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ВСТУПНЕ СЛОВО

Дорога наша спільното!
Раді представити вам річний звіт Асоціації
велосипедистів Києва за 2018 рік.
Цей рік став для нас справжнім часом зростання, трансформацій і виходів на нові орбіти. Щасливі поділитися нашими результами та
розповісти цілісно, чого нам вдалося досягнути у 2018-му році.
Масштаб нашої роботи вже давно вийшов
за межі Києва, вже багато років ми активно
співпрацюємо з українськими містами, муніципалітетами і займаємося адвокацією і мережуванням на національному рівні. Проте саме
2018 рік став для нас очевидно переломним та
допоміг масштабувати наші кращі практики на
інші українські міста, вперше попрацювати так
системно для громад і східних міст, розвинути
нашу експертизу і мережу, знайти багато партнерів і запросити до команди нових прекрасних людей, які почали з нами втілювати в життя все задумане.
Як результат — прийшло усвідомлення, куди і з ким ми хочемо рухатися далі, для кого
працювати і творити зміни, врешті-решт як ми
хочемо комунікувати про себе і виглядати для
світу. Окрім програмної діяльності, протягоми
року ми багато стратегували командою, комунікували зі спільнотою, разом з експертами на-

магалися зрозуміти та передати наші сенси та
місію візуально та словесно. Тому 2018 рік для
нас — ще й рік творення нової айдентики та
ренеймінгу.
У 2019-му році ми вже втілюватимемо наші
проекти і програми під новим ім'ям — U-Cycle.
U-Cycle — це yoU, Urban, Ukraine. А наша
місія — покращувати життя та об’єднувати людей у містах та громадах, просуваючи велосипед як безпечний зручний транспорт.
Ми побудували наш звіт у такому форматі,
аби розповісти вам, що ми робили на національному рівні (розділ Ukraine), для міст та громад (Urban) і для нашої спільноти (You). Також
на початку ви познайомитеся з нашою фантастичною командою, яка виросла в 4 рази, та
радою. Також ми зібрали ключові наші досягнення в цифрах і знайомимо вас з географією
наших проектів. Наприкінці — наш фінансовий
звіт за 2018 рік.
Дякуємо всім нашим членам, волонтерам,
представникам міських адміністрацій на інших
інституцій, партнерам і донорам за підтримку
та можливість спільно реалізовувати проекти,
що допомагають змінювати наші міста та просувати велосипед як безпечний і комфортний
транспорт. Дякуємо всім, хто разом з нами крутить педалі у наших містах і вже сьогодні є агентом велосипедних змін.
Let's cycle with U-Cycle!
З любов'ю,
команда Асоціації велосипедистів Києва
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РАДА АВК 2018

Богдан
Лепявко

Дарина
Пирогова

Максим
Козум

Євген
Гончаренко

Анастасія
Леухіна

Олександр
Ружицький

КОМАНДА

Анастасія Макаренко
винонавча директорка

Ксенія Семенова
координаторка роботи
по Києву, координаторка
проекту «Зелене світло
для велоруху в громадах»

Яна Брик
координаторка
роботи по Києву

Марія Шененко
координаторка членської
та волонтерської
програми

Марина Блудша
медіакоординаторка

Маріанна Маршаленко
координаторка
партнерської програми

Марина Павленок
координаторка
соцмереж

Наталя Князева
асистентка проектів

Вадим Денисенко
координатор
з національної роботи

експерт
проекту «ВелоСхід»
5

Катерина Шульга
координаторка проекту
«Зелене світло для велоруху
в громадах»

Павло Сусляков
відеооператор
проекту «ВелоСхід»

Віктор Загреба
Іринаексперт
Ярко
проекту
«ВелоСхід»
медіакоординаторка
проекту «ВелоСхід»

Ольга Мартинюк
кураторка виставки
Велобум 1890-х

Іван Зінов’єв
координатор Європейського
тижня мобільності, проект
«Зелене світло для велоруху
в громадах»

Дмитро Жигінас
координатор кампанії
Велосипедом до школи,
проект «Зелене світло
для велоруху в громадах»

Віктор Загреба
експерт
Віктор
Загреба
проекту «ВелоСхід»
експерт проекту
«ВелоСхід»

Віктор Загреба
Анна Дворна
експерт
координаторка
проекту «ВелоСхід»
проекту «ВелоСхід»

Анна Храбан
координаторка Велошколи
з безпеки руху

Віктор Загреба
Ірина Садовнікова
експерт
програмна
координаторка
проекту
«ВелоСхід»
конференції Veloforum 2018

