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Çíàêè òà ðîçì³òêà
²íôîðìàö³éí³ ñòåíäè òà
âåëîñèïåäí³ âêàç³âíèêè

Äîäàòêîâ³ çðó÷íîñò³
äëÿ âåëîñèïåäèñò³â

66

Âñòóï
Öåé çá³ðíèê ðîçðîáëåíî íà îñíîâ³ àíàë³çó ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó ì³ñò ç ðîçâèíåíîþ
âåëîñèïåäíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ (Ëîíäîí, Ïàðèæ, Àìñòåðäàì, Ëþêñåìáóðã, Ñ³äíåé, ×èêàãî) òà
ðîáîòè ç äîêóìåíòàëüíèìè äæåðåëàìè ìóí³öèïàë³òåò³â ³íîçåìíèõ ì³ñò («NSW Bicycle Guidelines»,
«Planning Guidelines for Walking and Cycling», City of Chicago: Bike 2015 Plan, City of Davis, California:
Regional Report, «Slow Ottawa on»), âðàõîâóþ÷è íàïðàöþâàííÿ òà ïðàêòè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ Ëüâ³âñüêî¿
àñîö³àö³¿ âåëîñèïåäèñò³â, ÃÎ «Àñîö³àö³ÿ âåëîñèïåäèñò³â Êèºâà», Äåðæàâí³ áóä³âåëüí³ íîðìè Óêðà¿íè:
«Ñïîðóäè òðàíñïîðòó. Âóëèö³ òà äîðîãè íàñåëåíèõ ïóíêò³â» (ÄÁÍ Â.2.3-5-2001), ÄÁÍ Á.2.2-5:2011
«Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é», Ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó Óêðà¿íè, ÄÑÒÓ 4100-2002 («Çíàêè äîðîæí³».
Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ óìîâè, ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ». Íàö³îíàëüíèé ñòàíäàðò Óêðà¿íè, «Ñâ³òëîôîðè
äîðîæí³». Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ âèìîãè, ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ òà âèìîãè áåçïåêè ÄÑÒÓ 4092-2002, ÄÁÍ Â.2.34-2000 «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè». Äåðæàâí³ áóä³âåëüí³ íîðìè Óêðà¿íè, ÄÁÍ 360-92** «Ì³ñòîáóäóâàííÿ.
Ïëàíóâàííÿ ³ çàáóäîâà ì³ñüêèõ ïîñåëåíü»; Äîêóìåíòè, ÿê³ âèçíà÷àþòü òåõí³÷í³ ïàðàìåòðè åëåìåíò³â
äîðîæíüî - òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè: Íàö³îíàëüíèé ñòàíäàðò Óêðà¿íè: «Ðîçì³òêà äîðîæíÿ.
Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ âèìîãè. Ìåòîäè êîíòðîëþâàííÿ. Ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ» (ÄÑÒÓ 2587). Äåðæàâí³
áóä³âåëüí³ íîðìè Óêðà¿íè: «Ñïîðóäè, òðàíñïîðòó, âóëèö³ òà äîðîãè íàñåëåíèõ ïóíêò³â» (ÄÁÍ Â.2.3-52001) òà ³íøèõ äîñòóïíèõ äæåðåë.
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Òåðì³íè, ùî âæèâàþòüñÿ â çá³ðíèêó

Îïèñ òà òåðì³íè, ùî âæèâàþòüñÿ â çá³ðíèêó.
Âåëîñèïåäíà ³íôðàñòðóêòóðà – öå ìåðåæà âåëîñèïåäíèõ ìàðøðóò³â òà çàñîá³â, ñóêóïí³ñòü
äîðîæí³õ åëåìåíò³â, îá'ºêò³â ³ ñëóæá, íåîáõ³äíèõ äëÿ çðó÷íîãî òà áåçïå÷íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
âåëîòðàíñïîðòó. Íàïðèêëàä, àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà âåëîïðîêàòó, ïàðêîâîê, âåëîäîð³ã.
Âëàñòèâîñò³ âåëîñèïåäíî¿ ìåðåæ³:
- ìåðåæà îð³ºíòîâàíà íà ïîâñÿêäåííèé ðóõ ç óðàõóâàííÿì ðåêðåàö³éíèõ òà òóðèñòè÷íèõ ïîòðåá;
- ìåðåæà âðàõîâóº âèìîãè âàæëèâèõ ãðóï êîðèñòóâà÷³â (ä³òåé/ï³äë³òê³â, äîðîñëèõ, ë³òí³õ ëþäåé òà ³í.);
- ìåðåæà çàáåçïå÷óº áåçïå÷í³, çðó÷í³ ³ ïðÿì³ ìàðøðóòè;
- ìåðåæà ³íòåãðîâàíà â ðåã³îíàëüí³ âåëîñèïåäí³ ìàðøðóòè.
Âèìîãè äî ìåðåæ³ âåëîñèïåäíèõ ìàðøðóò³â:
Áåçïå÷í³ - âèêîíàí³ îêðåìî â³ä àâòîìîá³ëüíîãî ðóõó àáî ðàçîì ç íèì ïðè ïîâ³ëüíîìó ðóñ³ ÷è âèêîíàí³
àûâà³íøèõ çàñîá³â áåçïåêè;
Ïðÿì³ - âåëîñèïåäèñòè ðóõàþòüñÿ íàéêîðîòøèì øëÿõîì äëÿ ÿêîìîãà øâèäøîãî ïîäîëàííÿ â³äñòàíåé;
Çâ'ÿçí³ - ïîºäíàí³ â çàãàëüíîì³ñüêó ìåðåæó;
Êîìôîðòàáåëüí³ - ãëàäê³ ïîâåðõí³, ïîì³ðí³ ñõèëè, â³äñóòí³ñòü áîðäþð³â.
Ïðèâàáëèâ³ - ìàþòü ïðîõîäèòè ÷åðåç ïðèéíÿòíå ñåðåäîâèùå.
Åëåìåíòè îáëàøòóâàííÿ âåëîñèïåäíî¿ ìåðåæ³: äîðîæí³ çíàêè, ïîêàæ÷èêè, äîðîæí³ îãîðîæ³,
ñâ³òëîôîðè òà ³íø³ ïðèñòðî¿ äëÿ ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó, ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó, ïóíêòè çóïèíêè,
îá'ºêòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ îñâ³òëåííÿ âåëîñèïåäíèõ äîð³ã, ñòîÿíêà ³ ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè, ñïîðóäè,
ïðèçíà÷åí³ äëÿ îõîðîíè âåëîñèïåäíèõ äîð³ã òà øòó÷íèõ äîðîæí³õ ñïîðóä, òðîòóàðè, òà ³íø³ ïðèçíà÷åí³
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äîðîæíüîãî ðóõó, çîêðåìà éîãî áåçïåêè, ñïîðóäè, çà âèíÿòêîì îá'ºêò³â äîðîæíüîãî
ñåðâ³ñó.
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Îñíîâí³ åëåìåíòè âåëîñèïåäíî¿ ìåðåæ³:
Âåëîñèïåäíà äîð³æêà - ÷àñòèíà äîðîãè àáî âóëèö³, ïåðåäáà÷åíà ñïåö³àëüíî äëÿ
âåëîñèïåäèñò³â. ¯¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ âåëîñèïåäèñò³â º îáîâ'ÿçêîâèì, â òîé ÷àñ ÿê àâòîìîá³ëÿì íå
äîçâîëåíî ¿çäèòè àáî ñòîÿòè íà í³é.
Âåëîñèïåäíà ñìóãà - öå ïðîñò³ð äîðîãè, îô³ö³éíî ïðèçíà÷åíèé äëÿ êîðèñòóâàííÿ âèêëþ÷íî
âåëîñèïåäèñòàìè, ùî â³çóàëüíî â³äîêðåìëþº âåëîñèïåäèñò³â â³ä àâòîìîá³ëüíîãî ïîòîêó.
Àëüòåðíàòèâí³ âàð³àíòè ñìóãàì òà äîð³æêàì - åëåìåíòè ³íôðàñòðóêòóðè, ÿê³ ïîºäíóþòü ñâî¿
ôóíêö³¿ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè äîðîæíüîãî ðóõó - ï³øîõîäàìè ÷è ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì
(íàïðèêëàä, ñï³ëüí³ âåëîñèïåäíî-ï³øîõ³äí³ äîð³æêè, àáî ñìóãè äëÿ ñï³ëüíîãî âèêîðèñòàííÿ àâòîáóñ³â
òà âåëîñèïåä³â).
Íåâèäèìà âåëî ³íôðàñòðóêòóðà - îáìåæåííÿ øâèäêîñò³ òà ³íòåíñèâíîñò³ ðóõó: ñòîâï÷èê, ÿêèé
çàâàæàº ðóõó àâòîìîá³ë³â, çâóæåííÿ âóëèöü, øòó÷í³ áóãðè òà ï³äíÿò³ ïåðåõðåñòÿ, ðóõ ïî êîëó ç ìàëèì
ðàä³óñîì, êîðîòê³ äîð³æêè ÷åðåç ïàðêè.
Âåëîïàðêîâêè - ì³ñöÿ äëÿ êîðîòêîòðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ âåëîñèïåä³â - äî ê³ëüêîõ ãîäèí (ñòîÿíêè
á³ëÿ ìàãàçèí³â, ðèíê³â, áàíê³â, àäì³í³ñòðàòèâíèõ óñòàíîâ òîùî); ì³ñöÿ äëÿ äîâãîòðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ äî îäíîãî äíÿ (îô³ñí³ áóä³âë³, óí³âåðñèòåòè); ì³ñöÿ äëÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ (ãàðàæ³, áîêñè).
Äîäàòêîâ³ çàñîáè - ñâ³òëîôîðè, äîðîæí³ çíàêè òà ðîçì³òêà, êîíòðà-ñìóãè, âèíåñåíà âïåðåä ñòîïë³í³ÿ äëÿ âåëîñèïåäèñò³â, îçíà÷åííÿ ðåêîìåíäîâàíîãî ì³ñöÿ ïðî¿çäó äëÿ âåëîñèïåäèñò³â.
Çðó÷íîñò³ - ì³ñöÿ ïðîäàæó âåëîñèïåä³â òà çàï÷àñòèí, òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò, òåñòäðàéâ òà ïðîêàò âåëîñèïåä³â, îãîðîæ³ - ï³äñòàâêè, âåëîñèïåäí³ óðíè äëÿ ñì³òòÿ, ðàìïè òà ³í.
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Åëåìåíòè âåëîñèïåäíî¿ íàâ³ãàö³¿

