
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив мЛІінвнцІ
у 2018 році

Ідентифікаційная помер просілу
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстрам )

в а  ПУНКТИ Є ОБОВЯЗКОВИМИЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 сяк);

Популяризація велосипедного руху у м> Вінниця

2/ Вад проекту (необхідне підкреслити і поставити так „х ”, який вказуєрохнір витрат). 
великий малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):

Усс м істо : х о л  м іс ьк о ї ради, прозорі офіси, комунальні заклади міста, вищі навчальні заклади, 
школи, громадський транспорт...

З* Адреса, назва установи/закладу» будинку:

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Проект спрямований на популяризацію та кіромоцІю велосипедного руху у м. Вінниця. Реалізація 
проекту дозволить показати мешканцям міста переваги велосипеду як засобу комунікації, що в 
результаті сприяє збільшенню кількості велосипедистів у Вінниці.

5. Опнс проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином 
його реалізація вплине на подальше зшиття мешканців. Опис проекту не повинен містити 
вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також обов'язково 
зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020», Якщо проект носить 
капітальний характер, зазначається можливість користування результатами проекту 
особами з особливими потребами):

Метою проекту є залучення якомога більшої кількості жителів міста Вінниці до використання 
велосипеду як засобу пересування по місту у робочих, повсякденних, і рекреаційний цілях. 
Цілями проекту є створення позитивного іміджу велосипедиста як повноправного учасника 
дорожнього руху та невід'ємної частини міського середовища, а також поширення серед вінничан 
розуміння ваютранспорту як ефективного та зручного засобу міської комунікації, принципів 
сталого розвитку міста, здорового способу життя та толерантного ставлення до всіх учасників 
дорожнього руху.
Даний проект має три важливі характеристики, котрі підсилюють його актуальність та потребу у 
реалізації: по-перше, реалізація проекту дасть позитивний ефект для усіх без винятку мешканців 
міста та його гостей (покращення економічної, екологічної ситуації, соціальні трансформації,
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ВІННИЦЬКА МІСЬКА
ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ 

ж ™ ***  * * * * *  _____



імідж міста); по-друге, проект містить у собі стратегічне бачення «кісних перетворень у місті 
(якісні зміни міського середовища у довгостроковій перспективі); і по-третє, проект органічно 
доповнює Стратегію розвитку Вінниця 2020, в саме співпадає з місією (комфортне, інноваційне 
та європейське місто), відповідає основним принципам (соціальний капітал, сталість) та 
стратегічним пріоритетам (сталий екологічний розвиток, якість соціального життя, 
збалансований просторовий розвиток) стратегії. Проект буде реалізований через проведення ряду 
інформаиійно'промоційнкх заходів протягом весни 2018-ого року (поширення рекламних та 
інформаційних матеріалів, організація лекцій та презентацій, створення загальнодоступних 
мобільних додатків, інформаційна кампанія у ЗМІ)

6. Обгрунтування беясфіпіарів проекту (основні групи мешканців, як/ іш леуть 
користуватися результатами проекту)
Ефект від реалізації проекту зможуть відчути усі жителі міста, оскільки позитивний вплив від 
масовості велосипедного руху поширюється не лише на власне велосипедистів, але й на усіх 
вінничан. Безпосередніми фокус групами, які можуть задати позитивну динаміку велоруху у 
Вінниці, є студенти та учні старших класів, а також працівники, для яких щоденні поїздки в 
межах міста е нормою, та мешканці житлових районів міста, котрі зможуть використовувати 
велосипед для задоволення власних потреб. Популяризація велоруху також сприятиме появі на 
велодоріжках інших груп населення, незалежно від їх віку та способу життя.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Основною метою проекту с зміна свідомості громадян та подолання певних стереотипів щодо 
велосипеду як засобу пересування та велосипедиста як повноправного користувача міського 
простору. За умови успішної реалізації даного проекту у місті з'явиться та критична маса 
велоактивних людей, урахування інтересів котрих пришвидшить динаміку перетворення Вінниці 
на місто, дружне до велосипедиста.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно- 
кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Розробка логотипу та слоганів 60.000

