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Ключові індикатори
ЧЛЕНИ АВК
Кількість

ПРОГРАМИ

Було на початку 2014

Ціль до кінця 2014

Зараз

124

300

296

Було у 2013

Ціль до кінця 2014

2014

-

-

250

Промо-події
Велосипедом на роботу, учасники
Тиждень мобільності, загальна
аудиторія

800

Велопаради, учасники

400

Велопрацедавець, компанії-учасники

11

Велошколи, учасники

50

Соцреклама (зовнішня), кількість
рекламних площ

35

Більше 2000

-

14

120

128
20

Велофорум
к-сть учасників
задоволеність уч-ків

72

100

78% учасників
конференція повністю
задовільнила або
перевищила
очікування

152
87% учасників
конференція
повністю
задовільнила або
перевищила
очікування

Бізнес-партнери АВК
к-сть велозакладів, що надають
знижки членам АВК

14

19

19

1933

5000

4755

Медіа і комунікації
Фейсбук - фани
Сайт - хости

4908*

6557**

Сайт - хіти

3644*

3816**

Згадки в ЗМІ

150

ПРОГРАМИ
Читачі розсилки

Підрахунки велосипедистів

Було у 2013

Ціль до кінця 2014

2014

852

1600

1535

*січень 2014

**листопад 2014

Весна 2014

Осінь 2014

К-сть велосипедистів у будень 17:0019:00 (по всіх 20 точках)

1546

-

1886

К-сть велосипедистів у вихідний
12:00-14:00 (по всіх 20 точках)

2134

-

1691+50

Кількість велосипедистів у Києві

100%

120%

Було на початку 2014

Ціль до кінця 2014

АДВОКАЦІЯ

можливо точно
визначити навесні
2015

Зараз

Київ
Велошляхи транспортні

9,6 км (без урахування
некомфортних шляхів)

Велошляхи рекреаційні

44 км

44 км

45,5 км

ні

так

так

0 млн. грн.

так

20 млн. грн.

К-сть проектів реконструкцій, що
враховують велосипедистів

0

1

2

Внесені зміни до розпорядження
щодо врахування вело при
реконструкціях

ні

так

ні

К-сть перехоплюючих велопаркінгів

0

1

1

Призначення радника з велосипедних
питань

ні

так

так

К-сть кандидатів у мери Києва, що
включили вело у передвиборчі
програми

0

так

4

Проведення велопланування Києва,
визначення пріоритетних велошляхів
Кошти в бюджеті міста на
велотранспорт

50 км безпечних і
комфортних
велошляхів

12,2 км (без
урахування
некомфортних
шляхів)

Було на початку 2014

Ціль до кінця 2014

Зараз

0

так

5

Міста з велопрограмою/ концепцією

12

14

14

Міста з велоофіцером

2

3

Активні місцеві групи

14

16

Участь міст в Європейському тижні
мобільності, кількість міст

13

13

Проконсультовані міста

0

АДВОКАЦІЯ
К-сть політичних партій до Київради,
що включили вело у передвиборчі
програми
Україна

2

5

Короткий опис роботи
1. Адвокація в Києві (розвиток веломережі)
Досягати 50 км комфортних та безпечних велошляхів у Києві планувалося завдяки:
а) виконанню на 20% велосипедної частини Генерального плану,
б) під час реконструкції транспортних об’єктів (на 30% з них організовано велорух),
в) виконанню на 20% проекту пілотної велоінфраструктури у Дарницькому районі “Старт”.
Через політико-економічну ситуацію в країні досягти цілей через виконання цих пунктів виявилося
неможливим: Генеральний план не був прийнятий, транспортні об’єкти не реконструювалися (крім
Поштової), грошей в бюджеті на велотранспорт не виділялося.
Тому АВК працювала над виконанням цілі іншими способами:

Створення велосипедної концепції Києва
У червні-жовтні 2014 року близько 50 велоактивістів спільно з координаторками АВК розробили
велосипедну концепцію для Києва, що містить: схему веломережі з веломаршрутами 1 та 2 категорії, схему
рекреаційних веломаршрутів, схему розміщення перехоплюючих велопаркінгів, інтеграцію вело в систему
громадського транспорту, велосипедні дороговкази, план промо-заходів. Велоконцепція розроблена за
німецькою методикою, спільно з експертами VCDB (Дрезден) та Департаментом архітектури та
містобудування Києва.

