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"Місто є більш цивілізованим не тоді, коли у ньому існують швидкісні
дороги, а коли дитина на триколісному велосипеді може пересуватися
всюди легко та безпечно." ( Енріке Пеньялоса)
Ефективна транспортна система є одним з факторів, які роблять міста
конкурентоспроможними. Вона забезпечує доступ до робочих місць, освіти та
охорони здоров'я. Тим не менш, у багатьох містах люди страждають від проблем
зі здоров'ям, викликаних забрудненням повітря і шумом. Транспортні затори
витрачають час людей, це призводить до значних фінансових втрат для
економіки. Міські транспортні системи, що базуються на автомобілях, які
працюють на викопних видах палива, споживають величезну кількість енергії, і
вносять значний вклад у збільшення кількості парникових газів. У дорожньотранспортних пригодах гинуть та травмуються насамперед уразливі груп, такі як
пішоходи та велосипедисти. І останнє, але не менш важливе: міське населення з
низьким рівнем доходів не отримує доступ до безпечних і ефективних
транспортних послуг, адже вони не можуть дозволити собі автомобіль, і повинні
покладатися на неадекватні послуги громадського транспорту й погані умови для
пішоходів і велосипедистів.
Наш підхід до міської мобільності може бути описаний у кількох коротких словах:
Переміщення людей, а не автомобілів! Мета полягає в тому щоб сприяти тим
видам транспорту, які є екологічними, соціально та економічно стійкими:
громадського транспорту, пішохідного та велосипедного руху. Тому ми
підтримуємо країни-партнери та міста у створенні раціональної політики для
стійкої міської мобільності, а також у здійсненні конкретних заходів, таких як
схеми розвитку швидкісних автобусних перевезень, велотранспорту або
управління попитом на транспортні послуги.
Доповнюючи місцеві проекти в країнах-партнерах, проект зі сталого міського
транспорту (SUTP), створений Німецьким товариством міжнародного
співробітництва за дорученням Федерального міністерства економічного
співробітництва і розвитку, у серії публікацій під назвою «Сталий розвиток
міського транспорту: Посібник для розробників проектів міст, що розвиваються»
зібрав рішення та кращі приклади в галузі сталого міського транспорту.

Команда, яка працює у сфері міської мобільності у Німецькому товаристві міжнародного
співробітництва, розробила постер, який у форматі інфографіки узагальнює 10 принципів
сталої міської мобільності. Ці принципи базуються на підході до розвитку транспортних
систем за схемою "уникати поїздок - змінювати вид транспорту - покращувати умови для
пересування". Ми раді представити вам цю інфографіку також і українською! Українську
версію було підготовлено за підтримки Асоціації велосипедистів Києва (www.avk.org.ua)

Дивіться тут (UA):
http://sutp.org/files/contents/documents/resources/J_Others/GIZ_SUTP_Infographic-10Principles-for-Sustainable-Urban-Transport-uk.pdf
Дивіться тут (RU):
http://sutp.org/files/contents/documents/resources/J_Others/GIZ_SUTP_Infographic-10Principles-for-Sustainable-Urban-Transport_ru.pdf

Комплексний підхід до забезпечення безпеки дорожнього руху - приклад Німеччини –
Тепер доступно українською

Щодня близько 3400 людей помирають під час дорожньо-транспортних пригодах по
всьому світі. Незважаючи на порівняно низький рівень індивідуальної автомобілізації,
країни з перехідною економікою та ті, які розвиваються, найбільше страждають від
смертельних випадків під час 90% дорожньо-трансопортних пригод. Якщо нинішня
тенденція продовжуватиметься, рівень дорожньо-транспортних пригод стане третім за
рівнем ризику для здоров’я, після ВІЛ / СНІД і туберкульозу до 2030 року.
Організація Об'єднаних Націй закликала держави-члени активізувати свої зусилля по
підвищенню безпеки дорожнього руху розпочавши Декаду дій по забезпеченню безпеки
дорожнього руху на 2011-2020 роки. Дана інфографіка відображає комплексний підхід,
який Німеччина застосувала у відповідь на різке зростання смертності, що
спостерігалося з 1950 року. Поряд з багатьма іншими європейськими країнами,
Німеччині вдалося знизити рівень смертності - завдяки низці заходів, які можуть бути
відтворені в інших місцях.
Ми щиро вдячні громадській організації Vision Zero Україна за український переклад
плакату!