Çíàêè òà ðîçì³òêà

²íôîðìàö³éí³ ñòåíäè òà âåëîñèïåäí³ âêàç³âíèêè

Навігаційна система знаків для велосипедних об'єктів
Дуже важливим чинником для забезпечення безпеки руху та інформованості як велосипедистів,
так і інших учасників руху є наявність дорожніх знаків розмітки та інших покажчиків, що інформують про
наявність та умови велосипедного руху.
Спеціальними покажчиками напрямків для велосипедистів потрібно обладнати райони, прилеглі
до запропонованих маршрутів велосипедного руху. Це дозволить інформувати жителів про можливу
велосипедну доступність до основних об’єктів.
Велосипедні доріжки, улаштовуються за інтенсивності руху більше 50 велосипедистів за годину
«пік», як правило, для одностороннього руху з смугами зелених насаджень (смуги безпеки)
завширшки не менше 0,8 м. В обмежених умовах замість смуг безпеки допускається встановлення
огородження перильного типу. Насадження вздовж велосипедних доріжок не повинні скорочувати
габарити доріжки, висота вільного простору над рівнем покриття доріжки має складати не менше ніж
2,5 м.
Ширина велосипедної доріжки повинна бути не менше 1,5 м, а велосипедної смуги - 1,0 м. Кількість
смуг на велосипедних доріжках необхідно приймати виходячи з розрахункової пропускної здатності
однієї смуги - 300 велосипедистів на годину.
Велосипедні доріжки повинні влаштовуватися з подовжним похилом не більше 30% та
поперечним - у межах 15-25 %, найменший радіус кривих в плані - 50 метрів. Допускається суміщати
велосипедні доріжки з пішохідними або доріжками для руху інвалідів.
У житлових кварталах велосипедні доріжки необхідно піднімати на 15 см. над рівнем проїздів.
Перехрещення необхідно передбачати в одному рівні з улаштуванням рампи довжиною 3 м. Проїжджу
частину велосипедні доріжки повинні перетинати під прямим (±10°) кутом.
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Рекомендований перелік дорожніх знаків
для інформування про велосипедний рух
Виділені або поєднані з тротуаром велодоріжки

Îäíîñòîðîííÿ âåëîäîð³æêà íà òðîòóàð³ (ðîçì³òêà)

Äâîñòîðîííÿ âåëîäîð³æêà íà òðîòóàð³ (ðîçì³òêà)

Ï³øîõ³äíà ³ âåëîñèïåäíà äîð³æêà (áåç ðîçì³òêè)

9

Ï³øîõ³äíà äîð³æêà/çîíà ç äîçâîëåíèì âåëîðóõîì

ЗОНА
ДОЗВОЛЕНО

Облаштування велодоріжок на проїзній частині

Âåëîñìóãà
Ðîçì³òêà (øèðîêà ñóö³ëüíà ñìóãà)

Çàõèñíà ñìóãà
Ðîçì³òêà (ïóíêòèðíà ë³í³ÿ øèðèíîþ 0,25 ì ó
ñï³ââ³äíîøåíí³ ñóö³ëüíà/ïðîá³ë - 0,50/0,25 ì)

10

Äîçâ³ë âåëîðóõó âóëèöÿìè ç îäíîñòîðîíí³ì ðóõîì
â ïðîòèëåæíîìó íàïðÿìêó (ç ðîçì³òêîþ êîíòðà-âåëîñìóãè)

ДОЗВОЛЕНО
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ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЗНАК 1.34 «ВИЇЗД ВЕЛОСИПЕДИСТІВ»
Виїзд велосипедистів, попереджає про ділянку дороги, на якій можлива
поява велосипедистів, або місце перехрещення з велосипедною доріжкою поза
перехрестям.
Дорожній знак «Виїзд велосипедистів» інформує учасників дорожнього руху
про те, що попереду є ділянка проїжджої частини, на якому можлива раптова
поява велосипедистів. Наближаючись до таких ділянок проїжджої частини, водій
зобов’язаний знизити швидкість руху свого транспортного засобу, а в разі появи
велосипедистів вжити заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху.
Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на
відстані 150-300 м, у населених пунктах - на відстані 50-100 м до початку
небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка
зазначається на табличці.

ЗАБОРОННИЙ ЗНАК 3.8 «РУХ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ЗАБОРОНЕНО»
Знак забороняє рух на велосипедах та транспортних засобах, що
позначаються терміном «велосипед».
Дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують
громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а
також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у
позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в’їжджати до
позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця
призначення.
Зона дії знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним,
а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Дія
знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях
перехрещення (прилягання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без
покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.
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НАКАЗОВИЙ ЗНАК 4.12 «ДОРІЖКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ»
Доріжка для велосипедистів. Рух лише на велосипедах. Якщо немає
тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів.
Якщо смуга для руху велосипедистів відокремлена суцільною лінією
розмітки від основної проїжджої частини, то знак 4.12 встановлюється над смугою
для руху велосипедистів з табличкою7.9 «Смуга руху». Якщо смуга для руху
велосипедистів відділена від проїзної частини бордюром або бар’єром, знак 4.12
може встановлюватися праворуч від доріжки. Знак 4.12 має встановлюватися
після кожного перехрещення велосипедної доріжки з дорогою.
Крім велосипедистів доріжкою, позначеною дорожнім знаком 4.12
«Доріжка для велосипедистів», можуть рухатися пішоходи якомога правіше до
краю доріжки за умови, що поруч немає тротуару або доріжки для руху пішоходів

НАКАЗОВИЙ ЗНАК 4.14 «ДОРІЖКА ДЛЯ ПІШОХОДІВ І ВЕЛОСИПЕДИСТІВ»
Рух пішоходів і велосипедистів.
Знак застосовується для позначення доріжки, призначеної для двох
категорій учасників дорожнього руху: пішоходів і велосипедистів.
Доріжкою, позначеною знаком 4.14, рух інших учасників забороняється.
Знак 4.14 має встановлюватися після кожного перехрещення такої доріжки
з дорогою.

