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Abstract. Purpose. Analysis of the Chinese river fleet and cruises. Methodology. Methods of ship theory and 
design, analysis and statistics are applied. Results. Features of the Chinese river cruises are highlighted, main cruise 
companies are identified, design and construction requirements for river cruise passenger ships (RCPS) are analyzed. 
Scientific novelty. For the first time, complex study of the China modern river cruise passenger fleet was carried 
out. Practical impact. Analysis of passenger transportation by water transport in China is carried out. By 2030 the 
Chinese cruise market (sea and river) is expected to become the largest in the world – 8-10 million passengers. As on 
2019 34 international-level RCPS with passenger capacity of 10.406 people, as well as 18 standard RSPS (for local 
tourists) with passenger capacity of 4.498 people were operated on the Yangtze River. Star rating for Chinese RCPS 
is assigned in accordance with the National Standard GB/T 15731-2015. In fact, 5* in meaning of GB/T 15731-2015 
Standard is not a European 5*, therefore many leading cruise companies pay special attention to global trends in luxury 
segment river cruises at the stage of design new ships and creation of concept. River cruise ships in China are built 
under the supervision of ZC inspection body of Maritime Safety Administration in accordance with the Guidelines for 
compulsory certification of inland navigation vessels. At the same time, there is no need to approve the project and 
obtain CCS (China classification society) approval. Navigation area and permitted area with fast currents are assigned 
when river vessel is surveyed under the supervision of ZC. CCS has developed Rules to add additional symbols 
to cruise ship class. They apply only to sea cruise and cargo-passenger ships, but approach is quite modern, which 
combines safety, comfort and star rating of cruises with design. Approaches to design of river cruise passenger ships in 
China can be used in native design practice.
Key words: China; river passenger ship; cruise; innovation; classification; design.

Анотація. Мета. Аналіз китайського річкового флоту і круїзів. Методика. Застосовано методи теорії і про-
ектування корабля, аналізу і статистики. Результати. Виділено особливості китайських річкових круїзів, 
визначено основні круїзні компанії, проаналізовано вимоги до проектування і будівництва річкових круїзних 
пасажирських суден (РКПС). Наукова новизна. Вперше виконано комплексне дослідження сучасного річко-
вого круїзного пасажирського флоту КНР. Практичне значення. Виконано аналіз пасажирських перевезень 
водним транспортом в КНР. До 2030 року очікується, що китайський ринок круїзів (морський і річковий) стане 
найбільшим в світі – 8-10 млн. пасажирів. В 2019 на річці Янцзи працювало 34 РКПС міжнародного рівня 
пасажиромісткістю 10406 чоловік, а також 18 РКПС стандартного (для місцевих туристів) рівня пасажироміст-
кістю 4498 чоловік. Зірковість на китайських РКПС призначається відповідно до Національного Стандарту  
GB/T 15731-2015. Фактично 5* в розумінні Стандарту GB/T 15731-2015 – це не європейські 5*, тому багато 
провідних круїзних компаній ще на етапі проектування нових суден і створення дизайн-проекту приділяють 
особливу увагу світовим тенденціям в річкових круїзах люксового сегменту. Річкові круїзні судна в Китаї буду-
ються під наглядом інспекційного органу ZC Управління з безпеки мореплавства відповідно до Керівництва 
про обов’язкове інспектування суден внутрішнього плавання. При цьому немає необхідності узгоджувати про-
ект і отримувати схвалення CCS (Китайського класифікаційного суспільства). При інспектуванні річкового 
судна під наглядом ZC призначається район плавання і дозволена ділянка зі швидкими течіями. CCS розробле-
но Правила для внесення в клас круїзних суден додаткових символів. Поширюються вони тільки на морські 
круїзні і вантажопасажирські судна, але підхід досить сучасний, який погоджує безпеку, комфортабельність і 
зірковість круїзів з проектуванням. Підходи до проектування річкових круїзних пасажирських суден у Китаї 
можуть бути використані у вітчизняній практиці проектування.
Ключові слова: Китай; річкове пасажирське судно; круїз; інновація; класифікація; проектування.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Круїзи на річкових суднах в усіх країнах світу ста-