Дивіться тут (UA):
http://sutp.org/files/contents/images/resources/A_Sourcebook/SB5_Environment%20and%2
0Health/road-safety-bmub%20(ukr).pdf

Управління попитом на транспортні послуги
У посібнику «Управління попитом на транспортні послуги
(УПТ)» зібрана інформація про підвищення ефективності
транспортної системи шляхом відмови від надмірного
використання приватного автотранспорту та сприяння
більш ефективним, корисним для здоров’я та екологічно
чистим видам транспорту, а також шляхом інтеграції
міського транспорту в плани сталого міського розвитку.
Посібник містить 136 сторінок з ілюстраціями.

Зміст
1. Проблеми розвитку транспортної сфери у країнах, що розвиваються
1.1 Результати розвитку автомобіле-орієнтованого руху
1.2 «Перестрибування» із УПТ
2. Розробка комплексної стратегії УПТ
2.1 Визначення УПТ
2.2 Принципи ефективної цінової політики
2.3 Фактори, які визначають попит перевезень
2.4 Вплив на транспорт
2.5 Типи заходів УПТ
2.6. Розробка комплексної стратегії УПТ
3. Розширення альтернативної мобільності («Перевага»)
3.1 Покращення умов для пішохідного і велосипедного руху
3.2 Покращення якості громадського транспорту
3.3 Спільне користування автомобілем
4. Економічні заходи («Наступ»)
4.1 Контроль за зростанням рівня володіння автомобілем
4.2 Зниження рівня користування автомобілем
4.3 Допоміжні заходи
5.
Політика раціональної забудови і використання землі («НАСТУП» і «ПЕРЕВАГА»)
5.1 Планування інтегрованої забудови землі
5.2 Пріоритизація та дизайн доріг

http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/H_TrainingMaterial/GIZ_SUTP_TM_Transportation-Demand-Management_UA.pdf
(EN-Version: Transport Demand Management)

Інтелектуальні транспортні системи
Технології відіграють важливу роль у підвищенні
транспортної безпеки, оскільки вони забезпечують
комфортне пересування, знижують рівень стресу під
час водіння, підвищують ефективність всієї
транспортної системи. Ці технології відомі під назвою
"Інтелектуальні транспортні системи (ІТС)".
Трапляється, що керівники перебувають у ситуації,
коли вони належним чином не поінформовані про
правильність технологічних рішень. Саме для них
пропонуються можливості вибору технологій для міст,
які містяться у посібнику "Інтелектуальні транспортні
системи (ІТС)". Посібник інформує читачів також про
різноманітні доступні параметри ІТС, їхні функції та
переваги. Посібник містить 39 сторінок з ілюстраціями.
Зміст
1. Вступ
2. Опис технологій та застосування технологій ІТС
2.1
Що таке ІТС?
2.2
Опис послуг для користувачів ІТС
2.3
Пріоритетні послуги для користувачів ІТС
2.4
Нові технології ІТС
2.5
Яким чином ІТС відрізняються від традиційної транспортної
інфраструктури
3. Яким чином ІТС можуть допомогти містам
3.1
Спільні риси транспортного руху у містах
3.2
ITС можуть допомогти досягнути бажаних результатів
4. Ситуація з використанням ІТС у містах
4.1
Стан на сьогоднішній день
4.2
Відповідність ІТС та розмірів міста
5. Планування та реалізація
5.1
Планування ІТС
5.2
Витрати і вигоди ІТС
5.3
Управління проектами і застосування
5.4
Операційна діяльність та управління
5.5
Фінансування ІТС
6. Проблеми
6.1
Важливість усвідомлення та ключове значення розуміння
6.2
Важливість раціональної транспортної політики та інституційної
основи
6.3
Важливість інтеграція
6.4
Бюджет і забезпечення
7. Стратегії вирішення проблем
8. Список літератури
9. Ресурси

http://sutp.org/files/contents/documents/resources/A_Sourcebook/SB4_Vehicles-andFuels/GIZ_SUTP_SB4e_Intelligent-Transport-Systems_UA.pdf
(EN-Version: Intelligent Transport Systems)

Транспорт і зміна клімату
У посібнику «Транспорт і зміна клімату» підсумовуються
проблеми на шляху до зменшення шкідливого впливу на
клімат у транспортній сфері. Тут також описані головні
інструменти для їх подолання. У посібнику міститься
загальний огляд можливостей політики розвитку сталого
транспорту та в загальних рисах окреслюється потенціал
для зменшення викидів СО2. Посібник опирається на
існуючий «Збірник матеріалів GІZ по сталому розвитку
громадського транспорту», пропонуючи таким чином
загальний огляд цієї теми у світі. Для полегшення
доступу до більш детальної інформації у посібнику
містяться посилання на інші посібники зі Збірника.
Посібник містить 51 сторінку з ілюстраціями.
Зміст
1. Зміна клімату: виклики для транспортної галузі
1.1 Викиди, зумовлені діяльністю людини, як чинник зміни нашого клімату
1.2 Вплив транспорту на масштаби викидів, зумовлені діяльністю людини
1.3 Можливості зменшення викидів, пов’язаних із транспортною галуззю
2. Вирішення проблеми: засоби сталого розвитку транспортної системи
2.1 Огляд засобів сталого розвитку транспортної системи
2.2 Стратегії для зменшення об’ємів викидів парникових газів та можливий вплив
2.3 Чинники, які впливають на успіх впровадження засобів сталого розвитку
транспортної системи

