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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОНI-IА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ
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Про BiOKp ummя навizсtцii
на воdнuж об'екmах району

Вiдповiдно до cTaTTi 16-3 Закону УкраТни <<Про транспорт>>, Положення
про Щержавну службу морського та рiчкового транспорту УкраТни,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 0б.09.2017 JФ1095,
Правил технiчноi експлуатацii суднOплавних гiдротехнiчних сгiOруд,
затверджених наказом MiHicTepcTBOM транспорту. та зв'язку УкраТни вiд
1З.06.2007 Ns 492, заресстрованим у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни а9.а7.2аО7 за
Ns780/14047, статей 6, 14 i 29 Закону УкраiЪи <<Про мiсцевi державнi
адшriнiстрацiТ>>, враховуiочи п. 8.2 роздiлу 8 Правил користування маломiрними
(мшrими) суднами на водних об'ектах ЛьвiвськоТ областi, затверджених

рiшенням ЛъвiвськоТ обласноТ iоuд" вiд 28.12.2012 Jф бб1', з метоЮ

упорядкування плавзасобiв, забезпечення безпеки руху суден, попередЖення
нещас}lик випадкiв з людьми на водi, прийнявши до уваги розпорядження
голови Львiвськоi облдержадмiнiстрацiТ вiд 09.04.2019 Jф 322l0l5,I9 оПро
вiдкриття навiгацiТ на водних об'сктах областi>>:

1. Головам мiсцевих рад, керiвникам спортивних органiзаrдiй:
1,i. Перевiри,ги лiйснiсть TepMiHiB дозволiв, Fiаланих }оi]IlдЕаt{гi14м Та

iiliзичним особам для пцiсr{ь стоянкр] пta:tcrbTipH1,lx iMa;ltlxj с5,лсil та Тх баЗу*аirня В

прибережних захисних смугах, якi розташованi на територiТ району"
1.2. Щовести до вiдома власникiв баз стоянки суден i судновласникiв, iщО:

,_ стоянка та експлуатацiя плавзаЬобiв, якi не зареестрованi, не пройШли

технiчного огляду (*ne мають технiчного талону), без нанесених боРтОВlТХ

ноrиерiв на водних об'ектах областi забороняеться;
- необхiдно здiйснювати замiну суд}Iових бiлетiв маломiрних (маЛИХ)

суден на безтермiновi та обмiн свiдоцтва судноводiя ,на право управлiННЯ
мOторниý{ човнOм, виданих до |2 квiтня 2012 року, на посвiдчеЕня сУДНОВОДiЯ

нового зразка безтермiновоТ дiТ.
1.З. З вiдкриттям навiгацii, нз пiдставi вимог Правил користУВанНЯ

маломiрними суднами на водних об'ектах областi, силами мiсцевих органiв
влади забезпечити на водойь,tах, розташIованих на пiдзвiтнiй територiТ, КОНТРОЛЬ

за дотриманням вимог безпеки судноцлавства маломiрriих (мшrих) СУДеН.



t.4. fiо 10 травня 20|9 року забезпечити на пiдзвiтнiй територiТ виявлення
незаресстрованих маломiрних (малих) суден i баз для ik стоянки,, пiдготовку до
оглядiв зареестроваi{их маломiрних (малих) суден i баз для iх стоянки та
штрафних майданчикiв для збёрiгання тимчасово затриманих водних
транспOртних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам чинного законодавства.

2. Рекомендувати:
2.|. Керiвникам КЗ (ЛОСШ <<Щобротвiр>>, пiдприемств, установ та

органiзацiй незалежно вiд форми власностi, що мають на водних об'ектах

району маломiрнi (малi) судна та лiнiйнi причальнi гiдротехнiчнi споруди на
бжах i зонах вiдпочинку, мисливсько-рибальських господарствах, спортивних
школах, таборах, водних станцiях i прокатних базах, до 10 травня 2а19 рОКУ
привести цi об'скти у вiдповiднiсть до вимог Положення пр0 сисТеМУ

управлiння безпекою судноплавства на морському та рiчковому транспортi й
зарееструвати Тх в Управлiннi Укртрансбезпеки у Львiвськiй областi та

Дiльницi Регiстру судноплавства УкраТни в MicTi Львовi.
2.2. Кам'янка-Бузькому вiддiлу ГУ НП у Львiвськiй областi вiдповiдно дс

плану взасмодiТ та координацii. п,riж суб'ектами державного конТролЮ
(biiHicTepcTBoм внутрiшнiх справ УкраТни та MiHicTepcTBoп,r iнфраструктУри
УкраrЪи) у сферi забезпечення безпеки на трdнспортi, у разi ЗупИнКИ

працiвниками полiцiТ, перевiряти наявнiсть у водiТв, якi перевозить заСОбИ

водного транспорту, вiдповiднi державнi ресстрацiйнi документи, дiЮЧi
технiчнi тz}JIони та Еанесення бортових HoMepiB. З вiдкриттям сезону безпеки на
водi органiзувати патрулювання на водоймах, де проводиться маССВИЙ

вiдпочинок людей та використовуються плавзасоби.
2.З. Кам'янка-Бузькому районному товариству мисливцiв -fа риба-тrоК

<<КриженьD у TepMiH нерестового перiоду весняно-лiтньоТ заборони Еа ЛОВ РИбИ
заборонИти вихiД ycix маломiрних (малих) суден, за виключе}Iням спецiалъно

уцовноважених суден Львiврибоохорони, ,ЩержекоiнспекцiТ у ЛЪВiВСЬКiй

областi, Укртрансбезпеки, Львiвськоi центральноТ водолазно-рятувалъноТ

сriужби, Кам'янка-БузькомУ рВ гУ д9нС УкраТни у Львiвсъкiй областi,

патрульF{их тренерських моточовнiв дитячо-юнацьких спортивних шкiл з

веслуваНня на байдарках i каное пiд час тренувань, вiтрильних суден фiзичних
осiб та весловиХ човнiВ i водних велосщпедiв, що н€lJIежать прокатним базам, на

водойми району:
- у басейнах рiчок Захiдний Буг з усiшяа притоками до 20 травнЯ 2а19

року;
- в ycix водосховищах i технiчних водоймах до 10 червня 2019 року.
З. Кам'яНка-БузькОму вiддiлу ГУ НП у Львiвськiй областi , Кам'янка-

Бузькому рв гу дснс Укратни у Львiвськiй областi, ýержавнiй екологiчнiй

iнспекцii у Львiвськiй областi та Кам'янка-Бузькому районному товариству"

мисливцiВ та рибалок <<Крижень>> посилити контроль за дотриманняN{

судноводiями та власниками суден встановлених норм i правил кOристування

маломiрНими (маЛими) суднами на водних об'сктах району, вживати заходiв

шlодо забезпечення безпеки руху С}ден; попередження нец{асних випадкiв iз
суднаN{и та людьми на водi, недопущення забруднення навколишIньог0



природного водного середовища шляхом органiзацii та проведення спiльних
рейдiв протягом усього навiгацiйного перiоду.

4. Контроль за виконанням розпорядження з€Lпишаю за собою.

ýIe

ра J/,b А.С. BarlrKiBcbKий
, l ,rлlll, |;

ffi


