МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 17 вересня 2001 року N 617

Про нагляд за судноплавними гідротехнічними спорудами та гідротехнічними
спорудами портів і судноремонтних заводів
З метою створення системи технічного нагляду за станом судноплавних гідротехнічних споруд та
гідротехнічних споруд портів і судноремонтних заводів, згідно зі статтею 6 Закону України від
17.05.2001 р. N 2406-III "Про підтвердження відповідності", а також наказу Міністерства транспорту
України від 13.08.2001 р. N 540 "Про приведення нормативно-правових актів Міністерства транспорту у
відповідність до законів України "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки
відповідності" та "Про стандартизацію" наказую:
1. Доручити Регістру судноплавства України здійснювати технічний нагляд за станом судноплавних
гідротехнічних споруд та гідротехнічних споруд портів і судноремонтних заводів.
2. Регістру судноплавства України (Севрюков В. В.):
2.1. Розробити та до 01.12.2001 р. надати на затвердження Мінтрансу України Положення про
організацію та порядок здійснення технічного нагляду за судноплавними гідротехнічними спорудами та
Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за портовими гідротехнічними
спорудами.
2.2. Розробити план та програму і провести до початку навігації 2002 р. первісний огляд та державну
реєстрацію гідротехнічних споруд на Дніпрі.
2.3. Укласти з Державним проектно-вишукувальним та науково-дослідним інститутом морського
транспорту "ЧорноморНДІпроект" договір-доручення щодо виконання відповідних робіт для здійснення
зазначених функцій.
3. Начальнику Держфлотінспекції України (Чайковський В. П.) забезпечити постійний нагляд за
виконанням вимог Регістру судноплавства України та інших нормативних документів, які регламентують
роботи по забезпеченню безпеки експлуатації судноплавних та інших гідротехнічних споруд.
4. Державному підприємству "Укрводшлях" (Кузьмін А. В.):
4.1. Згідно з Положенням про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за судноплавними
гідротехнічними спорудами пред'явити Регістру судноплавства України судноплавні гідротехнічні
споруди для первісного технічного огляду та державної реєстрації.
4.2. Підготувати за переліком Регістру судноплавства України технічну документацію на гідротехнічні
судноплавні споруди для державної реєстрації.
5. Керівникам портів, судноремонтних підприємств:
5.1. Забезпечити постійний контроль за технічним станом гідротехнічних споруд шляхом виконання
робіт по їх обстеженню і паспортизації, ремонту та відновленню.
5.2. Залучати до робіт по проектуванню, будівництву, обстеженню, паспортизації гідротехнічних
споруд, оцінці їх технічного стану тільки спеціалізовані організації, які повинні мати свідоцтва про
визнання компетентних організацій.
5.3. Почати з 01.06.2002 р. пред'явлення для технічного нагляду та державної реєстрації гідротехнічні
та суднопід'ємні споруди згідно з планом Регістру судноплавства України.
6. Директору "ЧорноморНДІпроекту" (Нікулін С. Г.):
6.1. До 01.05.2002 р. розробити та узгодити з Регістром судноплавства України "Правила технічної
експлуатації портових споруд та акваторій" та "Еталон паспорту гідротехнічних споруд" (структури).

6.2. Створити галузевий архів науково-технічної документації з гідротехніки, що розроблена
спеціалізованими проектними організаціями, які не ввійшли до сфери управління Міністерства
транспорту України.
6.3. За дорученням Регістру судноплавства України прийняти участь в окремих роботах по обстеженню
та оцінці технічного стану будівельних конструкцій гідротехнічних судноплавних споруд.
7. Державному департаменту морського та річкового транспорту (Зубков В. О.) привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цим наказом.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Демиденка
А.Ф.
____________
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