Павло Шадрін
ІТ-спеціаліст

Марина Гуржій
бухгалтер

6

ГЕОГРАФІЯ
НАШИХ ПРОЕКТІВ

1

Проекти, реалізовані у 2018 році:
Велотранспорт має значення: кооперація заради кращої міської
мобільності (за підтримки USAID / ENGAGE)
Зелене світло для розвитку велоруху у громадах (за підтримки
Програми U-LEAD з Європою)
Вулична виставка «ВЕЛОБУМ у Києві 1890-х» (за підтримки
Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні)
Покращення просування велосипедного руху як сталого
транспорту для міст України (за підтримки Представництва
Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні)
ВелоСхід / Сycling through Donbas and beyond (за підтримки
Проекту «Зміцнення громадської довіри» UCBI II / USAID)
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НАШ РІК
У ЦИФРАХ

8

UKRAINE
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НАЦІОНАЛЬНА
ТРАНСПОРТНА
СТРАТЕГІЯ 2030
Міністерство інфраструктури України розробило Національну транспортну стратегію до 2030 року, де підтримка велосипедного руху є в пріоритетних цілях екологічної та міської мобільності. АВК та Українська велосипедна
мережа активно адвокатували велосипедний порядок денний у цьому документі. Стратегія передбачає розробку
національної велосипедної стратегії, підтримку будівництва велоінфраструктури в містах, створення правової та фінансової бази для просування велосипедного транспорту. Стратегію затвердив Кабінет міністрів у 2018 році.

UKRAINE
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО ЗМІНІ ПДР

АВК у співпраці з Українською велосипедною мережею розробили пропозиції змін до Правил дорожнього руху,
які зможуть полегшити життя користувачів велотранспорту на дорогах.
Процес складався з трьох етапів:
1) Організації-члени УВМ провели
воркшопи у своїх містах за участю місцевих велосипедистів, щоби зрозуміти
їхні потреби та обмеження чинних ПДР;
2) АВК провела воркшоп у Києві для
представників УВМ, де узагальнили проблеми і пробіли ПДР для велосипедистів;
3) транспортний експерт дослідив,

UKRAINE

як ПДР у 5 країнах Європи вирішують ті
проблеми, які визначила українська велоспільнота. Ми вибрали Велику Британію, Швейцарію, Швецію, Польщу та Чехію, щоби поглянути на країни з різним
досвідом впровадження велоінфраструктури та рівнем розвитку велосипедного руху.
Пропозиції були позитивно схвалені
Міністерством внутрішніх справ та Міністерством інфраструктури України.
АВК планує в подальшому адвокатувати цей процес, аби рекомендації внесли до чинної редакції ПДР.
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ВЕЛО ДСТУ

АВК розпочала процес розробки
державних стандартів України (ДСТУ)
для планування та проектування велосипедної інфраструктури. Документ допоможе інженерам, які працюють над
проектуванням вулиць в українських
містах та громадах. ДСТУ містять рекомендації, як планувати велосипедні мережі, як вибрати відповідний тип велоінфраструктури для різних типів вулиць, як проектувати перехрестя, безпечні переїзди тощо.
Розробником перших в історії країни велоДСТУ став Державний науко-
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во-дослідний інститут імені Шульгіна
(ДержДОРНДІ), який спеціалізується на
розробці дорожніх та вуличних державних норм і стандартів. Замовником велосипедних ДСТУ була АВК. Остаточний варіант державних стандартів має
затвердити національний орган стандартизації. Ці ДСТУ будуть згадані в ДБН
B.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» під час наступного перегляду документа. Це зробить держстандарти обов’язковими для використання під
час планування та проектування велоінфраструктури в Україні.
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ВЕЛОСИПЕДНИЙ
ПРОМОТУР
З МІНІСТРОМ
Проект «Зелене світло для велоруху
в громадах» офіційно стартував 9 червня 2018 року велосипедним промотуром у Житомирській області.
У велотурі від Кропивні до Коростишева взяли участь міністр регіонального розвитку — Геннадій Зубко, керівник
програм співробітництва Представництва ЄС в Україні — Беренд де Гроот,
представники донорських організацій,
що підтримують реформу децентралізації, співробітники Програми U-LEAD з
Європою, мери, жителі громади і українські ЗМІ. Загальна кількість учасників
— понад 400 людей.
Відео: https://bit.ly/2Uy8H9j

UKRAINE
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VELOFORUM
2018

5-7 жовтня в Івано-Франківську відбувся 10 ювілейний Veloforum. Наймасштабніша велоподія країни зібрала понад 170 учасників та учасниць із 8 країн
та 54 населених пунктів України. Десята
конференція зібрала рекордну кількість
представників громадських організацій,
міських адміністрацій, бізнесу, експертного середовища й дослідницьких інститутів у напрямі містопланування й транспортної інфраструктури.
Тема Велофоруму 2018 — «Створюємо велостолицю». Під час Велофоруму

