
Концепція розвитку велосипедної 
інфраструктури в м. Києві 



Мета концепції 
- Реалізація Стратегіі  
розвитку Києва до 
2025 року в сфері 
діяльності міського 
транспорту 
 
- Деталізація планів та 
методів досягнення 
цілей Стратегії  

Обгрунтування 



Забруднення повітря 
Обгрунтування 



Індикатори Стратегії 
Обгрунтування 



Замовник:  
 

Розробник:  
 

Співрозробники: 

Департамент містобудування та 
архітектури КМДА 
  

КП “Київський центр розвитку 
міського середовища” 
 

ГО "УРБАН КУРАТОРИ" 
ГО "Асоціація велосипедистів 
Києва" 
Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва "GIZ"  
ТОВ "А+С Україна" 
ГО "Центр дослідження суспільства" 
КП "Київське інвестиційне агенство"  
 

Обгрунтування 



- Зустрічі з експертами з 
різних КП та департаментів 
КМДА, поліцією, інженерами;  
 
- Обговорення проміжних 
результатів та чорнових 
схем з користувачами 
велотранспорту; 
 
- Публікація окремих 
розділів онлайн для 
обговорення та внесення 
правок 

 

Процес розробки велоконцепції 
Обгрунтування 



-  Переклад 
німецьких 
рекомендацій з 
організації руху 
велотранспорту 

-  Кращі 
міжнародні 
практики  

-  Напрацювання 
Асоціації 
велосипедистів 
Києва 

-  Аналіз 
попередньої 
роботи у Києві 

 

Основа для розробки 
Обгрунтування 





Реалізація: загальна схема 
маршрутів 

Транспортні – 1100 км 
Рекреаційні – 124 км 
Приміські – 152 км 
Під’їзні маршрути до метро – 18 станцій 
Для першочергової реалізації – 240 км 

План реалізації 



План реалізації 



Реалізація: першочергові маршрути 

Для першочергової реалізації  (до 2023 року) – 

240 км магістральних 
веломаршрутів 
+  
велоінфраструктура при 
реконструкціях вулиць 

План реалізації 



План реалізації 



Першочергові маршрути: як обирали 

Транспортний потенціал та 
доцільність 

 
– Щільність забудови та кількість 
населення районів (концентрація 
потенційних користувачів 
маршрутів) 
 
– Наявність рейкового 
громадського транспорту 
(велосипеду складно конкурувати з 
надійним та швидким метро) 
 
– Рель’єф 
 

Технічна можливість 

– Наявність складних розв'язок або 
інших потенційних перешкод 

План реалізації 



Реалізація: рекреаційні маршрути 

Загальна протяжність 
рекреаційних маршрутів 124 км 

План реалізації 



1

 

Додаток 5
План рекреаційних маршрутів 124 кмзагальна протяжнясть  

рекреаційних маршрутів   

Європейська пл. - Труханів о.
- о. Муромець - оз. Алмазне
- парк Перемоги - Гідропарк
- Набережна Дніпра (41,5 км)

Пуща-Водиця - с. Мощун
- Межигір’я - дор. на Вижгород 

вул. Набережно-Корчуватська 
- острів Галерний - острів Жуків
 - вул. Новопирогівська - вул. Лютнева 
(15 км)

Феофанія - ВДНГ 
- Голосієво (12 км)

1

2

3

4

Русанівка-Березняки (12 км)5

Осокорки - Червоний Хутір (16,5 км)6

6

2

1

4

5

3

- Оболонська набережна (27 км)

План реалізації 



протяжність приміських 
маршрутів 152 км 

Реалізація: приміські маршрути 

План реалізації 



План реалізації 



Очікувані переваги для Києва 
 
-  Економія річних транспортних 
втрат – 8,4-15,5 млрд грн на 
рік 

-  Економія більше 278 т палива 
на добу 

-  Мінус 362 т шкідливих викидів 
щодня 

-  Термін окупності – менше 1 
року 

План реалізації 



Інтеграція з громадським 
транспортом 

Вид транспорту Можливість 
паркування вело 

Можливість 
перевезення вело 

Метро 
+ 

+ (довгострокова 
перспектива) 

Міська та приміська 
електричка + 

Швидкісний трамвай + + 

Трамвай + 

Тролейбус/автобус + 

Фунікулер + 

План реалізації 



Популяризація: сфери впливу 

Інформування 
про можливості 
користування 
велотранспортом 

Зміна 
ставлення та 
поведінки 
водіїв 

Навчання та 
безпека руху 

План реалізації 



Потреби в знаках і світлофорах 
План реалізації 



Довідник для інженерів 

•  Вперше в Україні підготовлено на основі 
німецьких настанов 

•  Підібрані найактуальніші рішення для 
Києва 

•  Допомога інженерам обирати та 
проектувати доречні форми 
велоінфраструктури 

•  Рішення для перехресть, зупинок 
громадського транспорту тощо 

•  Рекомендації по водовідведенню, 
освітленню, розмітці, утриманню 

•  Вимоги до велопарковок 
короткочасного та довготривалого 
зберігання 

Облаштування велоінфраструктури 



Довідник для інженерів 
Облаштування велоінфраструктури 



Зміни системи управління 

«Веловідділ» ~ 6 людей в одному з департаментів 
КМДА: 
 
•  Проектний менеджер (1-2 особи)  
•  Менеджер з комунікацій (1-2 особи)  
•  Інженер (1-2 особи)  
•  Інспектор (1-2 особи)  
 
 

Облаштування велоінфраструктури 



Зміни системи управління 
Облаштування велоінфраструктури 



Зміни системи управління 
Облаштування велоінфраструктури 



Зміни системи управління 
Облаштування велоінфраструктури 



Досвід Києва з 2010 року 

26 км велошляхів, 

2 проекти міських документів,  

>6 семінарів, воркшопів, 
архітектурних конкурси,  

>6 видів промокампаній та 
подій 

Досвід Києва 



Очікувані результати 
Досвід Києва 

Для Киян 

•  Покращення стану здоров’я 
•  +1 доступний вид транспорту у місті 
•  Зменшення смертності і травмування 

внаслідок ДТП 

Транспортні 

•  Зменшення заторів 
•  Пришвидшення загального потоку 

транспорту 

Економічні 

•  Раціональне використання міського 
бюджету – менше витрат на утримання 
вулиць при задоволенні потреб у 
транспорті  

•  Прогнозована економія транспортних 
втрат – від 8,4 до 15,5 млрд на рік 

Екологічні 

•  Зниження забруднення повітря та 
зменшення шумового фону (-278 т 
палива та -368 т викидів щодня) 

	
 



Повний текст велоконцепції 
 

На сайті департаменту містобудування 
та архітектури КМДА  

http://bit.ly/2vhPpnH 



Ксенія Семенова 
Радниця Київського міського голови 
з питань розвитку 
велоінфраструктури 

ГО “Асоціація велосипедистів Києва” 
www.avk.org.ua  