13

НАКАЗОВИЙ ЗНАК 4.21 «КІНЕЦЬ ДОРІЖКИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ»
Кінець велосипедної доріжки або смуги для велосипедистів.

НАКАЗОВИЙ ЗНАК 4.22 «СУМІЖНІ ПІШОХІДНА ТА ВЕЛОСИПЕДНА
ДОРІЖКИ»
Рух пішоходів та велосипедистів розділений на смуги.

Ïîçíà÷åííÿ âåëîïàðêîâîê äëÿ âåëîñèïåäèñò³â
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Рекомендовані таблички до дорожніх знаків
для інформування про велосипедний рух

ТАБЛИЧКА 7.5.7 «ВИД ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ»
Табличка показує вид транспортного засобу, на який поширюється дія
знака. Табличка розміщується безпосередньо під знаками, з якими
вона застосовується.

ТАБЛИЧКА 7.9 « СМУГА РУХУ»
Визначає смугу руху, на яку поширюється дія знака або
світлофора.
Якщо смуга для руху велосипедистів відокремлена суцільною
лінією розмітки від основної проїзної частини, то знак 4.12
встановлюється над смугою для руху велосипедистів з табличкою 7.9
«Смуга руху».
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Допоміжні знаки

Âåëîïðîêàò
ВЕЛОПРОКАТ

Ðåìîíò âåëîñèïåä³â

Çíàê íàïðÿìêó äî âåëîïàðêîâêè

PARKING

Çíàê ïàðêîâêè âåëî òðàíñïîðòó
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Çíàê íàïðÿìêó äî âåëîïàðêîâêè
38,1

9,52

6,98

PARKING
9,84

9,84

20,31
45,72

9,652

12,7

5,08

12,7

19,05
30,48
10,16

45,72

6,98

10,16

12,7

9,52

30,48

Øðèôò: Russian Road Sign
Êîëüîðè: ñèìâîëè - green RAL-8021 (retroreflective)
ôîí
- white RAL-9003 (retroreflective)
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Знаки попереджувальні та інструктивні
Жовтий ромб - попередження.
Цей тип знака використовується для попередження учасників руху, інших користувачів доріг про
нові дорожні умови, для попередження про перетин шляхів або у разі злиття руху велосипедистів.
Попередження і керівництво знаків повинно бути розташовано, щоб заздалегідь забезпечити
попередження про змінення умов проїзду або можливості небезпеки на шляху.
Система знаків повинна заохочувати автомобілістів, велосипедистів і пішоходів вести себе
передбачувано на загальних шляхах, щоб не створювати не зручностей та аварійних ситуацій.

Ïîïåðåäó âåëîäîð³æêà.
Ïðîïóñòè âåëîñèïåäèñòà.

Ïîïåðåäó ï³øîõ³äíà òà âåëîñèïåäíà äîð³æêè.
Ïðîïóñòè ï³øîõîäà òà âåëîñèïåäèñòà.
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Знаки попереджувальні та інструктивні

Ñë³äêóé çà øâèäê³ñòþ

Êðóòèé ï³äéîì

Ë³âîðó÷ âåëîäîð³æêà.

Äîòðèìóéñÿ äèñòàíö³¿

19

b

Позначення смуг руху, розділення транспортних потоків.
Позначення меж покриття, місць для стоянки дорожніх
транспортних засобів, майданчиків для паркування, краю
проїжджої частини, крайова лінія на дорогах II - IV категорій
згідно з ДБН B.2.3-4

Якщо b =0,15* òà b = 0,10**
0,4 0,4 0,4

Позначає місце, де велосипедна доріжка перетинає
проїжджу частину.
Ширина велосипедної доріжки повинна бути не менше1,5 м.

B

0,4

ГОРИЗОНТАЛЬНА ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА 1.15

Якщо В ≥ 1,8

Позначення доріжки для велосипедистів 1.29
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Геометричні розміри елементів розмітки
0,75

1,1

L1

2,0

L

Çà øâèäêîñò³
ðóõó, v, êì/ãîä

v ≤ 60
v > 60

L

L1

3.00 1.20
6.00 2.40

0,15

Ðîçì³ðè åëåìåíò³â ðîçì³òêè 1.18

Ðîçì³òêà çíàêó 1.29 íà ìàñøòàáí³é ñ³òö³ (ðîçì³ðè ó ìåòðàõ)
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150 мм

1,8 м

1,8 м

1,8 м

1,8 м

Ïðèêëàäè ðîçì³òêè äëÿ îäíîñòîðîííüîãî ðóõó

Ïðèêëàäè ðîçì³òêè äëÿ äâîñòîðîííüîãî ðóõó

Кількість смуг на велосипедних доріжках приймається виходячи з розрахункової пропускної
здатності однієї смуги.
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Âåëîñèïåäí³ äîð³æêè, óëàøòîâóþòüñÿ çà ³íòåíñèâíîñò³ ðóõó
á³ëüøå 50 âåëîñèïåäèñò³â çà ãîäèíó «ï³ê», ÿê ïðàâèëî äëÿ
îäíîñòîðîííüîãî ðóõó ç ñìóãàìè çåëåíèõ íàñàäæåíü (ñìóãè
áåçïåêè) çàâøèðøêè íå ìåíøå 0,8 ì. â îáìåæåíèõ óìîâàõ çàì³ñòü
ñìóã áåçïåêè äîïóñêàºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ îãîðîäæåííÿ ïåðèëüíîãî
òèïó íàñàäæåííÿ âçäîâæ âåëîñèïåäíèõ äîð³æîê íå ïîâèíí³
ñêîðî÷óâàòè ãàáàðèòè äîð³æêè, âèñîòà â³ëüíîãî ïðîñòîðó íàä ð³âíåì
ïîêðèòòÿ äîð³æêè ìàº ñêëàäàòè íå ìåíøå í³æ 2,5 ì.
Øèðèíà âåëîñèïåäíî¿ äîð³æêè ç îäíîñòîðîíí³ì ðóõîì ïîâèííà
áóòè íå ìåíøå í³æ 1,6 ì ç äâîñòîðîíí³ì – íå ìåíøå í³æ 2,5 ì.
Â óìîâàõ ðåêîíñòðóêö³¿ òà ³íøèõ îáìåæåíèõ óìîâàõ
äîïóñêàºòüñÿ çìåíøåííÿ øèðèíè âåëîñèïåäíî¿ äîð³æêè ç
îäíîñòîðîíí³ì ðóõîì äî 1,5 ì, ç äâîñòîðîíí³ì – äî 2,0 ì. Â ³íøèõ
îáìåæåíèõ óìîâàõ øèðèíà âåëîñèïåäíî¿ ñìóãè, ùî âëàøòîâóºòüñÿ
âçäîâæ òðîòóàðó, ïîâèííà áóòè íå ìåíø í³æ 1,0 ì. Âåëîñìóãè
ïðèçíà÷åí³ ò³ëüêè äëÿ îäíîñòîðîííüîãî ðóõó ³ ïîâèíí³
ðîçòàøîâóâàòèñü ïî îáèäâà áîêè âóëèö³ (äîðîãè).
Ï³êòîãðàìà âåëîñèïåäà (ðîçì³òêà 1.29) íàíîñèòüñÿ íà
âåëîñèïåäíó äîð³æêó òàê ñàìî, ÿê ³ íà âåëîñèïåäíó ñìóãó, êîæí³ 50 ì
¿õ äîâæèíè.
Âåëîñèïåäí³ ñìóãè íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷àòè íà ìàã³ñòðàëüíèõ
âóëèöÿõ ðàéîííîãî çíà÷åííÿ â ì³ñòàõ, íà ñåëèùíèõ äîðîãàõ òà
ãîëîâíèõ âóëèöÿõ ñåëèù ïî êðàþ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè øèðèíîþ ñìóãè
íå ìåíøå í³æ 1,2 ì ïðè ðóñ³ â íàïðÿìêó òðàíñïîðòíîãî ïîòîêó, à ïðè
çóñòð³÷íîìó ðóñ³ íà âóëèöÿõ ç îäíîñòîðîíí³ì ðóõîì òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â – íå ìåíøå í³æ 1,5 ì ç âèä³ëåííÿì ¿õ ïîäâ³éíîþ ñóö³ëüíîþ
ë³í³ºþ (ìîæëèâî êîëüîðîâèì ïîêðèòòÿì).

