
 Додаток 1 
 до пункту 1.5.1 Правил 

загального водокористування 

Місця для організованого масового відпочинку населення на водних об’єктах, купання, занять водними
видами спорту, катання на човнах, що знаходяться 

на території Чорноморської об’єднаної територіальної громади.

№
з/п

Номер
місця

масового
відпочинку

людей на
водних

об’єктах
Чорноморс

ької
об’єднаної
територіал

ьної
громади

Місце розташування Місця для організованого
масового відпочинку

населення,купання,занять
водними видами спорту,

катання на човнах, водних
мотоциклах, проведення на

водоймах змагань, свят 
(п.1.5, п. 4.4.1 Правил) 

Підприємство,
установа та

організація за якою
закріплено місце

масового відпочинку
на воді (Адреса

фактична та
юридична) 

Номер сезонного
рятувального

посту, категорія

Підприємство,
установа та

організація ( в особі
керівника), які
обладнують та

утримують
рятувальний пост 

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8
І. Місце відпочинку біля води «Лагерна коса»

1. І. Б/в «Чорноморка» Берегова  смуга  Чорного
моря вздовж території бази
відпочинку «Чорноморка»

З-д ім. 61 Комунара,
с.  Чорноморка,  вул.
Лагерна коса, 1

 

Сезонний 
рятувальний 
пост № 1; 
сезонний 
рятувальний 
пост № 2
ІІІ категорія

Б/в
«Чорноморка»

 

2. І. Б/в «Енергетик» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

Б/в «Енергетик»
с.  Чорноморка,  вул.
Лагерна коса,25
 

Сезонний
рятувальний
пост № 3
ІІІ категорія

Б/в «Енергетик»

 

3. І. Б/в «Трембіта» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

Б/в «Трембіта»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса

Сезонний
рятувальний
пост № 4

Б/в «Трембіта»

 



 ІІІ категорія
4. І. Б/в «Санта-О» Сумісне  використання

берегової  смуги  за
узгодженням  з
Чорноморською  сільською
радою  та  іншими  базами
відпочинку

Б/в «Санта-О»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса
 

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в «Санта-О»

 

5. І. Б/в «Чайка» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

Б/в «Чайка»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса
 

Сезонний
рятувальний
пост № 5
ІІІ категорія

Б/в «Чайка»

 

6. І. Б/в «Нептун» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

Б/в «Нептун»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса
 

Сезонний
рятувальний
пост № 5
ІІІ категорія

Б/в «Нептун»

 

7. І. Б/в «Ювілейна» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

Б/в «Ювілейна»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса
 

Сезонний
рятувальний
пост № 6
ІІІ категорія

Б/в «Ювілейна»

 

8. І. Б/в «Південний Буг» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

Б/в «Южний Буг»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса
 

Сезонний
рятувальний
пост № 6
ІІІ категорія

Б/в «Южний Буг»

 

9. І. Б/в «Карпати» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

Б/в «Карпати»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса
 

Сезонний
рятувальний
пост № 7
ІІІ категорія

Б/в «Карпати»

 

10. І. Б/в «Незабудка» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

Б/в «Незабудка»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса

Сезонний
рятувальний
пост № 7
ІІІ категорія

Б/в «Незабудка»

11. І. Б/в «Олеандр-1» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

Б/в «Олеандр-1»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса
 

Сезонний
рятувальний
пост № 8
ІІІ категорія

Б/в «Олеандр-1»

 



12. І. Б/в «Олеандр-2» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

Б/в «Олеандр-2»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса,7/1
 

Сезонний
рятувальний
пост № 8
ІІІ категорія

Б/в «Олеандр-2»

 

13. І. Б/в «Корвет» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

Б/в «Корвет»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса,5
 

Сезонний
рятувальний
пост № 9
ІІІ категорія

Б/в «Корвет»

 

14. І. Б/в «Золотий пляж» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку. 
В  межах  водної  акваторії
Березанського  лиману  на
відстані  50  метрів  вздовж
причалу  №  325  бази
Золотий  пляж  вглиб
водойми на 100 м

Б/в «Золотий пляж»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса,3
 

Сезонний
рятувальний
пост  №  10;
сезонний
рятувальний
пост № 11
ІІІ категорія

Б/в  «Золотий
пляж»

 

15. І. Б/в «Фрегат» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

Б/в «Фрегат»
с. Чорноморка, вул..
Лагерна коса, 1
 

Сезонний
рятувальний
пост № 10
ІІІ категорія

Б/в «Фрегат»

 

16. І. Санаторій  ім..
Судковського

Берегова  смуга  вздовж
санаторію

с.  Чорномореа,  вул.
Лагерна
коса,27,санаторій
ім.. Судковського

Сезонний
рятувальний
пост № 3
ІІІ категорія

Санаторій  ім..
Судковського

17. Берегова смуга вздовж
Бейкушського заливу

Берегова  смуга  вздовж
Бейкушського заливу

Чорноморська с/р Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Чорноморська с/р

18. Б/в «Лісовик» Сумісне  використання
берегової  смуги  за
узгодженням  з
Чорноморською  сільською
радою  та  іншими  базами
відпочинку

с. Чорноморка, вул..
Лагерна  коса,  Б/в
«Лісовик» 

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в «Лісовик»

19. Б/в «Парус» Сумісне  використання Б/в «Парус» Сезонний Б/в «Парус»



берегової  смуги  за
узгодженням  з
Чорноморською  сільською
радою  та  іншими  базами
відпочинку

