
 

APROBAT 

prin Rezoluția Cabinetului de Miniștri al 

Ucrainei nr. 136 din 9 februarie 2022 

LISTA 

apele maritime interioare și căile navigabile interioare clasificate ca fiind navigabile 

I. Secțiuni de căi navigabile interioare incluse în Acordul european privind principalele căi 

navigabile interioare de importanță internațională ca elemente ale rețelei de căi navigabile din 

categoria E 
 

   Dimensiuni ale cursului navei  Clasicitate 
   

 

 
Calea fluvială 
de categoria 

E 

 

 
Denumirea căii navigabile interioare, 

limite 
zone (superioară - inferioară) 

 

Lungimea 
secțiunii 

navigabile, 
kilometri 

Adâncimea 
[nivelul apei - 
sistemul baltic 

(nivel de 
proiectare sau 

nivel de 
declanșare a 

navigației), metri 

 

 

 
lățime, 
metri 

 

 

raza de 
rotunjire, 

metri 

 

Restricții de 
înălțime. 

Înălțimea sub 
poduri, metri de 
la nivelul normal 

de susținere 

calea 
navigabilă, 
respectiv 

la Acordul 
european 

privind căile 
navigabile 

principale de 
importanță 

internațională 

Pripyat 
 

Е-40 с. Usiv - Chornobîl (62,5-30 km) 32,5 1,6 
(nivel de 

proiect 103) 

35 300 14 IV1 

Е-40 м. Cernobîl - gura de 
vărsare a râului Pripyat 
(30-0 km) 

30 2,65 
(nivel de 
alertă de 
navigație 

102) 

60 400 14 IV 
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   Dimensiuni ale cursului navei  Clasicitate 
   

 

 
Calea fluvială 
de categoria 

E 

 

 
Denumirea căii navigabile interioare, 

limite 
zone (superioară - inferioară) 

 

Lungimea 
secțiunii 

navigabile, 
kilometri 

Adâncimea 
[nivelul apei - 
sistemul baltic 

(nivel de 
proiectare sau 

nivel de 
declanșare a 

navigației), metri 

 

 

 
lățime, 
metri 

 

 

raza de 
rotunjire, 

metri 

 

Restricții de 
înălțime. 

Înălțimea sub 
poduri, metri de 
la nivelul normal 

de susținere 

calea 
navigabilă, 
respectiv 

la Acordul 
european 

privind căile 
navigabile 

principale de 
importanță 

internațională 
 

 
 Dnipro  

Е-40 Gura râului Pripyat - barajul centralei 
de la Kiev 
(943-877 km) 

66 2,65 
(nivel de 
alertă de 

navigație 102) 

80 800 fără restricții Va 

Е-40 Barajul de la Centrala Hidroelectrică 
Kyivska - Barajul de la Centrala 
Hidroelectrică Kanivska 
(877-727 km) 

150 3,65 
(rata de 

răspuns la 
navigare 91,5) 

80 800 12,5 Vb2 

Е-40 Barajul de la centrala hidroelectrică 
Kanivska - barajul de la centrala 
hidroelectrică Kremenchuk 
(727-556 km) 

171 3,65 
(nivel de 
alertă de 

navigație 79) 

80 800 13,2 Vb2 

Е-40 Barajul Kremenchuk HPP 
Barajul HPP 
Sredniodniprovska (556-433 
km) 

123 3,65 
(nivelul de 
navigare 

80 800 9,65 
(diluat 15.15) 

Vb2 
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   Dimensiuni ale cursului navei  Clasicitate 
   

 

 
Calea fluvială 
de categoria 

E 

 

 
Denumirea căii navigabile interioare, 

limitele 
zone (superioară - inferioară) 

 

Lungimea 
secțiunii 

navigabile, 
kilometri 

Adâncimea 
[nivelul apei - 
sistemul baltic 

(nivel de 
proiectare sau 

nivel de 
declanșare a 

navigației), metri 

 

 

 
lățime, 
metri 

 

 

raza de 
rotunjire, 

metri 

 

Restricții de 
înălțime. 