1.6

1.6
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≥2,00м
пониження
борту

борт 15 см
≥0,50м смуга відокремлення
(смуга безпеки)

2,00 (1,50м) велодоріжка

≥ 0,25м обмежувальна смуга
тротуар
тротуар

лінія забудови

Ïðèêëàä îáëàøòóâàííÿ ïàíäóñó ïðè ïåðåâåäåíí³ âåëîñèïåäèñò³â ç ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè
íà âåëîñèïåäíó äîð³æêó.
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проїзна частина

лінія забудови
лінія забудови

Ïðèêëàä îðãàí³çàö³¿ ðóõó âåëîñèïåäèñò³â âçäîâæ ãîëîâíî¿ äîðîãè
íà ïðèìèêàíí³ äðóãîðÿäíî¿ – âåëîñèïåäíà äîð³æêà.

проїзна частина

лінія забудови
лінія забудови

Ïðèêëàä îðãàí³çàö³¿ ðóõó âåëîñèïåäèñò³â âçäîâæ ãîëîâíî¿
äîðîãè íà ïðèìèêàíí³ äðóãîðÿäíî¿ – âåëîñìóãà.
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Приклад дорожньої розмітки
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Ïðèêëàäè ðîçì³òêè äëÿ äâîñòîðîííüîãî ðóõó
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На підїзді до регульованого перехрестя проїжджої частини з 2 смугами руху в обидві сторони може влаштовуватись зона очікування велосипедистів перед стоп-лінією для авто (для повороту
ліворуч в 1 прийом);
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Телефон 200 м
Готель 200 м

500

700
Парк «Сосновий бір»

800

250

²íôîðìàö³éí³ ñòåíäè òà âêàç³âíèêè

р. Дніпро 50 м
Медичний центр
центр250м

Туалет
Кінотеатр
Питний
фонтанчик
Оглядовий
майданчик

50м
150м
40м
100м

2000

1200

Парк «Сосновий бір»

3000

3000

600

òèï 1

òèï 2

òèï 3

Іінформаційні стенди та вказівники повинні забезпечувати необхідну інформацію за напрямками
та відстанями до них.
На інформаційних стендах доцільно розміщувати карти з відображенням веломаршрутів та
напрямків пересування.
На шляхах, які проходять через паркову зону і рекреаційні зони слід встановлювати додаткові
знаки, які вказують на об'єкти, такі як пункти водопостачання, туалети, інформаційні центри і пам'ятки. Ці
напрямки особливо важливі для відпочинку велосипедистів і туристів і повинні бути включені в будь-які
плани пов'язані з розвитком туристичних та рекреаційних маршрутів.
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Основні принципи формування інформаційних стендів та вказівників на дорожній
мережі:
Розташування інформаційних стендів та вказівників відповідно до узгодженого стандарту
забезпечується з метою:
- допомоги велосипедистам та іншим учасникам дорожнього руху;
- виявлення велосипедних маршрутів;
- звести до мінімуму ризик виникнення плутанини;
- побудувати довіру до системи навігації.
Визначення важливих місць маршруту, які будуть нанесені на карті, що забезпечать основу для
спрямування інформаційних стендів та вказівників вздовж всього маршруту, і стане важливим
інструментом в його поточному розвитку.
У разі наявності альтернативних маршрутів повинно бути вказано найкоротший маршрут.
Якщо альтернативний маршрут пропонує основні переваги в порівнянні з коротшим маршрутом
то додаткова відстань не повинна становити більше ніж на 10% від найкоротшого маршруту.
Необхідна наявність відстаней в кілометрах по всьому напрямку для забезбечення орієнтації на
маршрут.
Нумерація маршрутів (за бажанням).
Наявність карти
велосипедистам.

в ключових точках маршрутів, що

забезпечить додаткову допомогу

Наявність дорожних знаків та розмітки на всій мережі веломаршрутів.
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Інформаційні та інфраструктурні стенди
Вздовж велодоріжок карти вулиць і мережеві карти маршрутів можуть бути дуже корисними
посібниками для навігації.
Карти повинні бути легко доступними для обзору з велосипедного маршруту.
Якщо карта розташована на боковій колії, то повинні бути встановлені додаткові вказівники.
Карта повинна бути розташована таким чином, щоб допомогти в орієнтації на маршруті.
При монтажі карти та іншої інформації, необхідно врахувати забезпечення достатнього простору
для обзору з дороги і для того щоб переглянути карту не перешкоджаючи іншим учасникам руху.
Інформація повинна бути викладена таким чином, щоб сприйняття її було легким і зрозумілим для
користувачів.

Вітаємо на

Соснівському
вело маршруті

4
5

Парк «Сосновий бір»

3
2
6

1
7
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²íôîðìàö³éíèé ñòåíä, òèï 1

Åëåìåíòè âíóòð³øíüîãî
îñâ³òëåííÿ (çà íåîáõ³äí³ñòþ)
Ðàìêà ç ìåòàëåâîãî
ïðîô³ëþ
²íôîðìàö³éíà
ïëîùà
Ìåòàëåâà îïîðà
Ì³ñöå ðîçì³ùåííÿ
ìàðêóâàííÿ
Â³äíîâëåíèé ãàçîí
àáî ô³ãóðí³ åëåìåíòè
ìîùåííÿ
Çàêëàäíà
àðìàòóðà
Ï³äçåìíå ï³äêëþ÷åííÿ

äî åëåêòðîìåðåæ³
Загальні характеристики та опис:
(çà íåîáõ³äí³ñòþ)
апрврр
Розміри:
- розмір інформаційного поля - 1,5 м х 1,5 м;
- зовнішні габарити інформаційної панелі - не більше 2 х 2 м.
Розмір інформаційного поля може бути змінено залежно від функціонального навантаження
стенду.
Опорна стійка встановлюється під прямим кутом до нижньої кромки інформаційної панелі.
Колір опорної стійки та коробу - темна бронза, відтінки чорного.
Фундаментний блок заглиблений до рівня грунту з відновленням твердого покриття, травяного
покрову та виконанням в повному обсязі інших робіт з благоустрою території, де розміщується
інформаційний стенд.
Інформаційний стенд може мати власне внутрішнє освітлення.
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²íôîðìàö³éíèé ñòåíä, òèï 2
Загальні характеристики та опис:
Розміри:
- розмір інформаційного поля - 1,0 м х 0,58 м.
Розмір інформаційного поля може бути змінено
залежно від функціонального навантаження з
дотриманням пропорцій.
Опорна стійка: виконана з дерев'яного бруса
0,38 х 0,38 м., h-1,2 м., покритого захисним шаром:
лак, віск, тощо.
Інформаційна панель встановлюється під кутом
24° до опорної стійки, для зручного бозору
велосипедистів.
Шрифт: Russian Road Sign
Фундаментний блок заглиблений до рівня
грунту з відновленням твердого покриття, травяного
покрову.
Інформаційне поле використовується в
односторонньому варіанті.
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²íôîðìàö³éíèé ñòåíä, òèï 2
°

25.00

180
²íôîðìàö³éíà
ïëîùà

95
1000

65

,00

°

1200
Îïîðíà ñò³éêà

Â³äíîâëåíèé ãàçîí
àáî ô³ãóðí³ åëåìåíòè
ìîùåííÿ

580

Çàêëàäíà
àðìàòóðà

380
380
²íôîðìàö³éíà
ïëîùà

І

ЙІйіПодана інформація на інформаційій площі повинна бути
викладена стисло, щоб її сприйняття було легким і зрозумілим
для користувачів.
ШШІнформаційний стенд рекомендовано встановлювати в парках,
скверах, лісних масивах, вздовж велодоріжок, по веломаршрутах
для інформування велосипедистів.
Інформаційний стенд повинен бути розташований таким
чином, щоб не перешкоджати іншим учасникам руху.

