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Стратегія U-Cycle 2021

U-Cycle (ГО «Асоціація велосипеди-
стів Києва») — це експертна членська 
громадська організація, яка з 2007-го 
року просуває велосипед як безпеч-
ний зручний транспорт. Навесні 2019 
року організація зробила ребрендинг. 
Нова назва U-Cycle відображає діяль-
ність організації на трьох рівнях — ін-
дивідуальному, міському та національ-
ному: U-Cycle — це yoU, Urban, Ukraine.

Місія:
покращувати життя та об’єднувати 

людей у містах і громадах, просуваючи 
велосипед як безпечний та зручний 
транспорт.

Бачення:
– міста з безпечною та комфортною 

інфраструктурою, де велосипед є рів-
ноцінним видом транспорту;

– міста, де транспортні рішення 
приймаються на основі надійних даних 
(evidence-based), де всі зацікавлені сто-
рони залучені до впливають на прий-
няття та впровадження рішень; 

– велокультура як складова корпо-
ративної соціальної відповідальності є 
сталою практикою для бізнесу; 

– політичні партії просувають вело-
сипедний порядок денний; 

– U-Cycle працює заради того, аби 
усі зацікавлені сторони (стейкхолдери) 
були якісно залучені до розроблення 
транспортних національних та міських 
політик, які затверджуються з реалі-
стичними механізмами впровадження;

– національні та міські транспортні 
політики впроваджуються на націо-
нальному та локальному рівнях із залу-
ченням кваліфікованих інженерів- 
транспортників з українською освітою.

Цінності:
– Чесність
– Рівність та відкритість
– Довіра
– Співпраця
– Експертність
– Відповідальність
– Проактивність
– Сталий розвиток

Стратегічні напрямки роботи:
(1) Адвокація рішень зі сталої міської 

мобільності та безпеки на національ-
ному і локальному рівнях

(2) Розвиток мережі агентів змін, які 
просувають велосипедний транспорт в 
українських містах і громадах 

(3) Промоція велосипедного транс-
порту та безпеки руху

(4) Організаційний розвиток U-Cycle
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Команда 2019

Рада U-Cycle 2019

Ревізійна комісія 2019

Яна Брик

координаторка
адвокації по Києву

Катерина Шульга
координаторка 

консалтингу U-Cycle

Влад Самойленко Андрій Климчук

Анастасія Макаренко
виконавча директорка

Дарина Пирогова

Богдан Лепявко
голова

Ганна Гуз
   

Олександр Ружицький

Марина Блудша Євген Гончаренко Євгеній Франків



Наталія Князева
операційна менеджерка

Марина Павленок
координаторка соцмереж
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Павло Шадрін
ІТ-спеціаліст

Юрій Шакалов
фотограф

Олеся Гордієнко
координаторка зустрічей

#КрутиПедаліКиїв

Марина Блудша
медіакоординаторка 

Мар’яна Завійська

консультантка зі стратегічного
та організаційного розвитку

Марина Гуржій
фінансова менеджерка

Маріанна Маршаленко
координаторка

партнерської співпраці

Вадим Денисенко
координатор

національної роботи

Марія Шененко
координаторка членської
та волонтерської програм
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Велотранспорт має значення: кооперація заради кращої міської мобільності 
(за підтримки Pact ENGAGE / USAID)

Посилення мережі міського велосипедного активізму в містах України
(за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріх Бьолля в Україні)

«Проведення воркшопів з відеовиробництва для велоактивістів» 
(за підтримки ICAP Єднання)

Національний конкурс «Велопрацедавець року» у 8-ми містах: Київ, Харків, 
Одеса, Полтава, Запоріжжя, Херсон (за підтримки бізнес-партнерів)

Консалтинг U-Cycle:
– розробка велоконцепцій для білоруських міст Бихів та Мости 
   (на замовлення ГО «Мінське велотовариство» за підтримки Євросоюзу);
– організація навчального туру (в рамках проекту «Веломіста» за підтримки USAID) 
– проведення Воркшопу з розвитку велоінфраструктури для представників 
   муніципалітетів Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Херсон (в рамках проекту 
   «Веломіста» за підтримки USAID); 
– консультації з розробки програм розвитку велоінфраструктури у Херсоні, Запоріжжі,
   Мелітополі та Бердянську (в рамках проекту «Веломіста» за підтримки USAID); 
– воркшоп «Розбудова велосипедної інфраструктури в громадах Сумcької області» 
   (в рамках проекту Сумського Центру розвитку місцевого самоврядування 
   за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіонбуду);
– комунікаційні воркшопи для благодійного фонду родини Богдана Гаврилишина 
   «Молодь змінить Україну» в Івано-Франківську та Української кліматичної мережі 
   і 350.org в Одесі.  

