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ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановний Борисе Альбертовичу! 
 
Звертаємося до вас із нагальним питанням розвитку велоінфраструктури Дніпра. 
 
Як відомо, восени 2016 року, на сесії міськради було прийнято Програму розвитку            
велоінфраструктури м. Дніпра на 2015-2020 роки (далі - Програма) і місто офіційно            
розпочало рух в розбудові велосипедних шляхів. В Програмі чітко прописано, що при            
капремонті чи реконструкції вулично-дорожньої мережі міста необхідно обов’язково        
передбачати умови для безпечного велоруху. Крім того, заступник міського голови і           
директор Департаменту благоустрою та інфраструктури, Михайло Лисенко, публічно        
обіцяв, що жоден капремонт чи реконструкція не відбуватиметься без облаштування          
елементів велоінфраструктури. 
 
Ця умова дотримана по всіх тендерах на реконструкції вулиць міста, де в технічних             
завданнях прописано “облаштування веломаршрутів”, навіть на місцевих житлових        
вуличках і парках, де відокремлена велоінфраструктура по суті не потрібна, а потрібні            
заходи з заспокоєння автомобільного руху (напр. вул. Барикадна, вул. Івана Анкіфієва,           
пров. Є. Коновальця (Урицького), вул. В. Винниченка, вул. 8 Березня, вул. Центральна,            
вул. В. Чапленка). В парках і скверах взагалі немає необхідності в окремих            
велодоріжках, оскільки відсутні фактори небезпеки: достатньо відповідними знаками        
дозволити велорух в пішохідній зоні. 
 
Але в нещодавно оголошеному тендері на капремонт вул. Курчатова від пл. Вокзальної            
до просп. С. Нігояна 
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-14-001368-b)  
жодних згадок щодо облаштування велодоріжок чи велосмуг немає: у кошторисі  
(https://public.docs.openprocurement.org/get/7ef5260791c941c18bc8f622a7d15efb?KeyID=
52462340&Signature=iWeVoujxpfl%252BcXsAPwPBBNAFSWijwjX6jHgVqU2uJoSkzaoK%2
FbrdeXoYd6KFFYnLkSs0GT%252BsVt6vFwhHnf5xDw%253D%253D)  
відсутні згадки про відповідні знаки і розмітку, тип покриття тротуару лише у вигляді             
асфальту завтовшки 4 см без поділу на окремі зони. Навіть тактильного покриття на             
переходах не передбачено, а ця вулиця проходить у зоні транспортного вузла, де            
необхідність безпечних умов для велосипедистів і маломобільних груп більш ніж          
очевидна. 
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Згідно зі схемою мережі веломаршрутів Програми, вул. Курчатова є важливою ланкою           
мережі до 2020 року: там мають бути облаштовані відокремлені велодоріжки з обох            
боків від проїзної частини. Вул. Курчатова є магістральною вулицею загальноміського          
значення з доволі інтенсивним рухом і значною кількість маршрутів громадського          
транспорту, що робить велорух на загальним підставах вкрай небезпечним. Разом з           
тим, такі значні об'єкти, як автовокзал, залізничний вокзал, Курчатовський ринок, ТЦ           
"Слов'янка" та ін. - генерують значний потік клієнтів-велосипедистів. 
 
У зв’язку з викладеним вище, просимо Департамент благоустрою та інфраструктури          
внести зміни в проект капремонту вул. Курчатова і включити облаштування          
велодоріжок на цій вулиці. Інакше потім доведеться чекати на безпечну          
велоінфраструктуру не одне десятиліття.  
 
Також було б доцільно не вимагати облаштування велодоріжок на житлових вулицях і            
в парках, а запроваджувати заходи щодо заспокоєння руху для підвищення безпеки           
руху пішоходів та велосипедистів. 
 
Заздалегідь дякуємо за позитивне вирішення питання.  
 
З повагою,  
голова Дніпровської асоціації велосипедистів,  
Семенов М. В. 

 