UKRAINE

відбулись пленарні секції та відкриті дискусії про практики розвитку велотранспорту, велоінфраструктури та велоруху,
взаємодію громадських ініціатив та міської адміністрації, шлях від активізму до
міських департаментів чи власних бюро,
збір даних та використання міської аналітики, законодавчі зміни та рекомендації. Організатори Veloforum 2018 — платформа «Тепле Місто» (Івано-Франківськ),
Центр соціальних та ділових ініціатив
(Яремче) та АВК.
Відео: https://bit.ly/2UpPxCb

ФОТО
ПЛОХОГО
КАЧЕСТВА
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СХІДНИЙ
ВЕЛОФОРУМ

Вперше АВК зібрала лідерів велосипедних спільнот, громадських активістів
та представників мерій східних міст на
«Східний Велофорум». Регіональна навчальна конференція відбулась у Краматорську Донецької області 22-23 вересня у межах проекту «ВелоСхід». Участь
у події взяли понад 50 агентів велосипедних змін. Також під час Східного Велофоруму у Краматорську відбувся присвячений 150-річчю міста велопарад #KramatorskBikeRide, на який приїхали понад
300 людей.
Відео: https://bit.ly/2HVLd74

UKRAINE
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ЛІТНЯ ШКОЛА «ДИЗАЙН ВУЛИЦЬ
ДЛЯ ЯКІСНОГО МІСЬКОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА МОБІЛЬНОСТІ»
АВК спільно з CANactions School for
Urban Studies і КМДА у липні 2018 року
вперше провели літню школу в Києві.
Метою було підготувати представників
нового покоління українських спеціалістів з транспортного планування і містобудування, які у своїй роботі будуть
застосовувати сучасні принципи дизайну вулиць. У школі навчали розробляти
такий дизайн вулиць, який зробить їх
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місцями вільного пересування, зустрічей людей та аренами міського життя.
Школа досліджувала київську вулицю Щербаківського на Нивках і мала на
меті навчити транспортних інженерів
швейцарським практикам міського дизайну. Результати школи лягли в основу
технічного завдання на проектування вулиці Щербаківського, яку КМДА планує реконструювати у 2019-2020 роках.
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URBAN

17

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
ВЕЛОІНФРАСТРУКТУРИ
В КИЄВІ
8 лютого 2018 року Київрада затвердила стратегічний для міста документ —
Концепцію розвитку велоінфраструктури. У липні велоконцепцію підписав мер
Києва Віталій Кличко. У 2016 році Асоціація велосипедистів Києва добилася
від КМДА замовлення розробки цього
документу і надавала експертну та консультаційну допомогу при його розробці. Протягом 2018 року на виконання велоконцепції було створено велосектор
при Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Велоконцепція містить всю необхідну
інформацію для створення велоінфраструктури в Києві, зокрема карти веломережі з визначеною черговістю веломаршрутів. Велоконцепцію розробили
на виконання Стратегії Києва 2025, яка
ставить за мету збільшити частку вело-

URBAN

сипедних поїздок з 0,25% до 5% у 2025
році. Це означає, що місто має створити
умови, коли щодня на вулицях Києва
велосипедом будуть пересуватись від
160 до 200 тисяч людей.
Завдяки безпосередній участі координаторки АВК по Києву у профільній
комісії, комунікації з депутатами Київради та мобілізації спільноти в бюджеті на
2019 рік було передбачено кошти на
проектування 7 веломаршрутів: «Виноградар — Центр», «Оболонь — Центр»,
«Солом’янка — Центр», «Лісовий масив
— Центр», «Куренівка — Центр», «Воскресенка — Московський міст-Центр» та
по Набережному шосе від Поштової площі до мосту Патона. Виділене фінансування дасть змогу у 2019 році оголосити
тендери на проектування зазначених
веломаршрутів.

ФОТО
ПЛОХОГО
КАЧЕСТВА
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ПІДРАХУНОК
ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
У КИЄВІ
З 2014 року АВК проводить дослідження велотрафіку в Києві. Підрахунки
дають унікальну статистику про динаміку використання велосипеда та допомагають відстежувати зміну портрету київських велосипедистів і велосипедисток.
Завдяки команді зі 100 волонтерів, що
збирали дані для підрахунку на вулицях
міста, вдалося виявити, що за останній
рік кількість велосипедистів у Києві зросла на 40% у будній день та на 46% у вихідний. Це абсолютний рекорд за 5-річну історію проведення нашого дослідження в Києві.
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ВЕЛОКОНЦЕПЦІЇ
ДЛЯ 5 ОТГ

