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Результати підрахунку велосипедистів в Києві 

у квітні-травні 2015 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У квітні та травні 2015 Асоціація велосипедистів Києва провела третю серію 

підрахунків велосипедистів у Києві. Велосипедистів рахували на 19 точках у середу 

(13 травня) та у суботу (18 квітня).  

 

У суботу, 18 квітня рахували з 12:00 до 14:00. Була хмарна погода, температура 

становила близько +14°С. Одразу після закінчення підрахунку почався дощ. Цим 

можна пояснити невелику, як для вихідного дня, кількість велосипедистів.  

Загалом, у період з 12 до 14 годин волонтери нарахували 1500 велосипедистів. 

Найбільша їх кількість зафіксована на Парковому пішохідному мості у бік центру (143), 

на Московському мосту у бік центру (134) та на перехресті вулиці Анни Ахматової та 

проспекту Григоренка (107). Найменше велосипедистів було на перехресті вулиць 

Федорова та Антоновича (Горького) (лише 7) та Межигірської і Юрківської (8). 

З них 18% складали жінки і 82% чоловіки. Найбільше дівчат зафіксовано на 

перехрестях проспекту Перемоги і Повітрофлотського проспекту, вулиць Межигірської 

та Юрківської та проспектів Григоренка і Бажана. На перехресті вулиць Антоновича та 

Федорова за дві години не проїхало жодної дівчини (втім, цей напрям не надто 

популярний і серед чоловіків: за дві години тут проїхало лише 7 велосипедистів). 
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Також цікаво, що на Новому Гаванському мосту та на перехресті Бажана і Григоренка 

100% дівчат рухалися тротуаром або велодоріжкою, зокрема, на останній точці – 

Бажана/Григоренка.  

57% велосипедистів рухалися по тротуару (66% жінок і 55% чоловіків). 

Найпопулярнішим був рух по тротуару на Володимирському узвозі (91%) та на всіх 

мостах, що включені у підрахунок: Патона (86%), Московському (73%), Новому 

Гаванському мості (72%). 

У шоломах у суботу їздили 26% велосипедистів. Найбільше велосипедистів у 

шоломах було помічено на Голосіївській площі (перехрестя проспекту 40-річчя 

Жовтня, вулиці Голосіївської та Васильківської), а також на перехресті вулиць Артема 

та Глибочицької/Чорновола.  

У невірному (зустрічному) напрямку рухалися 8% велосипедистів. Найбільш 

популярним рух у невірному напрямку був на Московському мості у бік центру (30%), 

Повітрофлотському мосту (25%) та на перехресті вулиць Мельникова та Олени Теліги 

(22%).  

 

У будній день, 13 травня, була сонячна погода, температура сягала близько 

+20°С. Підрахунок проводився двічі: з 8:00 до 10:00 вранці та з 17:00 до 19:00 ввечері. 

У ранок буднього дня волонтери нарахували 1451 велосипедиста. Найбільша 

кількість людей на велосипедах зафіксована на Московському мості з боку Троєщини 

(219), на Пішохідному мості та на Набережній у бік центру та Поштової площі (110) та 

на Московському мості та Труханівській вулиці (89). Найменше велосипедистів, 11 

осіб, було на Голосіївській площі та на перехресті Межигірської-Юрківської. 

90% усіх велосипедистів складали чоловіки і 10% жінки. Найбільша кількість 

дівчат зафіксована на перехрестях вулиць Артема та Чорновола/Глибочицької, вулиці 

Чорновола та проспекту Перемоги (у напрямку центру) та на перехресті Григоренка і 

Бажана. 56% жінок віддали перевагу тротуару. На семи точках з дев‘ятнадцяти за дві 

години не проїхало жодної жінки (Новий Гаванський міст, Парковий пішохідний міст в 

обох напрямках, перехрестя вулиць Межигірської-Юрківської та Федорова-Горького), 

ще на шести точках волонтери нарахували лише по одній велосипедистці. На шести 

точках велосипедистки рухалися виключно тротуаром (Набережна-Пішохідний міст, 
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Новий Гаванський міст, перехрестя вулиць Олени Теліги та Мельникова, Межигірської 

та Юрківської, а також  на Голосіївській площі). 

46% велосипедистів рухалися тротуаром (56% жінок і 40% чоловіків). 

Найпопулярнішим рух по тротуару був на точках на Парковому пішохідному мості та 

Набережній у бік центру та Поштової площі (92%), на вулиці Володимирській (83%), а 

також на велодоріжці на перехресті Бажана і Григоренка (в обох напрямках, 65%). 

Дорозі віддають перевагу найбільше на Бесарабській площі, де дорогою рухалися 

92% велосипедистів.  

30% велосипедистів у будній день їхали у шоломах. Найбільше велосипедистів у 

шоломах зафіксовано на перехресті Паркового пішохідного мосту та Набережної, 

вулиць Олени Теліги та Мельникова, на Голосіївській площі.  

У невірному (зустрічному) напрямку рухалися 10% велосипедистів. Найбільше 

велосипедистів, що рухалися у невірному напрямку, зафіксовано на Московському 

мості (28%, рух з Троєщини) та на мості Патона в обох напрямках.  

 

Ввечері буднього дня волонтери нарахували найбільшу кількість 

велосипедистів за весняний підрахунок 2015 року: 2051 велосипедист. Найбільш 

популярними точками були Московський міст у напрямку Троєщини (182) та у 

напрямку центру (141), а також Володимирський узвіз (135). Найменше 

велосипедистів (18) зафіксовано на перехресті вулиць Межигірської та Юрківської.  