http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/A_Sourcebook/SB5_Environment
%20and%20Health/GIZ_SUTP_SB5e_Transport-and-Climate-Change_UA.pdf
(EN-Version: Transport and Climate Change)
ЛЬВIВ – велосипедна столиця України

The City of Lviv is defending her reputation as the cycling
capital of Ukraine. In little more than three years, about 35
km (as of 2014, now more than 80km) of cycling tracks and
lanes have been realized, further projects are in the pipeline
and ready for implementation.

http://www.sutp.org/files/contents/sutp-archive/documents/lviv_cycling_capital_ukraine.pdf
(EN-Version: Lviv: The Cycling Capital of Ukraine)

Розробка транспортної політики з врахуванням
велосипедного руху: посібник
Посібник «Розробка транспортної політики з
врахуванням велосипедного руху» створений
спільно проектом GІZ SUTP та громадською
організацією Interface for Cycling Expertise (I-CЕ). У
цьому посібнику зібрана детальна інформація про
те, як розробити міську стратегію cталого розвитку
та спроектувати об’єкти таким чином, щоб вони
були зручними для їзди на велосипедах. Посібник
може допомогти проектантам, інженерам,
керівникам місцевих органів влади та юристам
сприяти збагаченню ідей щодо майбутньої системи
дорожнього руху та транспортної системи за місцем
проживання і праці. Посібник написаний 12
експертами з різних галузей міського розвитку із
врахуванням велосипедного транспорту. Посібник
містить 326 сторінок з ілюстраціями.
Зміст
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вступ: вчитися на успіхах та поразках інших
Від міста машин до міста людей
Ідеї, що формують вигляд міста, і як вигляд міста формує нас
Приступаючи до організації: управління і реалізація процесу формування
стратегій
П’ять основних вимог до інфраструктури з велосипедним транспортом
Визначення велосипедних мереж задля кращого міста
Проект: роблячи ставки на регіональні умови
Проектування велосипедного руху покращує житлові райони та бізнес-центри
– для потреб кожного
Проектування велосипедного руху вздовж головних доріг та автомагістралей
Паркування велосипедів: запоруки успіху
Створення мультимодальної транспортної системи: інтеграція велосипедного
та громадського транспорту
Правова база, сприятлива для велосипедного руху у сталих містах
Соціальний маркетинг та участь громадян: хороші стосунки сприяють кращій
велосипедній інфраструктурі
Освіта, формування обізнаності та адвокація
Вивчення потреб і можливостей велосипедного транспорту

Словник
Основні джерела, використані при укладенні словника
Біографії співавторів

http://velotransport.info/?p=396
(EN-Version: Cycling-inclusive policy development)

Російськомовне видання:
Транспортные объединения. Поощрение
сотрудничества и интеграции ради создания более
привлекательного и эфективного общественного
транспорта
Пособие «Транспортные объединения. Поощрение
сотрудничества и интеграции ради создания более
привлекательного и эфективного общественного
транспорта» подитоживает развитие немецкой системы
объединений общественного транспорта, известных под
название Verkehrsverbund (Феркéрсфербýнд, с
немецкого: транспортные объединение), которые
рассматриваются как первая самая успешная форма
интегрированого транспорта в мире. В пособии собрана
информация о разных аспектах, начиная от
организационных вопросов, заканчивая передовыми
практиками комбинированной оплаты за проезд. В
пособие таже рассматриваются объединения в
Швейцарии, соседствующей с Германией. Пособие
содержит 130 страниц с иллюстрациями.
Содержание
A. Развитие транспортных объединений Verkehrsverbunde в Германии
1. Развитие и значимость Verkehrsverbunde в Германии
2. Сорок лет существования объединений: возникновение и развитие первого в
мире транспортного объединения в Гамбурге
B. Транспортные объединения Verkehrsverbunde с точки зрения партнерства
3. Транспортные объединения Verkehrsverbunde с точки зрения пассажиров
4. Транспортные предприятия и объединения государственных органов
(Aufgabentragerverbunde): общие и противоречащие интересы 41
5. Объединения общественного транспорта с точки зрения органов власти
C. Характер и реализация традиционных функций объединений
6. Разработка и консолидация стоимости проезда в рамках объединения: баланс
между понятностью, справедливостью и прибыльностью
7. Организация и проблемы в распределении доходов от продажи билетов при
уравновешивании конкурирующих интересов
8. Комплексная информация для пассажиров по всем транспортным
предприятиям объединения и гарантированные соединения
D. Будущее транспортных объединений Verkehrsverbunde
9. Роль и значимость транспортных объединений Verkehrsverbunde в условиях
прогрессивной либерализации на рынке
10. Инновационные модели продажи билетов в транспортных объединениях
Е. Системы в соседних странах
11. Возникновение и значение тарифных объединений в Швейцарии
12. Особый статус Транспортного объединения Цюриха