 

Географія наших проектів

Проекти, реалізовані у 2019 році:

Херсон

Полтава

Вінниця
Івано-Франківськ

Яремче
Ворохта

Мелітополь

Бердянськ

Кривий Ріг

Суми

Одеса

Львів

Запоріжжя

Харків

Бихів (Білорусь)
Мости (Білорусь)
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Наш рік у цифрах

публічних подій у Києві 
(2000+ учасників та учасниць)

Велошколи з безпеки руху у Києві 
(зимова, весняна, літня)

онлайн відео уроків Велошколи 
з безпеки руху у вільному 
доступі на нашому youtube-каналі

лідерів велоГО та велоактивістів 
взяли участь у Bike Camp

випусків U-Cycle Radio Talks 
спільно з Громадським радіо

учасників конференції Veloforum 
у Вінниці

воркшопи з адвокації та розвитку 
велоінфраструктури 
для активістів з усієї України

міст стало учасниками національного 
конкурсу «Велопрацедавець року»

bike-friendly компаній подалися 
на конкурс «Велопрацедавець року»

компаній та організацій стали 
учасниками програми 
Bike Friendly Company

українських та міжнародних компаній 
та організацій стали спонсорами 
наших подій 

40+

46

200+

3

3
8

10

10

10

16

29
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Наш рік у цифрах

концепції розвитку велосипедної 
інфраструктури для міст Білорусі 
в рамках Консалтингу U-Cycle

велосипедні тури Urban Cycling Tours 
у Києві

велосипедисти та велосипедистки 
нарахували наші волонтери під час 
4 підрахунків у Києві. Весняний 
підрахунок показав приріст на 15% 
у будній день і на 8% у вихідний,
а осінній — зменшення на 32 і 36% 
відповідно, порівняно з 2018 роком

професійних юристів, готових
 допомогти у велоДТП (про боно)

людей підтримали нас членським 
внеском у форматі Друг U-Cycle 
та Дійсний член U-Cycle  

залучених активістів до подій 
та проектів 

проекти Громадського бюджету 
на суму 1  168 000 грн, авторами
яких стали активісти U-Cycle, 
було реалізовано. 

Також 3 проекти, що не стали 
переможцями, отримавши громадську 
підтримку, були прийняті до уваги 
відповідних департаментів КМДА. 
Частина одного з таких проектів  — 
наземний перехід на вулиці 
Пушкінській — вже реалізовано.

3

10
87

120+

10004

2

3
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Ukraine

концепції розвитку велосипедної 
інфраструктури для міст Білорусі 
в рамках Консалтингу U-Cycle

велосипедні тури Urban Cycling Tours 
у Києві

велосипедисти та велосипедистки 
нарахували наші волонтери під час 
4 підрахунків у Києві. Весняний 
підрахунок показав приріст на 15% 
у будній день і на 8% у вихідний,
а осінній — зменшення на 32 і 36% 
відповідно, порівняно з 2018 роком

професійних юристів, готових
 допомогти у велоДТП (про боно)

людей підтримали нас членським 
внеском у форматі Друг U-Cycle 
та Дійсний член U-Cycle  

залучених активістів до подій 
та проектів 

проекти Громадського бюджету 
на суму 1  168 000 грн, авторами
яких стали активісти U-Cycle, 
було реалізовано. 

Також 3 проекти, що не стали 
переможцями, отримавши громадську 
підтримку, були прийняті до уваги 
відповідних департаментів КМДА. 
Частина одного з таких проектів  — 
наземний перехід на вулиці 
Пушкінській — вже реалізовано.

наша національна робота
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ВелоДСТУ Ukraine

У 2019-му році затвердили перші в 
України державні стандарти з велоін-
фраструктури, які розробив на наше 
замовлення Державний дорожній нау-
ково-дослідний інститут ім. Шульгіна. 
Національний орган стандартизації вже 
затвердив ДСТУ 8906:2019 «Плануван-
ня і проектування велосипедної інфра-
структури». Стандарти набудуть чин-
ності 1 жовтня 2020 року.

ВелоДСТУ закладають єдину мето-
дологічну основу для планування ве
лосипедної інфраструктури в україн-
ських населених пунктах і поза ними. 
Також у велоДСТУ є вимоги до кон-
струкції та експлуатації велосипедної 
інфраструктури і велопарковок. 
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UkraineКампанія за велосипеди
в Інтерсіті

U-Cycle ініціювала всеукраїнську 
кампанію проти заборони провезення 
велосипедів у поїздах Інтерсіті та Інтер-
сіті+. Після відкритої заяви 11-го квітня 
представники велоспільноти України 
вступили в переговорний процес із 
Укрзалізницею та Міністерством інфра-
структури. 23 травня Укрзалізниця зая-

вила, що кожен має право на переве-
зення велосипеда залізницею, в т.ч. в 
Інтерсіті.

Велоспільнота України розробила 
план дій зі створення умов для переве-
зення велосипедів українськими поїз-
дами та передала його посадовцям 
Мінінфра і Укрзалізниці.



UkraineВелодружнє законодавство
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Експерти U-Cycle співпрацювали з 
народними депутатами, представника-
ми Міністерства внутрішніх справ 
України та надавали рекомендації що-
до законопроектів про регулювання 
електромобільності. Також ми кон-
сультували щодо змін законодавства, 
яке стосується велотранспорту (Зако-
ни України, Кодекс про адміністратив-
ні правопорушення, Правила дорож-
нього руху). Частину пропозицій було 

внесено. Законопроекти зареєстро-
вані (2695, 2696, 3023, 3023-1), пройш-
ли перше читання та будуть доопра-
цьовані в профільних комітетах у 2020 
році.