Înălțimea sub 
poduri, metri de 
la nivelul normal 

de susținere 

calea 
navigabilă, 
respectiv 

la Acordul 
european 

privind căile 
navigabile 

principale de 
importanță 

internațională 
 

 operațiunea 
63.8) 

 

Е-40 Barajul de la Centrala 
Hidroelectrică Sredniodniprovska - 
Barajul de la Centrala 
Hidroelectrică Dnipro (433-305 
km) 

128 3,65 
(rata de 

răspuns la 
navigare 51,4) 

80 800 9,25 
(diluat 14.65) 

Vb2 

Е-40 Barajul de la centrala 
hidroelectrică Dnipro - barajul de 
la centrala hidroelectrică 
Kakhovka (305-93 km) 

212 3,65 
(nivel de 
alertă de 

navigație 14) 

80 800 fără restricții Vb2 

Е-40 Barajul HPP Kakhovka - 
Kherson (93-33 km) 

60 3,65 
(nivel de 

proiect - 1) 

80 800 17,2 Vb2 

Е-40 м. Kherson (Kherson Cannery) - 
gura 
р. Dnipro (inclusiv brațul Rvach)3 
(33-0 km) 

33 4-4,54 1004 800 fără restricții VII 
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   Dimensiuni ale cursului navei  Clasicitate 
   

 

 
Calea fluvială 
de categoria 

E 

 

 
Denumirea căii navigabile interioare, 

limitele 
zone (superioară - inferioară) 

 

Lungimea 
secțiunii 

navigabile, 
kilometri 

Adâncimea 
[nivelul apei - 
sistemul baltic 

(nivel de 
proiectare sau 

nivel de 
declanșare a 

navigației), metri 

 

 

 
lățime, 
metri 

 

 

raza de 
rotunjire, 

metri 

 

Restricții de 
înălțime. 

Înălțimea sub 
poduri, metri de 
la nivelul normal 

de susținere 

calea 
navigabilă, 
respectiv 

la Acordul 
european 

privind căile 
navigabile 

principale de 
importanță 

internațională 
 

 

 

 

Е-40-01 с. Nyzhni Zhary - gura de 
vărsare a râului Pripyat 
(964-943 km) 

21 2,55 
(nivel de 
alertă de 

navigație 102) 

60 400 fără restricții Va 

   Guma     

Е-40-03 м. Cernihiv - gura de vărsare a râului 
Desna (194,5-0 km) 

194,5 1,4   fără restricții IV-III1 

   Gândacul de 

Sud 

    

Е-40-02 м. Voznesensk - Nova Odesa 
(159-109 km) 

50 1,9 
(nivelul 

proiectului - 
0,46) 

35 300 9,25 IV1 

Е-40-02 м. Nova Odesa - Mykolaiv (109-55 
km) 

54 2,10 
(nivel de 

proiect - 0.75) 

40 300 fără restricții IV1 

Е-40-02 м. Mykolaiv - gura 55 4-4,54 2004 1400 10 (prin VII 
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   Dimensiuni ale cursului navei  Clasicitate 
   

 

 
Calea fluvială 
de categoria 

E 

 

 
Denumirea căii navigabile interioare, 

limite 
zone (superioară - inferioară) 

 

Lungimea 
secțiunii 

navigabile, 
kilometri 

Adâncimea 
[nivelul apei - 
sistemul baltic 

(nivel de 
proiectare sau 

nivel de 
declanșare a 

navigației), metri 

 

 

 
lățime, 
metri 

 

 

raza de 
rotunjire, 

metri 

 

Restricții de 
înălțime. 

Înălțimea sub 
poduri, metri de 
la nivelul normal 

de susținere 

calea 
navigabilă, 
respectiv 

la Acordul 
european 

privind căile 
navigabile 

principale de 
importanță 

internațională 

р. Gândacul de Sud3 (55-0 km) nedivizibil 
curse de transport) 

 

E-80s . Orlivka 
(secțiune navigabilă de 0,3 km 
(0,15 km în fiecare direcție de la 
în interiorul structurii hidraulice a 
Orlivka Ferry Complex LLC la 
punctul de trecere cu feribotul 
Orlivka (Ucraina) - Isaccea 
(România) 
(56 mile, 104 km) 

 

