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Асоціація велосипедистів Києва
Неприбуткова організація, що 
базується на волонтерстві

З 2004 року — як ініціативна група
З 2007 року — як громадська організація
З 2010 року — член Європейської 
федерації велосипедистів

2004 2009



Інструменти діяльності:

Пікети і акції
Масові поїздки

Зустрічі з чиновниками Пряма дія



Досягнуті результати:

Одну створила мерія, другу — самі активісти

У 2010 році в Києві відкрито перші дві велодоріжки



Можлива роль велосипеда в містах

© ECF 2011, I-CE 2009

Делі, Індія: 57% поїздок = < 5 km 

Богота, Колумбія: 52% поїздок < 7 km



Частка велотранспорту в різних 
країнах

© ECF 2011



Bicycle use in
Copenhagen (Inhabitants 502.000) 32%
Amsterdam (Inhabitants747.000 )  28%

Якість життя

© Bernard Ensink (ECF), Veloforum 2011, Kyiv



© Bernard Ensink (ECF), Veloforum 2011, Kyiv



Copenhagen: Paris:

Реальний стан справ в Києві

© Bernard Ensink (ECF), Veloforum 2011, Kyiv

Kyiv:



Cycling and public health
1) Одна з головних причин 
передчасної смертності - дефіцит 
фізичної активності

2) ВОЗ рекомендує мінімум 150 
хвилин  середньої інтенсивності 
фізичної активності протягом тижня

3) Активна мобільність ідеально 
компенсує відсутність  спортивної 
активності

Люди, які віддають перевагу активній мобільності, мають більшу 
тривалість життя і рідше страждають від захворювань

Переваги від використання велосипедів значно переважають 
можливу шкоду від забрудненого повітря та ризик ДТП

© Francesca Racioppi, WHO, Velo-City 2011, Sevilla
© THE PEP Seminar, Kyiv, 8-9 June 2011



Транспорт і ожиріння

© Enrique R. Jacoby, Velo-City 2011, Sevilla



Громадський попит на 
велосипедний транспорт

Велодень-2011
статистика:

31 міста,
28 000 учасників

В цих містах 
активісти вимагають 
велотранспорту

В цих містах 
мерії почали 
реальну роботу



Стратегічне бачення для Києва

Створення умов для безпечного і 
зручного користування 

велосипедами в окремому районі

Поширення успішної практики на 
сусідні райони

Загальноміська велосипедна 
мережа

2012

2014

2017

Частка 
велотранспорту

>5%



Територія пілотного проекту: 
Дарницький район 
(Осокорки, Позняки, Харківский)
Площа: 1380 га
Приблизні розміри: 5 х 7 км
Населення: понад 250 000
Тип забудови: багатоповерхова
Характер рельєфу: рівний

Пілотний проект “СТАРТ”



Критерії вибору району:

 Досить високий рівень безпеки 
для велосипедистів вже зараз
більшість вулиць мають 1-2 смуги в кожному напрямку руху, 
повільну швидкість руху, добру оглядовість

 Фізична наявність місця для нових 
рішень широкі вулиці і проспекти, багато 
невикористовуваної території

 Сприятливий рельєф 
територія району майже повністю рівна

 Компактність
«велосипедні дистанції» локальних поїздок – до 5 км

 Вже наявна деяка велоінфраструктура 
велостоянки біля закладів торгівлі, одна велодоріжка

 Перебуває в стані розвитку 
будуються нові мікрорайни, 
планується реконструкція головних вулиць



Використання велосипедів 
– поїздки на роботу та побутові потреби

В радіусі 5 км від 
кожного будинку є 
понад 1000 пунктів, 
куди мешканці можуть 
їздити на велосипеді 
(магазини, ринки, 
сфера послуг, освіта, 
медицина тощо)



Рекреація і активний відпочинок

Наявні добрі 
передумови для 
рекреаційного 
використання 
велосипедів: парки, 
озера, ліс

Наявні добрі 
передумови для 
рекреаційного 
використання 
велосипедів: парки, 
озера, ліс



Громадський транспорт
Велосипед  має 
великий потенціал як 
“транспорт першої 
милі” (для доїзду до 
станцій метро і міської 
електрички)



Типи вулиць за рівнем безпеки для 
велосипедистів

Червоний та 
помаранчевий колір –  
небезпечні вулиці

Зелений – відносно 
безпечні

Світло-зелений – 
цілком безпечні 
міжквартальні проїзди



Оптимальні типи інфраструктури на 
різних типах вулиць



Критичні точки - перехрестя

Організація безпечного і зручного руху на перехрестях є критично важливою.
На більшості перехресть можливо організувати рух з мінімальними інвестиціями – 
лише засобами розмітки і світлофорами, як на цій фотографії з Берліна.



