ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ
НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ
УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЯ

НАКАЗ
14.11.2013

м. Київ

№ 615

Про закриття навігації на р. Дніпро
Відповідно до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на
морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України
від 08 квітня 2011 року № 447, наказу Міністерства інфраструктури України
від 04 січня 2012 року № 5 «Про деякі питання Укрморрічінспекції», Правил
технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд, затверджених
наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 червня 2007 року
№ 492, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за
№ 780/14047, та Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на
внутрішніх водних шляхах України, затвердженого наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України від 14 червня 2007 року № 498, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2007 року за № 905/14172,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити дати закриття навігації у 2013 році на судноплавних
гідротехнічних спорудах р. Дніпро (судноплавних шлюзах та внутрішніх
водних шляхах), що додаються.
2.

Державному підприємству водних шляхів «Укрводшлях»:

1)

вжити заходів щодо забезпечення закриття навігації у дати,

затверджені пунктом 1 цього наказу;
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2)

у разі отримання прогнозу погоди про суттєве зниження температури

та настання ризику замерзання р. Дніпро для завчасного інформування
заінтересованих сторін негайно надати річковій інформаційній службі філії
ДП «Адміністрація морських портів України» «Дельта-лоцман» (далі – РІС)
повну та достовірну інформацію щодо прогнозу погоди та заплановане
проведення змін навігаційних умов і режиму плавання по р. Дніпро, розкладу
роботи шлюзів та мостів та метеоінформацію. При цьому зняття засобів
навігаційного огородження проводиться через 24 години після інформування
РІС;
3)

у разі різкого похолодання забезпечити термінове зняття засобів

навігаційного огородження на р. Дніпро з наданням повної та достовірної
інформації РІС щодо прогнозу погоди та запланованого проведення змін
навігаційних умов;
4)

забезпечити припинення шлюзування у разі утворення нашарування

льоду на металоконструкціях воріт та стінках камери шлюзу, тривалості
середньодобової температури повітря мінус 7оС і нижче впродовж трьох діб.
3.

Керівникам Миколаївського, Дніпропетровського та Київського

міжрегіональних територіальних управлінь Департаменту державного нагляду
та

контролю

за

безпекою

на

морському

та

річковому

транспорті

Укрморрічінспекції забезпечити контроль за дотриманням вимог законодавства
з питань безпеки судноплавства відповідно до Інструкції про огляд суден, які
здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України,
затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 19 квітня 2001 року
№ 225, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 травня 2001 року за
№ 400/5591, з урахуванням вимог цього наказу.
4.

Департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на

морському та річковому транспорті поінформувати РІС про строки закриття
навігації на р. Дніпро.
5.

Сектору взаємодії з громадськістю та роботи з ЗМІ забезпечити

розміщення цього наказу на веб-сайті Укрморрічінспекції.
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6.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Голови Севиріна М.В.

Голова

Г. Соболевський
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції України з
безпеки на морському та річковому транспорті
від 14.11.2013 № 615

Дати закриття навігації
на судноплавних гідротехнічних спорудах р. Дніпро
(судноплавних шлюзах та внутрішніх водних шляхах)
у 2013 році
Київський шлюз
(ділянка р. Дніпро від Канівської ГЕС до Київської ГЕС)
Канівський шлюз
(ділянка р. Дніпро від Кременчуцької ГЕС до Канівської ГЕС
Кременчуцький шлюз
(ділянка р. Дніпро від Дніпродзержинської ГЕС до
Кременчуцької ГЕС)
Дніпродзержинський шлюз
(ділянка р. Дніпро від Дніпровської ГЕС до
Дніпродзержинської ГЕС)
Запорізький РГС
(ділянка р. Дніпро від Каховської ГЕС до Дніпровської ГЕС)
Каховський шлюз
(ділянка р. Дніпро від м. Херсона до Каховської ГЕС)

Начальник Управління контролю над
судноплавними компаніями та
підприємствами Департаменту державного
нагляду та контролю за безпекою на
морському та річковому транспорті

15.11.2013
05.12.2013
05.12.2013

05.12.2013
10.12.2013
10.12.2013

Тихонов І. В.