ють популярнішими з кожним роком. Розширюється 
географія круїзів, змінюються підходи до надання 
послуг на борту, модернізуються і будуються нові 
річкові круїзні пасажирські судна (РКПС) [1, 2]. Кру-
їзи по внутрішніх водних шляхах (ВВШ) КНР, поряд 
з європейськими, російськими, нільськими, амери-
канськими і азіатськими (річка Меконг) круїзами, 
привертають велику кількість як «в’їзних», так і міс-
цевих туристів. У XXI столітті, особливо в другому 
десятилітті, відбулася зміна підходів до проектування 
таких суден – від копіювання європейських до ство-
рення власних оригінальних рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

У літературі відсутні системні дослідження досві-
ду проектування, будівництва та експлуатації річко-
вих круїзних пасажирських суден Китаю.

Метою дослідження є вивчення флоту китай-
ських РКПС і особливостей круїзів, визначення 
та аналіз застосовуваних технічних рішень, з метою 
використання при проектуванні нових РКПС для 
ВВШ в європейських країнах.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Застосовувалися методи теорії і проектування 
корабля, аналізу і статистики. Об’єкт – річкові круїзні 
пасажирські судна. Предмет – характеристики річко-
вих круїзних пасажирських суден.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Масштабне судноплавство на ВВШ Китаю 

має довгу історію, починаючи ще з давніх часів. 
Китайські імператори використовували джонки як 
для пересування по річці, так і в морі [3]. Перше 
17-метрове парове вантажне судно на річці Янцзи 
«Lichuan» було побудовано в Шанхаї британським 
бізнесменом Рідом в 1898 році [4]. Першим річко-
вим круїзним судном на річці Янцзи вважається суд-
но «Kunlun», яке було зафрахтоване в 1979 році спе-
ціально для круїзу до трьох ущелин. Активно річко-
ві круїзи почали розвиватися з 1983 року. Основни-
ми пасажирами були переважно китайські туристи 
[3]. Зараз, після завершення будівництва гідровузла 
«Три ущелини», річка Янцзи привертає все більшу 
кількість іноземних туристів, в основному пенсіоне-
рів – до 90%.

За даними на 2018 рік, на ВВШ КНР працювало 
17 651 пасажирське судно загальною пасажироміст-
кістю 715,9 тис. чол. [5]. У цю кількість входили 
і круїзні пасажирські судна, і прогулянкові, і суд-
на для лінійних перевезень. У 2017 році середній 
вік пасажирського флоту становив 10,6 років [6]. 
У 2018 року пасажиропотік склав 279,8 млн. чол. [7]. 

У 2019 водним транспортом КНР було перевезено 
272,7 млн. чол., пасажирообіг – 8,022 млрд. чол.-км., 
загальна пасажиромісткість всіх типів пасажирських 
суден склала 885,8 тис. чол., при цьому кількість 
лінійних пасажирських поромів продовжила скорочу-
ватися – 224 порома, якими перевезено 73 млн. чол. 
(в 2015 році, наприклад, таких поромів було 310) [8].

До 2030 року очікується, що китайський ринок 
круїзів (морський і річковий) стане найбільшим 
в світі – 8-10 млн. пасажирів. За даними Міжнарод-
ної асоціації круїзних ліній (Cruise Lines International 
Association) за 2018 рік, Китай є лідером в круїзно-
му сегменті Азії з 4,24 млн. пасажирами, 70% усього 
пасажиропотоку регіону [9].

На 2019 рік протяжність судноплавних водних 
шляхів в Китаї – 127 300 км, з них з гарантовани-
ми габаритами суднових ходів – 66 700 км (див. 
рисунок 1). Основними зарегульованими внутрішні-
ми водними шляхами є: річка Янцзи – 64 825 км суд-
ноплавний шляхів, Перлова річка – 16 495 км, річка 
Хейлунцзян (Амур) – 8 211 км, Великий Китайський 
канал Пекін-Ханчжоу – 1 438 км; річка Хуанхе – 
3 533 км [8].