http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/B_TechnicalDocuments/GIZ_SUTP_TD4_Transport-Alliances_RU.pdf
(EN-Version: Transport Alliances)

Російськомовне видання:
Городской транспорт и энергоэффективность
Пособие «Транспортные объединения. Поощрение
сотрудничества и интеграции ради создания более
привлекательного и эфективного общественного
транспорта» подитоживает развитие немецкой системы
объединений общественного транспорта, известных под
название Verkehrsverbund (Феркéрсфербýнд, с
немецкого: транспортные объединение), которые
рассматриваются как первая самая успешная форма
интегрированого транспорта в мире. В пособии собрана
информация о разных аспектах, начиная от
организационных вопросов, заканчивая передовыми
практиками комбинированной оплаты за проезд. В
пособие таже рассматриваются объединения в
Швейцарии, соседствующей с Германией. Пособие
содержит 130 страниц с иллюстрациями.
Содержание

http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/A_Sourcebook/SB5_Environment%2
0and%20Health/GIZ_SUTP_SB5h_Urban-Transport-and-Energy-Efficiency_RU.pdf
(EN-Version: Urban Transport and Energy Efficiency)

Російськомовне видання:

Содержание

Городской транспорт и здоровье
В данном модуле, описанном командой экспертов
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с
использованием самых последних данных, показаны пути
воздействия городского транспорта на здоровье
человека. Представлена информация об инструментах по
оценке воздействий, оказываемых транспортом на
здоровье, и о полезности тех или иных проектов и
программ. Помимо этого в модуле содержатся краткий
обзор направлений политики по созданию "здорового"
транспорта и пояснения того, каким образом проведение
в жизнь такой политики может одновременно оказывать
важные благоприятные воздействия в плане реализации
других принципов устойчивых транспортных систем
(например, снижения выбросов парниковых газов в
атмосферу). Читателю предлагается собранная со всего
мира информация о передовом опыте, о том, как удалось
добиться укрепления здоровья и повышения качества
жизни жителей крупных городов.

http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/A_Sourcebook/SB5_Environment%2
0and%20Health/GIZ_SUTP_SB5g_Urban-Transport-and-Health_RU.pdf
(EN-Version: Urban Transport and Health)

Російськомовне видання:
ТОР Стандарт
Tранзитно-ориентированное развитие (ТОР)
подразумевает высококачественное продуманное
планирование и проектирование различных видов
землепользования, зданий и сооружений с целью
поддержки, популяризации и приоритизации не только
использования общественного транспорта, но и самых
базовых видов передвижения, таких как пешее и
велосипедное движение.
Данный Стандарт является инструментом для оценки
соответствия и руководством для интеграции процессов
развития устойчивой транспортной системы и
проектирования и планирования землепользования. Он
предназначен для широкого круга заинтересованных в
городском развитии сторон, включая правительство,
застройщиков и инвесторов, проектировщиков и
дизайнеров, активистов в области устойчивого развития и
заинтересованных граждан.
Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ПРИНЦИПЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕТРИКИ
НАЧИСЛЕНИЕ И ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
ПРИМЕНЕНИЕСТАНДАРТА ТОР
ГЛОССАРИЙ
ЛИСТ ОЦЕНКИ
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/03/TOD_RUS.pdf
(EN-Version: TOD Standard)

