Про відкриття навігації на судноплавних
гідротехнічних спорудах р. Дніпро у 2021 році

Наказ Державної служби морського та річкового транспорту України
від 09 березня 2021 № 104
Відповідно до статті 16-3 Закону України «Про транспорт», Положення про
Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 1095, Правил технічної експлуатації
судноплавних гідротехнічних споруд, затверджених наказом Міністерства транспорту та
зв’язку України від 13.06.2007 № 492, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
09.07.2007 за № 780/14047, Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на
внутрішніх водних шляхах України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та
зв’язку України від 14.06.2007 № 498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.08.2007 за № 905/14172, листів ДП ВШ «Укрводшлях» від 04.03.2021 № 01-18/43 та
Міністерства інфраструктури України від 09.03.2021 № 722/46/14-21, н а к а з у ю:
1.
Затвердити дати відкриття та закриття навігації на судноплавних гідротехнічних
спорудах р. Дніпро у 2021 році, що додаються, за умови плавання суден виключно в
світлий час доби, при сприятливих метеорологічних умовах, до повного встановлення
засобів навігаційного обладнання і завершення проведення регламентних робіт на
ділянках внутрішніх водних шляхів, які використовуються для плавання.
2.
Керівникам Верхньодніпровського, Нижньодніпровського та ЧорноморськоАзовського міжрегіональних управлінь:
1) у терміни, визначені у додатку до цього наказу, забезпечити контроль за станом
готовності судноплавних гідротехнічних споруд та засобів навігаційного обладнання на р.
Дніпро впродовж навігації 2021 року;
2) забезпечити нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства з питань
безпеки судноплавства на річкових внутрішніх водних шляхах України, з урахуванням
вимог цього наказу.
3. Відділу з питань цифрового розвитку та захисту інформації розмістити цей наказ на
офіційному сайті Державної служби морського та річкового транспорту України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови
Опубліковано 09 березня 2021 року, 16:26

Андрій ГЛАЗКОВ

Додаток
до наказу Державної служби
морського та річкового
транспорту України
від 09.03.2021 року № 104

Дати відкриття та закриття навігації на
деяких судноплавних гідротехнічних спорудах р. Дніпро

Ділянка р. Дніпро

Дата відкриття

Орієнтовна дата
закриття

Київський шлюз

10.03.2021

31.12.2021

Канівський шлюз

10.03.2021

31.12.2021

Кременчуцький шлюз

10.03.2021

31.12.2021

Середньодніпровський шлюз

10.03.2021

31.12.2021

Запорізький РГС

10.03.2021

31.12.2021

Каховський шлюз

10.03.2021

31.12.2021

1. При необхідності, ремонтні роботи на судноплавних шлюзах після відкриття
виконуються в період з 08.00 до 17.00 години кожної доби, з припиненням суднопропуску
на цей час.
2. З урахуванням фактичних метеорологічних умов, дати відкриття та закриття навігації
можуть бути змінені з відповідним оприлюдненням необхідної інформації.
3. Відкриття та закриття навігації здійснюється о 8 годині відповідної дати, зазначеної у
таблиці.
4. Строки закриття навігації можуть бути переглянуті після проведення технічного огляду
судноплавних шлюзів протягом серпня 2021 року.

Директор Департаменту
державного нагляду (контролю)
та безпеки судноплавства

Володимир ІВАНОВ