380
180

Îïîðíà ñò³éêà

580

34

²íôîðìàö³éíèé âêàç³âíèê, òèï 1

²íôîðìàö³éíà
ïëîùà

Ìåòàëåâà îïîðà

Åëåìåíò äåêîðó
Â³äíîâëåíèé ãàçîí àáî
àñôàëüòîâå ïîêðèòòÿ

80-90

100-120
120-150

Çàêëàäíà àðìàòóðà

Загальні характеристики та опис:
Ôóíäàìåíò - áåòîí
апрврр
Розмір інформаційного поля - 0,18 м х 0,63 м;
Розмір інформаційного поля може бути змінено в залежності від функціонального навантаження
вказівника.
Опорна стійка виконана з металевої труби, висотою 3 метри і встановлюється під прямим кутом
до кромок інформаційних панелей.
Фундаментний блок заглиблений до рівня грунту з відновленням твердого покриття, травяного
покрову та виконанням в повному обсязі інших робіт з благоустрою території, де розміщується
інформаційний вказівник.
Можливе виконання в одно - та двосторонньому варіанті.
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²íôîðìàö³éíèé âêàç³âíèê, òèï 2

²íôîðìàö³éíà
ïëîùà

80-90

100-120

Ìåòàëåâà îïîðà
Åëåìåíò äåêîðó
Â³äíîâëåíèé ãàçîí àáî
àñôàëüòîâå ïîêðèòòÿ
Çàêëàäíà àðìàòóðà

Загальні характеристики та опис:
Ôóíäàìåíò - áåòîí
апрврр
Розмір інформаційного поля - від 1,5 м, до 1,55 м, висота від 0,45 до 1,55 м.
Розмір інформаційного поля може бути змінено в залежності від функціонального навантаження
вказівника.
Опорна стійка виконана з металевої труби, висотою до 5 метрів і встановлюється під прямим
кутом до кромок інформаційних панелей.
Фундаментний блок заглиблений до рівня грунту з відновленням твердого покриття, травяного
покрову та виконанням в повному обсязі інших робіт з благоустрою території, де розміщується
інформаційний вказівник.
Можливе виконання в одно - та двосторонньому варіанті.
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Велосипедні покажчики
Маршрути велосипедного руху повинні бути обладнані спеціальними покажчиками напрямків,
які дозволять інформувати жителів про можливу велосипедну доступність до основних об'єктів. На
покажчиках необхідно вказувати відстань до об’єктів.

30 мм

28 мм

280 мм

50 мм

50 мм

55 мм 60 мм

Центр міста 8.4
Стадіон
1.5

28 мм

60 мм 55 мм

140 мм

60 мм

30 мм

50 мм

На грифі позначено відстані у метрах до об'єктів.

6 мм
8 мм

Øðèôò: Russian Road Sign
Êîëüîðè: ñèìâîëè - green RAL-8021 (retroreflective)
ôîí
- white RAL-9003 (retroreflective)
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На грифі позначено основний маршрут з показом одного пункту призначення та відстань у метрах.

Маршрут 1

Набережна

35 мм 70 мм

8.4

40 мм

280 мм

50 мм

60 мм
60 мм

Показчик з показом основного шляху з напрямком до одного пункту призначення.

60 мм

Центр міста 13.5

60 мм

180 мм

100 мм

60 мм

60 мм

Øðèôò: Russian Road Sign
Êîëüîðè: ñèìâîëè - green RAL-8021 (retroreflective)
ôîí
- white RAL-9003 (retroreflective)
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Вказівник на перетині основного маршруту
45 мм

120 мм

60 мм
45 мм
45 мм
60 мм

Центр 12
Стадіон 4.6

45 мм

60 мм

60 мм

6 мм
8 мм

Øðèôò: Russian Road Sign
Êîëüîðè: ñèìâîëè - green RAL-8021 (retroreflective)
ôîí
- white RAL-9003 (retroreflective)
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Вказівник з основним маршрутом.
45 мм

120 мм

70 мм

6 мм

8 мм

45 мм

Веломаршрут 2

вул. Хрещатик п 1.3
Набережна
4.2
РАЦС
5.9

ПРИМІТКИ
Всі написи та стрілки темно-зеленого
кольору на білому тлі.
Основна назва маршруту зазначається
над напрямками маршруту.

35 мм

70 мм

60 мм
60 мм

30 мм

40 мм
60 мм
40 мм
60 мм
60 мм

Øðèôò: Russian Road Sign
Êîëüîðè: ñèìâîëè - green RAL-8021 (retroreflective)
ôîí
- white RAL-9003 (retroreflective)
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Поєднання назви вулиці з вказівником центру міста(150мм високий)

вул. Хрещатик

150 мм

Герб міста

10 мм

50 мм 50 мм

Центр міста 13.2

100 мм

10 мм

45 мм
60 мм
45 мм

ПРИМІТКИ
В разі встановлення вказівника на перехресті
розміщуються дві таблички в напрямку кожної вулиці з її
назвою.
Де відстані менше ніж 10 км вказівники повинні бути
розміщені в найближчі 100 метрів, виражені в
стандартній формі з десятими км цифрою 75% від висоти
цифри цілого кілометру. На грифі відстань у км.
розташована поруч з напрямком стрілки.

Øðèôò - Russian Road Sign ò àâàâààââà
Êîëüîðè: àïì³ôàâààààààààààâàâàâàâ
î

ñèìâîëè - green RAL-8021 (retroreflective)
- black RAL-9005 (retroreflective)
ôîí
- white RAL-9003 (retroreflective)

41

Альтернативний спосіб маркування локального маршруту циклу за ознакою велотрасси

250 мм

150 мм

80 мм

вул. Дахнівська

Øðèôò: Russian Road Sign
Êîëüîðè: ñèìâîëè - green RAL-8021 (retroreflective)
- black RAL-9005 (retroreflective)
ôîí
- white RAL-9003 (retroreflective)

ПРИМІТКИ
Велосипедні вказівники виготовляються з товстої алюмінієвої або сталевої пластини відповідно до
розмірів.
Велосипедні покажчики встановлені на опорах з використанням стандартних затискачів трубхомутів, які повинні бути прикріплені, щоб запобігти випадковому руху через вітер або проявів
вандалізму.
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Основні типи спеціальних велосипедних покажчиків на маршруті:
1.Покажчик вказує напрямок маршруту в точках прийняття рішень або перехрестях.
На покажчику зазначені основні напрямки по маршруту, плюс будь-які пересічні маршрути.
2. Покажчик який розміщено заздалегідь до точки прийняття рішення.
Покажчик вказує напрямки вздовж кожного маршруту, виводить до перехрестя, зокремаі і на
наступних пунктах призначення на кожному маршруті.
3. Покажчик, встановлений за межею перехрестя, для того щоб показати учасникам руху, що
вони подорожують у правильному напрямку відносно до передбачуваних місць призначення і вказати
відстані в цьому напрямку.

Пляж 12.6
Стадіон 15

Øðèôò - Russian Road Sign ò àâàâààââà
Êîëüîðè: àïì³ôàâààààààààààâàâàâàâ
î

ñèìâîëè - white RAL-9003 (retroreflective)
ôîí
- green RAL-8021 (retroreflective)

ПРИМІТКИ

Парк 20

Всі написи/ стрілки білого кольору
на темно-зеленому тлі

Ïðèêëàä ñïåö³àëüíèõ âåëîñèïåäíèõ ïîêàæ÷èê³â, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ íà âåëîìàðøðóò³ ïî õîäó ðóõó.
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Вказівники туристично-рекреаційного маршруту

15 мм

50 мм

140 мм

р. Дніпро 8.4
Соснівка 1.5

50 мм
45 мм
60 мм
40 мм

250 мм

Âêàç³âíèê ìàðøðóòó ïî äâîì ë³í³ÿì.