Також ми підготували та надали 
пропозиції щодо внесення змін до 
ДСТУ 2587:20ХХ «Безпека дорожнього 
руху. Розмітка дорожня. Загальні тех-
нічні вимоги», які стосувались розмітки 
для велосипедистів.



– розробка велоконцепцій для білоруських міст Бихів та Мости 
   (на замовлення ГО «Мінське велотовариство» за підтримки Євросоюзу);
– організація навчального туру (в рамках проекту «Веломіста» за підтримки USAID) 
– проведення Воркшопу з розвитку велоінфраструктури для представників 
   муніципалітетів Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Херсон (в рамках проекту 
   «Веломіста» за підтримки USAID); 
– консультації з розробки програм розвитку велоінфраструктури у Херсоні, Запоріжжі,
   Мелітополі та Бердянську (в рамках проекту «Веломіста» за підтримки USAID); 
– воркшоп «Розбудова велосипедної інфраструктури в громадах Сумcької області» 
   (в рамках проекту Сумського Центру розвитку місцевого самоврядування 
   за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіонбуду);
– комунікаційні воркшопи для благодійного фонду родини Богдана Гаврилишина 
   «Молодь змінить Україну» в Івано-Франківську та Української кліматичної мережі 
   і 350.org в Одесі.  
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UkraineVeloforum 2019

Міжнародна конференція Veloforum 
2019 пройшла у Вінниці 4-6 жовтня та 
зібрала понад 200 учасників. 

У Veloforum взяли участь представ-
ники 30 великих і малих міст України та 
5 країн (Данія, Німеччина, Киргизстан, 
Латвія, Білорусь). 

Тема Veloforum 2019: «Велономіка — 
вплив велосипедного транспорту на 
економіку міст». Протягом трьох днів на 
Veloforum 2019 були лекції, презентації 
досліджень, дискусії, воркшопи, екс-
курсії, кава з експертами, виставка пла-
катів, вечірки та нетворкінг. У 2020 році 
Veloforum відбудеться в Ужгороді.

Співорганізаторами Veloforum 2019 
є ГО «ВелоВінниця», Інститут розвитку 
міст і Вінницька міська рада. Генераль-
ний партнер події — Glovoapp Україна. 
Veloforum 2019 пройшов за підтримки 
Представництва Фонду імені Гайнріха 
Бьолля в Україні, Посольства Королів-
ства Данії в Україні та Швейцарської 
Конфедерації. Партнером заходу були 
Nextbike Вінниця. Інформаційні пар-
тнери події «Вежа» та Eventssion.

Відео Veloforum 2019:
https://is.gd/NJkRSW



UkraineBike Camp
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У серпні ми провели в Карпатах чет-
вертий Bike Camp — навчальний інтен-
сив, спілкування та обмін досвідом для 
велоактивістів з різних міст України. 
Теми лекцій і воркшопів були наступні: 
організаційний розвиток, фандрайзинг, 
робота з волонтерами, співпраця з міс-
цевою владою, медіа, особливості пла-
нування і адвокації велосипедної інфра-
структури та ін.

Цього разу дводенний освітній табір 
у Ворохті зібрав агентів змін, що просу-
вають велосипедний транспорт у своїх 
містах, з Києва, Кривого Рогу, Слов’ян-
ська, Ківерців, Канева, Чугуєва, Жито-
мира, Овруча, Вінниці та Одеси — зага-
лом  29 учасників з 11 міст України.

публічних подій у Києві 
(2000+ учасників та учасниць)

Велошколи з безпеки руху у Києві 
(зимова, весняна, літня)

онлайн відео уроків Велошколи 
з безпеки руху у вільному 
доступі на нашому youtube-каналі

лідерів велоГО та велоактивістів 
взяли участь у Bike Camp

випусків U-Cycle Radio Talks 
спільно з Громадським радіо

учасників конференції Veloforum 
у Вінниці

воркшопи з адвокації та розвитку 
велоінфраструктури 
для активістів з усієї України

міст стало учасниками національного 
конкурсу «Велопрацедавець року»

bike-friendly компаній подалися 
на конкурс «Велопрацедавець року»

компаній та організацій стали 
учасниками програми 
Bike Friendly Company

українських та міжнародних компаній 
та організацій стали спонсорами 
наших подій 
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концепції розвитку велосипедної 
інфраструктури для міст Білорусі 
в рамках Консалтингу U-Cycle

велосипедні тури Urban Cycling Tours 
у Києві

велосипедисти та велосипедистки 
нарахували наші волонтери під час 
4 підрахунків у Києві. Весняний 
підрахунок показав приріст на 15% 
у будній день і на 8% у вихідний,
а осінній — зменшення на 32 і 36% 
відповідно, порівняно з 2018 роком

професійних юристів, готових
 допомогти у велоДТП (про боно)

людей підтримали нас членським 
внеском у форматі Друг U-Cycle 
та Дійсний член U-Cycle  

залучених активістів до подій 
та проектів 

проекти Громадського бюджету 
на суму 1  168 000 грн, авторами
яких стали активісти U-Cycle, 
було реалізовано. 

