моря нафтопродуктами з танкеру Делфі 22 травня 

2020 р. 

 

Тобто до 25 червня роботи по усуненню екологічної небезпеки не 

почнуться. На рисунку 2 показано сучасну ситуацію – танкер, як і раніше, - 

біля пляжного волнолому) 



 

 

Рис 2. Затонулий танкер біля пляжного волнолому. 

Робота виконується на основі вибору реального об’єкта, затонулого 

судна, яке розташоване біля берегу в одеському регіоні та підлягає утилізації. 

Це дозволить провести аналіз конкретних умов виконання робіт та 

сформулювати необхідні рекомендації. Очевидно, що усунення екологічної 

загрози має відбуватися шляхом проведення суднопідйомних робіт і ця 

позиція буде обґрунтована у ході виконання бакалаврської роботи. 

Також буде обрано приклад реальне діючого підприємства 

морегосподарської галузі, яке здійснює водолазні та суднопіднімальні 

роботи. Аналіз наявної виробничої бази підприємства та потреб дотримання 

вимог природоохоронного законодавства дозволяє розробити перелік 

додаткового обладнання та матеріалів, які потрібні обраному підприємству 

для належного виконання робіт. 

Виконання такого складного завдання як суднопідйомні роботи на 

міському пляжі вимагають чіткого менеджменту, погодження усіх дій, 

врахування економічних, екологічних, юридичних та майнових питань. 

Також необхідно мати на увазі що суднопідйомні роботи відносяться до 

класу робіт із підвищеним ризиком. 



 

ВИСНОВКИ 

 

В ході виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи було 

проаналізовано ситуацію із виконанням суднопідйомних робіт. Можна 

констатувати, що заходи з запобіганням забрудненню навколишнього 

середовища при виконанні суднопідйомних робіт практично збігаються із 

заходами запобіганням забрудненню на діючих морських суднах. 

Окреслені види й причини забруднення моря із суден та запобіжні 

заходи екологічної безпеки. При виконанні суднопідйомних робіт дуже 

важливо систематично вживати експлуатаційні міри забезпечення 

екологічної безпеки та післяаварийні міри екологічної безпеки. 

Законодавчим нормативним актом, який регламентує дії по 

запобіганню забрудненню та може застосовуватися при проведенні 

суднопідйомних робіт у закритих акваторіях є наказ Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 13.08.2007 року №694 «Про 

затвердження Правил запобігання забрудненню із суден внутрішніх 

водних шляхів України». 

Для розробки програми заходів з ліквідації екологічних загроз, 

пов’язаних із аварією танкеру Делфі було обрано конкретний перелік 

заходів, розроблено детальний план-графік робіт. 

Також прийнято що виконавцем робіт може бути водолазне 

підприємство ТОВ Група Конквест. Оцінено дозвільні документи та 

матеріально-технічну базу підприємства. В результаті встановлено, що для 

проведення суднопідйомних робіт у відповідності до природоохоронного 

законодавства додатково до наявного обладнання обраного підприємства 

необхідно залучити додаткові засоби. Це комплект насосів відповідної 

ефективності, бонове огородження морського типу та сорбент «Еконадін». 

Розраховані вимоги до показників ефективності роботи насосів 

залежно від того, наскільки успішно було проведено герметизацію 

корпусу. Розроблено алгоритм реалізації проекту, який має забезпечити 



 

повний захист навколишнього середовища при виконанні робіт. Успішна 

реалізація проекту буде залежати від того, наскільки докладно буде 

виконано заходи запобігання забрудненню. 

Економічна ефективність реалізації комплексу заходів буде у значній 

мірі залежати від того, наскільки чітко буде виконуватися графік робіт.  
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