250 мм

10 мм

Туристичні велосипедні вказівники призначені для позначення рекреаційного та туристичного
маршрутів.
Туристично-рекреаційні вказівники відрізняються від звичайної мережі вказівників в тому, що вони
використовують в дизайні стандартний коричневий колір.

60 мм
45 мм

10 мм

Âêàç³âíèê ìàðøðóòó íà îäí³é ë³í³¿.

Залізниця 3.2

45 мм
60 мм

150 мм

70 мм

150 мм

максимальний
розмір логотипу
120 мм

45 мм

Øðèôò - Russian Road Sign
Êîëüîðè: ñèìâîëè - green RAL-8021 (retroreflective)
- braun RAL-8023 (retroreflective)
ôîí
- white RAL-9003 (retroreflective)
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Âåëîïàðêîâêè

Ïàðêóâàëüí³ ñò³éêè êîðîòêî÷àñíîãî çáåð³ãàííÿ âåëîñèïåä³â

Ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè òðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ âåëîñèïåä³â

Áîêñè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ

Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ïðàâèëüíîãî ïàðêóâàííÿ

Велосипедні парковки

23-60 ìì

0,5-0,7 ì

0,3-0,7 ì

1,25 ì

0,35 ì

Велопарковки, велостоянки, стійки для велосипедів передбачені для стоянки велосипедів, скутерів,
мотоциклів. Велопарковка займає мінімум місця, забезпечує зручність парковки та слугує для зберігання
транспортного засобу.
Технічні параметри місць для паркування визначаються середніми розмірами велосипеда (див. схему).

1,80 ì

Виходячи з розмірів велосипеда визначається розмір одного паркувального місця для велосипеда:
довжина - 2,0 м., ширина - 0,6 м., висота - 1,25 м. (див. схему).
0,6 ì

0,6 ì

0,6 ì

0,6 ì

0,6 ì

0,6 ì

0,6 ì

2,0 ì

0,3 ì
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Розрізняють три категорії користувачів велопарковок, які висувають свої вимоги до цих об’єктів.
Першу категорію (короткочасне зберігання) складають особи, що залишають свій велосипед
на термін до двох годин орієнтовно. До такої категорії належать покупці магазинів, відвідувачі офісів,
кур'єри тощо. Для зазначених осіб оптимальне розташування парковки – це якомога ближче до входу
до потрібної їм будівлі (до 20 м). Якщо на об'єкті є кілька будівель або кілька входів, відкритих для
відвідувачів, рекомендується розосередити паркувалдьні місця так, щоб вони обслуговували всі
наявні входи.
Рекомендується розташовувати паркувальні місця на добре оглядовій ділянці – якщо
велосипедисти не будуть знати про наявність парковки, вони нею не користуватимуться. Місце,
обране для парковки, має бути людяним, що захистить велосипеди від крадіжки або хуліганських дій.
Другу категорію (тривале зберігання) складають особи, що паркують велосипед на термін від
двох годин до доби. Це співробітники організацій, які приїхали на роботу, студенти, школярі, а також
люди, що використовують велосипед як проміжний транспорт (наприклад, для під'їзду від дому до
найближчої автостанції та навпаки). Вони пред'являють вищі вимоги до захищеності стоянки від
кліматичних впливів та злочинних замахів. Водночас, за цих умов парковка може бути розташована на
дещо більшій відстані від місця призначення.
Рекомендується розміщувати парковки для цієї категорії користувачів в радіусі 200 м від місця
призначення їхніх поїздок. Як правило, ці люди готові пройти таку відстань за умови, що велосипед
залишений у безпечному місці. Не менш як 50% паркувальних місць для цієї категорії користувачів
мають перебувати під накриттям. Достатній для такої парковки рівень безпеки може бути
забезпечений, якщо вона розташована під наглядом охоронця, камери відеоспостереження або на
території з обмеженим доступом.
Третя категорія (постійне зберігання) користувачів велопарковок – особи, якім потрібне місце
для постійного зберігання свого велосипеда. Це місце мусить гарантувати цілковиту ізоляцію
велосипеда від кліматичних впливів, крадіжки та розкомплектування. Таким місцем може служити
вуличний бокс (так званий велогараж), або, в приміщенні – залізна шафа, що замикається. На відміну
від двох попередніх категорій, ці об’єкти використовуються виключно їх власниками, тому в цих
ЕКрекомендаціях не розглядаються.
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Паркувальні стійки короткочасного зберігання
Найпростішим засобом для тимчасового зберігання велосипеда є так звана паркувальна стійка
– металева мала архітектурна форма, яка забезпечує можливість прикріплення велосипеда
одночасно за раму і колеса. Конструкція стійки для велосипедів кріпиться до дорожнього покриття
або до бетонної основи, анкерами.
Паркувальна стійка забезпечує можливість паркування одночасно двох велосипедів, тому
встановлювати стійки варто, враховуючи параметри одного паркомісця, на відстані 1,2 м. одна від
одної.
Паркувальна стійка не має ускладнювати рух пішоходів (зокрема мало мобільних груп) і
автомобілів. Необхідно виключити ризик пошкодження припаркованих велосипедів автомобілями, що
маневрують.
Основні конструктивні особливості велопарковок:
Конструкція велопарковки повинна бути придатна для фіксації не лише рами, але й переднього
колеса велосипеда.
Конструкція велопарковки повинна забезпечувати стійкість велосипеду і не дозволяти його
змішення внаслідок дії вітру або випадкових зовнішніх впливів.
Конструкція велопарковки повинна бути надійно закріплена до бетонної або асфальтобетонної
основи, або забетонована у ґрунт. Для одностороннього розташування велосипедів вздовж стін
будинків можливо використовувати велопарковку у вигляді вмурованих в стіну кілець або поперечин.
Для ефективного функціонування велопарковок їх слід розміщувати якомога ближче до закладів,
до яких вони відносяться, при цьому ніяким чином не пересікаючись з проїжджою частиною для
уникнення зіткнень з автотранспортом; при можливості, велопарковки варто встановлювати під
накриттям, а також під наглядом (охорона, відеокамери, можливість огляду власником
велотранспорту).
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Паркувальна стійка має відповідати таким вимогам:
Утримувати велосипед за раму у вертикальному положенні у двох точках;
Не дозволяти керму повертатися;
Допускати можливість прикріплення рами, одного або двох коліс замком (замками);
Утримувати велосипеди з нестандартною конфігурацією рами («дамська» або однотрубна
рама).
Рекомендовані для розташування у м. Черкаси типи велопарковок:

150

800 мм

600 мм

150

R 15
0

Тип 1

Сема та креслення паркувальної стійки
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Рекомендовані для розташування у м. Черкаси типи велопарковок:
Тип 2
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Âàð³àíò âåëîïàðêîâêè, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó âèïàäêó íå ìîæëèâîñò³ êð³ïëåííÿ
êîæíî¿ îêðåìî¿ ñò³éêè (â ðàç³ íàÿâíîñò³ êîìóí³êàö³é)