2. Дизайн промоційних матеріалів 40.000

3. ПромоцІя 450250

4. Інформаційні матеріали 97.500

5. Створення мобільного додатку 70.000

6. Публічні лекції та/або презентації 50.000

7. Спонсорований контент 23.000

РАЗОМ: 790.750



9. Список з підписами щонайменше 10 громадки України, які належать до тсрш оріш яоі 
громада мкта Вінниці та підтримують що пропозицію (проект) (окрім його авторів), що 
додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком
позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі),

10* Копактві дані авторів пропозиції (просілу), які будуть загальнодоступні, у тюку числі 
для авторів інших пропозицій, мешканців, нреастдидми^ зм і_ з мстою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т л  (необхідне підкреслити):

а) ВИСЛОВЛЮЮ СВОЮ ЗГОДУ на використання МОЄЇ електронної адреси к р у ^ п р т ^ т ц ц ісо ц і. 

і іля зазначених вище цілей ^

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .»

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Дані про інформаційний ресурс, иа якому буде здійснюватися обговорення проекту з 
громадськістю в соціальних мережах або на іяшкх платформах в мережі Інтернат (за 
наявності)»

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/Г, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

До офіційної форми проекту додається Інформаційна залиш, котра широко розкриває та 
пояснює суть проекту та методику його реалізації.

з



13* Автор проекту т і Його контактні лані (доні необхідно впивати чітко і зрозуміло).
Вис іонлюю свою ьххУу на обробку иаіх перс ональних даних в Базі персональних даних Вінницької міської 
ршУи та Я виконавчих органі*. піОттідно №  нимог Закону України Про захист персональних даних "  еіо 

01,06.20і  І) р*жу №2297- VI Забороняю нади&оти інформацію третім особами бе* моєї 

Доступ до ц ієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім*я та ПрЬавще** Контакті дані Щдпмс***

1. Нагар Кош енко Поштова адресе

1

Є’ іш іі: Ішуаішшв^шаііеош

№
тел.:

Серіж лі 
**
іи*п«іп\

1 і 1 і і 1 і 1 

1 і 1 1 1 І і і
2. Добиш Микол» Поштова адреса

ч-“’

\

"
і ■

ч

е-шаїїі і

№
тел.:

ІфіА г« 

ііммрі)

Г ' І  Т  І Т '  г т  т

І !  І і ..1 І_ 1 1
3. Поштова адреса:

е-таіЕ:

№
Те.і.:

Сері* га 

ішикфТ'

...

** Буль-іаска, вкажіть особу. >гювно&ажену надавати інформацію представникам Вінницької міської 
ради,

Пол: X  40*1* 1._] ЖІК.

Вік: Ц  16-18 XI 19-3І ІЗ  31 -40Ц  4 ^ 5 0 ^  5 І - 6 0 _  понад 60
Р'Ч  им аті,- О г > ю н *  ^  Праню к- Сефч‘ ^ ]п і'іП  Гс-«сі^-:«:г Гг= мім*.

і



Додаток
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ПРОЕКТ З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

ВЕЛОСИПЕДНОГО РУХУ У ВІННИЦІ

Автори проекту: 

Добиш Микола 

Коваленко Назар



#  НАЗВА ПРОЕКТУ

Популяризація велосипедного руху у м. Вінниця

#  МЕТА ПРОЕКТУ

Метою проекту є залучення якомога більшої кількості жителів міста Вінниці до 
використання велосипеду як засобу пересування по місту у робочих, повсякденних, і 
рекреаційний цілях.

#  ЦІЛІ ПРОЕКТУ

Цілями проекту є створення позитивного іміджу велосипедиста як повноправного 
учасника дорожнього руху та невід'ємної частини міського середовища, а також 
поширення серед вінничан розуміння велотранспорту як ефективного та зручного
засобу міської комунікації, принципів сталого розвитку міста, здорового способу життя 
та толерантного ставлення до всіх учасників дорожнього руху. Важливо зазначити, що 
цілями проекту є популяризація велосипедного руху у першу чергу серед тих категорій 
населення, котрі потенційно можуть використовувати велосипед як засіб пересування, 
але не є активними велосипедистами.