Також 3 проекти, що не стали 
переможцями, отримавши громадську 
підтримку, були прийняті до уваги 
відповідних департаментів КМДА. 
Частина одного з таких проектів  — 
наземний перехід на вулиці 
Пушкінській — вже реалізовано.

UkraineНаціональний конкурс 
«Велопрацедавець 2019»

Конкурс «Велопрацедавець 2019» 
вперше пройшов на національному рів-
ні, з 2010 року ми проводили цей кон-
курс у Києві. Конкурс вдесяте відзначив 
найзручніші для користувачів велоси-
педа офіси, щоб заохотити українських 
роботодавців створювати велоумови 
для співробітників та клієнтів.

У національному конкурсі «Велопра-
цедавець року» взяли участь 46 ком-
паній, комунальних і державних установ 
у 8 містах України: Києві, Харкові, Пол-
таві, Кривому Розі, Запоріжжі, Херсоні, 
Вінниці та Одесі. Кубок Велопрацедав-

ця 2019 отримали IT-компанії, мережа 
магазинів, виробник вікон і навіть запо-
відник. 

Конкурс на національному рівні став 
можливим завдяки партнерським гро-
мадським організаціям, які виступили 
локальними координаторами для своїх 
міст: U-Cycle (Київ), ГО «Харківський 
велосипедний союз»» (Харків), ГО «Сіті 
Лаб» (Полтава), ГО «Велокривбас» 
(Кривий Ріг), ГО «Спільно HUB» (За-
поріжжя), ГО «Велохерсон» (Херсон), 
ГО «Вінниця Мобільна» (Вінниця) та ГО 
«Веловектор» (Одеса).
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Маніфест за безпечні дороги

U-Cycle стала одним із ініціаторів 
Маніфесту за безпечні дороги. Мета 
маніфесту — повернути безпеку на 
українські дороги та вулиці для всіх 
учасників руху. Для цього автори мані-
фесту запропонували комплекс дій із 11 
конкретних кроків, щоб знизити кіль-
кість ДТП, а в майбутньому звести 
смертність на дорогах до нуля. 

концепції розвитку велосипедної 
інфраструктури для міст Білорусі 
в рамках Консалтингу U-Cycle

велосипедні тури Urban Cycling Tours 
у Києві

велосипедисти та велосипедистки 
нарахували наші волонтери під час 
4 підрахунків у Києві. Весняний 
підрахунок показав приріст на 15% 
у будній день і на 8% у вихідний,
а осінній — зменшення на 32 і 36% 
відповідно, порівняно з 2018 роком

професійних юристів, готових
 допомогти у велоДТП (про боно)

людей підтримали нас членським 
внеском у форматі Друг U-Cycle 
та Дійсний член U-Cycle  

залучених активістів до подій 
та проектів 

проекти Громадського бюджету 
на суму 1  168 000 грн, авторами
яких стали активісти U-Cycle, 
було реалізовано. 

Також 3 проекти, що не стали 
переможцями, отримавши громадську 
підтримку, були прийняті до уваги 
відповідних департаментів КМДА. 
Частина одного з таких проектів  — 
наземний перехід на вулиці 
Пушкінській — вже реалізовано.

Ukraine
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Міжнародний марш за клімат

У вересні ми взяли участь у Міжна-
родному марші за клімат в Україні ра-
зом з іншими громадськими організа-
ціями Української кліматичної мережі.

Учасники маршу вимагали від Прези-
дента, уряду й Міністерства енергетики 
та захисту довкілля рішучих дій, що 

стосуються найбільших екологічних 
загроз для України: зміни клімату, енер-
гетики, промислового тваринництва, 
відходів та транспорту. Наша вимога — 
розвивати громадський електротранс-
порт та велоінфраструктуру в українсь-
ких містах. 

Ukraine
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Urban
наша співпраця 
з містами і громадами
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Концепція розвитку 
велоінфраструктури в Києві

Ми зробили інформаційну кампанію 
#ДеНашіВелодоріжки, щоб спонукати 
комунальну корпорацію «КиївАвтодор» 
оголосити тендери на проектування 
веломаршрутів, які є частиною велоси-
педної мережі згідно Велоконцепції.

У результаті КиївАвтодор замовив 
проектування двох веломаршрутів — 
«Солом’янка-Центр» та по Набережно-
му шосе від Поштової площі до мосту 
Патона. Також протягом року ми підго-
тували та надіслали численні рекомен-

дації до технічних завдань на рекон-
струкцію й капітальні ремонти вулиць 
Києва. 