800 мм

R 100-250 мм

Р
40-70 мм

850-1000 мм

1200 мм

1200 мм

Стійка має бути розміщена та закріплена таким чином, аби її було неможливо зруйнувати або
демонтувати за допомогою загальновживаних ручних інструментів.
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Найпростіша та найбільш ергономічна конструкція, що відповідає усім викладеним вимогам – арка, тобто
труба, вигнута у вигляді перевернутої літери «U» прикріплена до твердого покриття.
Рекомендуються такі розміри паркувальної арки: діаметр труби – 50 мм, висота надземної частини – 800
мм, довжина – 300-700 мм, а ширина - 70 - 100 см, радіус закруглення – 250 мм.
До такої арки прикріплюється два велосипеди, паралельно до її площини.
Разом з цим, будь-яка інша конструкція, що задовольняє ці вимоги, може бути використана, що відкриває
простір для дизайнерських рішень. Зокрема, паркувальні місця можуть бути розташовані вздовж стін будівель чи
вздовж огорож. У цьому разі замість стійок достатньо встановити деталі, до яких можна прикріпити велосипед.
Основу стійки використовують у залежності від способу встановлення. Це може бути кріплення болтами у
дюбель з подальшою фіксацією головок болтів зваркою, бетонування тощо. Також практикується конструктивне
об'єднання кількох стійок в блок, якщо він достатньо великий та важкий, додатково прикріпляти його до землі не
обов'язково.
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Найдоцільніше парковки встановлювати:
- вздовж вулиць, на яких розташована велика кількість закладів соціальної інфраструктури
(магазини, кафе,салони тощо);
- біля великих торгівельних закладів - супермаркетів, торгівельних центрів, магазинів, ринків;
- у парках та скверах міста;
- поруч зі спортивними закладами;
- в місцях, які відвідують туристи.
Кількість паркувальних місць визначається залежно від існуючої та перспективної кількості
кліентів-велосипедистів.
Місця для короткотривалого зберігання велосипедів доцільно обладнати засобами безпеки розмістити в полі зору клієнта, або під наглядом відеокамер чи охорони.
Велостоянки повинні бути розташовані від входу до будівлі на відстані не більше: 15 м (біля закладів
громадського харчування, закладів надання послуг, тощо).
Криті велостоянки можуть бути розташовані на відстані до 200 м до входу в будівлі.
авпячав

Конструкція велопарковки не повинна перекривати шляхи евакуації з будівлі, не повинна
створювати перешкод на шляху пересування пішоходів, маломобільних груп населення,
велосипедистів.
Належне освітлення паркувального майданчика сприяє безпеці як велосипеда, так і самого
велосипедиста. В усіх випадках не рекомендується розташовувати велопарковку у фізично або
візуально ізольованому місці, оскільки вона може стати ціллю для злодіїв та, з огляду на вказане, не
буде використовуватися велосипедистами за призначенням.
На ділянках з великим ухилом поверхні конструкцію велопарковки слід встановлювати
перпендикулярно напряму схилу.
авпячав

Рекомендована відстань між паралельно розташованими конструкціями велопарковок – 1200
фмм (мінімальна – 1000 мм).
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Приклад розташування велопарковки під кутом 90° до огорож, стін будинків представлений на
малюнках 1 та 2. Рекомендована відстань від осі конструкції велопарковки до проїжджої або
пішохідної зони – 2000 мм, цю відстань можна зменшувати до 1500 мм у випадку відгородження
велостоянки від транспортної мережі бордюром.
Приклад розташування велопарковки під кутом 90° до огорож та стін будинків, коли між
велостоянкою та стіною залишається пішохідний прохід, представлений на малюнку 2.
Рекомендована відстань від осі конструкції велопарковки до проїжджої зони – 2000 мм, цю відстань
можна зменшувати до 1500 мм у випадку відгородження велостоянки від транспортної мережі
бордюром. Рекомендована відстань від осі велопарковки до стіни – 3700 мм (мінімальна – 2500 мм).
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Ìàë. 1. Âåëîïàðêîâêè, ùî ðîçòàøîâóþòü ï³ä êóòîì 90°
äî îãîðîæ, ñò³í áóäèíê³â òà ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè.

Ìàë. 2. Âåëîïàðêîâêè, ùî ðîçòàøîâóþòüñÿ ï³ä êóòîì
ïàààïï90° äî ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê
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Приклад розташування велопарковки під кутом 45° до огорож, стін будинків представлений на
малюнку 3. Рекомендована відстань від осі конструкції велопарковки до проїжджої або пішохідної
зони – 1750 мм, цю відстань можна зменшувати до 1250 мм у випадку відгородження велостоянки від
транспортної мережі бордюром.
Îãîðîæà àáî ñò³íà áóäèíêó
Îãîðîæà àáî ñò³íà áóäèíêó

.
í. ì
ì³ êî
00 ðå
0
1 00
12

Îãîðîæà àáî áóä³âëÿ

900 ì³í.

1250 ì³í.
1750 ðåêîì*

1250 ì³í.
1750 ðåêîì*

2250 ì³í.

750
ì³í.

Ï³øîõ³äíà çîíà

Áîðäþð
Ïðî¿æäæà ÷àñòèíà

Ìàë. 3. Âåëîïàðêîâêè, ùî ðîçòàøîâóþòüñÿ ï³ä êóòîì 45° äî
îãîðîæ, ìåæ áóäèíê³â òà ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè

Ìàë. 4. Âåëîïàðêîâêè, ùî ðîçòàøîâóþòüñÿ ï³ä êóòîì 45°
äî ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê òà áîðäþð³â

Приклад розташування велопарковки під кутом 45° до огорож та стін будинків, коли між
велостоянкою та стіною залишається пішохідний прохід, представлений на малюнку 4.
Рекомендована відстань від осі конструкції велопарковки до проїжджої зони – 1750 мм, цю відстань
можна зменшувати до 1250 мм у випадку відгородження велостоянки від транспортної мережі
бордюром.
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Мінімальна відстань від осі велопарковки до стіни – 2250 мм (при розміщені на цій ділянці
пішохідної доріжки) та 900 мм (при відсутності пішохідного проходу).
При влаштуванні велопарковок вздовж огорож або стін будинків відстань від осі велопарковки до
стіни становить 300 мм (при односторонньому розташуванні велосипедів) та 900 мм (при
двосторонньому розташуванні велосипедів).
Відстань між конструкціями велопарковок повинна становити 2500 мм, при двосторонньому
розташуванні велосипедів, і може бути зменшена до 2000 мм – при односторонньому розташуванні.
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Ìàë. 5. Âåëîïàðêîâêè, ùî ðîçòàøîâóþòüñÿ ïàðàëåëüíî
äî ñò³í àáî îãîðîæ³.

Також при односторонньому розташуванні велосипедів дозволяється виконувати велопарковки
у вигляді вмурованих в стіну поперечин або кілець. Приклад розташування велостоянки біля стіни
представлений на малюнку 5.
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При влаштуванні велостоянки, розрахованої на зберігання великої кількості велосипедів,
необхідно передбачати розриви для проходу пішоходів та під’їзду велосипедистів. Приклад
організації проходів представлений на малюнку 6.
Рекомендована відстань для проходу між паралельно розташованими велопарковками – 3300
мм (мінімальна 2800 мм). Рекомендована відстань між поздовжніми осями велопарковок без проходу
пішоходів – 2500 мм (мінімальна 2000 мм). Рекомендована відстань між поздовжніми осями
велопарковок з проходом пішоходів та проїздом велосипедистів – 3500 мм (мінімальна 3000 мм).

с

2
33 800
ì
00
ðå ³í.
êî
ì.

с

с

1
12 000
ì
00
ðå ³í.
êî
ì.