#  АКТУАЛЬНІСТЬ ТА НОВАЦІЯ ПРОЕКТУ

Актуальність проекту викликана наступними чинниками:
^  Створення прийнятної інфраструктурної мережі у місті. У Вінниці уже створено 

більше 20 км велодоріжок і місто повільними але впевненими кроками розширює 
веломережу. Існуючі велодоріжки мають різну якість та ступінь безпеки, проте 
вони добре промарковані та доступні для жителів міста. Також поступово 
розвивається велопаркінг, особливо у центральній частині міста. Все це дозволяє 
щороку залучати все більшу кількість активних людей до використання існуючої 
велоінфраструктури.

^  Реалізація заходів, пов'язаних з проектом "Розвиток велосипедної інфраструктури 
у місті Вінниця за підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні". 
Завдяки даній програмі протягом 2017-2018 років планується значно підсилити та 
розвинути веломережу міста. Створення муніципального велопрокату відкриє 
можливості для містян, які не мають власного велосипеду, випробувати переваги 
цього виду транспорту. Новий велопаркінг дасть змогу покращити безпеку 
залишення велосипедів для тих, хто ними уже користується. Передбачена 
проектом велошкола допоможе людям навчитися їздити велосипедом та вивчити 
правила дорожнього руху.

^  Наявність "Програми розвитку велосипедного руху у м. Вінниця на 2013-2020 
роки", що дає чітке бачення майбутнього велоруху у Вінниці.

^  Компактна просторова структура міста. Відомо, що комфортною для людини є 
поїздка на велосипеді у місті не довше, ніж 20 хвилин. Компактність міста Вінниці 
дозволяє задовольняти усі потреби, використовуючи велосипед у межах цього 
часу. Також рельєф міста не є перешкодою для комфортних поїздок велосипедом.

^  Відповідність принципам сталого розвитку, на основі яких місто Вінниця будує 
своє майбутнє. Розвиток так званих зоїї плосіез (пересування за допомогою 
немоторизованих засобів) є важливою складовою даного принципу.

Ставлення до велосипедистів як до невід'ємного і рівноправного члена міського життя 
ствердно закріпилося у містах Західної і Центральної Європи. Реалізація даного проекту 
у комплексі з існуючими програмами та стратегіями допоможе Вінниці іти в ногу з 
провідними європейськими тенденціями та закріпити роль велосипедної столиці 
України. В середньостроковій перспективі місто може стати успішним прикладом 
міських трансформації у сфері мобільності, які можуть використовуватись у інших містах 
пост-соціалістичного типу.



#  ЕФЕКТ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Прямий ефект
ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ВЕЛОСИПЕДИСТА

БІЛЬШЕ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ

ПОПУЛЯРНІСТЬ ВЕЛОРУХУ

Опосередкований ефект

Для кожного жителя Для міста вцілому
Економічний ефект •наявність альтернативи

(велосипед дешевший у 
експлуатації за автомобіль) 
*економія часу (в години 
пік та на окремих ділянках 
велосипед є ефективнішим 
видом транспорту)

* витрати на інфраструктуру
(автомобільна уз 
велосипедна)
•малий та середній бізнес 
(пожвавлення "вело- 
підприємництва")

Соціальний ефект * соціальна взаємодія 
•фізична активність і 
покращення здоров’я

•збільшення мобільності 
населення *безконфліктне 
міське середовище

Екологічний ефект * здорове та безпечне 
середовище 
•безшумне середовище

* місто дружнє до довкілля

Іміджевий ефект •покращення сприйняття 
велосипедистів як учасників 
дорожнього руху 
•імідж велосипедиста як 
прогресивної і активної 
частини населення 
•міська ідентичність

•образ міста як 
комфортного та 
привабливого для 
проживання 
•статус велосипедної 
столиці
•туристична привабливість



#  ЦІЛЬОВА ГРУПА, НА ЯКУ НАЦІЛЕНИЙ ПРОЕКТ

В загальному цільовою групою можна вважати усіх жителів міста, оскільки масовість 
велоруху дає опосередкований ефект (економія коштів, екологія, безпека, соціальні 
зміни) для усіх без винятку мешканців. Також це сприяє розвитку малого та середнього 
бізнесу (велопрокат, веломагазин, технічне обслуговування, велокафе та ін.).