Для повноцінного розвитку веломе-
режі в Києві ми підготували рекоменда-
ційний список зі 180 локацій (заклади 
освіти, культури та спорту) для встанов-
лення  велопарковок. У 2019-му році  
розпочав свою діяльність Сектор роз-
витку веломережі Департаменту транс-
портної інфраструктури КМДА, перед-
бачений у Велоконцепції Києва.
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Креативний активізм

У березні ми підтримали лежачий 
протест велоспільноти Києва під стінами 
Київської міської державної адміністра-
ції. Головною метою акції було приверну-
ти увагу до трьох головних вимог: 

1) створення велоінфраструктури 
2) зниження ліміту швидкості в Києві 

до 50 км/год 
3) створення заходів безпеки на до-

рогах.
У серпні разом з іншими громадськи-

ми організаціями ми провели акцію за 
облаштування наземного переходу зі 
світлофором на перехресті біля метро 
Театральна. Активісти намалювали «зе-
бру» і повісили паперові дорожні знаки. 
Незабаром на цьому місці з’явився на-
земний пішохідний перехід зі світло-
форним регулюванням. У вересні ми 
переклали і поширили статтю українсь-
кого журналіста про досвід голландсь-
кої велореволюції.
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Програма сертифікації 
Bike Friendly Company

Взимку 2019-го року ми запустили в 
Києві нову сертифікаційну програму 
для бізнесу Bike Friendly Company. Пер-
шими учасниками стали бізнес-центр 
«Іллінський», юридична фірма EVERLE-
GAL, кав’ярня Sereda vegan point та ре-
сторан «Корчма Тарас Бульба».

Учасниками сертифікаційної програ-
ми Bike Friendly Company стають кав’яр-
ні та ресторани, готелі, хостели, заклади 
культури, бізнес-центри, магазини та 

супермаркети тощо. Вимоги до різних 
типів закладу відрізняються, але базо-
вими умовами для клієнтів на велосипе-
дах є велопарковки з відеонаглядом 
або охороною. Влітку ми створили без-
коштовний сертифікат Bike Friendly 
Company для велодружніх музеїв, біб-
ліотек, театрів та інших громадських 
закладів Києва. 

Відео: https://is.gd/1VQROP

Urban



Підрахунок 
велосипедистів у Києві

За участю наших волонтерів і волон-
терок ми організували 4 підрахунки ве-
лосипедістів у Києві навесні та восени в 
будні та вихідні. Весняний підрахунок 
показав приріст на 15% у вихідний день і 
спад на 8% у будній, а осінній — змен-
шення відповідно на 36 і 34%, порівняно 
з 2018 роком.

Завдяки підрахунку ми також визна-
чаємо, куди їздять велосипедисти, чи 
вдягають вони шоломи, скільки з них ру-
хаються тротуарами і дорогами, в якому 

одязі вони їздять, скільки серед них жі-
нок та чоловіків, користувачів муніци-
пального прокату NextBike, а також ве-
локур’єрів Uber Eats та Glovo.

Наша організація системно прово-
дить підрахунок велосипедистів двічі на 
рік у будній та вихідний вже з 2014 року. 
Станом на зараз ми зібрали дані за 6 рік, 
які демонструють динаміку користуван-
ня велотранспортом у Києві у 2014-2019 
рр.
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Екпертна підтримка 
проекту «ВелоМіста» 

У межах проекту «ВелоМіста», який 
реалізовують наші колеги з ГО «Спільно 
HUB» (Запоріжя), ми провели воркшопи 
з розвитку велоінфраструктури для 
муніципалітетів Запоріжжя, Мелітополя, 
Бердянська і Херсона. А велоактивістів 
цих міст ми навчали планувати адвока-
ційні кампанії та методології підрахунку 
велосипедистів. Також ми проконсульту-
вали Херсон, Мелітополь та Бердянськ  
щодо розробки програм розвитку вело-
сипедної інфраструктури, за які були 
проголосовано у грудні 2019 року на 
сесіях міськрад.



Стаді-тур 
«Успішні велосипедні проекти 
Західної України»

У жовтні ми організували навчальний 
тур з вивчення практик планування та 
втілення велосипедної інфраструктури 
до Івано-Франківська, Яремче та Львова 
в межах проекту «ВелоМіста». Участь у 
ньому взяли представники та представ-
ниці муніципалітетів, громадських орг-
анізацій та бізнесу Запоріжжя, Меліто-
поля, Бердянська та Херсона.

29
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You
наші проекти 
для спільноти
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Велосипедом на роботу

Ми тричі організували в Києві 
флешмоб «Велосипедом на роботу» — 
взимку, навесні та восени. Це бага-
торічна ініціатива нашої організації, 
яку започаткували, щоб заохотити 
людей вибирати велосипед як транс-
порт у місті. 

Учасники та учасниці флешмобу 
заїжджали велосипедом перед робо-
тою на Майдан Незалежності поодин-
ці, разом з іншими учасниками зі свого 

району та разом з колегами. Тут на них 
чекав сніданок з кавою і круасанами, 
фотозоною та конкурсами на найкра-
щий діловий лук та найбільшу корпо-
ративну велоколону. Переможцями 
конкурсу Best Corporate Team стали 
КП Київтеплоенерго (навесні) та Райф-
файзен Банк Аваль (восени).

Відео: https://is.gd/rKt28f
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Цього року ми організували Велопа-
рад дівчат вдев’яте, у ньому взяли 
участь понад 300 учасниць. Велопарад 
дівчат демонструє, що велопоїздки 
можливі в одязі на будь-який смак та з 
будь-якої нагоди — їдете ви на діловий 
обід, зустріч з друзями, на побачення чи 
навіть у театр. На місці початку велопа-
раду, біля Оперного театру, і в кінці, біля 
Музею історії України, були виступи 
музичних гуртів.

