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Про закриття морських портів
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та
неможливістю здійснення обслуговування суден і пасажирів, проведення
вантажних, транспортних та інших пов’язаних з цим видів господарської
діяльності, робіт, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства,
дотримання вимог міжнародних договорів України, забезпечення охорони
навколишнього природного середовища, відповідно до Указу Президента
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в
Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента
України «Про введення воєнного стану в Україні», статті 5 Закону України «Про
морські порти України», Порядку відкриття та закриття морських портів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року
№ 495, на підставі подання державного підприємства «Адміністрація морських
портів України» від 28 квітня 2022 року № 850/10-01-01/Вих, погодженого
Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та
судноплавства України від 28 квітня 2022 року № 357/404/14-22, н а к а з у ю:
1. Закрити морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон з дня
набрання чинності цим наказом до відновлення контролю над зазначеними
морськими портами.
2. Державному підприємству «Адміністрація морських портів України»
забезпечити внесення відомостей до Реєстру морських портів України.
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3. Державній службі морського та внутрішнього водного транспорту і
судноплавства України, підприємствам, установам, організація, що входять до
сфери управління Міністерства інфраструктури України привести власні акти у
відповідність до цього наказу.
4. Управлінню
забезпечити:

морського

та

річкового

транспорту

(Я. Ілясевич)

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України;
2) публікацію повідомлення про прийняте Міністерством інфраструктури
України рішення про закриття морських портів в офіційному друкованому
виданні «Повідомлення мореплавцям України».
5. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити:
1) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства
інфраструктури України;
2) розміщення на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури
України повідомлення про прийняте Міністерством інфраструктури України
рішення про закриття морських портів.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Васькова Ю.
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