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Опис здійснення заходів 

Причини здійснення заходів 

Кількість велосипедистів у місті щороку зростає, а вело-інфраструктура відсутня; 

Мирогород
Розбудова 
велосипедної 
інфраструктури

У липні 2015р. відбулася презентація Велоконцепції Миргорода, 
яка була затверджена рішенням сесії міської ради у грудні того ж 
року. Нею передбачено трасування маршрутів вело-
інфраструктури. З 2015р. у місті проводиться підрахунок актив-
них велосипедистів.

Будівництво велоінфраструктури передбачене по всій довжині 
вул.Гоголя, бо вона – головна, і саме тут інтенсивність велоруху 
найвища. За результатами громадських обговорень, у 2016р. за 
кошти міського бюджету було виготовлено першу ПКД на 

п.п. 4.1.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2
Переліку критеріїв Європейської
Енергетичної Відзнаки

Впровадження заходів, скерованих на розвиток велоінфраструктури та велоруху в громаді. Розвиток 
екологічно чистого транспорту

Транспорт Миргорода має високий питомий рівень енергоспоживання  та є найбільшим генерато-
ром викидів;

будівництво велодоріжок. У цьому ж році Миргород став переможцем конкурсу проєктів розвитку 
громад Полтавської обл. та отримав співфінансування з обласного бюджету в розмірі 500 тис.грн. на 
будівництво першої велосипедної доріжки. Протягом 2017 – 2018рр. збудовано майже 3,25 км велодо-
ріжок.

У 2020р. будівництво велоіфраструктури було продовжено за кошти ДФРР. Протягом 2020р. 2,25км 
вул.Гоголя обладнали двома односторонніми велосипедними доріжками по обидва боки вулиці, відо-
кремленими від проїжджої частини, облаштували велопереїзди та встановили знаки. Загалом вже 
збудовано 5,5 км велодоріжок, встановлено 200 велопарковок.

У місті створено велогурток, здійснюється інформування, навчання та залучення громади до різних 
велозаходів та тематичних велопарадів, які підтримують місцеві політики та активісти. 

Кількість ДТП за участю велосипедистів прогресує; 

85% опитаних мешканців міста висловилися на підтримку розвитку велоінфраструктури.

Приєднання до Угоди мерів: 2012 рік

Подача ПДСЕР – 2013 рік. 

Рік приєднання до ЄЕВ – 2021 рік.

Засноване у ХІІ-ХІІІ ст.

Площа – 616,2 км2,   

Населення – 50,5 тис. осіб   



Досягнуті результати

Результати у цифрах

Корисні джерела/лінки
http://myrgorod.pl.ua/page/proekty-mista/velokontseptsija-mista 

http://myrgorod.pl.ua/news/myrgorodtsjam-prezentuvaly-projektni-rishennja-
velodorizhok-v-tsentralnij-chastyni-mista

http://myrgorod.pl.ua/news/veloekskursija-usi-v-bilomu-do-dnja-mista-myrgorod 

http://myrgorod.pl.ua/news/velodorizhky

https://ua.boell.org/sites/default/files/2021-03/Mobility%20Practices%20Research%20-
%2018-3-2021.pdf?fbclid=IwAR2L972h05ZiFV5aG2bsvoj3lfdMpo-FkVDP_rMmBU5T0vPxx74YykzLkSc 

Тетяна Усик, начальник відділу муніципальних 
ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту
 

    |     mirgorodinvest@gmail.com

Контактні дані:

 
Національний офіс Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні
Асоціація "Енергоефективні міста України"

Розроблено та прийнято на сесії велоконцепцію міста; 

Створено гурток велоруху, проводиться активна 
промо-кампанія та масові заходи із залученням 
керівництва міста;

Миргород входить у 9 найкращих практик міст 
України з розвитку сталої мобільності (станом 
на кінець 2020 р.);

Розроблено та затверджено Програму розвитку 
велоруху на 2021-2027 рр.

На ділянці проєктування велодоріжки інтенсивність велосипедистів складала 162 особи/год, після 
побудови доріжки зросла до 327 осіб/год. 

Кількість дорожньо-транспортних пригод на ділянці дороги, де є велодоріжка, за період з 2019 по 
2021 рік зведено до нуля;

85% опитаних містян - за розвиток вело-інфраструктури, 36,7% опитуваних обирають вело-тран-
спорт для поїздок на роботу; 

До участі у 14 міських велозаходах залучено 1456 осіб, під час проведення заходів загалом подо-
лано 120км маршрутів;

Частка жінок-велосипедисток збільшилася з 35 до 40%;

|  eea.enefcities.org.ua  |  facebook.com/eeaUkraine/ 

Завдяки перемозі проєктної заявки "Велопроєктування як спосіб зменшення впливу пандемії
COVID-19", підтриманої спільно ПРООН та урядом Швеції, розроблено Програму розвитку велоруху у 
Миргородській громаді на 2021 – 2027рр., що передбачає навчання та тестування громадян на знання 
ПДР, встановлення велоСТО, розробку макет-дизайну та ПКД на будівництво ще 5 км по вул.  Гоголя. 
Вартість реалізованого проєкту склала 8,8 млн. грн.

500 власників велосипедів навчено правилам дорожнього руху;

Збудовано 5,5 км велодоріжок, 100% велосипедистів користуються ними замість проїжджої 
частини вулиць;

Встановлено 200 муніципальних велопарковок, вело-СТО.

    |     +38-050-686-1651 