Велопарад дівчат 
#KyivCycleChic

Ми робимо Велопарад дівчат, бо за 
результатами підрахунків у Києві, серед 
усіх користувачів велосипеда жінок 
дуже мало — від 11 до 20%. Це показник 
низького рівня безпеки пересування 
велосипедом по місту і запит на появу 
безпечної велоінфраструктури. Ми дає-
мо жінкам нагоду проїхатися велосипе-
дом по місту безпечно і стильно.
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Документальний фільм 
«Київські історії велосипедисток»

Ми зробили документальний корот-
кометражний фільм «Київські історії 
велосипедисток» про трьох учасниць 
Велопараду дівчат. Це співзасновниця 
кав'ярні Анастасія, Романа — ілюстра-
торка та Анна, яка возить велосипе-
дом онука на прогулянки й шукає сек-
ретні місця для пікніків з подругами.

Героїні фільму відповідають на 
питання, як їздити по місту, де права 
велосипедистів і пішоходів дискримі-
новані, що дає велосипед жінкам у місті 
та чи можна щось зробити, щоб зміни-
ти ситуацію на краще. Фільм було пре-
зентовано восени 2019 року на фести-
валі соціальної реклами MoloDIYA.

Відео: https://is.gd/fXeRcR
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Протягом року ми організували 
велошколи з безпеки руху в різних рай-
онах Києва взимку, навесні і влітку. З 
2011 року ми робимо велошколу, де всі 
охочі можуть навчитися їздити по Києву 
згідно з правилами дорожнього руху. 
Ми продовжили практику корпоратив-
них велошкіл з безпеки руху і провели 
навчання для фармацевтичної компанії 
«Дарниця». 

Велошкола з безпеки руху

У 2019 році ми запустили онлайн-ве-
лошколу з безпеки руху — серію відео-
роликів на YouTube, де наші досвідчені 
велотренери пояснюють, як підготувати 
велосипед до поїздки, що потрібно 
знати, аби ваші дії були передбачувані 
для інших учасників дорожнього руху, 
як взаємодіяти з іншими транспортними 
засобами та пішоходами та ін.

Серія відео: https://is.gd/SWRf6Z
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You

Ми створили платформу юридичної 
допомоги для постраждалих у велоДТП. 
Вона зв’язує між собою людей, які 
потрапили у ДТП на велосипеді, і юри-
стів, готових надавати безкоштовні кон-
сультації та допомогу з оформленням 
документів. 

Платформа юридичної 
допомоги при велоДТП

Контакти юристів, які долучились до 
платформи юридичної допомоги, дос-
тупні онлайн на нашому сайті та в 
Facebook-групі «Юридична допомога 
при велоДТП».

Відео «ВелоДТП — поради юристів»:
https://is.gd/F0i1JS
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You

Навесні ми провели в Києві дводенний 
воркшоп для громадських активістів з 
різних міст України, яких навчали робити 
велосипедні адвокаційні кампанії. 

На прикладі України та закордонних 
кейсів 18 учасників та учасниць воркшо-
пу вивчали, що таке адвокація і що вона 
дає для активних громадян, як її планува-
ти та працювати зі ЗМІ, а також роль 
велоаудиту в підготовці адвокаційних 
кампаній.

Тренінги з адвокації 
та велоаудиту
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You

Ми продовжили традицію зустрічей у 
київських кав'ярнях та публічних про-
сторах під назвою #КрутиПедаліКиїв. 
Мета зустрічей — надихати більше 
людей вибирати велосипед для щоден-
них поїздок і далеких подорожей. Гостя-
ми наших подій були українські вело-
мандрівники, які ділилися досвідом 
велопоїздок за кордон.

Зустрічі #КрутиПедаліКиїв
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Завдяки нашій волонтерській команді 
протягом року ми презентували органі-
зацію та нашу діяльність велоточками на 
фестивалях Atlas, неЕкоподія, в Амери-
канському домі в Києві та на Хрещатику 
в День молоді, а також на фестивалі 
«З країни в Україну» на Сході.

Велоточки 
на міських фестивалях
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You

У 2019-му році ми створили новий 
формат міських велоекскурсій від нашої 
спільноти — urban cycling tours. Завдяки 
цьому формату ми поєднали приємне з 
корисним — велоекскурсію і велошколу 
з безпеки руху. Кожен тур дає мож-
ливість людям, що не почуваються впев-
нено на велосипеді, їздити містом у ком-
панії.

Urban Cycling Tours

Старт турів відбувся у червні з події 
Cycle Tour&Party у партнерстві з мере-
жею хостелів DREAM Hostel на Подолі. У 
вересні ми провели ще два тури — 
«Мурали центру Києва» та «Таємниці 
ВДНГ». Велогідами стали члени нашої 
організації Олеся Гордієнко і Максим 
Дербеньов. Згідно з нашим задумом 
щоразу це буде інша тема та інший 
велогід.
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You

Наприкінці 2019 року ми вперше про-
вели костюмований велопарад #bike2
holidays. Ідея святкового велопараду від 
ялинки до ялинки #bike2holidays наро-
дилася під час першого U-Cycle Open 
Space у нашої членкині Анастасії Бала-
банової. Велопарад став веселою де-
монстрацією того, що велосипед як вид 
транспорту не прив'язаний до теплого 
сезону. 

