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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РЛИОННА ДЕРХtЛВНА ЛЛМIШ СТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про закршmmя навizацii
на воdнuж об'екmаж району

Вiдповiдно до статей 6,29,З9 Закону УкраiЪи <Про MicцeBi державнi
адмiнiстрацii>, cTaTTi 16-3 Закону УкраТни gПро транспорт>), cTaTTi 67 Водного
кодексу Украiни, рiшень засiдання Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд t8.10.2015
(протокол J\s14), враховуючи п. 8.2 роздiлу 8 Правил користування
маломiрними (малими) суднами на,. водних об'сктах Львiвськоi областi,
затверджених рiшенням обласноТ ради вiд 28.|2.2а1,2 Jф661 ,тап.2.5 Навча-гtьноТ
програми для дитячо-юнацьких спортивних шкiл, спецiалiзованих дитячо-
юнацьких шкiл олiмпiйського резерву, шкiл вищоi спортивноi майстерностi та

училищ олiмпiйського резерву <<Веслування на байдаРках i каное веслуваJIьний
сл€lпом> 2007 року, затвердженоi заступником MiHicTepcTBa УкраiЪи у справах
сiм'i, молодi та спорту Христосвим В"А., розпорядження голови Львiвськоi
обласноi державноТ адмiнiстрацiТ вiд 24.10.2019Ns1195/0/5-19 <Про закриття

областi>>, з метою упорядкування плавзасобiв,
маломiрних суден, попередження нещасних

навiгацiТ на водних об'сктах
забезпечення безпеки руху
випадкiв з людьми на водi

'r.;.ЗоБОВ'ЯЗУЮ:
чi.

ма_гtомiрних (ма_ших) суден
1l Закрити з 15.11.20199 року навiгацiю та припинити використання

на водних об'ектах району, за виключе}fтIям
спортсменiв нацiональноi збiрноi команди Украiни з веслування на байдарках i
каное, навч€Lпьно-тренувuIlrьних занять вихованцiв дитячо-юнацьких
спортивних шкiл з веслування на байдарках та KaHoeJ супроводi тренерських
(патрульних) моторних човнiв, укомплектованих рятув€rльними засобами, в
межах вiдвiдного канаJIу Nл2 ЩобротвiрськоТ ТЕС АТ (ДТЕК Захiденерго>) та
ВОДОСХОВИЩа РlЧКИ JаХlДНИИ ttУГ У РаИОН1 СМТ ЛООРОТВlР, С. UТаРИИ ЛООРОТВlР,
с. Сiлець, с. Руда за Бугом ЛьвiвськоТ областi, та тiльки при сприятливих

рiчки Захi1днии Бу. районi ,.Щобротвiр, Старий ,Щобротвiр,

погодних умовах.
2. З метою попередження

транспорту в осiнньо-зимовий
маломiрних (малих) суден органiзувати ik зберiгання в берегових спорудах пiд
надiйною охороною.

3. Головам мiсцевих рад:



3.1. Попередити через засоби масовоТ iнформацiТ Bcix власникiв
маломiрних (малих суден) про закриття навiгацiТ та заборону експлуатацiТ
маломiрних (малих) сулен у мiжнавiгацiйних перiод.

З.2. Посилити контроль за виконанням заходiв iз закритгя цьогорiчноТ
навiгацiТ та дотриманням Правил користування маломiрними (малими) суднами
на водних об'ектах Кам'янка-Бузького району.

3.3. Що |5.04.2020 року згiдно з вимогами роздiлу 3 Правил користування
маломiрними (малими) суднами на водних об'ектах ЛьвiвськоТ областi
здiйснити перевiрку наявностi свiдоцтв про реестрацiю бази у власникiв без
стоянки маломiрних (малих) суден. У вларникiв плавзасобiв, якi здiйснюють
перевезення (прогулянки) пасажирiв катером, моторним човном, гiдроцикJIом,
<<бананом>>, <<шайбою>>, що буксируеться, перевiрити наявнiсть вiдповiдноТ
лiцензii на право перевезеннrI пасажирiв або вантажiв, посвiдчень на право

управлiння маломiрним моторним або вiтрильним судном, документiв
ре€страцii плавзасобiв та проходження ними перiодичних технiчних оглядiв.

У разi виявлення порушень вимог щодо утримання баз, вiдсутностi
вищезазначених документiв забороняти власникам бж стоянки,
судновласникам ik дiяльнiсть та повiдомити Подiльсько-Карпатське
мiжрегiонаJIьне управлiння .Щержавйоi служби морського та рiчкового
транспорту УкраiЪи (м. Львiв, вул. Науковq 61 (59а), тел.: (032) 2З4-|0-70) для
застосування адмiнiстративних заходiв впливу.

3.4. Органiзувати в мiжнавiгацiйний перiод 
" 
проведення власниками

причалiв, поромiв, MocTiB, берегових споруд, рятув€lльних станцiй (постiв) та
штрафних маЙданчикiв поточного ремонту об'сктiв для зберiгання маломiрних
(ма_lrих) судеЕ-порушникiв з метою приведення ik у готовнiсть до вiдкриття
навiгацiТ 2020 року та сезону безпеки на водi.

3.5. На територiТ MicTa, селищ i сiл району органiзувати в мiжнавiгацiйний
перiод пiдготовку до проведення оглядiв баз стоянки маломiрних (малих)
судрF: прокатних баз веслових човнiв i водних велосипедiв, баз вiдпочинку та
caHaTopiTB, мисливсько-рибатrьсъких господарств, рибальсько-човнових
кооперЪтивiв, гiдротехнiчних цехiв пiдприемств, спортивних баз дитячо-
юнацьких спортивних шкiл з веслування тощо, а також перевiрку порядку
зберiгання плавзасобiв у зимовий перiод.

3.6. Щовести до вiдома населення iнформацiю про то, що надаIrня
адмiнiстративних послуг з питань реестрацiТ маломiрних (малих) суден; видачi
суднових реестрацiйних документiв; оформлення та вffдачi посвiдчень на право
управлiння маломiрним (малим) судном, лiщензiй на право здiйснення
господарськоТ дiяльностi з перевезення водним транспортом пасажирiв i
вантажiв; реестрацiI баз для стоянки м€tпомiрних (малих) суден проводиться
через вiддiл надання адмiнiстративних послур Подiлъсько-КаРпатського
мiжрегiон€tльного управлiння fiержавноi служби морського та рiчкового
транспорту УкраiЪи у м. Львовi.

З.7. Що 24.0З.2а20 року надати iнформацiю головi Кам'янка-Бузькоi
районноТ державноТ адмiнiстрацiТ про виконання заходiв, передбачених цим
розпорядженням.



4. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови
Кам'янка-БузькоТ районноТ державноi адмiнiстрацiI вiд 06.05.2019 Nsll2/02-
08/19 оПро вiдкриття навiгацii на водних об'ектах районр>.

5. Контроль за виконанням розпорядження з€lJIишаю за собою.

Перший А. ВАШКIВСЬКИЙ
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