
Товариство рятування 
на водах 

(ТОВРЯТВОД)
МИКОЛАЇВСЬКА
ОБЛАСНА РАДА

Общество спасения
на водах

(ОСВОД)
НИКОЛАЕВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
327015, г .Николаев, Бугский бульвар, 18

Р/с № 26002000054460 ПАТ Укрсоцбанка г. Николаева, МФО 300023,ОКПО 03977936
Тел.(0512) 36-29-20 * 1 2 3 4 5 6

ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського

суспільства за ї к к х г & л  20<А - _ _ 2 0 І ±  року
'  <3 *

1. Назва ІГС: «Товариство рятування на водах»

2. Скорочена назва ІГС: «ТОВРЯТВОД»

3. Дані про легалізацію ІГС:, МФО 300023,ОКПО 03977936

4. Адреса, контакти: м Миколаїв, Бузький бульвар,18; тел. (0512) 36-29-20; 
озуосІ-піко1аеу@икг.пе1;

5. Мета та напрями діяльності:
Товариство рятування на водах Миколаївської області є місцевим осередком 

Товариства рятування на водах України (всеукраїнської громадської 
організації), що об’єднує громадян Миколаївської області .на основі 
добровільності та спільних інтересів.

Протягом усього часу Товариство активно бере участь у массово- 
розяснювальній і організаторській роботі серед населення по запобіганню 
нещасних випадків на воді. Організаційно-технічно допомагає, виконує роботи, 
та надає послуги юридичнім і фізичним особам, в тому числі нерезидентам, по 
створенню безпечних умов праці і відпочинку на воді.

6. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої 
влади:

Товариство здійснює свою діяльність у взаємодії з обласними управліннями з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
чорнобильської катастрофи, охорони здоров’я, освіти, профспілковими 
організаціями, громадськими об’єднаннями, релігійними, екологічними, 
оздоровчими організаціями та фондами, у тому числі іноземними, які своєю 
діяльністю сприяють виконанню завдань Товариства.



27 лютого 1873 року в Миколаєві вперше відкрилось «Окружное Правление 
Общества подачи помощи при кораблекрушениях». У 1878 р перейменоване в 
«Общестео спасения на водах». У 1931 р «Общество спасения на водах» 
реорганізоване в «общесоюзное Общество содействия развитию водного 
транспорта и охраньї жизни людей на водних путях СССР (Союзосвод). У1943 
р Союзосвод було скасовано. У 1970 році в усіх союзних республіках знову 
були створені Общества спасения на водах (ОСВОД). У 1993 р була здійснена 
перереєстрація Товариства з назвою «Товариство рятування на водах 
Миколаївської області» (ТОВРЯТВОД).

Товариством проводяться заходи, дослідження, надаються послуги, 
подаються відповідним органам виконавчої влади письмові обґрунтовані 
пропозиції і зауваження з питань запобіганню нещасних випадків на воді, а 
саме:

- сприяє місцевим органам влади, організаціям, підприємствам, приватним 
структурам у забезпеченні безпеки людей на водоймах;

- залучає широку громадськість до участі в організації масового навчання 
населення плаванню і прийомам рятування на воді;

- сприяє розробці теоретичних проблем з питань рятування на воді;
- вносить на розгляд місцевих органів влади пропозиції по покращенню 

роботи служб, що впливають на безпеку людей на воді, незалежно від 
відомчої приналежності;

- приймає участь у роботі територіальних комісій з огляду готовності 
оздоровчих закладів до літнього сезону відпочинку населення;

- надає послуги по забезпеченню юридичних і фізичних осіб рятувальними 
засобами і обладнанням, інвентарем для навчання Плаванню і 
проведенню спортивних ігор, відпочинку і туризму, іншими видами 
товарів і матеріальних засобів для організації безпеки людей на воді;

- сприяє заснуванню баз відпочинку і туризму біля води, учбово- 
спортивних комплексів, ремонтно-відстойних баз маломірного флоту, 
пунктів прокату плавзасо^1'"
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