с. Чорноморка, вул..
Приморська, 95/2
 

рятувальний
пост ІІІ категорії  

20. І. Б/в «Берізка» Сумісне  використання
водної  акваторії  Чорного
моря  вздовж територій  баз
відпочинку  «Фрегат»-
«Золотий  пляж»  за
узгодженням

Б/в «Берізка»
с. Чорноморка, вул..
Приморська, 101
 

Сезонний
рятувальний
пост № 10 
ІІІ категорія

Б/в «Берізка»

 

21. Б/в «Топольок» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

с. Чорноморка, вул..
приморська, 102  б/в
«Топольок»

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в «Топольок»
 

22. Б/в «Карпати-2» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

с. Чорноморка, вул..
Лагерна  коса  Б/в
«Карпати-2»

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в «Карпати-2»

ІІ. Місце відпочинку біля води  Чорноморський комунальний пляж
23. ІІ. Б/в «Южанка» Берегова смуга вздовж бази

відпочинку
с. Чорноморка, вул..
Лагерна  коса  Б/в
«Южанка»

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в «Южанка»
 

24. Б/в «Троянда» Сумісне  використання
комунального  пляжу  за
узгодженням  з
Чорноморською  сільською
радою 

Б/в «Троянда»
с. Чорноморка, вул..
Приморська

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в «Троянда»

25. Б/в «Інгул-1» Сумісне  використання
комунального  пляжу  за
узгодженням  з
Чорноморською  сільською
радою

с. Чорноморка, вул..
Лагерна  коса  Б/в
«Інгул-1»

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в «Інгул-1»

26. ІІ. Б/в «Факел» Сумісне  використання
комунального  пляжу  за
узгодженням  з
Чорноморською  сільською

 с. Чорноморка, вул..
Лагерна  коса  Б/в
«Факел»

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в «Факел»
 



радою
27. Б/в «Пролісок» Сумісне  використання

комунального  пляжу  за
узгодженням  з
Чорноморською  сільською
радою

Б/в «Пролісок»
с. Чорноморка, вул..
Провулок
Приморський
 

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в «Пролісок»

 

28. ІІ. Б/в «Автокемпінг» Сумісне  використання
комунального  пляжу  за
узгодженням  з
Чорноморською  сільською
радою

Б/в «Автокемпінг»с.
Чорноморка,  вул..
Приморська, 11
 

Сезонний
рятувальний
пост № 15
ІІІ категорія

Б/в
«Автокемпінг»

 

29. Б/в «Інгул-2» Сумісне  використання
комунального  пляжу  за
узгодженням  з
Чорноморською  сільською
радою

 с. Чорноморка, вул..
Лагерна  коса  Б/в
«Інгул-2»

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в «Інгул-2»
 

30. Б/в «Чорномор» Сумісне використання 
комунального пляжу за 
узгодженням з 
Чорноморською сільською 
радою 

с. Чорноморка, вул..
Приморська
 

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в «Чорномор»
 

31. Б/в «Берег» Сумісне використання 
комунального пляжу за 
узгодженням з 
Чорноморською сільською 
радою 

Б/в « Берег»,
 с. Чорноморка, вул.
Костенка, 77
 

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в «Берег»

Берещук М.В.

32. ІІ. Б/в «Велам» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

 с.  Чорноморка  ,
пров  Б/в  «Велам».
Приморський, 15 , 

Сезонний
рятувальний
пост № 14
ІІІ категорія

Б/в «Велам»

 

33. Б/в  «Фотон
Чорноморье»

Сумісне використання 
комунального пляжу за 
узгодженням з 
Чорноморською сільською 
радою 

с. Чорноморка, вул..
Бейкушська  Б/в
«Фотон
Чорноморье»

Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Б/в  «Фотон
Чорноморье»
 

34. Б/в «Дружба» Сумісне використання  с. Чорноморка, вул.. Сезонний Б/в «Дружба»



комунального пляжу за 
узгодженням з 
Чорноморською сільською 
радою 

Лагерна  коса  Б/в
«Дружба»

рятувальний
пост ІІІ категорії

 

35. ІІ. ДОК «Жемчужина» Берегова смуга вздовж бази
відпочинку

 с. Чорноморка, вул..
Лагерна  коса  ДОК
«Жемчужина»

Сезонний
рятувальний
пост № 13
ІІІ категорія

ДОК
«Жемчужина»
 

36. ІІ. Б/в «Автомобіліст» Берегова  смуга  вздовж
території бази відпочинку

с. Чорноморка, вул..
Лагерна  коса  Б/в
«Автомобіліст»

Сезонний
рятувальний
пост № 16
ІІІ категорія

Б/в
«Автомобіліст»

ІV. Місце відпочинку біля води 
1 Берегова  смуга

Березанського  лиману
вздовж  с.  Березань,
Іжецьке, с. Осетрівка

Берегова  смуга
Березанського лиману

Чорноморська с/р Сезонний
рятувальний
пост ІІІ категорії

Чорноморська с/р

Берегова смуга – це прилегла до частини водного об’єкту   частина прибережної захисної смуги з режимом обмеженої господарської  
діяльності.

Примітка: місця на водних об’єктах Чорноморської об’єднаної територіальної громади, що не увійшли до вищезазначеного переліку 
вважати забороненими для купання, занять водними видами спорту, катання на човнах.

Заступник сільського голови з питань ЖКГ та благоустрою                                                                                                  М.Ф. Сілівон