Жінки складали 12% від усіх порахованих велосипедистів. Найбільше 

велосипедисток було на перехресті вулиць Межигірська та Юрківська, проспекту 

Перемоги та вулиці Чорновола, а також проспекту Перемоги та Повітрофлотського. 

Найменше дівчат рухалося по Московському мосту у бік центру та на перехресті 

вулиць Федорова та Антоновича. Під час цього підрахунку не було точки, на якій би не 

проїхала жодна дівчина.  

69% дівчат віддали перевагу тротуару. На п’яти точках жінки рухались виключно 

тротуаром (Пішохідний міст - Набережна, міст Патона, Московський міст у бік центру, 

перехрестя вулиць Грушевського та Суворова, а також проспектів Бажана та вулиці 

Григоренка). 
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Загалом 57% велосипедистів рухались тротуаром (69% жінок і 55% чоловіків). 

Найбільше тротуаром рухаються на Пішохідному мості та по Набережній у бік центру 

та Поштової площі (93%), на перехресті Бажана і Григоренка (81%) та на 

Московському мості у напрямку центру (81%). Найбільший відсоток руху дорогою 

зафіксовано на перехресті вулиць Федорова та Антоновича.  

У шоломах ввечері буднього дня їхали 25% велосипедистів. Найбільше 

велосипедистів у шоломах помічено на перехресті Повітрофлотського проспекту та 

проспекту Перемоги (41%), бульвару Шевченка та Хрещатику (38%), а також вулиць 

Боженка та Протасового Яру (38%). 

5% велосипедистів рухалися у невірному напрямку. Найпопулярніший рух у 

невірному напрямку - на Московському мості у бік центру (29%), на перехресті вулиць 

Федорова та Горького (20%) та на перехресті Бажана і Григоренка (19%).  

 

Отже, під час весняного підрахунку 2015 найбільше велосипедистів було 

зафіксовано у вечір буднього дня. У вихідний день відсоток жінок вищий, ніж у будній 

(18% проти 10% та 12%). У ранок буднього дня велосипедисти віддають перевагу руху 

по дорозі (54%), а у вихідний день та ввечері буднього дня – тротуару. Найбільше 

велосипедистів у шоломах помічено вранці буднього дня (30%), але загалом цей 

відсоток коливається у межах 25-30%. У невірному напрямку найбільше 

велосипедистів рухалось у ранок буднього дня (10% проти 5% ввечері буднього дня і 

8% у вихідний день). 

За спостереженнями волонтерів, більшість велосипедистів рухалися у 

звичайному або спортивному одязі на гірських велосипедах. Близько 25% – 

спортсмени у велосипедному одязі та на візуально дорогих велосипедах. У центрі 

зростає кількість велосипедистів на шосейних велосипедах та на фіксах. Також у 

суботу помічено багато велосипедистів із дітьми. У будній день зростає кількість 

велосипедистів у повсякденному одязі.  

У порівнянні з весною минулого року відсоткові співвідношення залишились 

приблизно однаковими. У вихідний день кількість велосипедисток зменшилась (18% 

проти 20% у 2014 році), у будній виросла (12% проти 11%), але ці зміни лишаються в 

межах статистичної похибки. У вечір буднього дня стало більше велосипедистів, що 

їздять тротуаром (57% проти 52% у 2014 році) і тих, хто їздить у шоломі (25% проти 



   

  avk.org.ua | info@avk.org.ua 

  +38 044 500 89 36 

  04070 м. Київ вул. Іллінська, 12, офіс 313  

22%). У будній же день кількість велосипедистів на тротуарах незначно зменшилась 

(57% проти 58%), як і велосипедистів у шоломах: 26% проти 28%. 

Загальна кількість велосипедистів за два підрахунки (вихідний день та будній 

день ввечері) навесні минулого року була дещо вищою: 3665 велосипедистів у 2014 

році проти 3551 у 2015. Такий результат може бути пов’язаний із поганою погодою у 

вихідний день підрахунку (2140 велосипедистів у 2014 і лише 1500 велосипедистів у 

2015, зменшення на 30%). Тим не менш, на деяких точках кількість велосипедистів 

зросла: на перехресті Боженка – Протасів Яр (+36%), на площі Слави (+25%) та на 

Бесарабській площі (+12%). У місцях, де по вихідних днях очікувалося збільшення 

кількості велосипедистів (парки Голосіївський, Дружби народів, Русанівська 

набережна), кількість велосипедистів зменшилася вдвічі (мінус 44-48%) порівняно із 

вихідним днем 2014 року, коли була ясна тепла погода.  

Водночас, у вечір буднього дня (хороша погода в обидва порівнювані роки) 

бачимо стрімке зростання кількості велосипедистів: якщо минулого року їх нарахували 

1525, то цьогоріч – вже 2051 (зростання на 34%). Найбільше зросла кількість 

велосипедистів у вечір буднього дня на Європейській площі (втричі) та на Парковому 

пішохідному мості (вдвічі).  

У зв’язку із тим, що навесні 2014 підрахунок не проводився зранку, то 

проаналізувати зміни у звичках велосипедистів в ранкові години неможливо.  

Загалом можна твердити, що кількість велосипедистів у Києві зросла на 

приблизно 15-25%, але остаточно це підтвердить або спростує підрахунок 

велосипедистів восени 2015 та навесні 2016 року.  

Дякуємо волонтерам та волонтеркам Асоціації велосипедистів Києва, які 

рахували велосипедистів у ці роки! Завдяки вам ми можемо збирати дані, які раніше 

не збирали в Україні, та аналізувати зміни у кількості та звичках велосипедистів Києва 

з 2014, та ще 8 міст України з 2015 року.  
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