Практично третина від усього пасажиропото-
ку припадає на річкові порти: Чунцин (річка Янц-
зи, 6,86 млн. чол.), Ічан (річка Янцзи, 1,8 млн. чол.), 
Фошань (річка Перлова, 570 тис. чол.) та інші [5].

Особливе значення мають порти Чунцин і Ічан 
на річці Янцзи як основні китайські річкові кру-
їзні порти (див. рисунок 2), щорічно, починаючи 
з відкриття греблі гідровузла «Три ущелини», більше 
400 000 пасажирів подорожує в круїзах між Чунци-
ном і Ічаном [11]. У 2017 році круїзний пасажиропо-
тік на річці Янцзи виріс до 560 000 чоловік. Круїзи 
виконуються з березня по грудень.

Крім лінії Чунцин – Ічан по річці Янцзи відбува-
ються круїзи по більш довгому маршруту Чунцин – 
Шанхай, раніше були круїзи Чунцин – Ухань. Якщо 
перший маршрут займає 4 дні (за течією) і 5 днів (про-
ти течії), довжина маршруту 648 км, то другий триває 
15 днів, довжина маршруту 2644 км (див. рисунок 3). 
Виконуються також одноденні круїзи гідровузлом 
«Три ущелини», навколо Чунцина і Ічана [12].

Річкові круїзи, в класичному їх розумінні, на 
інших китайських річках не особливо поширені. 
Більшість круїзів – одноденні або прогулянкові тури 
на кілька годин і є частиною великих екскурсійних 
турів. Найбільш популярною серед таких поїздок 
є круїз по річці Лі (Гуйцзян) з Гуйліня в Яншо (про-
тяжність маршруту 83 км, в середньому круїз триває 
4 години по течії, в зворотному напрямку круїзи не 
виконуються, див. рисунок 4) [13]. Одноденні круї-
зи по річці Лі здійснюються на прогулянкових суд-
нах рівня 3-4,5 зірки (різниця в комфортабельності, 
кількості пасажирів на борту), а також на бамбукових 
плотах [14].



5

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2021СУДНОБУДУВАННЯ

Рис. 1. Карта внутрішніх водних шляхів КНР
Джерело: [5]

Рис. 2. Найбільш популярна річкова круїзна лінія в КНР Чунцин – Ічан
Джерело: [10]

Рис. 3. Річкова круїзна лінія Чунцин – Шанхай
Джерело: [12]
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Загальний вигляд типового круїзного судна для 
одноденних прогулянок по річці Лі наведено на 
рисунку 5.

Не менш популярними є водні прогулянки по річ-
ці Хуанпу в Шанхаї (див. рисунок 6), по річці Перлова 
в Гуанчжоу, по озеру Сіху в Ханчжоу (саме півден-
не місто Великого Китайського Каналу), а також по 
самому Великому Каналу (Сучжоу, Чанчжоу, Янч-
жоу – основні міста) [13].

Китай планує розширювати географію річкових 
круїзів, наприклад, опрацьовується маршрут по річ-
ці Перлова від Гонконгу через провінцію Гуандун 
(місто Гуанчжоу), Учжоу до Гуйган і Наньнін (див. 
рисунок 7), по річках Фучунь, Цяньтан і Сіньань 
з Ханчжоу [15].

У період з 1987 по 2003 рр. на ВВШ КНР ско-
ротилася складова лінійних пасажирських переве-
зень через масове будівництво мостів і, відповідно, 

Рис. 4. Одноденний круїз по річці Лі
Джерело: [14]

Рис. 5. Типове круїзне судно для одноденних прогулянок по річці Лі
Джерело: [14]
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Рис. 6. Прогулянкові судна на річці Хуанпу, Шанхай
Джерело: [13]

Рис. 7. Перспективний маршрут на річці Перлова
Джерело: [5]

динамічне вибуття вантажопасажирських і паса-
жирських поромів. У той же період значно знизив-
ся пасажиропотік на річці Янцзи через будівництво 
і введення в експлуатацію залізничних ліній вздовж 
річки [5].