Врахування у міському бюджеті 20 млн. грн. на велоінфраструктуру
Зараз велоконцепцію на 5 років приймають у вигляді міської цільової програми, голосування депутатами
міськради розраховано на грудень. У міському бюджеті передбачено 20 млн. грн. на перший етап
виконання концепції, а саме на створення найбільш пріоритетних веломаршрутів.
Також місто визначило замовника велосипедних робіт, КП Житлоінвестбуд, який працював над планом і
деталями разом з АВК.

Розробка найбільш пріоритетних маршрутів
Першими маршрутами (на 2015 рік) є:
• Севастопольська площа - Урицького - Жилянська - Червоноармійська,
• Бальзака (включно з підвізними Цвєтаєвої, Сабурова, Драйзера) - Московський міст - Труханівська
- підйом по схилах - Хрещатик - Червоноармійська,
• проспект Правди - Вишгородська - Фрунзе - Сагайдачного - Володимирський узвіз - Хрещатик,
• проспект Григоренка та підїзд до вокзалу “Дарниця”,
• перехоплюючі паркінги біля метро “Позняки” та “Мінська”.
З них перші два уже передані проектантам, і АВК постійно слідкує за перебігом проектування.
Якщо все буде добре, то можна розраховувати на відкриття першого веломаршруту вже у 2015.

Створення посади Радника з велосипедних питань
У листопаді 2014 мер Києва Віталій Кличко призначив радника з велосипедних питань на громадських
засадах. Це була одна з вимог АВК під час акції під мерією у липні. АВК рекомендувало на цю посаду
Ксенію Семенову, що до призначення працювала в АВК з національних питань, і її кандидатура була
затверджена. Ксенія залишиться працювати в АВК і далі, але тепер уже з київських питань, виконуючи
роботу велорадника київської мерії.
Київ став третім містом України, що призначив велосипедного офіцера (після Львова та Вінниці).

Врахування велосипедистів при реконструкції Поштової площі
У проекті реконструкції транспортної частини Поштової площі враховано рух велосипедистів (передбачені
велосмуги, велопішохідні зони), але в реальності зміни у існуючу організацію руху планується внести
навесні (нанести нову розмітку).
Пішохідна частина площі має бути відкрита до травня 2015 року, і врахування на ній велоруху буде одним з
важливих завдань АВК. Наразі знайти відповідальних за пішохідну частину площі неможливо.

Створення першого у Києві перехоплюючого велосипедного паркінга
Влітку біля входу до парку ВДНГ було встановлено перший перехоплюючий велопаркінг, “Велопойнт”.
Встановили його двоє інвесторів з ТОВ “БайкБокс” спільно з Veliki.ua (забезпечує велопрокат). Ідея
“Велопойнту”: можна доїхати до метро на велосипеді і залишити його під наглядом до вечора,
продовживши рух далі на метро.

Наразі у велопаркінгу є місця для 50 велосипедів, зберігання до 12 годин - безкоштовне (далі - по 5 грн за
годину).

“Велопойнт” став “тусовочним” місцем серед велосипедистів (тут наливають каву і смачні чаї), але через
відносно далеке розміщення від входу до метро (близько 250 м), та розташування з іншого боку проспекту,
ніж проживають люди, він не став дуже популярним в якості перехоплюючого транспортного об’єкту. Це
потрібно врахувати при будівництві наступних велопаркінгів.

