
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ 

Львівської області

НАКАЗ
керівника Червоноградської міської ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області

від “ 29 ” червня 2021 року № 15

Про заходи щодо недопущення виникнення 
небезпечних випадків на водних об’єктах 
у літній період 2021 року

Згідно вимог «Плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 
2021 рік» щодо забезпечення підготовки водних об’єктів до відкриття купального

враховуючи
Держпродспоживслужби у Львівській області від 25 червня 2021 року № 39-35/470, 
лист Червоноградського міськрайонного відділу ДУ «Львівський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» від 24 червня 2021 року №1026/26,

2021 Червоноградського MB ГУсезону року, лист

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити купання на водних об’єктах м.Червонограда в зв’язку з 
невідповідністю води вимогам Наказу МОЗ України від 19 червня 1996 року № 173 
«Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів», відхиленням за санітарно-хімічними показниками, зокрема, виявленням БСК- 
20 - 10,1 мг02/ дм3 при нормі 6 мг02/ дм3 (перевищення в 1,7 разів) та санітарно- 
мікробіологічними показниками: перевищенням лактозопозитивних кишкових паличок 
(індекс ЛКП - 250000 в 1 дм3 при нормі 5000 в 1 дм3).

2. Завідувачу Червоноградським міськрайонним відділом ДУ «Львівський 
обласний лабораторний центр МОЗ України» Гіль Л.В.:

2.1. Забезпечити готовність підпорядкованої установи для проведення 
досліджень у випадку ускладнення епідемічної ситуації (в тому числі до проведення 
масових досліджень на холеру).

2.2. Підготувати та направити в місцеві ЗМІ інформацію щодо профілактики 
небезпечних інфекційних захворювань пов’язаних із відпочинком та купанням у 
непристосованих водоймах.

3. Директору КП ’’Комунальник” Рибаку В.С., поновити попереджувальні знаки 
про заборону купання на річках Західний Буг і Солокія.

4. Директору ВП «Шахта «Червоноградська» ДП «Львіввугілля» Красю В.М.:
4.1. Поновити попереджувальні знаки про заборону купання на ставках-

накопичувачах шахти №1 “ЧГ”.



4.2. Встановити періодичне патрулювання на ставках-накопичувачах із числа
працівників шахти.

4.3. Встановити обмеження для проїзду автотранспортних засобів біля шахтних
відстійників.

4.4. Про факти порушення громадського порядку на підпорядкованих водних 
об’єктах повідомляти Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області.

5. Директору КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» 
Грондзалю І.В.:

5.1. Забезпечити готовність лікарні до надання необхідної медичної допомоги 
при виникненні нещасних випадків на воді.

5.2. Підготувати матеріал у міські ЗМІ про порядок надання першої медичної 
допомоги при виникненні нещасних випадків на воді.

6. Начальнику Червоноградської аварійно- рятувальної станції Львівської 
центральної рятувально-водолазної служби Войтку Б.Ф.:

6.1. Організувати постійне спостереження за ситуацією на відкритих водоймах 
(особливо у вихідні та святкові дні) та оперативне реагування на події, пов’язані з 
загибеллю та травматизмом людей.

6.2. Проводити безпосередньо біля водойм роз’яснювальну роботу з 
громадянами, які купаються або мають такі наміри.

6.3. Забезпечити оперативний виїзд аварійно-рятувальної маневрової групи до 
місця виникнення нещасного випадку для надання оперативної допомоги потерпілим 
на воді людям.

6.4. Про всі нещасні випадки на воді негайно інформувати керівництво громади 
та відповідні органи управління згідно з встановленим порядком.

7. Начальнику Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області Лисяку А.В. 
забезпечити охорону громадського порядку у місцях ймовірного стихійного 
використання водойм громади для купання (особливо у вихідні та святкові дні).

8. Директору КП “Червонограджитлокомунсервіс” Кукобі Ю.М. розмістити на 
консультаційних пунктах пам’ятки щодо дотримання правил поведінки на водних 
об’єктах та надання першої медичної допомоги.

9. Місцевим засобам інформації ( «Новини Прибужжя», «Вісник», «Нео радіо», 
«Новий Двір», ТзОВ “Бужнет”, «15 канал») сприяти установам у оприлюдненні 
проблемних питань з використанням водойм для відпочинку, висвітленні правил 
поведінки на воді.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу з питань НС, 
оборонної та мобілізаційної роботи Васька І.Р.

Керівника Червонограідської міської 
ланки територіальної підсистеми 
ЄДСЦЗ Львівської області, 
міський голова Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ


