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Про відкриття навігації
на водних объектах району

Відповідно до статей 6,14 і 29 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації, на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної
адміністрації від 9 квітня 2019 року № 322/0/5-19 “Про відкриття навігації на водних
об’єктах області”, та з метою упорядкування плавзасобів, забезпечення безпеки руху
суден і попередження нещасних випадків з людьми на воді:
1.Відкрити навігацію на водних об’єктах району для маломірних (малих) суден з
15 квітня 2019 року.
2.Міському, селищному, сільським головам:

2.1.Довести до відома власників маломірних (малих) суден, що стоянка та
експлуатація плавзасобів, які не зареєстровані та не пройшли щорічного технічного
огляду (не мають технічного талону), без нанесених бортових номерів, на водних
об’єктах району забороняється.
2.2. З відкриттям навігації на підставі вимог Правил користування маломірними
(малими) суднами на водних об’єктах району, забезпечити контроль за Дотриманням
вимог безпеки судноплавства маломірних (малих) суден на водоймах розташованих
на підзвітній території
■
2.3.До 10 травня 2019 року забезпечити на підзвітній території виявлення
незареєстрованих маломірних (малих) суден та баз їх стоянки, підготовку до оглядів
зареєстрованих маломірних (малих) суден та штрафних майданчиків для зберігання
тимчасово затриманих водних транспортних засобів, які не відповідають вимогам
чинного законодавства.
2.4.Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності, що мають на водних об’єктах підпорядкованих територій маломірні
(малі) судна на базах і зонах відпочинку, мисливсько-рибальських господарствах,
спортивних школах, водних станціях і прокатних пунктах до 10 травня 2019 року
,
г
привести ці об’єкти у відповідність до вимог Положення про систему управління
безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті та зареєструвати їх у
Подільсько-Карпатському міжрегіональному територіальному відділі Державної
служби морського та річкового транспорту України (Морської адміністрації) і Службі
флоту Регістру судноплавства України в місті Львові.
3. Городоцькому відділу поліції ГУ НП у Львівській області (А.Богуш) у сфері
забезпечення безпеки на транспорті перевіряти водіїв, які перевозять автодорогами

району засоби водного транспорту, реєстрацію суден, наявність на них
державних реєстраційних документів, нанесених бортових номерів та діючих
технічних талонів, у місцях масового відпочинку організувати патрулювання біля
водойм, на яких використовуються маломірні судна для прогулянок.
4 .Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації І.Ковальчука.
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