с

.
ì³í ì.
0
î
0
30 ðåê
0
0
35

с
³í. .
0 ì êîì
0
20 ðå
00
25

Ìàë. 6. Øèðèíà ïðîõîä³â ì³æ ðÿäàìè âåëîïàðêîâîê

57

Ïðèêëàäè àâòîðñüêîãî âèð³øåííÿ âåëîïàðêîâêè

58

Паркувальні майданчики тривалого зберігання велосипедів
Такими велопарковками доцільно облаштовувати адміністративні споруди, чи промислові
території з великою кількість працівників (студентів, учнів, відвідувачів), які можуть використовувати
велосипед для щоденного пересування від додому до робочого місця (навчання). Крім обладнання
засобами безпеки, такі велопарковки доцільно робити захищеними від несприятливих погодних умов.
До категорії установ міста, біля яких доцільно створювати довготривалі місця для паркування,
належать:
державні установи, об’єкти органів місцевого самоврядування, комунальні підприємства;
торгові центри, бізнес-центри та великі офісні будівлі;
навчальні заклади;
заклади охорони здоров’я;
об'єкти транспортної інфраструктури (вокзали, автостанції тощо);
промислові підприємства.
Планування велопаркувального майданчика має передбачати, окрім паркувальних зборок,
достатні проходи між рядами припаркованих велосипедів.
Передбачаючи максимальну довжину велосипеда в 180 см, треба залишити між їх рядами
прохід шириною не менш як 120 см. Цього достатньо для руху однієї людини, що веде велосипед.
В разі, якщо багато користувачів одночасно паркують або забирають назад свої велосипеди,
може виникнути потреба в розширенні проходу до 180-200 см. Така ситуація типова, наприклад, для
парковок в навчальних закладах.
Великі парковки зі значним обігом велосипедів повинні мати більше ніж один вхід. Це допоможе
спростити рух велосипедистів та пішоходів.
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Паркувальні майданчики, наскільки це можливо, мають бути захищені від опадів.
Найпростіше рішення в цьому плані – розмістити парковку біля стін будівлі і звести над нею навіс.
Він дозволяє утримувати велосипед, особливо сідло, в сухості. Найкращий захист забезпечує навіс
над парковкою, якщо його висота по кромці перебуває в межах 210-250 см.
При плануванні велопарковки необхідно передбачити достатньо місця для того, аби, не
створюючи перешкоди іншим учасникам руху, велосипедисти могли спішитися, розвантажити свої
велосипеди, а від'їжджаючи – завантажити багаж та почати рух.

Ïðèêëàäè ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â òðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ âåëîñèïåä³â
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Бокси постійного зберігання велосипедів.
Можна виділити три головні типи, кожен з яких має власні особливості використання:
Індивідуальні велосипедні бокси (шафи) використовуються в ситуаціях, що потребують
індивідуального захисту від крадіжки і вандалізму, але де попит надто малий для створення
охоронюваних зручностей. Наявність індивідуальних велосипедних боксів робить доступним цей вид
транспорту для мешканців багатоквартирних забудов, які за браком місця чи додаткових споруд
(гаражів, підвалів) не мають можливості тримати велосипед.
піпфап

Колективний велосипедний бокс може вміщувати певну кількість велосипедів. Кожен користувач
має ключ.
Найважливішою перевагою колективного боксу є те, що він займає суттєво менше простору для
зберігання тої самої кількості велосипедів, ніж індивідуальні бокси. Специфічним різновидом його є
велосипедний гараж, що використовується в житлових районах .
Охоронюване сховище є доцільним в пунктах призначення з великою кількістю велосипедистів,
високою часткою довготривалих стоянок і високим ризиком крадіжки. Залізничні станції є типовими
прикладами.
Перехоплюючий паркінг – охоронювана велосипедна стоянка великої місткості (від 25 місць) для
довготривалого зберігання велосипедів, розташована біля ключових транспортних (пересадочних)
вузлів та що включає в себе спектр додаткових послуг для велосипедистів.
Високий рівень безпеки є важливішим, ніж близькість і швидкість. Велосипедисти можуть
залишати велосипеди на кілька годин, на цілий день чи ніч. Вони можуть використовувати велосипед,
щоб доїхати до і від громадського транспорту, можливо для щоденних поїздок. Або просто потрібне
безпечне місце для велосипеда біля будинку або роботи. Оскільки велосипедисти не в змозі
перевіряти свої велосипеди протягом тривалого часу, вони потребують високого рівня безпеки та
захисту: крита територія або місце в будівлі, бажано таке, що закривається та знаходиться під
наглядом або контролем.
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Ïðèêëàäè велосипедних боксів постійного зберігання велосипедів.
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Ïðèêëàäè велосипедних боксів постійного зберігання велосипедів.
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Об'єкти, при яких доцільне облаштування велопарковок
Об'єкти транспортної інфраструктури:
Залізничні станції, вокзали;
Станції міжміських та приміських автобусів;
Місця роботи:
Офіси, бізнес-центри;
Промислові підприємства та склади, тощо.
Заклади освіти:
Загальноосвітні школи;
Професійні закладі освіти;
Курси підвищення кваліфікації;
Вищі заклади освіти.

Житло:
Багатоквартирні житлові будинки;
Гуртожитки;
Мотелі і кемпінги;
Котеджні селища з обмеженим доступом.
Урядові заклади:
Будівлі муніципальних органів;
Офіси служб соціального захисту, зайнятості;
Поліцейські відділки;
Суди.

Громадські заклади:
Поштові відділення;
Бібліотеки;
Підприємства торгівлі та обслуговування громадян:
Музеї;
Магазини;
Плавальні басейни;
Ринки;
Розважальні та спортивні центри;
ТРЦ;
Парки та сквери;
Майстерні, ательє та ін.;
Місця громадських зборів;
Заклади громадського харчування;
Лікарні , заклади охорони здоров’я;
Спортивні клуби;
Оздоровчі центри (поліклініки);
Театри і кінотеатри;
Культові заклади;
Концертні зали;
Туристичні центри та місця, популярні серед туристів. Цвинтарі.
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Рекомендації щодо паркування велосипеда.

U- замок та
кабель-замок

Цепок та
кабель-замок

Тільки
кабель-замок

U- замок

1

Тільки U- замок

Тільки
за переднє колесо

2

3
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Äîäàòêîâ³ çðó÷íîñò³
äëÿ âåëîñèïåäèñò³â

Додаткові зручності для велосипедистів.
(Супутні елементи велоінфраструктури)
До супутніх елементів велоінфраструктури, що створюють додаткові зручності велосипедистам
можна віднести: підставки, рампи, ремонтні стійки, система велопрокату, додаткові велосипедні
вказівники, засоби перевезення велосипедів на громадському транспорті та інше.
Âåëîáîðäþð

69

Åñêàëàòîð âçäîâæ âåëîñèïåäíî¿ äîð³æêè

Ðàìïà äëÿ âåëîñèïåä³â íà ñõ³äöÿõ

70

Áîðäþð âçäîâæ âåëîñèïåäíî¿ äîð³æêè

Ïàðêîâêà äëÿ âåëî âàíòàæ³âîê
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Ðåìîíòí³ (ñåðâ³ñí³) âåëîñò³éêè
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Âåëîïðîêàò

73

Ðåìîíòí³ (ñåðâ³ñí³) âåëîñò³éêè

74

Ãðîìàäñüêèé êîìïðåñîð äëÿ íàêà÷óâàííÿ êîë³ñ âåëîñèïåä³â

75

Ñâ³òëîôîðè äëÿ âåëîñèïåäèñò³â

76

Ñì³òíèê äëÿ âåëîñèïåäèñò³â

77

Ñì³òíèê äëÿ âåëîñèïåäèñò³â

78

Ì³ñöÿ äëÿ âåëîñèïåä³â â/íà ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³

79

Ì³ñöÿ äëÿ âåëîñèïåä³â â/íà ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³

80

Ì³ñöÿ äëÿ ïåðåïî÷èíêó âåëîñèïåäèñò³â

81

Парк «Сосновий бір»

Ïðèêëàä ðîçòàøóâàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ñòåíäó ç êàðòîþ âçäîâæ âåëîäîð³æêè

82

Вітаємо на

Соснівському
вело маршруті

4
5

3
2
6

1
7

Ïðèêëàä ðîçòàøóâàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ñòåíäó âçäîâæ âåëîäîð³æêè òàêèì ÷èíîì,
ùîá öå íå çàâàæàëî ³íøèì ó÷àñíèêàì òðàíñïîðòíîãî ïîòîêó

83

Вітаємо на

Соснівському
вело маршруті

4
5

3
2
6

1
7

Ïðèêëàä ðîçòàøóâàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî àáî ³íôðàñòðóêòóðíîãî ñòåíó á³ëÿ ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó
âçäîâæ âåëîäîð³æêè

84

ÄËß ÍÎÒÀÒÎÊ

2.5
1.25
2.23

ВІДДІЛ РЕКЛАМИ ТА ДИЗАЙНУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
ДЕПАРТАМЕНТА АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36
тел.: (0472) 32-57-16
www.rada.cherkasy.ua

â³ää³ë ðåêëàìè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà

1.8