Протягом 2018 року АВК розробила
велоконцепції для 5-ти громад у межах
проекту «Зелене світло для велоруху в
громадах». Під керівництвом експерта
Асоціації представники місцевих органів влади, місцеві жителі та користувачі
велотранспорту підготували плани велосипедних мереж для Коростишівської, Якушинецької, Корюківської, Пирятинської та Лохвицької громад. Ми визначили головні точки тяжіння для велопоїздок, проблемні зони на вулицях і дорогах, пов’язані з велосипедом та іншим
транспортом, і в результаті розробили
мапи веломереж та запропонували дорожні карти як розвивати велотранспорт у кожній з ОТГ.
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Усі громади схвалили остаточну версію своїх велоконцепцій та отримали від
АВК друковані примірники для подальшої реалізації. Нагадаємо, що завдяки реформі децентралізації громади тепер отримали право самі вирішувати, як розподіляти свої бюджетні кошти, і це дало
зелене світло у вигляді можливості інвестувати кошти в розвиток велоінфраструктури в українських містечках і селах.
Велосипедні концепції громад:
Користишівська: https://bit.ly/2I71Ah7
Якушинецька: https://bit.ly/2YDFdWF
Корюківська: https://bit.ly/2TS85Xw
Пирятинська: https://bit.ly/2CNey06
Лохвицька: https://bit.ly/2OCqFli
Відео: https://bit.ly/2FPucsr
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КАМПАНІЯ
«ВЕЛОСИПЕДОМ
ДО ШКОЛИ»
Вперше у 2018 році ми провели кампанію «Велосипедом до школи» у громадах 5 областей України. У межах кампанії ми організували велонавчання з
безпеки руху та підготували 10 відеороликів про безпеку руху та культуру їзди
на велосипеді для шкоклярів, розмістили соціальну рекламу «Нам по дорозі»
і встановили криті велопаркінги у 5 шко-
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лах загалом на 406 паркомісць. Кампанія відбулась у межах проекту «Зелене
світло для велоруху в громадах» за підтримки місцевих рад і програми «ULEAD з Європою».
Серія відео про безпеку та культуру
їзди на велосипеді:
https://bit.ly/2HTuGRR
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ТИЖДЕНЬ
МОБІЛЬНОСТІ
АВК заохотила українські громади до
святкування Європейського тижня мобільності (ЄТМ). Це загальноєвропейська ініціатива з популяризації сталих видів транспорту, яка заохочує керівників
громад рівною мірою враховувати потреби пішоходів, велосипедистів та автомобілістів. ЄТМ відзначають щороку 16—
22 вересня в тисячах міст і сіл Європи.
Для запуску ЄТМ у громадах АВК організувала програму малих грантів. Ми
відібрали 11 з 47 заявок на фінансування
в рамках конкурсу в межах проекту «Зелене світло для велоруху в громадах». Пе-
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ремогу здобули Красилівська, Славська,
Новопсковська, Перечинська, Радивилівська, Миколаївська, Помічнянська, Сатанівська, Витвицька, Черкаська, Володимирівська громади з 10 областей України та всіх частин України. Кожна з них
отримала грант у розмірі 60 000 грн на
організацію ЄТМ і зробила насичені заходами програми для мешканців своїх
громад задля просування сталого транспорту (флешмоби Велосипедом до роботи, Дні без авто, велотури, різноманітні екскурсії, круглі столи і навчання для
молоді).
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ВУЛИЧНА ВИСТАВКА
«ВЕЛОБУМ 1890-Х»