Святковий велозаїзд 
#Bike2Holidays

У перший вихідний день перед Новим 
роком близько 50 велосипедистів і ве-
лосипедисток у яскравих новорічних 
костюмах стартували від центральної 
ялинки Києва на Софійській площі та 
проїхались до ялинки на Контрактовій 
площі через парк Шевченка. З ініціативи 
учасників велопараду наш захід завер-
шився у кав'ярні LifeCycle — біля чет-
вертої велосипедної ялинки, створеної 
з коліс та інших запчастин велосипеда.



Oрганізаційний 
розвиток
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Оргрозвиток
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На Загальних зборах 2018 члени 
організації проголосували за новий 
формат членства, який вступив у дію з 
2019 року. Новий формат членства 
передбачає дві опції: тепер кожен може 
стати Другом U-Cycle (асоційоване 
членство) або Членом U-Cycle (дійсне 
членство). Друзі U-Cycle підтрумують 
організацію своїм членським внеском та 
за бажанням долучаються як учасники 
активностей, надають підтримку під час 
акцій, заходів, інформаційних кампаній. 

Членська програма

Члени U-Cycle більш часу присвячу-
вати організації — беспосередньо долу-
чатися до реалізації проектів, представ-
ляти організацію під час адвокаційних 
кампаній та подій, створювати власні 
заходи та ініціативи, голосувати при 
ухваленні рішень на Загальних зборах 
організації та подавати свої кандидату-
ри і бути обраними до Ради. 

Загальна кількість членів U-Cycle, які 
підтримали наш членським внеском у 
2019 році - 87, з них дісних членів — 28.
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Протягом року наша волонтерська 
спільнота долучилася до організації ба-
гатьох подій, зокрема, флешмобів «Ве-
лосипедом на роботу», Велопараду дів-
чат, велоточок на міських фестивалях, 
конкурсу «Велопрацедавець року», ве-
лошколи з безпеки руху. Завдяки участі 
понад 100 волонтерів двічі відбулося 
дослідження велотрафіку — підрахунок 
велосипедистів.

Волонтерська програма

Задля посилення спільноти ми запу-
стили новий формт U-Cycle Open Space 
(за технологією Відкритий простір), та 
провели першу дводенну зустріч, при-
свячену стратегії розвитку спільноти, у 
грудні 2019. Далі зустрічі плануються 
регулярно двічі на рік.

Для розвитку наших активістів ми 
також організували триденний інтенсив 
із виробництва відео, влаштовували 
чисельні зустрічі U-Cycle MeetUps в 
офісі, а кінець року завершили святко-
вою вечіркою нашої спільноти.

Оргрозвиток
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Команда U-Cycle у 2019 році не втра-
чала нагоди здобути нові знання та 
навички. Ось короткий перелік освітніх 
заходів, у яких ми брали участь: 

– Digital Competencies for Civil Society 
Organisations of the Eastern Partnership 
countries (березень 2019)

– CANactions School 'Integrated 
Spatial Planning for Amalgamated Hro-
madas' (жовтень 2018 – вересень 2019)

– Business camp for women (серпень 
2019)

– Інтенсив з проектного менеджемен-
ту від LABA і Pro Bono Club Ukraine (ли-
стопад 2019)

– Інтенсив з івент-менеджементу від 
ПеремогаSpace (листопад 2019)

– Тренінг щодо розвиту соціального 
підприємництва (червень 2019)

– Форум комунікацій SHKALA (тра-
вень 2019)

Навчання команди

– Український урбаністичний форум 
(червень 2019)

– лекція «Побудова брендів, які пра-
цюють» від Filberry (липень 2019)

– тренінг «Герої пробивних комуніка-
цій» для Української кліматичної мережі 
(серпень 2019)

– Студії живої історії від ГО «Інша 
освіта» (грудень 2018 - вересень 2019)

– Українсько-німецький навчальний 
обмін «Діалог заради справедливих 
міст» від CEDOS (листопад 2019)

– Форум розвитку громадянського 
суспільства (грудень 2019)

– Інститут лідерства та управління 
УКУ, магістерська програма «Управлін-
ня неприбутковими організаціями» 
(2018-2020)

У червні для команди і Ради організа-
ції ми зробили тренінг з методології роз-
робки велоконцепцій.

Оргрозвиток
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У 2019 році ми провели ребрендинг 
організації, змінивши ім'я і логотип, 
створивши брендбук та новий сайт. 
Навесні та влітку спільно з Громадським 
радіо ми зробили серію радіоподкастів 
U-Cycle Radio Talks. Ми не змінили назву 
громадської організації, але створили 
нові бренд та айдентику U-Cycle, бо 
виросли зі своєї назви — Асоціація 
велосипедистів Києва. Географія наших 
проектів постійно розширюється, а 
наша діяльність вже давно вийшла за 
межі Києва. U-Cycle — це yoU, Urban, 
Ukraine.

