
ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ 
районних мобільних груп по контролю за виконанням заходів по недопущенню розповсюдження  

коронавірусної інфекції (COVID-19) за 25.11.2021  
 

Найменування 
району м. 
Запоріжжя 

Кількість 
перевірених 

об’єктів 

Виявлені 
порушення 

У тому числі: Проведено 
роз’ясню-

вальну 
роботу 

Інші  
заходи 

Робота  
ЗМІ 

Кількість 
протоколів за  
ст. 44/3 ч. 1 

Кількість 
протоколів за  
ст. 44/3 ч. 2 

Кількість 
протоколів 

за ст. 42 

Вознесенівський 23 6 1 1 - 23 5 довідок фейсбук 
сайт ВРА  

Дніпровський 22 2 - - 1 20 3 довідки ТВ-Z  

Заводський 14 - - - - 14 -  фейсбук 
сайт ЗРА 

Комунарський 21 13 - 3 - 16 9 довідок  фейсбук 
сайт КРА 

Олександрівський 21 4 1 - - 21 3 довідки  фейсбук 
сайт ОРА 

Хортицький 21 4 - - - 15 7 довідок  фейсбук 
сайт ХРА 

Шевченківський 17 1 - 1 - 17 надані 
листівки 

фейсбук 
сайт ШРА 

Управління праці 48 18 5 13 - 28 - - 
ЗРУ поліції ГУНП - - 5 7 - - - - 
За місто: 187 48 12 25 1 154 27          - 

 

 
 
Стаття 443. Складається поліцією. Порушення правил щодо карантину людей. 
Ч. 1. Протокол. Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених ЗУ 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з 
інфекційними хворобами,- тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 
на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ч. 2. Постанова. Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів 
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - тягне за собою 
накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
Стаття 42. Складається представниками Держпродспоживслужби. Порушення санітарних норм.  
Довідка - складається Держпродспоживслужбою  