Врахування велосипедних питань у передвиборчих програмах політичних партій та
кандидатів у мери Києва
Під час виборів до Київради та на посаду мера Києва АВК передала велосипедні пропозиції до
передвиборчих програм 8 політичним партіям та 7 кандидатам у мери. З них 5 партій та 4 кандидати
включили велосипедні пункти до своїх програм, а дехто навіть взяв собі велосипед в якості логотипу партії
(ми тут ні до чого, але це є показником зацікавлення у розвитку велоруху).
Під час передачі
велозавдань вдалося
організувати робочі
стосунки з 12
депутатами Київради,
зокрема, з
Транспортною комісією
Київради (активно
підтримує нас у
Київраді), та кількома
народними депутатами.

2. Популяризація велотранспорту (збільшення кількості велосипедистів)
На популяризацію
велотранспорту в Києві було
спрямовано кілька основних
активностей. З серпня по
вересень відбувалися
велосипедні екскурсії (6
екскурсій), що знайомили киян з
різними районами міста. АВК
почала брати участь у масових
фестивалях, де є потенційні
велосипедисти;
найпопулярнішим під час цих
подій був безкоштовний
велопрокат від Асоціації.
Відбувся перезапуск програми bike-friendly закладів, в результаті чого розробляється велокарта Києва з
дружніми до велосипедистів місцями.

День “Велосипедом на роботу” зібрав понад 200 велосипедистів на Майдані Незалежності, ще кілька
сотень взяли участь у флешмобі, приїхавши на роботу велосипедами.

“Велодень на Гогольфесті” став міні-фестивалем велосипедної культури та сталої мобільності, що включав
близько 10 різноманітних велосипедних подій протягом дня. Цього року в п’яти районах Києва
систематично проходили велонавчання з безпеки руху, після яких велосипедисти-початківці з більшою
впевненістю їздять велосипедом по місту.

У червні-серпні на 20 білбордах Києва було розміщено соціальну рекламу в рамках кампанії за безпеку
руху “Нам по дорозі”. Метою кампанії було підвищення обізнаності водіїв щодо правил безпечної
взаємодії з велосипедистами на дорозі. Рекламу реалізували Асоціація велосипедистів Києва, громадська
ініціатива “ВелоЧернігів“, у співпраці з дизайнером Ігорем Скляревським.

3. Посилення АВК (збільшення кількості членів)
За рік АВК набрала понад 170 нових членів, звільшивши кількість на 125%. Ключовими аспектами роботи
було проведення кампанії "АВК в обличчях", де розказано історії наших членів організації, розширення
мережі партнерських закладів, які надають знижки членам АВК, постійне нагадування читачам сайту АВК
про важливість зростання кількості членів.

Також було проведено ряд подій, у яких членам Асоціації надавалася проіоритетна участь (безкоштовні
майстер-класи, деякі велопоїздки).
Було протестовано практику “місяця веломобілізаці”, коли відбувався активний період залучення нових
членів (квітень).

4. Національна адвокація та посилення велосипедних громадських організацій
Проведено консультації щодо підготовки концепцій розвитку велоінфраструктури у 5 містах:
Євпаторія, Чернівці, Українка та Біла Церква (Київська обл.), Харків. Напрацювання включають графічну
частину (схему веломаршрутів) та описову (додаткові заходи: навчання, популяризація, супутня
велоінфраструктура, план дій і т.п.)
Проведено 2 дослідження і 2 підготовлено публікації:
1. “Велоактивістам про бюджетний процес” - дослідження і публікація щодо структури та
принципів формування місцевих бюджетів, з яких фінансується розвиток велоінфраструктури і
того, як мешканці та велоактивісти можуть впливати на формування та розподіл бюджету.
2. “Комфортне місто: як спланувати велосипедну інфраструктуру” про принципи розробки планів
популяризації велотранспорту та розвитку велоінфраструктури.
3. Дослідження “Розподіл бюджетних коштів на велосипедну інфраструктуру: досвід ЄС та
пропозиції для України”. Метою цієї роботи було проаналізувати політику та практики підтримки
та фінансування велосипедних ініціатив на державному рівні у країнах ЄС та підготувати
рекомендації для організації подібної роботи в Україні.