Разом з Національним музеєм історії
України та Представництвом фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні ми підготували виставку про історію велосипеда
«Велобум 1890-х». Вулична експозиція
презентувала історичне дослідження к.і.н.
Ольги Мартинюк. На виставці кияни дізнались про досвід їзди на велосипеді в
доавтомобільну епоху кінця ХІХ ст. у Києві, внесок перших велосипедистів у демократизацію суспільного життя, емансипацію жінок і створення модерних Правил дорожнього руху. Виставка «Велобум 1890-х» експонувалася в публічному просторі поруч з Пейзажною алеєю в
Києві з квітня по жовтень 2018 року.
Відео: https://bit.ly/2HTuGRR
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НАВЧАЛЬНІ
ТРЕНІНГИ
ДЛЯ ГРОМАД
У грудні 2018 року АВК організувала
тренінг і поділилась досвідом з представниками та представницями громад,
які перемогли в конкурсі на отримання
грантів та вперше проводили Європейський тиждень мобільності.
Наприкінці проекту «Зелене світло
для велоруху в громадах» ми поліпшили
технічну спроможність громад планувати і втілювати велоінфраструктурні проекти. Технічний тренінг з проектування
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вулиць та закупівлі послуг проектування вулиць охоплював основні питання
безпеки дорожнього руху, види велосипедної інфраструктури, складання технічних завдань для проектів з реконструкції вулиць тощо. Навчання мало на
меті допомогти у втіленні велоконцепцій
у громадах. У тренінгах взяли участь
представники і представниці Коростишівської, Межівської, Дунаєвецької, Берестівської і Ніжинської громад.
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СТАДІ-ТУР «УСПІШНІ
ВЕЛОСИПЕДНІ ПРОЕКТИ
ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ»
У жовтні 2018 року АВК організувала
навчальну поїздку «Успішні велосипедні
проекти Західної України та Польщі», в
якій взяли участь 20 представників та
представниць велоактивної спільноти і
мерій міст Донецької та Луганської областей. Цей стаді-тур став фінальним етапом проекту «ВелоСхід». Протягом п'яти
днів ми здійснили навчальний візит до
трьох українських міст — Івано-Франків-
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ська, Яремче, Львова та відвідали кілька
місць у Польщі — Замостя, Звєжинець,
Свіднік, Люблін та Розточанський національний парк. Під час цієї поїздки навчальна група мала унікальну можливість
побачити і перейняти найкращий український та польський досвід планування
міської велосипедної інфраструктури,
рекреаційного велотуризму та навчання
безпеки руху на велосипеді в школах.
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КОНКУРС
«ВЕЛОПРАЦЕДАВЕЦЬ 2018»

У 2018 році вдев'яте компанії з найкращими умовами для працівників, що
пересуваються велосипедами, прийняли участь в конкурсі Велопрацедавець
року. Умови участі в Конкурсі анонсували під час прес брифінгу, компанії-претендентів оцінювали велоаудитори, а переможця обрали завдяки поважному журі. Кубок Велопрацедавець року було
вручено під час урочистої церемонії а
Американському домі компанії Intellias.
А 6 грудня конкурс Велопрацедавець
року отримав почесну винагороду Partnership for Sustainability Award 2018 від
Глобального договору ООН в Україні.
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ПРОГРАМА СЕРТИФІКАЦІЇ
BIKE FRIENDLY COMPANY

Протягом року ми готувалися до запуску першої в Україні програми сертифікації велодружніх компаній. Координаторка партнерської програми стала
стипендіанткою EaP Civil Society Fellowships, завдяки чому змогла втрапити на
стажування до двох євпропейських велоорганізацій, що вже багато років адмініструють подібні програми та перей-
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няти кращі практики для запуску такої
програми в Україні. У лютому 2019 року
ми офіційно стартували з Програмою
сертифікації Bike Friendly Company в Києві, у майбутньому маємо намір масштабувати її на національний рівень.
Більше інформації та карта з велодружніми закладами на сайті програми:
b-friendly.avk.org.ua
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ВЕЛОСИПЕДОМ
НА РОБОТУ

У 2018-му році ми провели щорічні
флешмоби «Велосипедом на роботу»
навесні та восени. Окрім традиційного
конкурсу на найкращий діловий вигляд,
цього року ми вперше запустили конкурс Best Corporate Team. Конкурс заохотив взяти участь у флешмобі корпоративні колони кількох десятків компаній та установ. Обидва дні «Велосипедом на роботу» мали зіркових ведучих і
сотні учасників та учасниць.
Відео: https://bit.ly/2VfVXkq
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ВЕЛОПАРАД
ДІВЧАТ

Цього року Велопарад дівчат #Kyiv
CycleChic зібрав рекордну кількість учасниць. Понад 500 жінок продемонстрували, що поїздки на велосипеді можливі
з будь-якої нагоди і в одязі на будь-який
смак. За результатами підрахунків велосипедистів Києва, жінок серед велосипедистів критично мало — менше 15%.
Відео: https://bit.ly/2uMe5Xv
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ВЕЛОШКОЛА
З РУХУ БЕЗПЕКИ

