
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про організацію та проведення  
легкоатлетичного напівмарафону  
«Zaporizhstal Half Marathon 2018» 
 

 

           Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з 

метою залучення широких верств населення міста до занять фізичною 

культурою та спортом, популяризації  здорового способу життя в місті 

Запоріжжя,  виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

           1. Провести 28 жовтня 2018 року в місті Запоріжжя легкоатлетичний 

напівмарафон «Zaporizhstal Half Marathon 2018» та визнати його масовим 

заходом міського значення. 

           2. Департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради 

забезпечити організацію та проведення легкоатлетичного напівмарафону 

«Zaporizhstal Half Marathon 2018». 

           3. На час підготовки та проведення легкоатлетичного напівмарафону 

«Zaporizhstal Half Marathon 2018» перекрити рух всіх транспортних засобів: 

           3.1.  На відрізку  бульвару Шевченка - від  вулиці Леоніда Жаботинського   

до проспекту Соборного з 06-00 години 27.10.2018 до 19-00 години 28.10.2018. 

           3.2. По проспекту Соборному - від   вулиці Південноукраїнської  до площі 

Запорозької 28.10.2018 з 08-00 до 13-45 години.  

           3.3. По проходженню учасниками маршруту, періодично: 

           3.3.1.  По вулиці  Портової, по дамбі Дніпро ГЕС, по бульвару Вінтера  

28.10.2018 з 09-00 до 10-00 години.  

           3.3.2. По вулиці Таганської, по Арочному мосту, по острову Хортиця   до 

моста Преображенського  28.10.2018 з 09-30 до 10-30 години. 

           3.3.3.  Від моста Преображенського  по Прибережній автомагістралі міста 

до Вознесенівського ринку та у зворотному напрямку до вулиці Немировича 

Данченка 28.10.2018 з 09-30 до 10-30 години. 

           3.3.4. По  вулиці Тбіліської, по вулиці Перемоги, по вулиці Сергія 

Тюленіна  до проспекту Соборний 28.10.2018 з 09-30 до 10-30 години. 

           4. Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку 

скоординувати рух міського транспорту з урахуванням перекриття відповідних 

ділянок згідно маршруту легкоатлетичного напівмарафону.   

           5. Департаменту інфраструктури та благоустрою  Запорізької міської 

ради: 
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           5.1. Забезпечити встановлення 22 біотуалетів, 15 баків для сміття та 10 

наметів в зоні старту та фінішу легкоатлетичного напівмарафону – площа біля 

палацу культури «Дніпроспецсталь». 

           5.2. Встановити 8 біотуалетів, 8 баків для сміття за маршрутом 

легкоатлетичного напівмарафону на відрізках 5 км., 10 км., 15 км. та 18 км.   

           5.3  Встановити металеву огорожу в кількості 200 одиниць на дамбі 

Дніпро ГЕС.   

           5.4. Забезпечити подання в зоні старту та фінішу легкоатлетичного 

напівмарафону необхідної потужності електроструму 75 кВт., підключення   

обладнання та чергування  електрика  під час проведення заходу.  

           6. Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради підготувати 

виступи музичних колективів за маршрутом легкоатлетичного напівмарафону 

на відрізках 5 км., 10 км., 15 км. та 18 км. 

           7. Доручити комунальному підприємству «Запорізьке міське інвестиційне 

агентство»  забезпечити  розміщення на вільних від комерційної реклами 

площинах, які перебувають у комунальній власності, матеріалів з  сюжетами 

соціальної спрямованості щодо проведення 28.10.2018 загальноміського 

спортивного заходу «Zaporizhstal Half Marathon 2018» у кількості до 10 плакатів 

формату 3,0 х 6,0м та до 15 плакатів формату 1,2 х 1,8м.  

           8. Просити Дніпровський відділ поліції Головного управління 

Національної поліції в Запорізькій області забезпечити охорону громадського 

порядку під час проведення заходу. 

           9. Просити управління патрульної поліції в Запорізькій області 

Департаменту патрульної поліції Національної поліції України  забезпечити  

безпеку  дорожнього руху під час проведення зазначеного заходу та надати 2 

автомобілі для супроводу колони учасників 27.10.2018 з 08-45 до 09-45 години 

та 3 автомобілі 28.10.2018 з 07-30 до 14-00 години. 

           10. Просити Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної 

державної адміністрації організувати чергування 11 бригад швидкої медичної 

допомоги під час проведення заходу за маршрутом легкоатлетичного 

напівмарафону. 

           11. Просити Головне управління ДСНС України в Запорізькій області 

забезпечити чергування пожежної машини під час проведення заходу на площі 

біля палацу культури «Дніпроспецсталь» 28.10.2018 з 07-30 до 15-00 години. 

           12. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької 

міської ради забезпечити широке анонсування спортивного заходу та своєчасне 

повідомлення мешканців міста щодо перекриття транспортного руху за 

маршрутом легкоатлетичного напівмарафону. 

           13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мішка 

С.М. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Пустоварова А.І. 

  

 

Міський голова       В.В. Буряк 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради 

Про організацію та проведення легкоатлетичного напівмарафону 

«Zaporizhstal Half Marathon 2018» 
 

 

           З метою розвитку фізичної культури і спорту в місті,  залучення широких 

верств населення міста до занять фізичною культурою та спортом 

популяризація здорового способу життя в місті Запоріжжя планується вдруге 

провести    легкоатлетичний напівмарафон «Zaporizhstal Half Marathon 2018». 

Напівмарафон є одним із  заходів всеукраїнської ліги Run Ukraine Running 

League.   

           28 жовтня 2017 року тисячі любителів бігу з різних міст України та країн 

ближнього зарубіжжя зустрінуться на головному біговому старті міста.  

Головна дистанція - 21,0975 км, в якій будуть змагатися професійні 

спортсмени.  Яскравий маршрут Zaporizhstal Half Marathon 2018 пролягатиме 

по колу через дамбу Дніпровської ГЕС, вздовж ріки Дніпро, прямуючи до   

острова Хортиця, далі по острову через міст Преображенського по 

Прибережній автомагістраля міста. Старт і фініш учасників - у центрі на 

бульварі Шевченка біля палацу кільтури «Дніпроспецсталь». На першому 

запорізькому півмарафоні прийняло участь   1500 учасників з 29 міст України 

та дев'яти країн світу (Об'єднаних Арабських Еміратів, США, Туреччини, Перу, 

Молдови і т.д) та 3 000 глядачів.   

           Для тих, хто ще не готовий здолати півмарафонську дистанцію, 

організатори пропонують забіг на   5 км та 2 км. Для дітей плануються забіги на 

100м, 500м. та 1000м. 

           Організатори впевнені, що цей захід може стати спортивно-туристичною 

традицією для Запоріжжя і одним із заходів всеукраїнської ліги Run Ukraine 

Running League.   

                         
  

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


