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кАм, янкА_БузькА рдЙоr*rд дЕржАвнл АдмIнI стрАцUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
l; Йt+ч,rд- lМl Рry м. КаIrл'янка-Бузька

lTpo Bid кр ummя навizацii
Htt BoOHtoc об'екmах району

Вiдповiдно до cTaTTi 16-3 Закону Украiни <Про транспорт>>, Поло)ttеF]II}l

про .щержавну службу Украiъи з безпеки на транспортi, затверджеIfого

гIостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 1.02.2015 jYg 103, Правил техttiчноl'

еl<сгtлiуатацiт судноплавних гiдротехнiчних споруд. затверд)l(ених Iiattilзor\i

Ir4llliс,герством транспорту та зв'язку УкраТни вiдt l3.06-2007 j,Гч Jy:,
заресстрованим у MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 09.07.2007 заr J\q 780/l4047^

статей 6, 14 | 29 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi дерirсавrri адмii-riстрацiТ>>,

розпорядження голови Львiвськоi обласноi державнот адмiнiстрацii вiд

28.о3 .2011 J\ъ2З 1lol5-17 <Про вiдкриття навiгацiТ на водних об'сктах обrlастi>,

lji)ахов\,tочи гl. 8.2 роздiлу 8 Правил користування NlаJIомiрнимИ (rчrаirимil)

суднамИ на водниХ об'ектах Львiвськоi облас,гi, за},гверд}t(еFtих 1эil_шегtняr,t

ЛьвiвськоТ обласноi Ради вiд 28 грудня 2012 року J\Ъ 661, з MeToIo

упорядкування плавзасобiв, забезпечення безпеки руху суден, ]lоllе]]сдt)t(енiirt

нещаснИх випадкiв з люДьми на водi, прийнявши до уваги розпоряД,t(еЕlll'i

голови Львiвськоi облдержадмiнiстрацii вiд 10.04.20l8 JФ 300/0/5-18 <<ilpiэ

вiлкрtt,t-r,rr навiгацii на водних об'ектах областi>:

l. ВiдкрИти навiгацiю на водниХ об'сктаХ райrоrrУ ЩJlIl i\IЦjIO,r,ripHtr.X (|rIilJIi{\,,

суден з l4 квiтня 2018 року.
?. Головам мiсцевих рад, керiвникам спортивних органiзацiй:

2.|. Перевiрити дiйснiсть TepMiHiB дозволiв, наданих tоридиLtним та

фiзичним о.обuпл для мiсцъ стоянки маломiрних (малих) суден та iх базування в

прr.rбереЖних захИсних смугах, якi розташованi LIa територiТ par"roHy,

2.2. Щовести дО вiдома власникiв баз стоягtкt,t судеL{ i судновл?сiIиl(i13,

rЦО: 
_ стоянка та експлуатацiя плавзасобiв, якi не зареССТРСlВаНi, Не ПРОйШЛИ

технiчного огляду (не мають технiчного талону), без нанесених бортових

гrомеlэiв на водни* od'anru" областi забороняеться; . /.
- гrеобхiдно здiйснювати замiну суднових бirrетiв ма-поtчtiрних (шrаrrи,х1

суден rla безтермiновi та обмiн свiдоцтuu _судrrоволi.гr 
Ila. ПРtll]О Y"j'u'111l]1].'

моторниМ човноМ виданиХ до \2 квiтня 20]2 роК}, на посвIдаIе}Iн,I cyдllloвolll,i

нового зразка безтермiновоi дii.

€



плану взасмодiТ та координацiТ мiж суб'ектами державного контролю
(MiHicTepcTBoM внутрiшнiх справ Украiни та MiHicTepcTBoM iнфраструктури

2.З. З ВiДКРИТТЯМ навiгацii на пiдставi вимог Правил користування
МаЛОМiРНИМи сУднами на водних об'ектах району силами мiсцевих op.u"iu
влади забезпечити на водойма:<, розтаrlrованих на пiдзвiтнiй територii, no"rpon"
За ДОТРИМаННЯМ ВиМоГ безпеки судноплавства маломiрних (малих) суден.

