
Як змінювати інфраструктуру та інтегрувати 
нові види транспорту на вулиці міст?

Перспективи розвитку:



Легкий  персональний транспорт – новий сталий вид 
переміщення, які змінює мобільність міст

#МайбутнєВжеТут



Що нас чекає? 



Легкий Персональний Транспорт (ЛПТ) – це транспортні засоби вагою 
до 50 кг які використовуються для переміщення однієї особи



НЕ Стала мобільність. Зараз



Кліматична повістка: зниження викидів CO2, перехід на 
екологічний електротранспорт



Стала мобільність: можливість вільно, безпечно, пересуватися містом всім групам
населення, чітко планувати час подорожі і використовувати для цього засоби, які не 
шкодять екогогії і поліпшують життя в місті

ЛПТ



Історія виникнення терміну ЛПТ:

- Фокус група 

- Воркшоп 1

- Експертне опитування

- Інтернет опитування

- Голосування за варіанти

Створення концепції розвитку ЛПТ

- Воркшоп 2



Хто користується ЛПТ?

* Результати онлайн опитування ГО «Велодень Київ» та спільноти ЛПТ - 29.01-7.02.2020 



Чи транспорт ЛПТ і чому?

* Результати онлайн опитування ГО «Велодень Київ» та спільноти ЛПТ - 29.01-7.02.2020 



Чи транспорт ЛПТ і чому?

* Результати онлайн опитування ГО «Велодень Київ» та спільноти ЛПТ - 29.01-7.02.2020 



А чому E - мобільність буде розвиватись??

VS

916 uah < 1300 uah  Це вже зараз вигідніше ))



Ще є трошки часу



Люди вже готові використовувати засоби активної мобільності за 
умови безпечної інфраструктури 

* План сталої міської мобільності Миколаєва, А+С Україна



Просто картинка з транспортного департаменту Сінгапуру



Концепція ЛПТ:



Інфраструктура для ЛПТ



* Марш за Київ, жовтень 2021

Легалізація ЛПТ як транспорту



Док, що там, в Києві у 
майбутньому 

побудують 
велодоріжки до 

2035? 

Створення магісталей для руху ЛПТ, поєднання 
основних районних маршрутів кільцевими



Для ЛПТ важлива Інтермодальність транспорту

* Результати онлайн опитування ГО «Велодень Київ» та спільноти ЛПТ - 29.01-7.02.2020 



Принципи: Безпека, зниження швидкості, зменшення кількості ДТП

Статистика ДТП у Україні і Києві за 01-07.2021 року

Наслідки ДТП / Територія дтп з 
постраждалими травмовано загинуло пішоходи/заг

инуло
пішоходи/травм

овано
велосипедисти/з

агинуло
велосипедисти/

травмовано

Київ 1099 1203 54 28 368, з них 108 
діти до 18 років 4 79

Україна 12 994 16 017 1575 516 3496 87 639



ЛПТ: схили – вже не проблема 



Зручна інфраструктура, відокремлена від машин



Зміна парадигми утримання інфраструктури 



Партисипація! Не проектуйте без користувачів!!!



Просування культури з популяризації ЛПТ



…бути готовим та гнучким до появи нових видів 
мобільності, прогрес не стоїть на місці. Але сталі види 
транспорту лишатимуться у пріоритеті. 



Анна Даниленко 

● ГО Велодень Київ
● ГО Рада з Урбаністики Києва
● Спільнота ЛПТ

+380633444005 

Bikeday.kiev@gmail.com
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