
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про   надання згоди на проведення Чемпіонату  України з триатлону на 
суперспринтерській дистанції 
 
 
           Розглянувши листа громадської організації «Запорізька федерація 

триатлону»   від 04.05.2018 № 8 «Про проведення   Чемпіонату України з 

триатлону на суперспринтерській дистанції», виконавчий комітет Запорізької 

міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Взяти до відома звернення громадської організації «Запорізька 

федерація триатлону» щодо  проведення  Чемпіонату України з триатлону на 

суперспринтерській дистанції на Прибережній автомагістралі міста з 19.05.2018 

по 20.05.2018. 

2.   Дозволити   проведення  Чемпіонату України з триатлону на 

суперспринтерській дистанції на Прибережній автомагістралі міста  від моста 

Преображенського  до вул. Української 19.05.2018  з 09-00 до 15-00
 

та 

20.05.2018 з 09-00 до 13-00.
 
   

3. Організаторам Чемпіонату України з триатлону на 

суперспринтерській дистанції   19.05.2018 по 20.05.2018  погодити з:  

            3.1. Управлінням патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту 

патрульної поліції Національної поліції України    перекриття руху транспорту 

19.05.2018  з 09-00 до 15-00
 
та 20.05.2018 з 09-00 до 13-00 на Прибережній 

автомагістралі міста  від моста Преображенського  до вул. Української. 

             3.2. Управлінням з питань попередження надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Запорізької міської ради    безпеку на воді під час 

проведення заходу.  

3.3. Дніпровським відділом поліції Головного управління Національної 

поліції в Запорізькій області   охорону   громадського порядку під час 

проведення зазначеного заходу. 

3.4. Департаментом охорони здоров’я Запорізької обласної державної 

адміністрації  чергування бригади швидкої медичної допомоги під час 

проведення зазначеного заходу.  

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   

організаторів заходу. 

 

 

Міський голова                                                                      В.В.Буряк 
 



 

           ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

                     до проекту рішення виконавчого комітету міської ради  

«Про   надання згоди на проведення Чемпіонату  України  

з триатлону на суперспринтерській дистанції» 

 

 

            Згідно  Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2018 рік  Міністерством молоді та спорту 

України спільно з Федерацією триатлону України заплановано проведення    

Чемпіонату України з триатлону на суперспринтерській дистанції 19-20 травня 

2018 року.   

           До міського голови звернулась Запорізька федерація триатлону з 

проханням надати дозвіл на проведення Чемпіонату України на супер-

спринтерській дистанції та сприяти в перекритті руху транспорту на 

Прибережній автомагістралі міста.   

           На Запорізьку федерацію триатлону повністю покладено функції по 

організації та технічному забезпеченню проведення змагань. 

            З метою розвитку фізичної культури і спорту в місті,  залучення 

широких верств населення міста до занять фізичною культурою та спортом, 

популяризації здорового способу життя,  необхідно надати дозвіл  на 

проведення  в місті Запоріжжя Чемпіонату України з триатлону на супер-

спринтерській дистанції.   

 

 

 

 
Директор департаменту 
спорту, сім’ї та молоді  
міської ради                                                                       П.С.Бланк                                                                               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