Безпосередні цільові групи проекту:
>  Студенти

За різними підрахунками, у Вінниці налічується до 50 тис. студентів, що робить 
дану групу однією із наймасовіших. Розкиданість навчальних корпусів та 
гуртожитків по місту та відносна компактність можуть слугувати мотиваційним 
чинником у використанні велосипеду. Крім того, студенти це завжди відкрита, 
прогресивна та готова до змін частина суспільства, що сприяє їх швидкому 
переходу до використання велосипеду;

> Учні старших класів
Дана група також є однією з першочергових кандидатів для покращення 
велоактивності. Фіксовані щоденні маршрути та можливість створення умов для 
зберігання велосипедів у школах сприяють цьому;

>  Працівники
Мешканці міста, в яких відстань між роботою та житлом сприятлива для 
використання велосипеду. Дана група мешканців міста зможе значно покращити 
свою мобільність та гнучкість, використовуючи велосипед як засіб пересування;

>  Жителі спальних районів міста
Наявність широко спектру послуг у межах окремих спальних районів сприяє 
використанню велосипеду практично усіма групами населення для задоволення 
власних потреб.



#  АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

"Не потрібно ще раз винаходити велосипед, його лиш потрібно взяти та пристосувати 
до місцевих реалій". Таку фразу часто використовують в Україні при впровадженні 
новаторства у будь-якій сфері. Аналіз найуспішніших світових практик показує, 
наскільки важливою є продумана промоційна кампанія і до яких позитивних зрушень 
вона може призвести.

1. Логотип як частини ідентичності міста. Копенгаген, Данія.

Джерела: Ьпр://25Їое.огк. Шр://піЬікересі.оге, Шр:/Ал/уууу.сорепЬаеепі?е.сот

"І іо у є  СорепНа§еп. І Ьіке СорепНа§еп". Логотип велосипедного Копенгагена чудово 
демонструє любов цього міста і його жителів до велосипеду як засобу пересування. Окрім 
того, логотип можна трактувати як тріаду, яка формує феномен Копенгагена: кожен окремий 
житель, місто і велосипед, який їх поєднує: "І. Вісусіе. СорепНа§еп".

Логотип у поєднанні з іншими промоційними та інфраструктурними заходами принесли 
світову славу Копенгагену. Згідно з Індексом Копенгагенізації (СорепНавепіге Іпсіех 2015) місто 
впевнено лідирує у світовому рейтингу міст, дружніх до велосипедистів. Не дивно, що сам 
індекс власне названий на його честь. Цілі, які ставить перед собою Копенгаген, також 
вражаючі: згідно із велосипедною стратегією до 2025 року, місто планує збільшити частку 
мешканців, котрі щоденно використовують велосипед як засіб пересування, до 50 %, і 
динаміка показує, що місту такі вершини під силу.



2. Популяризація сітібайку. Відень, Австрія.

І
і

і

Рекламна кампанія щодо створення іміджу міського велопрокату Відня покликана показати 
радість та захоплення від дослідження та насолоди містом, використовуючи при цьому 
сітібайк. І кампанія дає свої результати: станом на кінець 2016 року у Відні діє 121 станція з 
1500 велосипедами, котрими протягом року скористалося 1 мільйон жителів та гостей міста. 
Показники щорічно зростають, що вказує на ефективну популяризацію міського велопрокату 
у місті.

ЗЮІХиЮни ООООООО 
м г а и я

Джерело: ЬПр:/ЛЬеїогт.аІ/еп/ргоіесі$



3. Велосипедом до школи. Данія.

Джерела: ЬПр://апї\л/егрепіге.Ье. НПр://щ\ллу.сусІіпЕ-егпЬа$5У.сік

Протягом семи років уДанії серед учнів усіх шкіл проводиться кампанія з промоції велосипеду 
як засобу пересування до та з школи. Велосипедні змагання серед шкіл, інформаційні джерела 
для учнів, вчителів та їх батьків, фінансова та фахова підтримка шкіл, заохочувальні призи та 
багато іншого. Результатом довготривалої кампанії стала участь у ній шкіл практично з усіх 
муніципалітетів країни та значне збільшення кількості школярів-велосипедистів.

/



#  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

Методика реалізації проекту

>  Промоція у громадському транспорті, на зупинках, в університетах, школах, 
комунальних закладах, прозорих офісах та у холі міської ради (у вигляді 
постерів, сітілайтів, плакатів, брошур, буклетів та ін.). Розробка унікального 
стилю промоції, включаючи логотип, слогани та ілюстрації; організація відео- 
конкурсу власних вело-історій.