У 2018 році Велошкола з безпеки руху традиційно тривала в Києві з квітня по
жовтень. Цього року Велошкола значно
розширила географію. Велотренери навчали правилам і лайфхакам безпечної поведінки на українських дорогах, які рятують життя не лише киян, але й школярів у 5 громадах, мешканців Миколаєва
та 7 міст на сході України.
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ПЛАТФОРМА
ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ПРИ ВЕЛО-ДТП
Ми зібрали команду юристів з різних
міст України, що готові надавати безкоштовні юридичні консультації та допомогу в оформленні документів велосипедистам при ДТП. Також у партнерстві з
ГО MotoHelp ми проводили тренінги домедичної допомоги. За участю юриста
pro bono платформи створили відео, що
пояснює базовий алгоритм дій у випадку ДТП на велосипеді.
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ТРЕНІНГИ
З АДВОКАЦІЇ
ТА ВЕЛОАУДИТУ
У 2018 році ми вперше провели для
громадських активістів два тренінги з
велоаудиту — один у Києві, другий на
концеренції Veloforum в Івано-Франківську. Протягом обох тренінгів учасники
та учасниці познайомились з ключовими критеріями велосипедного аудиту та
самостійно здійснили велоаудит вулиць.
На воркшопі з підготовки адвокаційних кампаній учасники та учасниці з Києва та інших українських міст вивчали
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та планували свою роботу над спільними проектами на прикладі реконструкцій двох київськиї вулиць. Воркшоп дав
розуміння, що таке процес адвокації
появи якісної велоінфраструктури, яка
система управління у сфері транспорту
у КМДА та міській раді, а також особливості системи прийняття рішень в інших
Загалом участь у навчальних тренінгах
від АВК взяли участь близько 60 активістів та активісток.
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ЗУСТРІЧІ
#КРУТИПЕДАЛІКИЇВ

У 2018 році ми продовжили традицію
зустрічей у київських кав'ярнях та публічних просторах під назвою #КрутиПедаліКиїв. Мета цих зустрічей — надихати
більше людей вибирати велосипед для
щоденних поїздок і далеких подорожей.
Гостями наших подій стали українські,
білоруські та німецькі велоактивісти, веломандрівники, які ділилися досвідом туристичних та дипломатичних велопоїздок за кордон, зокрема, Європою і Північною Америкою.
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ФЕСТИВАЛІ
«ВЕЛОВИХІДНІ»
НА СХОДІ
АВК вперше вирушила на схід з масштабним проектом. Разом з місцевими
активістами і громадськими організаціями ми організували «ВелоВихідні» у форматі міських фестивалів у семи містах
Донецької та Луганської областей —
Костянтинівці, Слов’янську, Добропіллі,
Дружківці, Мирнограді, Старобільську,
Лисичанську. У програмі велофестивалів були тематичні велозаїзди та міські
велотури, відкриті веломайстерні, велошкола з безпеки руху, зустрічі з вело-
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мандрівниками та лідерами українського велоруху, кінопокази просто неба за
допомогою велогенератора. Ці активності мали на меті відкрити нові можливості для розвитку велоруху та допомогли розкрити східні міста по-новому.
Фестивалі стали можливими завдяки
проекту «ВелоСхід», що продемонстрував, що велосипед не лише вирішує
транспортні проблеми, а й об’єднує людей у спільноту.
Серія відео: https://bit.ly/2HTJ2Su
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ВЕЛОТОЧКИ
НА МІСЬКИХ
ФЕСТИВАЛЯХ КИЄВА
Завдяки нашій волонтерській команді
протягом року ми презентували АВК з
велоточками на фестивалі Української
академії лідерства в Миколаєві «МиКолесо» та на 6 масштабних подіях партнерів у Києві. Це міжнародна велосипедна виставка BikeExpo, дитячі велоперегони «Ми — чемпіони» у травні та у вересні, фестиваль здоров'я «Живи активно!», форум «Енергія змін» та виставка Kyiv Mini Maker Fair. Цього року велоточка АВК була на найбільшому музичному фестивалі країни Atlas Weekend,
де ми стали учасниками Алеї громадських організацій.
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ОРГ
РОЗВИТОК

39

ЧЛЕНСЬКА
ПРОГРАМА

У нас відбулося оновлення програми
підтримки організації. Рішення про це
ухвалили більшістю голосів на Загальних
зборах у 2018 році. Спрощена членська
програма — це можливість долучитися до
організації як Друг або Член. Вибір формату залежить від того, наскільки активно
ви готові включатися в діяльність організації. Наразі наша команда — це 20 членів
та 110 друзів, які підтримали організацію
фінансово та експертно протягом року.
Крім того, 2018 рік для наших членів став
дуже продуктивним: представники нашої
команди подали 3 проекти до Громадського бюджету Києва, виграли фінансування і наразі координують втілення якісних транспортних проектів у життя!

