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Про вidкраmmя навizацit
на BodHax об'екmах району

Вiдповiдно до cTaTTi 1б-3 Закону УкраiЪи <<Про транспорт>, ПоложенняпрО .ЩержавнУ службУ морськогО та рi"*о"Й 'rpu"".rop.y 
УкраiЪи,затвердженого постаноВою Кабiн.еry MiHicTpiB УкраiЪи вiд gб.Oq .iotT NstOgS,Правил технiчноi експлуатацii 

' 
пуд"о.rоu"""" гiдротехнiчних споруд,затверджених наказоМ MiHicTePcTBoM траЕспортУ та зв'язкУ УкраiЪи вiд1з,06,2007 Ns 492, заре€строваним у MiHicTepcTBi юЬтицii УкраiЪи 09.07.2007 заNs780/14047, статей 6, 14 i 

^2g 
Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнiадмiнiстРацii}, враховуЮчи п. 8.2 р_оздiоу Ъ Прu*ил корисryвання маломiрними(малими) суднами на водних об'ектах Лiвiвсъкоi'^ областi, затверджених

рiшенням ЛъвiвськоТ обласноi ради вiд 28.12.2012 Ns 66I, з метою
упорядкування плавзасобiв, забезпечення безпеки руху суден, попередженцянещасних випадкiв з людьм, yu водi, прийнявши до уваги розпорядженняГОЛОВИ ЛЪВiВськоi облдержадмiнiстрацiт вiд 15.05.2020 м з0510/5-20 <провiдкриття навiгацiТ n u 

"од""* 
об'.*ru* областi>>:

*", 1, ВiДКРИТИ НаВiГаЦiЮ На ВОДних об'ектах району для м€lJIомiрних (малих)суден";ý 23 травНя 2020 РокУ, за умови плавання маломiрних (Йали"j 
"уд."виклюdно в свiтлий час 

tдоd", 
при сприятливих метеорологiчних умовах наводних об'ектах району, на яких дозволено .удrrо.rrruЪство, - 

'р;;;;;
ВИМОГ ПОСТаНОВИ КабiНеТУ MiHicTpiB Украiни вiд 1 1 березн я 2020" pony Й'ii r<Про запобiгання поширенню на територii УкраiЪи гостроТ респiраторноТхвороби COVID-19, спричиненоТ коронавфусом SARS-C.Y-2.>> (i= змiнами)(далi-Постанова Jф2 1 1 ).

2. Головам мiсцевих рад, керiвникам спортивних орiанiзацiй:
2,1, ПеРевiритИ дiйснiсть . TepMiHiB доЪволiв, "uдu""" юридичним та

фiзичним особам для мiсць стоянки Йаломiрних (мадих) суден та iх базування вприбережних захисних смугах, якi розташованi на територii району.2,2, [овести до вiдома власникiв баз стоянки суден i судновласникiв, що:- стоянка та експлуатацiя плавзасобiв, якi не заре€строванi, 
". ,rрой-rr"

ТеХНiЧНОГО ОГЛЯДУ (iIe МаЮТЪ технiчного талону), б.. 
"Ъ"...""* бортових

HoMepiB на воднИх об'ектах областi заборонясться;

yKPAIHA

рдЙотrrrд дЕржАвнА Ал4IнIстрАlця
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- необхiдно здiйснювати замiну суднових бiлетiв маломiрних (малих)
суден на безтермiновi та обмiн' свiдоцтва судноводiя 

"u .rpu"b управлiння
МОТОРНИМ ЧОВНОМ, ВИДаНИХ ДО 12 КВiтня 20|2 року, на посвiдчення судноводiя
нового зразка безтермiновоi дii.

2.з. З вiдкриттяМ навiгацii, Н3 пiдставi вимог Правил користування
маломiрНими судНами на водниХ об'ектаХ областi, силами мiсцевих op.a"i,
влади забезпечити на водоймах, розташованих на пiдзвiтнiй територiт, *о"rроrr"
за дотриМанняМ вимоГ безпеки судноплавства маJIомiрних (малих) суден.

2.4. ЩО 20 травнЯ 2020 р.оку забезпечити на пiдзвiтнiй територii виявлення
незареестрованих маломiрних (малих) суден i баз для iх стоянки' пiдготовку до
оглядiв зареестрованих маломiрних (малих) суден i баз для ik стоянки та
штрафних майданчикiв для зберiгання тимчасово затриманих водних
транспортних засобiв, якi не вiдповiдаютъ вимогам чинного законодавства.