 E-90-03 Frontiera de stat a 
Ucrainei cu 

Republica Moldova (punctul de 
frontieră 0608) - Bilhorod-
Dnistrovskyi4 

Dunărea 

0,3 6,5  120fără restricții VII 

 

 

 

 

 

 

 
Nistru 

39 III1 

 

 

 
Estuarul Dnipro-Bug 
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   Dimensiuni ale cursului navei  Clasicitate 
   

 

 
Calea fluvială 
de categoria 

E 

 

 
Denumirea căii navigabile interioare, 

limite 
zone (superioară - inferioară) 

 

Lungimea 
secțiunii 

navigabile, 
kilometri 

Adâncimea 
[nivelul apei - 
sistemul baltic 

(nivel de 
proiectare sau 

nivel de 
declanșare a 

navigației), metri 

 

 

 
lățime, 
metri 

 

 

raza de 
rotunjire, 

metri 

 

Restricții de 
înălțime. 

Înălțimea sub 
poduri, metri de 
la nivelul normal 

de susținere 

calea 
navigabilă, 
respectiv 

la Acordul 
european 

privind căile 
navigabile 

principale de 
importanță 

internațională 
 

E-40  Baliza Kinbur  nr. 7 - punctul 
 portuar Ochakiv până la gura 
de vărsare a râului Dnipro3 

 654-4.54  2004 1 400unlimited VII1 

 

II. Alte secțiuni navigabile ale căilor navigabile interioare 
 

  Lungime 

Denumirea serviciului intern 
cale navigabilă 

Limitele parcelei (superior - 

inferior) 

navigabil 
a site-ului, 

  kilometri 
 

 Estuarul fluviului Dunărea - intersecția frontierelor de stat ale 

Ucrainei, Republicii Moldova și Republicii România (cu excepția 

zonelor specificate în secțiunile I și III din prezenta listă). 

Glushetz (Republica Belarus) - Nyzhni Zhary (Republica Belarus) 

(1046-964 km) 

Brațul Staryi Dnipro (în spatele insulei Khortytsia)5 

Staryi Dnipro arm, Konka arm (Kherson - Hola Prystan)5 

172,36 

 

 
82 

 

 
17 

8,1 
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  Lungime 

Denumirea serviciului intern 
cale navigabilă 

Limitele parcelei (superior - 

inferior) 

navigabil 
a site-ului, 

  kilometri 

Southern  Bugsmt Oleksandrivka - Voznesensk5  30 

(189-159 km) 

с. Lavrivka - Hnivan5  50 

(589-539 km) 

м. Ladyzhyn - satul Mankivka5  15 

Râul Desna . Novhorod-Siverskyi - Cernihiv5 (505,5-

194,5 km) 

311 

Inguleți . Darivka - gura de vărsare a râului Ingulets5  19 

Samara . Novomoskovsk - gura de vărsare a râului Samara5  62 

Orașul  Nistru Novodnistrovsk - Mohyliv-Podilskyi5  41 

с. Halych - satul Mariampil 55  

с. Deleva - Khotyn5  215 

Estuarul Nistrului . Bilhorod-Dnistrovskyi - Zatoka3,5  17 

Pădurea Orel - gura de vărsare a râului Orel 45  

Sulas . Tarasivka - satul Lipove5  64 

Vorsklam . Kobeliaky - Svitlogirske village5  42 

Frontiera de  stat a Ucrainei cu Republica Belarus (punctul de 

frontieră 0592) - Lutsk5 

247 

Frontiera de  stat muntoasă a Ucrainei cu Republica Belarus 194 
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Mare/căi 

navigabile 

interioare 

Denumirea zonei de apă a portului maritim 

 

  Lungime 

Denumirea serviciului intern 
cale navigabilă 

Limitele parcelei (superior - 

inferior) 

navigabil 
a site-ului, 

  kilometri 

(punctul de frontieră 0709) - satul Zlazne5 

Rezervația Pechenizske5 

Rezervația Oskilske5 

Rezervația Burshtyn5 

Rezervația Ladyzhyn5 

Rezervația Dniester5 

Această secțiune include, de asemenea, canalele de acces la instalațiile de acostare, ale căror dimensiuni sunt menținute de către 

organizațiile de exploatare a acestor instalații de acostare. 

