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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
/"Z"ZrrСrеПеС<lО.Ю"?DЛ. м. Кам'янка_Бузька_

Про зшкраmmя навizацii
на воdнuJс об | екmах раЙону

КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Mn "l?&/a/^3// И

ВiДrrОвiДно до статей 6,З9 Закоrrу Украiни <<ilpo MicrleBi ;iеlэ;iс;,tlзгll
аДП,riнiСтрацii>, cTaTTi 16-З Закону Украiни <Про транспорт)), c,la,i-l,i il7 Г}о;t;iuгt;
кодексу УкраiЪи, враховуючи п.8,2 роздiлу 8 Правил користування
Маломiрними (мшrими) суднами на водних об'сктах ЛьвiвськоТ областi,
затверджених рiшенням обласноi ради вiд 28.|2.2012 J\Ъ66l, п,2.5 Навчальноi
ПроГрами для дитячо-юнацьких спортивних шкiл, спецiалiзованих дитячо-
}ОнацЬких шкiл олiмпiЙського резерву, шкiл вищоi спортивноi маЙстерностi та
утlилищ олiмпiЙсъкого резерву <Веслування на баЙдарках i каное та
весл},валъниЙ сл€Lirом) 2007 року, затвердженоТ заступником MiHicTiэa, } краТни

у справах сiм'i, молодi та спорту Христоевим В.А., та розпоряджеI{ня гOлOвl{
ЛъвiвськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацiТ вiд 03.11 .2020 J\Ъ993i0,15-20 Kllpo
закриття навiгацii на водних об'ектах областi>>, з мето}о уп(цяllк),вання
плавзасобiв, забезпеченнrI безпеки руху маломiрних (rчrа-пих) суден,
попередженнrI нещасних випадкiв з людьми на водi:

1,, Закрити з 15.\I.2020 навiгацiю та припинити використання
маломiрних (малих) суден на водних об'ектах району, за виключенням
спортсменiв нацiональноi збiрноI команди Украiни з веслування на байдарКах i
каное, навчагIьно-тренуваIIьних зацять вихованцiв дитячо-юнацъких
спортивних шкiл з веслування на байдарках та каное у супроводi ,гренерських

(патрулъних) моторних човнiв, укомплектованих р4тувальними засобами, в

межах вiдвiдного каналу JФ2 .Щобротвiрсъкоi ТЕС АТ (ДТЕК Захiденерго>) та

водосховища рiчки Захiдний Буг у районi смт .Щобротвiро с.Старий /-{обротвiр,
с.Сiлець, с.Рула за Бугом Львiвсъкоi областi, та тiльки при сприятливих
погодних умовах.

2. З метою попередження порушень правил експлуатацii засобiв водного

транспорту в Ьсiнньо-зимовий перiод власникам баз стоянок та судноводiям
маломiрЪих (малих) qуден органiзувати ik зберiгання в берегових спорулах пiл

надiйною охороною.



З. Головам мiсцевих рад:
з,1, Попередити 

"ерез 
засоби масовоi iнформацiт Bcix власникiв

маломiрниХ (малиХ суден) про закриття навiгацii та^ заборону експлуатацii
маломiрних (малих) суден у мiжнавiгацiйних перiод.

з,2. Посилити контроль за виконанням заходiв iз закриття цьогорiчноТ
навiгацii та дотриманням Правил користування ма_гlомiрн"r" (r-ими) суднами
на водних об'сктах Кам'янка-Бузъкого району.

з-з. ЩО 15.04.2021 згiднО з вимогами роздiлу 3 Правил користування
маломiрними (малими) суднами на водних об'ектах Львiвсъкоi областi
здiйснити перевiрку H€uIBHocTi свiдоцтв про реестрацiю бази у власникiв баз
стояноК маломiрних (ма_гlих) суден. У власникiв плавзасобiв, якi здiйснюють
перевезення (прогулянки) пасажирiв катером, моторним човном, гiдроциклом,
<<бананом>>, <<шайбою>>, що буксируетъся, перевiрити наявнiстъ вiдповiдноТ
лiцензii на право перевезення пасажирiв або вантажiв, посвiдченъ на право
управлiннЯ маломiрним моторним або вiтрилъним судном, документiв
реестрацii плавзасобiв та проходження ними перiодичних технiчних оглядiв.

У разi виявленIUI порушенъ вимог щодо утримання бж,, вiдсутностi
вищез€lзначених документiв забороняти власникам баз стоянок,
судновласникам ix дiяльнiсть та повiдомити Подiльсько-Карпатське
мiжрегiонаJIьне управлiння Щержавноi служби морського та рiчкового
ТРаНСПОРтУ Украiни (м. Львiв, вул. Наукова, 61 (59а), тел.: (0З2) 2З4-|0-70) для
застосування адмiнiстративних заходiв впливу.

З.4. ОРГаНiЗУВаТИ в мiжнавiгацiйний перiод проведення власниками
ПРИЧаrriВ, поромiв, MocTiB, берегових споруд, рятув€Lльних станцiй (постiв) та
ШТРафНИХ МаЙданчикiв поточного ремонту об'ектiв для зберiгання маломiрних
(МаЛИХ) сУДен-порушникiв з метою приведення ik у готовнiсть до вiдкриття
навiгацii 202I року та сезону безпеки на водi.

, З.5. На територii MicTa, селищ i сiл району органiзувати в
МiЖнавiqацiйний перiод пiдготовку до проведення оглядiв баз стоянок
маломiрних (малих) суден: прокатних баз веслових човнiв i водних
ВеЛОсипедiв, бж вiдпочинку та санаторiiЪ, мисливсько-рибальських
господарств, рибальсько-човнових кооперативiв, гiдротехнiчних цеХiв
пiдприемств, спортивних бж дитячо-юнацьких спортивних шкiл з веслування
тощо, а також перевiрку порядку зберiгання плавзасобiцу зимовий перiод.

З.6. Щовести до вiдома населення iнформацiю про те, що надання
адмiнiстративних послуг з питанъ ресстрацiТ маломiрних (малих) суден; видачi
суднових реестрацiйних документiв; оформлення та видачi посвiдчень на право

управлiння маломiрним (ма_гrим) судном, лiцензiй на право здiйснення
господарсъкоi дiяльностi з перевезення водним транспортом пасажирiв i

вантажiв; реестРацiТ баз дJuI стоянки мЕLlIомiрних (ма_гrих) суден проводиться
через вiддiл наданIuI адмiнiстративних послуг Подiлъсъко-Карпатського
мiжрегiонЕulьного управлiння !ержавноi служби морського та . рiчкового
транспорту Украiни у м.Львовi.



з,7. Що 20.04.202| надати iнформацiю головi Кам'янка-БузькоТ районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ про виконання заходiв, передбачених цим
розпорядженням.

4. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови
Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 18.05.2020 J\ьl2зl01-
з|l20 кПро вiдкриття навiгацiТ на водних об'сктах району>.

5.к за виконанням розпорядженнrI з€Lпишаю за собою.
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