ВІННИЦЯ
Розвиток
велосипедної
інфраструктури
(пп. 1.1.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3.,
6.1.2. Каталогу заходів Європейської
Енергетичної Відзнаки)

Заснована у 1363 р.
Площа - 113,2 км2,
Населення – 370 тис. осіб.
Приєднання до «Угоди мерів» - 2011 р.
ПДСЕР- 2013 р. (до 2020р.,на даний час оновлюється до ПДСЕКР(К)
з горизонтом до 2030р.)
Сертифікація за системою Європейська Енергетична Відзнака - 2015р.,
міжнародний аудит і підтвердження сертифіката ЄЕВ – 2019р.

Короткий загальний зміст
Реалізація заходів спрямованих на покращення велосипедної інфраструктури та міської мобільності
в цілому.

Причини здійснення заходів
Мала частка (1-2%). користувачів велосипедним транспортом на вулицях міста
Недостатня кількість якісної та безпечної велоінфраструктури.

Опис здійснених заходів
У 2013р. була розроблена та затверджена рішенням сесії міської
ради «Програма розвитку велосипедного руху у м. Вінниця на
2013-2020 роки». Згідно з нею заплановано облаштувати 85 км
велосипедних маршрутів різного типу, облаштування велопарковок
в місті. З того часу щороку вводяться в експлуатацію додаткові кілометри велодоріжок та велосмуг, а також нові паркомісця. Під час
реконструкції, поточного чи капітального ремонту вулиць обов’язково береться до уваги можливість облаштування велоінфраструктури. На сьогоднішній день у місті налічується 70 км велосипедних
шляхів різного типу. З 2019 року у місті запроектовані велосмуги на проїзній частині почали виділяти червоним кольором задля підвищення уваги автомобілістів і одночасно руху велосипедистів по проїзній частині.
У 2011р. виконком Вінницької міської ради підписалв Меморандум із Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації та Мінрегіоном України щодо надання технічної і фінансової допомоги для реалізації комплексного Проекту з енергоефективності у місті. У 2016р. Проект був доповнений
велосипедною складовою. В рамках велосипедної складової було виділено бл. 300 тис. швейцарських
франків які були спрямовані на покращення «м’якої мобільності» та 50 тис. – на промоцію веломобільності.
Протягом 2019 року, в рамках співпраці з Швейцарською Конфедерацією, реалізовувався Проект «Місто
для велосипедистів». Було встановлено 10 мап велосипедних маршрутів, де вказано існуючі та заплановані
до побудови велодоріжки та смуги, станції прокату велосипедів Nextbike та велостанції технічного самообслуговування. На станціях велосипедист може самостійно надати «першу допомогу» своєму двоколісному
транспорту.

Досягнуті результати
Некстбайк з 15 станціями та 120 велосипедами;

360 парковок на 720 паркомісць, 190 з яких велопарковки з накриттям поблизу закладів освіти,
ще 170 парковок встановлені поблизу адміністративних будівель, закладів охорони здоров’я,
спортивних комплексів;

40 велосипедів(32 міських та 8 електробайків) та засоби безпеки (жилети, шоломи і тп) для
працівників муніципалітету. Крита велопарковка на 90 паркомісць та душова в приміщенні
міськвиконкому;

Муніципальна велошкола;
Мережа велодоріжок (70 км із запланованих 85);

10 велоСТО;
10 веломап;
11-й Всеукраїнський Велофорум.

Результати у цифрах
Кількість оренд велопрокату Некстбайк протягом першого сезону (2019 р.) - 26 772;
Для виконання службових обов’язків протягом сезону 2019 року велосипедами скористались
22 департаменти міської ради, 3 відділи та 4 комунальні підприємства.
Щороку у місті проводиться понад 40 велосипедних заходів, серед яких Велодень,
Велосипедний марафон «Закрутка по Вінницьки. Соточка», велопарад «Леді на велосипеді»,
велопарад Дідів Морозів (2011 рік - 25 учасників, 2019 рік – 360 учасників), 1-й Велодень у
Вінниці (2008р. - 60 учасників, 2019 – 1200 учасників).
Мережа велодоріжок складає 70 км.

Корисні джерела/лінки
https://vezha.ua/blyzko-tysyachi-velosypedystiv-vyyihay-na-vinnytskyj-veloden-2019-fotoreportazh/
http://vinnitsaok.com.ua/archives/243982
https://vezha.ua/u-vinnytsi-vstanovlyat-bezkoshtovni-velo-sto-ta-velomapy-grafika/
https://vezha.ua/chynovnyk-na-velosypedi-hto-z-miskrady-otrymaye-novenki-bajky-i-yak-vyglyadaye-komunalna-dushova-dlya-velosypedystiv-foto/
https://vezha.ua/velosypedom-na-robotu-u-vinnytsi-nayraye-obertiv-velosluzhbovets-chelendzh-foto/
https://vn.suspilne.media/news/28122
Більше інформації про заходи у Вінниці - від фахівців:
Сорокін Андрій
Дружиніна Марія

+38 067 432 13 37
+38 097 251 83 13

Олександр Царевський

sorokinao@vmr.gov.ua
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druzhynina@vmr.gov.ua

+38 098 278 66 70

Національний офіс Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні
Асоціація "Енергоефективні міста України"
office@enefcities.org.ua | eea.enefcities.org.ua | facebook.com/eeaUkraine/

