
 
            Коростенська міська ради  Житомирської   області   

                    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
         РІШЕННЯ 
 

Від  16.05.2012р. № 207 
 
 
Про визначення місць  
масового відпочинку населення 
на водних об’єктах м. Коростеня 

  З метою впорядкування місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах, запобігання загибелі людей на воді, на виконання вимог 
Закону України „Про аварійно-рятувальні служби” № 1281-XIV                               
від 14.12.1999р., Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002р.              
№ 264 „Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах”, наказу Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001р. № 272 „Про затвердження 
Правил охорони життя людей на водних об’єктах України”, керуючись п.п. 7 
п. „а” ст.30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
виконкомом Коростенської міської ради 
РІШАЄ: 
 

1. Територію біля пішохідного мосту через р. Уж в районі вул. Горького 
та прилеглу акваторію р. Уж визнати як місце масового відпочинку 
населення на водних об’єктах – міський пляж. 

2. Комунальному виробничому господарському підприємству 
(Городничий П.О.) до 25.05.2012р.: 

2.1. Оформити журнал обліку місць масового відпочинку. 
2.2. Після проведення обстеження дна акваторії пляжу водолазами 

міської рятувальної служби на воді оформити паспорт пляжу з 
такими документами: 
- акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу; 
- паспорт підводної частини акваторії пляжу; 
- карти виміру глибин акваторії пляжу; 
- акт про усунення з дна акваторії пляжу перешкод, визначених у 

абзаці шостому підпункту 2.1. Правил охорони життя людей на 
водних об’єктах України. 

2.3. Очистити територію пляжу від сміття. 



2.4. Відремонтувати, пофарбувати на території пляжу туалет, малі 
архітектурні форми. 

2.5. Обладнати межу запливу на акваторії пляжу буями помаранчевого 
або червоного кольору. 

2.6. Встановити необхідні інформаційні та попереджувальні таблички. 
 

3. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій (Бошаков О.Г.): 
3.1. Забезпечити обстеження водолазами дна акваторії пляжу, 

очищення його від небезпечних предметів та надати КВГП 
документи необхідні для оформлення паспорту пляжу. 

3.2. Забезпечити роботу рятувального посту, цілодобове чергування 
рятувальників. 

3.3. Постійно проводити профілактичну та роз’яснювальну роботу 
щодо правил поведінки на воді. 

 
4. Головному державному санітарному лікарю Коростенського району 

(Терещук В.Ф.) забезпечити санітарний нагляд за станом пляжу, 
відповідністю води в районі пляжу санітарним правилам і нормам. 

 
5. Начальнику МРВ УМВС України в Житомирській області              

(Калітка В.К.) забезпечити дотримання громадського порядку в 
районі пляжу. 

 
6. З метою запобігання загибелі дітей на водних об’єктах начальнику 

міського відділу освіти (Краснокутська А.В.) організувати проведення 
в усіх навчальних закладах занять по вивченню правил поведінки на 
воді. 

 
7. Рішення виконавчого комітету від 27.04.2011р. № 224 „Про 

визначення місць масового відпочинку населення на водних об’єктах” 
вважати таким, що втратило чинність. 

 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Якубовського Л.П. 
  
 
 

Міський голова                                                   В. Москаленко 
 

Заступник міського голови 
Л. Якубовський 

 
Начальник управління ЖКГ 

В. Мартинюк 
 

Начальник юридичного відділу 
Т. Камінська 