Починаючи з 2004 року пасажиропотік на річках 
Китаю почав зростати за рахунок розвитку річкових 
круїзів і залучення «в’їзних» туристів [5], що цілком 
відповідає загальносвітовим трендам річкових круї-
зів, наприклад, більше 60% всього річкового круїзно-
го флоту Європи побудовано вже в XXI столітті [1]. 
В першу чергу, зростанню сприяло будівництво гід-
ровузла «Три ущелини» на річці Янцзи і прийняття 
в рамках XI п’ятирічного плану розвитку економіки 
КНР (2006–2010) рішення про підтримку і розвиток 
річкового круїзного судноплавства [5]. Міністерство 

транспорту випустило «Національний план стандар-
тизації річкових суден», в якому були вказані цільові 
показники на 2010 і 2020 роки. З 2009 по 2013 роки 
Китай приступив до уніфікації річкових суден на річ-
ці Янцзи, включаючи РКПС, були виділені кошти на 
модернізацію систем обробки стічних вод на існую-
чих РКПС [5]. Як підсумок, зараз в експлуатації немає 
жодного РКПС на річці Янцзи для «в’їзних» туристів, 
побудованого в минулому столітті – вони все списані, 
включаючи 3 РКПС 302 проекту 1991 року побудо-
ви, які спочатку будувалися для російських ВВШ, або 
перебудовані [16]. Всі нові судна відповідають сучас-
ним вимогам по екологічності, економічності і ком-
фортабельності. Розмірення і осадка нових РКПС 
вибираються з урахуванням запущеного в експлуата-
цію гідровузла «Три ущелини».
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Звичайно, були кризові періоди – 2012–2013 роки 
та 2015–2016 роки, коли річкові круїзи зазнавали 
труднощів з тих чи інших причин.

2012–2013 роки – надлишок річкового круїзного 
флоту, який спричинив за собою різке, до 50%, падін-
ня цін на річкові круїзи. У період з 2009 по 2013 роки 
було побудовано 16 нових РКПС великої місткості 
для річки Янцзи. І це на додаток до 90 прогулянкових 
і круїзних суден і 200 швидкісних пасажирських кате-
рів, які працювали на той час. Крім того, швидкий 
перехід від лінійних пасажирських сервісів до круїз-
них позначився на якості послуг, що надаються, які не 
дотягували до міжнародного рівня, а також на безпеці 
самих круїзних суден: більшість суден будувалась без 
урахування вимог мі жнародних конвенцій [3, 11].

2015–2016 роки – падіння попиту більш ніж на 
30% на річкові круїзи через трагедію з РКПС «Dong 
Fang Zhi Xing» («Зірка Сходу») в червні 2015 року на 
річці Янцзи (див. рисунок 8).

Судно «Зірка Сходу», перебуваючи в рейсі з паса-
жирами на борту з Нанкіна в Чунцин, практично 
миттєво, менш ніж за 2 хвилини, перекинулось через 
сильний вітровий порив. 442 людини загинуло, вда-
лось врятувати лише 12 [18]. Китайське РКПС «Зірка 

Сходу» – класичне сталеве судно, з похилим форш-
тевнем і транцевою кормовою кінцевістю, з подвій-
ним дном. Побудовано в Китаї в 1994 році. Габаритна 
довжина – 76,5 м (62,0 м до розмірної модернізації 
1997 року), ширина – 12,4 м, висота борту – 3,1 м, над-
водний габарит – 18,6 м, осадка – 2,16 м. На момент 
аварії судно мало всі необхідні сертифікати і знаходи-
лося в дозволеному районі плавання [18].

За результатами офіційного розслідування були 
посилені вимоги до річкових круїзних пасажирських 
суден, а також введена заборона на експлуатацію цих 
суден на ділянці від Шанхая до Ічана [18]. З 2015 до 
2021 року РКПС працювали виключно на лінії Чун-
цин – Ічан, в 2021 планується відновити круїзи на 
лінії Шанхай – Чунцин [12]. У 2016 році було списано 
майже 50 старих круїзних суден.