У партнерстві з Центром соціальних та ділових ініціатив та Львівською міською радою АВК провела
міжнародну конференцію “Велофорум” (10-12 жовтня у Львові). 152 учасника та учасниці з 23 міст та 7
країн три дні обговорювали прогрес та кращі практики популяризації велосипедного транспорту.

Протягом року Асоціація збирала велотранспортні новини та інформацію з українських міст і
адмініструвало інформаційний портал Український інформаційний центр велотранспорту
(www.velotransport.info) та поширювало щомісячний дайджест новин.

5. Фінанси
Надходження за 2014 рік

Джерело фінансування
Делегація Європейського Союзу (EU)

Отримано з
01.01.14 по 30.11.14,
грн
730 038,98

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)

60 154,00

Представництво фонду імені Гайнріха Бьолля (Boell Foundation)

52 427,00

Європейська федерація велосипедистів (ECF)

100 012,90

Національний екологічний центр України (НЕЦУ)

12 764,00

Членство АВК

24 024,80
4 522,60

Пожертви фізичних осіб
Відсотки за депозитом

23 307,47

Інші надходження (кошти на проведення Велофоруму)

23 265,30

РАЗОМ

1 030 517,05

Видатки, грн

Стаття витрат
Персонал (зарплата,
гонорари, податки, добові, у
т.ч. проживання та
харчування учасників
Велофоруму)
Транспортні витрати
Техніка та обладнання
Витрати на офіс (оренда,
витратні матеріали, зв'язок і
тп)
Зв'язки з громадскістю
(дослідження, друковані
матеріали, сайти, переклади і
тп)
Трансфер на ЦСДІ в рамках
спільного виконання проекту
Європейський тиждень
мобільності і Велофорум
Різне
РАЗОМ, грн

Витрачено
з 01.01.14
по 30.11.14

EU

GIZ

Boell

ECF

481 529,79

409 392,59

39 127,00

30 326,84

5 207,66

22 511,20

22 511,20

33 986,77

23 531,32

1312,33

9 143,12

59 822,39

10 822,30

17 932,00

16 124,57

77 640,00

77 640,00

НЕЦУ

Членські
внески

Відсотки
по
депозиту

Внески на
Велофорум

33 010,20

14 785,96

89 160,62

71 327,03

10 333,22

14 943,52

13 276,59

4 557,00

4 522,60
799 500,21

Пожертви

4 522,60
549 105,07

58 371,33

71 327,03

73 063,85

13 276,59

14 943,52

4 522,60

10 333,22

4 557,00

Розподіл витрат з членських внесків, грн
Стаття витрат
Членство в ЄСФ
Мотохелп
Членський квиток
Маркетинг членства (+фестивалі)
Велошколи
Сайти
Дизайн та друк навчальних матеріалів
Брошури про АВК
Непередбачувані
Організаційні
РАЗОМ, грн:

План
2200
2000
800
2000
1800
4000
3000
3000
200
1000
20000

Отримано

Витрачено

2,642.73
2,402.48
960.99
2,402.48
2,162.23
4,804.96
3,603.72
3,603.72
240.25
1,201.24
24,024.80

1,422.00
2,205.40
590.00
2,670.00
979.41
120.00
3,129.71
2,234.00
30.00
1,563.00
14,943.52

Витрачено, грн

Баланс

Розподіл пожертв, грн
Отримано,
грн
Транспортування
Телефони
Робота веломайстрів на ГогольФесті
Інше за ГогольФест
Система M.E.Doc для бухгалтера
Дзвіночки для велопараду
Їжа волонтерам після ЄТМ
РАЗОМ, грн:

4 588,70

98,00
100,00
1 400,00
1 000,00
1 261,20
413,40
250,00
4 522,60

66,10

Баланс
1,220.73
197.08
370.99
-267.52
1,182.82
4,684.96
474.01
1,369.72
210.25
-361.76
9,081.28