 

 
III. Zonele din apele maritime interioare 

Ape maritime situate spre țărm de la liniile de bază drepte adoptate pentru măsurarea lățimii mării teritoriale a Ucrainei 

Zonele de apă ale porturilor maritime, ale căror limite sunt stabilite de Cabinetul de Miniștri al Ucrainei5 
 

 Marea NeagrăAquatoriul portului maritim Skadovsk 

Zona de apă a portului maritim Pivdennyi Zona 

de apă a portului maritim Chornomorsk Zona de 

apă a portului maritim Odesa Zona de apă a 

portului maritim Odesa 
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Mare/căi 

navigabile 

interioare 

 

 

 

 

 

 

Marea Azov 

Fluviul Dunărea 

Fluviul Dunărea 

 
р. Bugul de Sud 

Râul Nipru 

Numele portului maritim zona de apă zona de apă a 

portului maritim Bilhorod-Dnistrovskyi 

Zona de apă a portului maritim Kerch Zona 

de apă a portului maritim Evpatoria Zona 

de apă a portului maritim Yalta Zona de apă 

a portului maritim Feodosia Zona de apă a 

portului maritim Sevastopol Zona de apă a 

portului maritim Sevastopol 

zona de apă a portului maritim Berdiansk 

zona de apă a portului maritim Mariupol 

zona de apă a portului maritim Ust-Dunaysk 

zona de apă a portului maritim Izmail zona 

de apă a portului maritim Reni 

zona de apă a portului maritim Mykolaiv 

zona de apă a portului specializat Olvia 

zona de apă a portului maritim din Kherson 

 

 
Canale maritime de navigație și canale de acces 

 

   Dimensiuni de proiectare (pașaport) 

 
Mare/căi 

navigabile 

interioare 

Limita unei căi navigabile pe 

care sunt situate canalele 

maritime de apropiere 

 

Denumirea structurii hidraulice 

structură hidraulică 

 
lungime, 

kilometri 

 
lățime, 

metri 

adâncime, metri 

(de la marcajul 

"0" 
corespunzăto

are 
     porturi maritime) 

Marea Neagră,  m. Reni -  Vylkove Calea maritimă de mare adâncime 172,3660-120 
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Dimensiuni de proiectare (pașaport) 

 
Mare/căi 

navigabile 

interioare 

Limita unei căi navigabile pe 

care sunt situate canalele 

maritime de apropiere 

 

Denumirea structurii hidraulice 

structură hidraulică 

 
lungime, 

kilometri 

 
lățime, 

metri 

adâncime, metri 

(de la marcajul 

"0" 
corespunzăto

are 
     porturi maritime) 

 

р. Dunărea  р. Dunărea - Marea Neagră 

în partea ucraineană a deltei 

ca parte a fluviului 

Dunărea: 

 

  Mare - Vilkovo ca parte a grupului: 19,021  8,668 

  - Gura Bystre  60  

  - Bystre - estuarul Vilkovo  120  

  Vilkovo - Izmail Chatal 95,445 120 8,238 

  Izmail Chatal - Reni 54,06 120 8,038 
  (cu excepția tronsonului navigabil de 0,3 

km 

   

  (0,15 km în fiecare direcție de la    

  mijlocul unei structuri hidraulice    

  Complexul de feriboturi Orlovka SRL    

  Traversarea cu feribotul Orlovka    

  (Ucraina) - Isaccea (România)    

 Marea Neagră - gura Bystre canal de acces la mare 3,374 85 7,657 

 Zona de apă a portului maritim Ust-. canal de acces la mare 7 150 13,29 

 Dunaysk, canal de apropiere     
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Marea Neagră, 
estuarul Nistrului 

 

zona de apă a portului 
maritim Bilhorod-
Dnistrovskyi, canalul de 
acces 

 

Canalul de acces Nistru-Liman 
 

15 
 

60 
 

5,57 



12 
 

 

   Dimensiuni de proiectare (pașaport) 

 
Mare/căi 

navigabile 

interioare 

Limita unei căi navigabile pe 

care sunt situate canalele 

maritime de apropiere 

 