ОРГРОЗВИТОК
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ВОЛОНТЕРСЬКА
ПРОГРАМА

Протягом року волонтерська команда долучилася до організації багатьох
подій АВК у Києві та інших містах. Під
час флешмобу «Велосипедом на роботу» мешканці 11 районів міста на чолі з
ведучими велоколон безпечно діставалися до Майдану Незалежності, а волонтерська оргкоманда фінішу влаштовувала велосніданок. На Велопараді дівчат досвідчені веловедучі показували
учасницям маршрути. Велоточки об'єднали волонтерів, які презентували АВК,
наші проекти, цілі та плани на міських
фестивалях. Велошкола з безпеки руху
в 2018 році розширила географію, і велотренери навчили ПДР не лише київських велосипедистів, але й школярів
у 5 громадах та гостей велофестивалів
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у 7 містах Донецької та Луганської областей. Крім того, ми вперше провели благодійну велошколу для дітей. Завдяки
участі понад 100 волонтерів відбулося
щорічне дослідження велотрафіку в Києві — Підрахунок велосипедистів. Волонтери допомогали координаторці роботи по Києву проводити велоаудит київських вулиць, аби підготувати рекомендації для покращення інфраструктури.
Минулого року ми вперше запустили
формат нетворкінг-вечірок для знайомства та інтеграції нових волонтерів до
нашої спільноти. Ми також навчали нашу команду волонтерів і волонтерок адвокатувати, проводити велоаудит і створювати медіаконтент на курсі Cycling
&Writing.

41

КЛУБ
ВЕЛОБІЗНЕСУ
АВК
Клуб велобізнесу АВК — це новий
формат, створений як об'єднавча і комунікаційна платформа для експертів з
велобізнесу, громадських організацій та
соціально відповідального бізнесу. До
Клубу приєднуються компанії та організації, які підтримують розвиток велоінфраструктури та велоруху Києва, а також місію і проекти АВК. Серед досягнень 2018 року: залучення нових членів
(юридична фірма Everlegal, фармацевтична корпорація Артеріум), щоквартальні регулярні зустрічі членів Клубу та
встановлена спільними зусиллями благодійна велопарковка біля дитячої бібліотеки імені Тичини в Києві.

ОРГРОЗВИТОК
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АВК
У МЕДІА

У 2018 році медіапокриття наших подій зросло в півтора рази до 600 матеріалів у ЗМІ. Кожен п'ятий містив коментар представників і представниць АВК.
Зокрема, більше коментарів давали члени і волонтери організації. У нас вперше
з'явилась координаторка соцмереж, завдяки чому суттєво збільшилось охоплення наших постів у 5 соцмережах.

ОРГРОЗВИТОК
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НАДХОДЖЕННЯ

ФІНАНСИ

Отримано за
2018 рік

Найменування
Європейська комісія (EU), проект «Розвиток
велотранспорту заради добробуту громад»
Програма «Долучайся!» (USAID / Pact ENGAGE), проект
«Велотранспорт має значення: кооперація заради кращої
міської мобільності»
Програма «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II /
USAID), проект «ВелоСхід» / Сycling through Donbas and
beyond
Програма U-LEAD з Європою (U-LEAD/GIZ), проект
«Зелене світло для велоруху в громадах»
Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні
(Boell), проекти «Покращення просування велосипедного
руху як сталого транспорту для міст України», «Велобум у
Києві 1890-х»
Посольство Великої Британії в Україні, проект
«Велотранспорт має значення»
Європейська федерація велосипедистів (ECF)
Членство АВК
Відсотки за депозитом
Інші надходження (в т.ч. кошти на проведення
Велофоруму)
Всього

Донори:

795 554,44
1 761 981,88
1 948 683,00
4 828 741,15
673 706,99
186 295,34

-

19 869,34
22 555,88
550,3₴172 320,67
10 410 259,00
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Витрачено
за 2018, грн

Найменування

Pact
ENGAGE

EU

UCBI / USAID U-LEAD / GIZ

Boell

Посольство
Великої
Членство
Британії в
АВК
Україні

Інші
надходженн
я

Персонал, в т.ч.
Програмні / технічні
консультанти

- 4 293 696,05₴-- 270 403,63₴-- 1 224 164,53₴- 624 086,52₴- - 1 666 336,40₴-- 339 059,00₴-- 169 645,97₴-