Вже в 2017 року попит на річкові круїзи відновив-
ся і показував своє зростання, кількість бронювань 
зросла на 40%. Значний інтерес серед туристів став 
з’являтися до РКПС ультра-люксового сегменту, яких 
на ринку Китаю практично немає, в роботі всього 
одне судно «Yangzi Explorer» 2008 року будівництва, 
модернізоване в 2016 році. Результатом цього інтер-
есу стало створення компанії «Star River Cruises», яка 

Рис. 8. Підйом затонулого РКПС «Зірка Сходу»
Джерело: [17]

Рис. 9. Загальний вигляд найпотужнішого в світі повністю електричного річкового пасажирського судна 
«Yangtze River Three Gorges 1» для одноденних круїзів
Джерело: [23]
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планує вийти на місцевий ринок з 2022 року зі своїм 
флотом [19].

В 2019 на річці Янцзи працювало 34 РКПС між-
народного рівня пасажиромісткістю 10406 чоловік, 
а також 18 РКПС стандартного (для місцевих турис-
тів) рівня пасажиромісткістю 4498 чоловік [15]. 
У 2020 році було здано в експлуатацію ще одне РКПС 
«Victoria Sabrina» американської компанії «Victoria 
Cruises» пасажиромісткістю 572 чоловіка.

Коронавірусна хвороба Covid-19 вплинула на річко-
ві круїзи по річці Янцзи в 2020 році, враховуючи, що 
Ухань знаходиться в безпосередній близькості до осно-
вного туристичного маршруту Чунцин – Ічан, 7 РКПС 
стандартного рівня було направлено в Ухань в якості 
плавготелей для лікарів [20, 21]. Всі круїзи було скасова-
но, повноцінне відновлення очікується вже в 2021 році, 
розроблено рекомендації щодо попередження поширен-
ня інфекції на борту круїзних суден [22].

Основними круїзними компаніями, які обслуго-
вують, в тому числі, «в’їзних» туристів на річці Янц-
зи і оперують РКПС міжнародного рівня, є: «Century 
Cruises», «Changjiang Cruises», «China Goddess Cruises», 
«President Cruises», «Victoria Cruises», «Yangtze Gold 
Cruises», «Sanctuary Yangzi Explorer» [16].

Окремо варто відзначити будівництво найпотуж-
нішого в світі повністю електричного річкового паса-
жирського судна «Yangtze River Three Gorges 1» для 
одноденних круїзів в районі гідровузла «Три ущели-
ни», включаючи можливість підйому / спуску на суд-
нопідіймачі (загальний вигляд див. рисунок 9) [23].

Судно планується здати в експлуатацію восени 
2021 року. На «Yangtze River Three Gorges 1» встанов-
лені акумуляторні батареї китайської компанії CATL 

(Contemporary Amperex Technology Co., Limited) 
сумарною потужністю 7,5 МВт·год. В установку 
входить більше 10000 літій-залізо-фосфатних бата-
рей. Передбачено також температурні датчики, що 
контролюють перегрів елементів. Джерело заряду 
акумуляторних батарей – енергія, яка виробляєть-
ся від роботи гідроелектростанції гідровузла «Три 
ущелини» [23]. У 2019–2020 роках були здані в екс-
плуатацію прогулянкові судна на батареях CATL: 
«Marine Cruise 12909» (перше електричне судно на 
річці Янцзи), «Guanyutai» (на озері Канас, Синьцзян, 
див. рисунок 10), на Великому Китайському Каналі 
в Сучжоу, на річці Перлова в Гуанчжоу, для Провінції 
Фуцзянь, порт Сямень.

