
                                                            У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
         від  17 травня 2012 року                                                                №  359 
 

 
 

       Про затвердження переліку 
       велосипедних паркінгів на 
       території міста Кіровограда 
 

 
     Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши наказ Кіровоградської 
обласної громадської організації «Інформаційно-ресурсний центр» від          
16 березня 2012 року щодо визначення переможцем конкурсу «Єлисаветград 
- креативне місто» зі встановлення велосипедних паркінгів на території міста 
Кіровограда Булгара Дениса, враховуючи згоду керівників закладів освіти та 
підприємств міста на встановлення велосипедних паркінгів, виконком 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

     1. Затвердити перелік велосипедних паркінгів на території міста 
Кіровограда, що додається. 
     2. Зобов’язати Головне управління житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради встановити на велосипедних паркінгах 
паркувальне обладнання. 
     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 
 
 
 
Міський голова                                                                                        О.Саінсус 
 
 
 
 
 
Бондаренко 22 38 36 
 
 



 
       ЗАТВЕРДЖЕНО 
       Рішення виконавчого комітету 
       Кіровоградської міської ради 
       «___» ____________ 2012 року  
       № ____ 
 

Перелік 
велосипедних паркінгів на території міста Кіровограда        

 

№ 
з/п 

Адреса розташування велосипедного паркінгу Кількість 
місць для 
паркування   

1 2 3 
1. Вул. Велика Перспективна, 41, на вході до Центру надання 

адміністративних послуг міста Кіровограда, зліва 
3 

2. Вул. Гоголя, біля входу до будівлі Кіровоградської міської ради 3 
3. Площа імені Кірова, біля будівлі Кіровоградської обласної державної 

адміністрації 
3 

4. Вул. Велика Перспективна, 27, біля будівлі кінотеатру «Зоряний», зліва 3 
5. Вул. Велика Перспективна, на зупинці транспорту загального користування  

біля скверу «Центральний» навпроти будівлі магазину «АТБ» по               
вул. Великій Перспективній, 48 

3 

6. Вул. Велика Перспективна, 50, на зупинці транспорту загального 
користування поряд з будівлею готелю «Київ» 

3 

7.  Вул. Дворцова, 13, навпроти магазину «Школярик» 3 
8. Вул. Преображенська, 2, біля соціального магазину, розміщеного в будівлі 

будинку побуту «Інгул» 
3 

9. Вул. Таврійська, 29/32, на території комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 
– дитячий юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

5 

10. Вул. Арсенія Тарковського,25, на території навчально-виховного комплексу 
«Кіровоградський колегіум - спеціалізований загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 
виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

10 

11. Вул. Казанська, 13, на території комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання № 15 «Загальноосвітня школа І-ІІІ, дошкільний навчальний 
заклад комбінованого типу, дитячий юнацький центр «Явір» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

5 

12. Вул. Микитенка, 35/21, на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 33 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області  

3 

13. Просп. Комуністичний, 11-а, на території комунального закладу 
«Навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий 
ліцей «Сучасник» - дитячий юнацький центр Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

3 

14. Вул. Шевченка,1, на території Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка 

3 

 Разом: 53 

  
Начальник управління по сприянню розвитку торгівлі 
та побутового обслуговування населення  
Кіровоградської міської ради                                                                     Т.Бєлова 