—

—

Навчальні заходи,
зустрічі, відрядження

- 1 402 769,99₴-

—

—

- 94 748,00₴-

- 340 614,51₴-

—

—

—

- 188 270,95₴- - 152 343,56₴-

—

—

—

- 67 094,86₴3 813,00₴- 113 602,40₴- 62 308,25₴-

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

-

29 542,56₴3 813,00₴30 801,87₴30 317,52₴-

- 37 552,30₴- ₴- 82 800,53₴- 31 990,73₴-

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

- 35 887,50₴-

—

—

—

-

35 887,50₴-

—

—

—

—

- 14 883,50₴-

—

—

—

-

14 883,50₴-

—

—

—

—

- 14 485,00₴- 28 540,00₴-

—
—

—
—

—
—

-

14 485,00₴28 540,00₴-

—
—

—
—

—
—

—
—

- 180 906,40₴-

—

- 73 890,00₴- - 78 867,00₴- -

12 180,40₴-

—

—

—

- 15 969,00₴-

- 363 713,29₴-

—

-154 619,34₴-

—

- 167 345,04₴- - 3 130,00₴- - 21 572,42₴-

—

- 17 046,49₴-

- 252 870,30₴2 282,03₴- 22 961,00₴-

—
—
—

- 104 952,71₴- 2 282,03₴- 22 961,00₴-

—
—
—

- 128 837,59₴—
—

—
—
—

—
—
—

-

7 735,00₴-

—

-

4 205,00₴-

—

- 47 206,87₴-

—

- 11 119,13₴-

—

-

-

3 528,10₴-

—

-

573,60₴-

—

-

- 13 082,75₴-

—

-

3 897,56₴-

—

-

5 323,77₴- -

350,00₴- -

1 142,42₴-

—

- 14 047,24₴-

—

-

4 628,31₴-

—

-

5 288,93₴- - 2 780,00₴- -

1 350,00₴-

—

Витрати на
організацію
Велофоруму
Проживання учасників
Оренда конференц-залу
Харчування учасників
Транспортні витрати
Послуги синхронного
перекладу
Оренда обладання для
синхронного перекладу
Фото та відеозйомка
Інші витрати
Обладнання —
первинне придбання
Витрати на офіс
детально:
Оренда офісу
Комунальні послуги
Оренда складу
Утримання і ремонт
обладнання
Витратні матеріали для
офісу
Поштові послуги
Зв'язок (мобільний,
інтернет, телефонія)
Банківські витрати

-106 266,26₴- - 759 314,96₴- - 353 476,43₴- - 64 374,43₴- - 24 589,91₴-

- 19 080,00₴-

—

-

24 940,25₴-

—

- 11 147,49₴-

2 954,50₴-

—

—

Витрати на виконання
статутних завдань
(дослідження, друковані - 3 619 046,52₴-- 240 964,57₴-- 91 066,75₴- - 197 686,35₴- - 2 954 042,65₴-- 114 800,00₴матеріали, сайти,
переклади і т.д.)
Придбання велопарковок,
інших товарів, матеріалів
для ОТГ
Гранти для ОТГ
Послуги науководослідного інституту з
адаптації стандартів
велосипедного руху
Транспортні послуги
Друк і копіювання
Створення відео
Графічний дизайн
Розробка брендбуку
Інші послуги, матеріали
Щорічна пожертва для
ГО «Мотохелп»
Різне
Всього

—

-

3 530,00₴-

2 369,00₴—

- 1 647,20₴-- 18 839,00₴-

- 1 447 531,00₴-

—

—

—

- 1 447 531,00₴-

—

—

—

—

- 546 217,00₴-

—

—

—

- 546 217,00₴-

—

—

—

—

- 359 140,00₴-

—

—

—

- 359 140,00₴-

—

—

—

—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—

—

- 1 647,20₴-

—

—

—

—

—

-

12 169,00₴—
432 226,75₴—
421 143,00₴—
55 737,00₴—
13 250,00₴—
331 632,77₴- - 240 964,57₴--

2 690,00₴—
—
—
18 508,75₴- - 128 933,35₴- - 174 624,65₴- - 104 800,00₴27 330,00₴—
- 379 813,00₴- - 10 000,00₴9 020,00₴—
- 46 717,00₴—
13 250,00₴—
—
—
20 268,00₴- - 68 753,00₴—
—

—

—

—

—

- 45 235,00₴-

—

—

—

—
-

45 235,00₴-

-

9 479,00₴5 360,00₴4 000,00₴—
—
—

- 10 245 981,76₴- 511 368,20₴-- 1 650 006,88₴- 1 659 954,83₴-- 5 386 886,87₴-- 673 706,99₴-- 215 808,30₴- - 1 647,20₴-- 146 602,49₴-

Гранти для ОТГ
5,3%
Велопарковки для ОТГ та ін.
14,1%
Виконання статутних завдань
15,9%
Утримання офісу
3,5%
Обладнання
1,8%
Veloforum 2018
3,3%

Персонал, в т.ч. консультанти
41,9%

Навчальні заходи, відрядження
13,7%
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Стаття надходжень
Клуб велобізнесу (членські внески)
Корпоративна велошкола
Консалтингові послуги для компаній
Разом:

деталізована таблиця (не для звіту)
№
1
2
3

Фінансова підтримка

Підтримка «in kind»

ФІНАНСИ

Сума, грн
15 000,00
10 550,00
7 500,00
33 050,00

Стаття надходжень\
Євровел
КомпаніїРайффайзен
Клуб велобізнесу (членський
5000
внесок)
Корпоративна велошкола
10550
Консалтинг (створ.продуктів на замовлення)
5000
10550

LET'S CYCLE
WITH U-CYCLE!
avk.org.ua