Відсутність низьких мостів і ліній електропе-
редач на ділянці Шанхай – Чунцин дозволяє про-
ектувати і будувати китайські РКПС з надводним 
габаритом більше за 20 м, що значно перевищує 
аналогічний параметр на російських і європейських 
РКПС. З’являються додаткові палуби і площі, які так 
необхідні для річкових круїзних суден в умовах обме-
женої довжини і ширини. Стандартні головні роз-
мірення типових річкових суден для різних ділянок 
ВВШ КНР прописані в Національному Стандарті GB 
38030-2019 [24].

«Зірковість» на китайських РКПС призначається 
відповідно до Національного Стандарту GB/T 15731-
2015, це його третя редакція, перша редакція була при-
йнята в 1995 році, друга – в 2008 році. Всі пасажир-
ські судна, що знаходяться в круїзі більше 24 годин 
і працюють на ВВШ КНР, повинні відповідати цьому 
Стандарту. Стандарт регламентує призначення круїз-
ному судну зірок: від 1 до 5 [25]. Всі сучасні китайські  

Рис. 10. Загальний вигляд прогулянкового судна «Guanyutai» на озері Канас, що працює на 
акумуляторних батареях, 2019 року побудови
Джерело: [23]



10

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1   2021

РКПС для «в’їзних» туристів виконують вимо-
ги Стандарту на «зірковість» 4 і 5. Але, за фактом,  
5* в розумінні Стандарту GB/T 15731-2015 – це не 
європейські 5*, тому багато провідних круїзних ком-
паній ще на етапі проектування нових суден і ство-
рення дизайн-проекту приділяють особливу увагу 
світовим тенденціям в річкових круїзах люксового 
сегменту. Як підсумок – з’являються судна із зірко-
вістю 5+*, які враховують особливості китайського 
регіону (східні майстер-класи, курси каліграфії, тайц-
зи і традиційної китайської медицини, окремі віп-
ресторани і лаунж-зони, кімнати для гри в маджонг, 
китайське караоке KTV, лекції про історію та культу-
ру КНР, китайські елементи в інтер’єрах, тощо).

Річкові круїзні судна в Китаї будуються під нагля-
дом інспекційного органу ZC (Zhongguo Chuanjian) 
Управління з безпеки море-плавання відповідно до 
Керівництва про обов’язковий огляд суден внутріш-
нього плавання [26]. При цьому немає необхідності 
погоджувати проект і отримувати схвалення китай-
ського класифікаційного суспільства – CCS (China 
Classification Society). Тільки за бажанням судновлас-
ника можливий такий крок, в цьому випадку річкове 
круїзне судно буде будуватися відповідно до Правил 
CCS для морських суден [27]. В останні роки інспек-
ційний орган ZC часто наймає CCS для проведення 
оглядів [28], але в результаті судно все одно отримує 
Сертифікат огляду, а не класифікаційні документи 
CCS [29]. При огляді річкового судна під наглядом 
ZC призначається район плавання (A – розрахунко-
ва значна висота хвилі 5% забезпеченості Hs ≤ 2,0 м,  
B – 0,5 м <Hs ≤ 1,25 м, C – Hs ≤ 0,5 м) і дозволена 
ділянка зі швидкими течіями (без дозволу – ділянки 
зі швидкістю течії V ≤ 3,5 м/с, J1 – 5,0 м/c <V ≤ 6,5 м/c, 
J2 – 3,5 м/c < V ≤ 5,0 м/c) [26]. Для роботи по річці 
Янцзи від Шанхая до Чунцину потрібен район пла-
вання А (район B для круїзів між Чунцином і Ічаном) 
і можливість роботи на швидкісних ділянках J2 [18].

Класифікаційне суспільство CCS, що входить 
в Міжнародну асоціацію класифікаційних суспільств 
(МАКС), в 2017 році випустило Правила для круїзних 
суден з додатковими символами класу [30]. Поширю-
ються вони тільки на морські круїзні і вантажопаса-
жирські судна, але підхід досить сучасний, який узго-
джує безпеку, комфортабельність і зірковість круїзів 
з проектуванням. Для внесення в клас судна символу 
Cruise, круїзне судно, крім вимог основних Правил 
CCS з проектування морських суден [27], має відпо-
відати вимогам глав 2 (корпус), 3 (пожежна безпека) 
і 4 (інші вимоги) Правил для круїзних суден [30].