Denumirea structurii hidraulice 

structură hidraulică 

 
lungime, 

kilometri 

 
lățime, 

metri 

adâncime, metri 

(de la marcajul 

"0" 
corespunzăto

are 
     porturi maritime) 

 

zona de apă a portului maritim 
Bilhorod-Dnistrovskyi, punctul 
portuar Bugaz, canalul de acces 

Marea Neagră zona de apă aportului maritim 
Odesa, canalul de acces 

Canalul de apropiere a Nistrului 
Estuarul Tsaregradskoye 

 

 
canalul de acces la portul maritim 
Odesa 

2,8 80 6,57 

 

 

 
4100-200 14 

Marea 
Neagră, 
estuar uscat 

Marea 
Neagră, mic 

zona de apă a portului maritim 
Chornomorsk, canalul de acces 

zona de apă a portului maritim 
Yuzhny, canalul de acces 

canalul de acces la portul maritim 
Chornomorsk 

canalul de acces la portul maritim 
Pivdennyi 

1,6 160 16 

Estuarul 
Adzhalitsky 

 
partea dinspre larg a canalului de acces 

partea dinspre interior a canalului de acces 

3,7 

1,3 

230 

210 

20 

20 

Marea Neagră, 
estuarul 
Dnipro-Bug 

Marea Neagră - zona de apă a 
portului maritim Mykolaiv 

Canalul Bug-Dnipro-Liman (1-12 
curbe) 

81,4 100 11,2 

Estuarul Dnipro-
Bug, sudul râului 
Bug 

zona de apă a portului maritim 
Mykolaiv 

un canal de acces la portul maritim 
Mykolaiv (al 13-lea genunchi al 
canalului Bug-Dnipro-Liman) 

1,52 100 11,2 

  
zona de apă a portului maritim 
Mykolaiv 

 
primul genunchi al canalului din portul 
Mykolaiv 

 
1,752 

 
100 

 
11,2 
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Dimensiuni de proiectare (pașaport) 

 
Mare/căi 

navigabile 

interioare 

Limita unei căi navigabile pe 

care sunt situate canalele 

maritime de apropiere 

 

Denumirea structurii hidraulice 

structură hidraulică 

 
lungime, 

kilometri 

 
lățime, 

metri 

adâncime, metri 

(de la marcajul 

"0" 
corespunzăto

are 
     porturi maritime) 

 

 Port Dnipro-Bug canalul de acces la portul maritim 

Dnipro-Bug 

3,148 100 11,5 

zona de apă a portului maritim 

Mykolaiv 

ruta recomandată pentru portul 

Ochakiv 

2,693 100 4,7 

zona de apă a portului maritim 

Mykolaiv 

canalul de acces la portul maritim 

Ochakov 

6,02 50 6,2 

Dniprovsko Bug-Dnipro-Liman Kherson Sea Canal 40 100 8,25 

Estuarul Bug, 

râul Dnipro 

 

 

р. Dnipro 

 

 
Marea Neagră 

 

zona de apă a portului 
maritim Skadovsk, punctul 
portuar Khorly, canalul de 
acces 

canalul de acces la portul Khorly 2 30 57 

Republica Autonomă Crimeea, 

zona portului maritim Kerch 

Canalul de apropiere Kerch 5,19  1009  8,910 

Canal - râul Nipru (brațul Rvach) 
canalul de acces la cariera de nisip din 

satul Rybalche (canalul maritim 

Kherson (primul genunchi) - cariera de 

nisip din satul Rybalche 

3,9 50 4,1 

р. Dnipro (brațul Rvach, brațul 
Vilkhovyi Dnipro) - zona de apă a 
portului maritim Kherson 

canalul de acces la portul maritim 
Kherson 

28 100 8,25 

zona de apă a portului maritim 
Skadovsk, canalul de acces 

canalul de acces la portul maritim 
Skadovsk 

2,5 40 6 
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Dimensiuni de proiectare (pașaport) 

 
Mare/căi 

navigabile 

interioare 

Limita unei căi navigabile pe 

care sunt situate canalele 

maritime de apropiere 

 