>  Поширення інформаційних матеріалів (карта наявних та проектних 
велодоріжок з парковками, станціями муніципального прокату, 
веломагазинами та станціями з можливістю технічного обслуговування; загальні 
правила поводження на дорогах та тротуарі; інформація про існуючі 
велоспільноти та громадські організації; інформація про майбутні заходи);

У  Створення мобільного додатку, який міститиме усю вище вказану інформацію 
та бути альтернативою паперовому матеріалу, а також інтерактивні ігри -  
змагання у подоланні відстаней, кількості спалених калорій, можливість 
отримати призи у вигляді сертифікатів або знижок у веломагазинах;

>  Публічні лекції та/або презентації в університетах та школах, що 
демонструватимуть передовий світовий досвід, екологічність, комфортність, 
прогресивність та ефективність велосипедного транспорту;

>  Спонсорований контент (БропзогесІ сопїепі): поширення протягом промоційної 
кампанії тематичних статей у соціальних мережах, інтернет-медіа та локальних 
паперових виданнях.

Часові рамки

1 березня -  1 травня 2018 року

Перші два місяці весни 2018 року для реалізації даного проекту обрані з наступних
причин:

^  Погодні умови дозволяють саме у цей час відкривати новий велосезон, тому 
проведення усіх заходів перед та на початку велосезону є найефективнішим.

/  У 2018 році запланована основна частина проекту "Розвиток велосипедної 
інфраструктури у місті Вінниця за підтримки Швейцарського бюро 
співробітництва в Україні", компонентами якого серед інших є створення 
муніципального велопрокату та нових велопарковок. Паралельна реалізація 
проекту з промоції велоруху доповнить та підсилить заплановані заходи.



Кошторис

Методика
реалізації
проекту

Місце реалізації Вид продукції Кількість
Загальна

вартість,
грн.

Розробка 
логотипу та 
слоганів

— - —
60000

Дизайн
промоційних
матеріалів

— —
40000

громадський транспорт рекламний плакат 1500 7500

зупинки громадського сіті-лайти 15 80000
транспорту постери 200 10000

освітні заклади 
(університети,

постери і плакати 400 20000

інститути, коледжі та 
педучилища, школи) роздаткові матеріали 10000 20000

комунальні заклади
постери і плакати 40 2000

Промоція
роздаткові матеріали 2000 4000

прозорі офіси
постери і плакати 10 500

роздаткові матеріали 5000 10000

хол міської ради
постери і плакати 5 250

роздаткові матеріали 3000 6000

вулична промоція
сітілайт 40 140000

білборд 20 120000
відео-конкурс власних 

вело-історій відео — 30000

Інформаційні
матеріали

освітні заклади 
(університети, 

інститути, коледжі та 
педучилища, школи)

буклети і/або 
брошури

10000 50000

комунальні заклади 2000 10000

прозорі офіси 5000 25000

хол міської ради 2500 12500

Створення
мобільного
додатку

—
мобільний додаток 1 70000

Публічні лекції
та/або
презентації

освітні заклади 
(університети, 

інститути, коледжі та 
педучилища, школи)

лекції, презентації 75 50000

Спонсорований
контент

соціальні мережі, 
інтернет-медіа, локальні 

газети
тематичні статті 20 23000

Разом 790.750



#  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Успішність та популярність велоруху у будь-якому місті вимірюється кількістю 
громадян, котрі використовують велосипед як засіб пересування. Цим показником є 
частка велосипедистів у загальній структурі мобільності населення (тосіаі зрііі). На 
сьогодні не має жодних досліджень щодо такої частки безпосередньо у м. Вінниці, 
проте з впевненістю можна припустити, що даний показник менше 1 %. Після 
реалізації проекту очікується, що у місті з'явиться 3000 нових постійних користувачів 
велосипедом. Однак, основною метою проекту є не стільки досягнення певних 
кількісних показників, скільки зміна свідомості громадян та подолання наявних 
стереотипів щодо велосипеду як засобу пересування та велосипедиста як 
повноправного користувача міського простору. За умови успішної реалізації даного 
проекту у місті з'явиться та критична маса велосипедистів, яка дасть поштовх до 
динамічного перетворення Вінниці на місто, дружнє до велосипедистів.


