Про проведення міжнародних
футбольних матчів
Розглянувши листа футбольного клубу «Зоря» (Луганськ) від 23.09.2021
№ 217 щодо про проведення в м. Запоріжжя на стадіоні «Славутич-Арена»
міжнародних футбольних матчів, з метою забезпечення безпеки проведення в
м. Запоріжжя міжнародних змагань, пов’язаних з приїздом великої кількості
вболівальників, в тому числі і з інших держав, виконавчий комітет Запорізької
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти до відома проведення на стадіоні «Славутич-Арена» 30.09.2021
з 19-45 до 21-45 години міжнародного футбольного матчу між командами
«Зоря» (Луганськ) та «Рома» (Італія), 04.11.2021 з 19-45 до 21-45 години
міжнародного футбольного матчу між командами «Зоря» (Луганськ) та
«ЦСКА» (Болгарія), 09.12.2021 з 19-45 до 21-45 години міжнародного
футбольного матчу між командами «Зоря» (Луганськ) та «Буде-Глімт»
(Норвегія), які проводяться в рамках групового раунду Ліги Конференцій.
2. КП «МФК «Металург» здійснити усі необхідні заходи для підготовки
та проведення на належному рівні 30.09.2021, 04.11.2021 та 09.12.2021 на
стадіоні «Славутич-Арена» міжнародних футбольних матчів між командами
«Зоря» (Луганськ) та «Рома» (Італія), «ЦСКА» (Болгарія), «Буде-Глімт»
(Норвегія).
3. Перекрити 30.09.2021, 04.11.2021 та 09.12.2021 рух автомобільного
транспорту по вулиці Валерія Лобановського від проспекту Соборний до
вулиці Богдана Хмельницького з 13-00 до 22-00 години та по вулиці Трегубенка
від проспекту Соборний до вулиці Богдана Хмельницького з 16-00 до 22-00
години.
4. Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради:
4.1. Забезпечити на прилеглій до стадіону «Славутич-Арена» території
якісне освітлення та дотримання належного санітарного стану.
4.2. Надати організаторам міжнародних футбольних матчів 50 м. паркануогорожі для забезпечення громадського порядку.
5. КП «Запоріжремсервіс» забезпечити на
прилеглій до стадіону
«Славутич-Арена»
прибудинковій території
дотримання належного
санітарного стану.

6. Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради на період
проведення футбольних міжнародних матчів забезпечити готовність закладів
охорони здоров’я до надання цілодобової ургентної медичної допомоги
учасникам та вболівальникам матчів.
7. Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку
Запорізької міської ради організувати перевезення пасажирів до і після
проведення міжнародних футбольних матчів.
8. Просити управління патрульної поліції в Запорізькій області
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України забезпечити
безпеку дорожнього руху під час проведення міжнародних футбольних матчів.
9. Просити Запорізьке районне управління поліції ГУМВС поліції
Головного управління Національної поліції в Запорізькій області забезпечити
охорону громадського порядку під час проведення міжнародних футбольних
матчів та в місці проживання футбольних команд.
10. Просити Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної
державної адміністрації забезпечити необхідну кількість бригад швидкої
медичної допомоги під час проведення зазначених заходів для надання, у разі
необхідності, екстреної медичної допомоги.
11. Просити Головне управління ДСНС України у Запорізькій області
забезпечити пожежну безпеку на час проведення міжнародних футбольних
матчів.
12. Контроль за виконанням даного рішення
покласти
на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Васюка А.Г.
Міський голова

В.В.Буряк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про проведення міжнародних футбольних матчів»

На стадіоні «Славутич-Арена»
до кінця 2021 року планується
проведення трьох міжнародних матчів з футболу у рамках групового раунду
Ліги Конференцій за участю ФК «Зоря» (Луганськ):
- 30 вересня 2021 року - матч з командою «Рома» (Італія)
- 04 листопада 2021 року - матч з командою «ЦСКА» (Болгарія)
- 09 грудня 2021 року - матч з командою «Буде-Глімт» (Норвегія).
Початок матчів о 20-00.
Для забезпечення безпеки проведення футбольних матчів, безпеки
перебування у м. Запоріжжя іноземних команд, необхідно здійснити ряд
організаційних заходів, а саме:
- забезпечити безпеку команд «Рома» (Італія), «ЦСКА» (Болгарія), «БудеГлімт» (Норвегія) на весь період перебування у м. Запоріжжя.
- перекрити рух транспорту на вул. В.Лобановського та вул. Трегубенка на
період проведення матчів:
- забезпечити охорону громадського порядку.
- забезпечити на прилеглій до стадіону «Славутич-Арена» території та на
прибудинковій території дотримання належного санітарного стану та якісного
освітлення.
Для забезпечення виконання вищевказаних заходів необхідно прийняти
запропоноване рішення виконавчого комітету міської ради.
Директор департаменту
спорту, сім’ї та молоді
міської ради

П.С.Бланк