Для круїзних суден з довжиною понад 90 м пови-
нні бути виконані додаткові розрахунки загальної 
поздовжньої і місцевої міцності. Конструктивно еле-
менти призначаються з урахуванням результатів цих 
розрахунків. Для круїзних суден з довжиною понад 
150 м повинні також бути виконані прямі розрахунки 

міцності як всього корпусу судна, так і місцевої міц-
ності, а також розрахунки втомної, граничної і залиш-
кової міцності. У Правилах наведено рекомендовані 
методики для розрахунків [30].

Розділ з пожежної безпеки Правил для круїзних 
суден виставляє додаткові до основних Правил [27] 
вимоги до засобів контролю диму, вентиляційної сис-
теми в приміщеннях зі скупченням людей і великих 
приміщеннях (висота приміщення більше 8 м – атрі-
уми, театри, тощо або площа приміщення більше 
500 м2 з висотою більше 3 м – кафе, ресторани, тан-
цювальні майданчики, тощо). Повинен бути викона-
ний аналіз евакуації з борту судна і розрахунки по 
безпечному поверненню судна в порт відповідно до 
вимог МК SOLAS [30].

У 4 розділі Правил для круїзних суден приво-
дяться додаткові вимоги до остійності і морехіднос-
ті, рятувальних пристроїв, заходів безпеки на борту, 
пасажиромісткості, вібрації і шуму, мінімального 
набору приміщень для відпочинку пасажирів, освіт-
лення в різних приміщеннях [30].

Символи класу круїзного судна CEDI (Ox, Cx, Fx) 
та SEDI (x) визначаються і вносяться в клас на підста-
ві виконання вимог глав 5 і 6 Правил відповідно [30]. 
CEDI (Cruise Experience Design Index) – конструк-
тивний коефіцієнт якості круїзу; Oх – характеристи-
ка пасажиромісткості; Сх – характеристика комфор-
табельності круїзу; Fх – характеристика відпочинку 
пасажира; x – конструктивна зірковість круїзного суд-
на 3-5* (призначається на етапі проектування); SEDI 
(Sanitation E(I)nsurance Design Index) – конструктив-
ний санітарний коефіцієнт. Якщо не виконуються 
умови для конструктивної зірковості 3*, то в симво-
лі класу ця характеристика не ставиться, наприклад, 
CEDI (C3, F4) [30].

Під час призначення характеристики пасажиро-
місткості Ox визначаються такі параметри, як питома 
валова місткість (на одного пасажира), мінімальна 
площа пасажирської каюти, співвідношення кількості 
пасажирів до екіпажу. Характеристика комфортабель-
ності круїзу Сx складається з таких складових частин: 
максимальний рівень шуму в пасажирських примі-
щеннях, рівень звукоізоляції в різних приміщеннях, 
рівень вібрації в різних приміщеннях, температурні 
режими та їх налаштування в різну погоду, відносна 
вологість, циркуляція повітря, вентиляція приміщень 
і повітрообмін. Характеристика відпочинку пасажира 
Fх враховує різні вимоги до громадських приміщень, 
їх склад, структуру і розташування. Вимоги до при-
значення конструктивного санітарного коефіцієнта 
SEDI (x) за своєю логікою близькі до вимог Держав-
них санітарних правил [30].

В американському класифікаційному суспільстві 
ABS (теж член МА-КС), наприклад, є можливість 
з 2015 року вносити до класу пасажирських суден сим-
воли COMF і COMF+, які відображають лише рівень 
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комфортабельності судна, на підставі розрахунків 
шуму, вібрації, мікроклімату та освітлення [31].

