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~егIар’гамеНтом траНсНорту ia зВ~язКу ММJ~ бУiо розпiяiiую Ванн iIIформаlLiйтнllй ш
пит, який був нанравлеnнй на адресу Марiуnольсько~ мiськoY ради, ‘~ npoxan ням IIannlu iu—
формацiiо щодо плану рОзвитку велосипедноХ iнфраструктури у мiстi Mapiynon i.

За результатами розгляду ПОВiдомлясмо настугi I IC.
I—ia протязj 2018-2020 p01dB при прОведеддi kaui-IanbIIoro ремонту вулично-дОрож..

ньоТ мережi i тротуарiв (в рнмка~ ирОек-гiв ремоiп-у IЗуJIиLIIIО_Д0р0жIIь0У мережi та тротуа—
рiв). б~ 10 ВИк0IIа”о iHIступlIе вJIаIIlтуlзаIiliя велодорiжок:

I) у2Оl8роцi:
no npocrl. Будiвелы-Iикiв (вiц просп. Миру до бул. I Hевченка) — виконаiiо ikIalil г~ !шНня

велОдорiжок в двох напрямках, дроТяжнiс-гю 2680м. lIlирина 1,5 м, пл0~~t.а 40 Ом ;
110 пр. Миру (вiд нул. ГрецькоТ до нул. Леваневського) — влаштовано велодорiжки

загальноlо протяжнiстю 1 567м. ширина 2.5м, плоiiщ 391 7.5м2;
2) у2Оl9роцi:
110 проси. Перемогч (BilL wp. Свободи до ui. УкраYнсi коТ Казачасгва) буио виконано

влаштуванI-iя всJlодорiжоК в одНому IIаIlрямку 110 iiепарнiй CIOpoHi. нротяжiiiсть вело—
дорiжок I ЗООм, ширина I ,5м, unoiцa I 950м’;

но нул. JIавнцького (вi нр. 1 Iахiмoва дО В)л. Зелiiiського, - ~ИК0Il~iiО в аiilт’ ВЦliliя
велодорiжок в двох иапрямках, протяжнiсть 824м, lIирина I ,5м, iiлоща 12 Уб%т ;

3) у 2020 poni:
no ripocn. Мир) (вiд в~ i. Jlеваневського HO tip. IЭудiвельиикiв) викоiiа, О в ЮН!!) —

вания велоДорiжок 13 OННOМ~ JIаIliрямКу ЛрОТЯЖНiс 110 )О4Nl’ IIIHpHI ia 2м. HJIO! ‘La I О08м2:
[10 просп. Будiiзельинкiв (вiд нул. БахIнваll ~ЖlI LO Bvn. ЧорнноморськоТ) IЗHКСКШIО

IЗлаНlтУваIIия ВСJiОдорiжок в дiзох llагIря~тках тiро IЯ?КI!iСГlо З000м. IнирНтfа— I .5м. п:iо~int
45 ООм2;

110 нул. КуТиджi (вiд нул. Семенипiипа до lip. Миру) — викоцаiiо IЗгlаIнI-i-уваыня вело—
дорiжoк в двох пайрямках протяжнiстiо Ii бОм, ширина 1 ,5м. площа 1 740м2.

Запuiь,,а прoтяжнiс-п. вс ю iорiжок за nepio з 2018 ло 2020 рiк — 11 О35м. плозца —

58 87Iм2.
I-Iнраз~ фахiвцями уlIраlЗJiiНiЕя MOJIOHi Га сiiоргУ мiськоТ ради пров ди i ься робопi ian

формуванмям <Стра-гегiТ-2О30» за iклiрямком «Сыорн->. яка буде вклIоча-пн. ‚ iо~iу чjнс.нi.
розви iок Iзелосиледl,ого снор-г) в м. Mapiynoni.

Варто ВIд3I Iачити, I цо у комуi IUfl Ы I0М~ заюiадi <Ком ЁJIексна дитя чо-iоi ки iька Cl 101)1 И

вла школа <Атлетиюу (иадалi — Ю <КДIОСНJ ~<А-гJiеi Ilк))) фуliкцiолус вiJщiлецIiя велосн iс

дного сиоргу, ОенОвними Заныаннямм якого с: 11011) iяри-ищлi га розвиток е loenue viol ()

спорту сере мсптканцив Nile-ia, розвиток з Uбнiоеi ‘й ii PГСМСН~В. JiLlЦПiIIя выхOlЗаlнця’l ЯКj



матоть перспективудля спорту вищих досягг снь. а також псобхiдттих умов uя cuopi ивно’ о

удосконаяення та стiзорент-тя умов для активпого )~О3ВиЛJIЯ есред ГОрОдЯн.

Зокрема, на балансi 1(3 (<Кд!ОСНI ((Атлсгикд знаходиться вспобаза (пр. Миру. 143).
Для створеныя тренувалiитих умов. а також р~вит~’ велосигiедното р. \у в чiстi L. я

ВиJЩiлсi-тт-Iя велоспорту протягом ocnuui ix рокiв Mupi) wonbcbKoio м iськото pLLH)IO б) I и ПМ
neui кошти на закупiвлlО: у 20! 7 poLLi на газ Moran 24990 гри та на за” LТасгитти для автомобiзтя
ГАЗ 22172 6591,36 грн. У 2018 poni було виз рачсно на запчастини для ‘птпомобЁтiя ГАЗ
22172 - 4307,67 та на велосипеди (у кiлькостi 4 тлт.). КО тсса та часгини ы iux 266 840 грн.
У 2019 poui було придбатiо автомобiль “а суму 409 900.00 гр”.. вслосипсди (у Кiлькостi 20
[пт.) та нриладдя до них на суму 124 000,00 грн., газ мстац на суму 23829. 00 гри. та заттIlа_

СтИIIн для автомобiля ГАЗ 22172 “а суму 4048’80 rpii. У 2020 роцi бу.то нридбаiiо: багажник
на автОмобiJть для Крiплстшя веЛоСн педiв на суму 30000 тр’ i .. велостаi ОК на суму 59805 rpi I..

Lизелт) на суму 40535 грт-i . Заз”ачато. що фiнiаттсусгься КомаliдИрОвОчна камгатпя спортсмс—

тин, а iакож придбання Фор~ти га нтоломiв для участ i збiрних комаIн мiста на зuатаIт,тях

обласпого та всеукраlттських рiв”iв. Свiдче”ням ЯК~СТТОI О розви I Ку вслостторту в м. Mapiy—

noni с проведения загальнодержавних заходiв в мiсгi. a закож гiднi висг~ им енно~~гсмс~~iв ia

эмаганнях рiзпих рiвнiв.

Варто вiдз”ачити. ТЦО ) 201$ роi~i Завдякя рсLUIiзаI.tiI [IрОtКП) \IjCbKOY траiiiовоТ про—

грами Jромадський б’ОдЖС Т>) у м. Mapiyiioni буи прово Jell иП К) бок Украiни з mini О! I.
який зiбрав пайсиль»iших спортсчсттiтз з усiсУ краТттм та ЗаТI’мя Iався тснткаiнцяu Кт I ос iяvi

мiста ;тк один з найексгремальпiптих та видовицu mx заходiв.

hа сьогоднiшнiи день розроблясться проект Заходи з озелсненiтя. a само: рскот~с тру
кцiя парку культури i вi ~по~iи»ку iм. МО. Гурова. ттр. Мста.турi iв. 148 Ка IbMi) Ськом)
райот Ii VI. Марiудози~ в я КОЧ) ~ре Jбачасться узiат III) вы II Я I IUM’] I року.
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