Denumirea structurii hidraulice 

structură hidraulică 

 
lungime, 

kilometri 

 
lățime, 

metri 

adâncime, metri 

(de la marcajul 

"0" 
corespunzăto

are 
     porturi maritime) 

 

Marea Neagră, Republica Autonomă Crimeea, Canalul Kerch-Yenikalsky 35,059 1209 9,35-9,7510 
Marea Azov zona de apă a portului maritim 

Kerch 
    

 

Canalul navigabil al portului maritim Azov  Sea 

Port 

canalul de apropiere de un punct de port 2,5 50 59 

Berdiansk, portul Henichesk, 

canalul de acces 

Genichesk  

zona de apă a portului maritim 

Berdiansk, canalul de acces 

canalul de acces la portul maritim 

Berdiansk 

20 90 8,55 

Zona de apă a portului maritim 

Mariupol, canalul de acces 

canalul de acces la portul maritim 

Mariupol 

18 100 9,157 

Zona de apă a portului maritim 

Mariupol, canalul de acces, zona 

de apă închisă 
"Azovstal Iron and Steel Works 

canalul de acces la zona de apă închisă 

Azovstal 

9,192 100 6,29 

 
 

1 Tragerea necesară pentru această clasă nu este garantată (în funcție de nivelul predominant al apei). 

2 În absența unor restricții la porțile de transport maritim către Va. 

3 Cu excepția apelor din porturile maritime și a canalelor de navigație. 

4 Ținând cont de particularitățile navigației în conformitate cu Regulile de navigație și pilotaj al navelor în partea de nord-vest a Mării Negre, canalele Bug-

Dnipro-Liman și Kherson Sea, aprobate prin ordinul Ministerului Infrastructurii. 

5 Pe site nu sunt stabilite dimensiuni și nu sunt afișate indicatoare cu echipamente de navigație. 
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6 Utilizarea pentru navigație a zonei de apă (spațiul acvatic) a mării teritoriale se realizează în zonele care nu sunt interzise pentru navigație în conformitate cu 

legislația și tratatele internaționale ale Ucrainei. 

7 Adâncimile reale ale instalațiilor sunt menținute în limitele necesare pentru a menține pescajul declarat. 

8 Adâncimile de proiectare nu au fost atinse din cauza finalizării incomplete a lucrărilor de construcție din cadrul proiectului. 

9 Adâncimile de proiectare nu sunt menținute din cauza dezafectării instalației sau a absenței transportului maritim. 

10 Dimensiunile pașapoartelor sunt cele de la sfârșitul anului 2013. 
 

 

 



 

APROBAT 

prin Rezoluția Cabinetului de Miniștri al 

Ucrainei nr. 136 din 9 februarie 2022 

 
LISTA 

Rezoluții ale Cabinetului de Miniștri al Ucrainei care au încetat să mai fie în 

vigoare 

 
1. Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 12 iunie 1996, nr. 640 

"Cu privire la aprobarea listei căilor navigabile interioare care aparțin categoriei 

căilor navigabile" (Jurnalul de legi al Ucrainei, 1996, nr. 13, p. 364). 

2. Alineatul (1) din Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 1 iulie 

2002. 

nr. 878 "Cu privire la modificarea anumitor rezoluții ale Cabinetului de Miniștri 

al Ucrainei" (Monitorul Oficial al Ucrainei, 2002, nr. 27, p. 1259). 

3. Clauza 1 din amendamentele la rezoluțiile Cabinetului de Miniștri al 

Ucrainei din 12 iunie 1996 nr. 640 și din 20 martie 1998 nr. 346, aprobate prin 

rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 29 octombrie 2003 nr. 1688 

(Monitorul Oficial al Ucrainei, 2003, nr. 44, p. 2310). 

4. Clauza 2 din amendamentele la actele Cabinetului de Miniștri al 

Ucrainei aprobate prin Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 17 

aprilie 2019. 

nr. 341 (Monitorul Oficial al Ucrainei, 2019, nr. 34, p. 1220). 

5. Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 30 septembrie 2020 nr. 

909 "Cu privire la modificările aduse listei căilor navigabile interioare care 

aparțin categoriei căilor navigabile" (Monitorul Oficial a l  Ucrainei, 2020, nr. 

81, p. 2626). 
 

 

 