2,4. Що 10 травня 2018 року забезпечити на пiдзвiтнiй територii виявлення
НеЗаре€строваних маломiрних (малих) суден i баз для ix стоянки, пiдготовку до
ОГЛЯДiВ Зареестрованих маломiрних (малих) суден i баз для ix стоянки та
штрафних майданчикiв для зберiгання тимLiасово затриJчlаних I]одilLlх
ТРаНСПОРТних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам чинного законодавства.

З. Пропонувати:

, .З. 
1 .. 

_Керiвникам КЗ ДЮСШ <,.Щобротвiр>, пiдприсмств, установ та
ОрганiзацiЙ нез€Lпежно вiд форми власностi, що N4atoTb lla водних об'сктах
раЙону маломiрнi (малi) судна та лiнiйнi причальнi гiдротехнiчнi споруди на
баЗах i зонах вiдпочинку, мисливсько-рибальських господарствах, спортивних
шкоЛаХ, таборах, водних станцiях i прокатних базах, до 15 травня 2018 року
ПриВести цi об'екти у вiдповiднiсть до вимог Положення про систему
Управлiння безпекою судноIuIавства на морському та рiчковому транспортi Й
зарееструвати , ix в Управлiннi Уrсртрансбезпеки у ЛъвiвсЬкiй областi та
fliльницi Регiстру 

"уд"оппuвства 
УкраrнЙ в MicTi Львовi.

3.2. Кам'янка-Бузькому вiддiлу ГУНП у Лъвiвськiй областi вiдповiдно до

Украiни) у сферi забезпеченнrI
працiвниками полiцiТ, перевiряти
водного транспорту, вiдповiднi

безпеки на r:рансшор,гi, у разi зуliи},iкLl
наявнiсть у водiТв, якi перевозить заообtа

державнi ресстрацiйlri докумеrrти. дirочi
технiчнi т€Lлони та нанесення бортових HoMepiB" З вiдкриттям сезону безпеки на
водi органiзувати патрулюваншI на водоймах, де проводитъся масовий
вiдпочинок люДей та використовуютъся плавзасоби.

З.З. Районному товариству мисливцiв та рибалок <Крижень)) у TepMiH
нерестового перiо,ry весняно-лiтньоi заборони на лов риби заборонити вихiд
ycix маломiрних (малих) суден, за виключенням спецiально уповноважених
суден Львiврибоохорони, Держекоiнспекцii у Львiвськiй областi,
Укртрансбезпеки, Львiвськоi цент_ральноi водолазно-рятувальноТ служби,
Кам'янка-Бузькому РВ ГУ ДСНС Украiни у Львiвськiй областi, патрульних
треt-Iерських моточовнiв дитячо-юнацьких спортивних шкiл з BecлyBalltlrl }li-i

байдарках i каное пiд час тренувань, вiтрильгtлtх суден (liзи.lttих осiб 'Ili

I]еслових човнiв i водних велосипедiв, lцо нале)tа,гъ Itрокатним база,чt, lli-t

водойми району:
- у басейнах рiчок Захiдний Буг з yciMa притоками до 20 TpaBHrl 20l 8 pol(y;

- в ycix водосховищах i технiчних водоймах до 10 червня 20 l 8 року.
4. Кам'янка-Бузькому вiддiлу ГУНП у Львiвськiй областi, It;rм'янКаl-

jiузькому рв гу дснс Украiни у Львiвськiй обл:iс,гi, /{ерiкавнiй еко,lrогiчtзiir

iнспекцiТ у Львiвськiй областi та районному товариству мисливцiв Та рИбаЛОК
<криженъ)) посилити контролъ за дотриманням судноводiями та власниками

судеН встановЛениХ норМ i правил користуваннrI маломiрними (малими)



I

суднами на водних об'ектах районуо вживати заходiв щодо забезпеченнrI
безпеки руху суден, попередження нещасних випадкiв iз сулнами та людьми на
водi, недопущення забруднення навколишнього природного водного
середовища шляхом органlзац11 та проведеннrI спlлъних реидlв протягом усього
навiгацi йного перiоду.

5. Контроль за виконанням розпорядженнrI покласти на першогО
заступника голови районноТ державноi адмiнiстрацii А.В ашкiвського.

Голова В.I.Кирилич
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