
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про розміщення критих  

велосипедних стоянок та  

вело-парклетів 

 

 

 Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», відповідно до Правил благоустрою міста Ужгород, затверджених  

рішенням IV сесії міської ради V скликання від 26.12.2006 № 136, враховуючи 

вимоги науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план 

міста Ужгород Закарпатської області з визначенням меж і режимів 

використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів», затвердженої 

наказом Міністерства культури України № 3 від 06.01.2016, в рамках 

впровадження міжнародного грантового проєкту «SUMCITYNET: міста за 

покращення доступності і кліматично-сталу міську мобільність» (грантова 

угода № PLBU.02.01.00-UA-0697/17-00), виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити управлінню міжнародного співробітництва та інновацій: 

  1.1 місця розміщення критих велосипедних стоянок за такими адресами: 

      - вул. Небесної Сотні, 6 (підпірна стіна пл. Поштової); 

      - вул. Олександра Довженка (зона паркування біля пл. Поштової); 

      - вул. Тиводара Легоцького, поблизу будинку № 21 (зона паркування 

транспортних засобів); 

      - наб. Київська, навпроти будинку № 2 на пл. Шандора Петефі 

(підпірна стінка набережної); 

1.2.  місця розміщення вело-парклетів за такими адресами: 

      - пл. Корятовича, поблизу будинку № 5(зона паркування транспортних 

засобів); 

     - пл. Шандора Петефі, поблизу будинку № 15 (зона паркування 

транспортних засобів); 



    - вул. Августина Волошина, поблизу будинку № 37 (зона паркування 

транспортних засобів); 

    - вул. Капітульна, поблизу будинку № 3 (зона паркування транспортних 

засобів); 

   - вул. Олександра Фединця, поблизу будинку № 6 або № 12-20 (зона 

паркування транспортних засобів); 

   -  вул. Олександра Довженка (зона паркування біля пл. Поштової). 

2. Управлінню містобудування та архітектури розробити архетипи 

критих велосипедних стоянок та вело-парклетів та погодити схеми їх 

розміщення з департаментом міського господарства, департаментом культури 

Закарпатської ОДА та Управлінням патрульної поліції в Закарпатській області  

Департаменту патрульної поліції. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу  функціональних повноважень.  

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 