Стоянки велосипедів біля 
транспортних вузлів

Охоронювані захищені станції місткістю від 100 велосипедів.
Можлива організація на принципах Public-Private Partnership.



Схема міжрайонних веломаршрутів 

Офіційно затверджена у 2008 році



Вартість проекту “СТАРТ”

Орієнтовний кошторис проекту: 
<3 млн.євро

Що складає 0,2 %  від загального бюджету 
Києва 2011 року

Можливий термін реалізації: 
2 роки



На рівні держави:
 Визначити міністерство, до компетенції якого буде віднесено координацію розвитку в 
велосипедного транспорту та ініціювати розробку стратегії розвитку велотранспорту в Україні 
 Здійснити гармонізацію нормативної бази державних будівельних норм та стандартів України з 
нормами і стандартами ЄС у сфері покращення безпеки руху для всіх учасників руху – автомобілів,  
громадського транспорту, велосипедів та пішоходів. Залучати до цього іноземних експертів та 
українські громадські організації.

На рівні міст:
 Визначити у складі міськвиконкомів окрему посадову особу – радника або координатора щодо 
розвитку велосипедної інфраструктури, як це вже зроблено у місті Львові (та в містах Європи).
 Долучитися до проведення Європейського тижня мобільності та Дня без автомобіля, 
які відбуваються в усій Європі 16-22 вересня

Рекомендації для політиків

Ці рекомендації містяться в резолюції 
учасників конференції “Велофорум” в м.Києві 
4-5 червня 2011 року



Неофіційні побажання 
Забудьте автомобілецентричний спосіб мислення і планування
Нашим містам не потрібно більше доріг! Більше доріг = більше автомобілів = гірша якість життя 
= гірше здоров'я населення. Ми очікуємо від вас не нових розв'язок, а якісного транспортного 
менеджменту і можливості вибору транспортування!

Більшість ваших виборців/роботодавців не мають автомобілів
Інвестуючи наші гроші в транспорт, віддавайте пріоритет громадському транспорту, пішоходам 
і велосипедистам, а не власникам приватних автомобілів. Припиніть популяризувати приватні 
автомобілі і зверніть нарешті увагу на транспорт громадський і безмоторний!

Розробляйте добрі, сталі транспортні політики для наших міст
Використовуйте світовий досвід! Виклики, з якими ми зіткнулися, не є унікальними - багато міст 
їх вже розв'язали. Спитайте іноземців, що сидять за цим столом.

Навчіться чути і співпрацювати з вашими громадянами
Громадські активісти та зацікавлені групи користувачів готові ефективно і безкоштовно 
працювати, у них багато розумних ідей і конкретних пропозицій. Спробуйте їх почути і 
налагодити співпрацю з ними!

ЗАРАЗ – НАЙКРАЩИЙ ЧАС для СТАРТУ! Не треба більше чекати – українці вже готові 
до використання велотранспорту і потребують створення умов для цього. Почніть сприймати 
серйозно велосипед вже зараз і ви можете увійти в історію свого міста. 



Контакти

Асоціація велосипедистів Києва
www.avk.org.ua

Рекомендована література:
1)“PRESTO Cycling Policy Guide” (eng.) - www.presto-cycling.eu
2)“Розробка транспортної політики з врахуванням велосипедного руху” (I-CE, GIZ) 
– версія українською мовою - www.sutp.org/suteca
3)ECONOMIC ASSESSMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND POLICIES – WHO

Віктор Загреба,
Член ради Асоціації
+38 067 442 14 94,
viktor@zagreba.com

Facebook.com/zagreba

http://www.avk.org.ua/
http://www.presto-cycling.eu/
http://www.sutp.org/suteca
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