Промо

Протягом року медіапартнерами 
наших подій були провідні українські 
ЗМІ: Хмарочос, Платформа (Urban 
Cycling Tours), Громадське телебачення 
(Велопарад дівчат), Urban Space Radio 
(Veloforum 2019), Київ.Інформатор (Ве-
лосипедом на роботу), ШоТам (Вело-
працедавець року).

Оргрозвиток
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З 2019 року ми запустили новий 
напрямок діяльності — консалтинг. Кон-
салинг U-Cycle — це наше соціальне під-
приємництво. Протягом року наші екс-
перти брали участь у проведенні  та 
організації тренінгів у Чернігові, Сумах, 
Івано-Франківську, Одесі. Наші експер-
ти були залучені до розробки велокон-
цепцій для двох міст Білорусі за під-
тримки Європейського Союзу. 

Консалинг було презентовано на 
конференції «Кліматичні амбіції міст 
2019» у Львові. 

Консалтинг U-Cycle Оргрозвиток



 1. Спільно з фармацевтичною корпо-
рацією «Артеріум» ми оновили Марш-
рути здоров’я в 5 парках Києва. 

2. Перша міська велоекскурсія року 
Cycle Tour&Party була організована в 
партнерстві з Dream Hostels. 

3. 19 квітня 2019 року U-Cycle у пар-
тнерстві з юридичною фірмою Everlegal 

47

Проекти у партнерстві

та «Делівері. Доставка вантажу» про-
вели весняний флешмоб «Велосипе-
дом на роботу». Завдяки партнерству 
ми мали змогу провести масштабну 
промокампанію події, долучити зіркову 
телеведучу Марисю Горобець та забез-
печити чудовими подарунками учас-
ників конкурсів.

Оргрозвиток
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Надходження Фінанси

Найменування Отримано 
за 2019 рік

Програма «Долучайся!» (USAID / Pact ENGAGE), 
проект «Велотранспорт має значення: кооперація 
заради кращої міської мобільності» 880 564,24
Програма «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II / USAID), 
проект «ВелоСхід» / Сycling through Donbas and beyond 73 482,00
Програма U-LEAD з Європою (U-LEAD/GIZ), 
проект «Зелене світло для велоруху в громадах» 284 336,84
Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні
(Boell), проект «Посилення мережі міського велосипедного 
активізму в містах України» 671 556,89
ІСАР ЄДНАННЯ, проект «Проведення воркшопів 
з відеовиробництва для велоактивістів» 22 500,00
Членство U-Cycle 24 878,00
Відсотки за депозитом 2 756,25
Інші надходження (у т.ч. пожертви, кошти від бізнесу, 
організаційні внески на Велофорум та Байк Кемп) 246 299,03

Всього 2 206 373,25

Донори:
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ФінансиВитрати

Найменування Витрачено 
за 2019 Pact UCBI Boell ІСАР 

ЄДНАННЯ
Інші 

надходження 
Персонал, в т.ч. 
Програмні/технічні 
консультанти

1166197,42 560224,59 270722,83 318450 0 16800

Навчальні заходи, зустрічі, 
відрядження 46179,76 28208,31 0 0 0 17971,45

Витрати на організацію 
Велофоруму 338706,89 0 0 284616,89 0 54090

Проживання учасників 51575 51575
Харчування учасників 158305 122425 35880
Транспортні витрати 83116,89 83116,89
Послуги синхронного перекладу 19500 19500
Фото та відеозйомка 12210 12210
Інші витрати 14000 8000 6000
Обладнання – первинне 
придбання 0

Витрати на офіс детально: 379333,86 128704,31 0 25990 500 224139,55
Оренда офісу 267941,74 87296 24990 155655,74
Комунальні послуги 47386,55 15537,77 31848,78
Утримання і ремонт обладнання 18442,56 4292,56 14150
Витратні матеріали для офісу 16216,12 13386,12 2830
Поштові послуги 1237,72 1237,72
Зв'язок (мобільний, інтернет, 
телефонія) 20616,21 3477,83 17138,38

Банківські витрати 7492,96 3476,31 1000 500 2516,65
Витрати на виконання 
статутних завдань 
(дослідження, друковані 
матеріали, сайти, переклади 
і тп) 

327080,31 262580,31 0 42500 22000 0

Перекладацькі послуги 3180,6 3180,6
Транспортні послуги 1118 1118
Друк і копіювання 32790 21950 10840
Створення відео 62741,4 52741,4 10000
Графічний дизайн 29320 17660 11660
Розробка брендбуку 66260 66260
Інші послуги, матеріали 131670,31 99670,31 10000 22000
Різне 0

Всього 2257498,24 979717,52 270722,83 671556,89 22500 313001
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Надходження від бізнесу

Стаття надходжень Сума, грн

Клуб велобізнесу (членські внески) 1 000,00
Програма Bike Friendly Company 16 000,00
Партнерство подій 140 000,00
Оплата послуг (корпоративна велошкола, 
консультації та ін.) 38 200,00

Разом, грн 195 200,00

СТРАХОВА КОМПАНІЯ



LET'S CYCLE 
WITH U-CYCLE!

u-cycle.org.ua