З. Рекомендувати:
3.1. Керiвникам кЗ (ЛОСШ <<Щобротвiр>, пiдприемств, установ та

органiзацiй неза_гrежно вiд форми власностi, що мають на водних об'ектах
району маломiрнi (Ma_lri) судна та лiнiйнi причальнi гiдротехнiчнi споруди на
базах i зонах вiдпочинку, мисливсько-рибальських господарствах, спортивних
школах, таборах, водних станцiях i прокатних базах, до 20 травня zozo рокупривести цi об'скти У вiдповiднiсть до вимог Положення про систему
управлiння безпекою судноплавства на морському та рiчковому транспортi gг

зарееструвати ik В Управлiннi Укртрансбезпеки У Львiвськiй областi та
щiльницi Регiстру судноплавства Украiъи в MicTi Львовi.

З.2. Кам'янка-БуЗькомУ вiддiлУ гу нП у Львiвськiй областi вiдповiдно доплану взаемодiт та координацiт мiж суб'ектами державного контролю
(MiHicTepcTBoM внутрiшнiх справ УкраiЪи та MiHicr.p.r"o, iнфраструпrур"
УКРаiЪИ) У СфеРi ЗабеЗПеченюI безпеки на транспортi, у разi ,у"""*"
працiвниками полiцiт, перевiряти наявнiсть у водiiъ, ,*i перевозить засоби
вdДного транспорту, вiдповiднi державнi реестрацiйнi документи, дiючi
TexEittrHi т€Lпони та нанесення бортових HoMepiB. З вiдкриттям сезону безпеки на
водi органiзувати патрулювання на водоймах, До проводитъся маgовий
вiдпочинок людей та використовуютъся плавзасоби, спрямованих на виконання
Постанови J\Ъ211

з.3. Кам'янка-БузъкомУ районному товариству мисливцiв та рибалок
<<КрижеНь)> у TepMiH нересТовогО перiодУ весняно-лiт+rьоi заборони 

"u 
rrЪ" риби

заборонИти вихiд ycix маломiрних (ма;rих) суден, за виключенням спецiально
уповноважених суден Львiврибоохорони, Щержекоiнспекцii у Львiвськiй
областi, Укртрансбезпеки, Львiвсъкоi централъноТUUJIaUl'I, .У КI/IРаНСOеЗПеКИ, JlЬВlВСЪКО1 ЦеНТРаЛЪНОt ВОДОЛаЗНО-Рятувалъноi
служби, Кам'янка-БузькомУ рВ гУ дснС УкраiЪи у Львiвськiй областi,
патрульних тренерських моточовнiв дитячо-юнацъких спортивних шкiл з
веслування на байдарках i каное пiд час тренуванъ, вiтрилъних суден фiзичних
осiб та веслових човнiв i водних велосипедiв, що н€lJIежатъ прокатницa б*ur, 

"uводойми району:
- у басейнах рiчок Захiдний Буг з yciMa притоками до 20 травн я 202О

року;



- в ycix водосховищах i технiчних водоймах до 10 червня 2020року.
4, Кам'янка-БузъкомУ вiддiлУ гу нП у Львiвсъкiй областi , Кам'янка-

БузъкомУ рв гУ дснС УкраТни у Львiвськiй областi, ,Щержавнiй екологiчнiйiнспекцii у Львiвськiй областi та Кам'янка-Бузькому районному товариствумисливцiВ та рибалоК <<Крижень>> .rо."о"." *о"фл" .u дотриманнrIмсудноводiями та власниками суд9н встановлених 
"орtt,t 

i правил користування
маломiрНими (маЛими) суднами на водних об'ектах'району, вживати заходiв
щодо забезпечення безпеки руху суден, попередження нещасних випадкiв iзсуднами та людьми на водi, , недопущення забруднення навколишнього
природного водного середоЁища шJUIхом органiзацiТ та проведення спiльних
рейдiв протягом усъого навiгацiйного перiоду.

5, Визнати таким, що втратило чиннiстъ, розпорядженнrI голови
Кам'янка-БузъкоТ районноi державноТ адмiнiстрацii вц oz.l 1.2019 Nу279l02-
08/19 оПрО закриттЯ навiгацii 

"u "од""х об'ектах району>.

6. Контроль за виконанняN4 розпорядженнrI з.лишаю за собою.

Христина ЗАМУЛА