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИСНОВКИ

Виконано аналіз пасажирських перевезень вод-
ним транспортом КНР. До 2030 року очікується, 
що китайський ринок круїзів (морський і річковий) 
стане найбільшим в світі – 8-10 млн. пасажирів. За 
даними Міжнародної асоціації круїзних ліній за 
2018 рік, Китай є лідером в круїзному сегменті Азії 
з 4,24 млн. пасажирами, 70% усього пасажиропотоку 
регіону. Активно річкові круїзи почали розвиватися 
з 1983 року. Основними пасажирами були переважно 
китайські туристи. Зараз, після завершення будівни-
цтва гідровузла «Три ущелини», річка Янцзи привер-
тає все більшу кількість іноземних туристів, в осно-
вному пенсіонерів – до 90%. Щорічно більше 0,5 млн. 
пасажирів подорожує в круїзах по річці Янцзи.

Основною річковою круїзною лінією в Китаї 
є Чунцин – Ічан, відбуваються круїзи по більш дов-
гому маршруту Чунцин – Шанхай, раніше були кру-
їзи Чунцин – Ухань. Виконуються також одноденні 
круїзи гідровузлом «Три ущелини», навколо Чунци-
на і Ічана. Річкові круїзи, в класичному їх розумінні, 
на інших китайських річках не особливо поширені. 
Більшість круїзів – одноденні або прогулянкові тури 
на кілька годин і є частиною великих екскурсійних 
турів. Китай планує розширювати географію річко-
вих круїзів, наприклад, опрацьовується маршрут по 
річці Перлова від Гонконгу через провінцію Гуандун 
(місто Гуанчжоу), Учжоу до Гуйган і Наньнін, по річ-
ках Фучунь, Цяньтан і Сіньань з Ханчжоу.

Основними круїзними компаніями, які обслу-
говують «в’їзних» туристів на річці Янцзи і оперу-
ють РКПС міжнародного рівня, є: «Century Cruises», 
«Changjiang Cruises», «China Goddess Cruises», 
«President Cruises», «Victoria Cruises», «Yangtze Gold 
Cruises», «Sanctuary Yangzi Explorer». В 2019 на річ-

ці Янцзи працювало 34 РКПС міжнародного рівня 
пасажиромісткістю 10406 чоловік, а також 18 РКПС 
стандартного (для місцевих туристів) рівня пасажи-
ромісткістю 4498 чоловік.

Відсутність низьких мостів і ліній електропере-
дач на ділянці Шанхай – Чунцин дозволяє проекту-
вати і будувати китайські РКПС з надводним габари-
том більше за 20 м, що значно перевищує аналогіч-
ний параметр на російських і європейських РКПС. 
З’являються додаткові палуби і площі, які так необ-
хідні для річкових круїзних суден в умовах обмеженої 
довжини і ширини.

Зірковість на китайських РКПС призначається від-
повідно до Національного Стандарту GB/T 15731-2015.  
За фактом, 5* в розумінні Стандарту GB/T 15731-
2015 – це не європейські 5*, тому багато провідних 
круїзних компаній ще на етапі проектування нових 
суден і створення дизайн-проекту приділяють осо-
бливу увагу світовим тенденціям в річкових круїзах 
люксового сегменту.

Річкові круїзні судна в Китаї будуються під 
наглядом інспекційного органу ZC Управління з без-
пеки мореплавання відповідно до Керівництва про 
обов’язковий огляд суден внутрішнього плавання. При 
цьому немає необхідності погоджувати проект і отри-
мувати схвалення CCS. При огляді річкового судна під 
наглядом ZC призначається район плавання і дозволе-
на ділянка зі швидкими течіями. Для роботи по річці 
Янцзи від Шанхая до Чунцина потрібна можливість 
роботи на швидкісних ділянках зі швидкістю течії до 
5,0 м/c і район плавання А (розрахункова значна висо-
та хвилі 5% забезпеченості до 2,0 м), для круїзів між 
Чунцином і Ічаном – район B (висота хвилі до 1,25 м).

CCS розроблені Правила для внесення в клас 
круїзних суден додаткових символів. Поширюються 
вони тільки на морські круїзні і вантажопасажирські 
судна, але підхід досить сучасний, який узгоджує без-
пеку, комфортабельність і зірковість круїзів із проек-
туванням.
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