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МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.06.2014 № 255
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2014 р.
за № 690/25467

Про закриття морських портів
Відповідно до статті 5 Закону України «Про морські порти України», Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
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 01 квітня 2014 року № 1330, погодженого
Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті,
НАКАЗУЮ:
1. До відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя закрити морські порти Керч, Севастополь,
Феодосія, Ялта, Євпаторія з дня набрання чинності цим наказом.
2. Державному підприємству «Адміністрація морських портів України» забезпечити:
1) внесення відомостей до Реєстру морських портів України;
2) ліквідацію адміністрацій морських портів Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта, Євпаторія;
3) здійснення заходів, визначених законодавством, щодо подальшої експлуатації об’єктів
портової інфраструктури на території та акваторії морських портів Керч, Севастополь,
Феодосія, Ялта, Євпаторія, а також проведення інших пов'язаних з цим робіт;
4) за погодженням з Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому
транспорті після відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя внесення в установленому порядку
пропозицій щодо можливостей відкриття морських портів Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта,
Євпаторія.
3. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті,
підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Міністерства
інфраструктури України, привести власні акти у відповідність до цього наказу.
4. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту
забезпечити:
1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України;
3) публікацію повідомлення про прийняте Міністерством інфраструктури України рішення
про закриття морських портів в офіційному друкованому виданні «Повідомлення мореплавцям
України» та розміщення його на офіційному сайті Міністерства.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондаренка А.Є.
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