
 

 
УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ м. ЗАПОРІЖЖЯ 
 
 

69095, м. Запоріжжя, вул. Першотравнева, 2, тел.: (0612) 63-71-51, факс: 62-45-80  Е-mail: upns@zp.gov.ua 

 
  

ЗАТВЕРДЖУЮ 
  Міський голова - 

                                  голова комісії 
 

                                                                    В.В.Буряк 

                        «  06  »     квітня     2020 року 
 

 
ПРОТОКОЛ 

позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя 

 
06.04.2020              №13 

м. Запоріжжя 
 

Головував: Еделєв В.Г. – перший заступник голови місцевої комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя – 
радник міського голови (за дорученням міського голови). 

Присутні: члени Комісії  (за окремим списком), 
запрошені (за окремим списком). 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Про перевезення пасажирів в громадському транспорті м.Запоріжжя під 
час карантину. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Зломинога В.М.; Власюк О.О. 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. На підставі рішення штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації регіонального рівня, у зв’язку з епідемічною ситуацією на території 

Запорізької області, спричиненою коронавірусом (протокол №1 від 31.03.2020), 

межа міста Запоріжжя визнана територією карантинної зони. 

2. Погодити примірний зразок Довідки для підтвердження належності 

пасажира до відповідної категорії, що можуть перевозитись громадським 

транспортом під час карантину. 
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ДОВІДКА 

для проїзду у транспорті на час дії карантину 

м. Запоріжжя 

 

_______________________________________________________________________ 

(ПІБ працівника) 

є працівником 

______________________________________________________________________, 

(назва юридичної особи або ФОП) 

що забезпечує*: 

□ Охорону здоров’я 

□ Продовольче забезпечення 

□ Урядування та надання найважливіших державних послуг 

□ Енергозабезпечення 

□ Водозабезпечення 

□ Зв'язок та комунікації 

□ Фінансові та банківські послуги 

□ Функціонування інфраструктури транспортного забезпечення  

□ Функціонування сфери оборони 

□ Функціонування правопорядку та цивільного захисту 

□ Функціонування об’єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл 

_______________________________ 

*Потрібне підкреслити або позначити іншим способом 

Керівник   _______________________                  ______________________ 

          М.П.    Підпис            ПІБ керівника 

Цілодобовий контактний телефон керівника __________________________ 

 

 
3. Керівникам підприємств, працівники яких відносяться до категорій, 

що можуть перевозитись громадським транспортом під час карантину, 

забезпечити видачу своїм працівникам довідок установленого зразка 

для проїзду в громадському транспорті м. Запоріжжя. 

4. У зв’язку зі значним зниженням пасажиропотоку та закриттям 

навчальних, розважальних, спортивних та інших закладів, та 

забезпечення можливості проведення додаткової санітарної обробки 

транспортних засобів, обмежити кількість транспорту на маршрутах 

міста в міжпікові години, вдень та в вечірній час.     
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Перший заступник голови Комісії В.Г. Еделєв  
 
 
Секретар Комісії М.В. Будаєв 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Директор департаменту  

правового забезпечення 

Запорізької міської ради В.М. Зломинога 
 