Російськомовне видання:
Коренной поворот в европейском парковании: от
обустройства к ограничению паркомест
В этом пособии представлены исторические
предпосылки, ускорившие фундаментальные
изменения в парадигмах паркования, а также описаны
инструменты управления паркованием и лучшие
практики в городах, перешедших к более устойчивым
видам передвижения. В пособии представлены
исследования на примере 10 городов: Амстердам,
Антверпен, Барселона, Копенгаген, Лондон, Мюнхен,
Париж, Стокгольм, Страсбург и Цюрих. Успешные
стратегии паркования могут значительно сократить
выбросы CO2,уменьшить заторы на дорогах,
вытеснить с улиц автомобили, блокирующие движение
на дорогах, а также увеличить доходы в бюджет
города. Это благоприятно влияет на создание
позитивной и более комфортной среды для жизни в
городе. В пособии 94 страницы с иллюстрациями.
Содержание
Часть 1: Исторический контекст
Часть 2: Текущее состояние успешных стратегий управления паркованием
Экономические механизмы
Регулятивные механизмы
Предстроительное проектирование
Качество котрактных услуг и технологий
Часть 3: Конкретные примеры
Амстердам, Голландия
Антверпен, Бельгия
Барселона, Испания,
Копенгаген, Дания
Лондон, Великобритания
Мюнхен, Германия
Париж, Франция
Стокгольм, Швеция
Страсбург, Франция
Цюрих, Швейцария
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2011/01/EPUT-Parking_russ.pdf
(EN-Version: European Parking U-Turn: From Accommodation to Regulation)

Російськомовне видання:
Скоростные автобусные перевозки. Руководство по
планированию
В этом масштабном издании описан процесс планирования и
внедрения системы скоростных автобусных перевозок (САП).
Системы САП предоставляют возможность такой же пропускной
способности, как и системы метро, но при значительно меньших
капиталовложениях. Это делает систему САП оптимальным
вариантом для решения задач мобильности в развивающихся
странах, в больших городах, где часто ограничены ресурсы. Свою
жизнеспособность САП доказали уже в таких многомиллионных
городах как Богота, Брисбен и Куритиба. Это руководство по
планированию стало итогом более чем пятилетней работы по
документированию рентабельных решений для городского
общественного транспорта. Руководство полезно для органов
местного самоуправления и консультантов по
градостроительству. Общественные организации, занимающиеся
вопросами транспорта, защиты окружающей среды и устойчивого
развития тоже найдут здесь полезную информацию. Пособие
содержит более 800 страниц с иллюстрациями.
Содержание
Вступление
І
Подготовка проекта
1. Инициирование проекта
2. Технологии общественного транспорта
3. Организация проекта
4. Анализ спроса
5. Выбор транспортных коридоров.
6. Коммуникация
ІІ
Эксплуатационное планирование
7. Планирование сети и услуг
8. Пропускная способность системы и скорость
9. Перекрестки и светофорное регулирование
10. Обслуживание потребителей
ІІІ
Физическая реализация
11. Инфраструктура
12. Технология
IV
Интеграция
13. Интеграция видов транспорта
14. Интеграция УСТ и землепользования
V
Бизнес-план
15. Институционная и бизнес-структура
16. Эксплуатационные затраты и оплата проезда
17. Финансирование
18. Маркетинг
VI
Оценка и внедрение
19. Оценка
20. План внедрения

http://sutp.org/en/resources/publications-by-topic/brt-planning-guide.html
(EN-Version: BRT Planning Guide)

Індукований попит на транспортні послуги:
розвінчання міфів
Цей посібник є досить непростим для читання та розуміння.
Відповідь на запитання про індукований попит на транспортні
послуги привертає багато уваги відповідальних осіб,
планувальників та широкого загалу. «Якщо ми це збудуємо –
вони прийдуть»: Цей технічний документ має на меті ознайомити
зі змістом поняття індукованого попиту на транспорт і ввести в
головні дискусії та дебати довкола цього явища. Намагаючись
зберігати нейтральну позицію у дискусії стосовно того, чи
індукований попит – це «добре», чи «погано», цей документ
приймає за основу те, що він існує, що його можна виміряти, що
він може мати, і має екологічні та соціальні наслідки, і при
оцінюванні проектів та прийнятті стратегічних рішень його
потрібно враховувати. Автор дослідження Роберт Горем спеціаліст з питань міського транспорту, працює економістом з
транспортних питань у Світовому банку. Посібник містить 26
сторінок з ілюстраціями.
Зміст
Розділ 1. Вступ
1.1 Чому індукований попит здається таким складним поняттям?
1.2 Чому необхідно звертати увагу на індукований рух?
Розділ 2. Що таке індукований попит на транспортні послуги?
2.1 Визначення індукованого попиту на транспортні послуги
2.2 Характерні властивості індукованого попиту на транспортні послуги
2.3 Теоретичне пояснення індукованого руху
Розділ 3. Як виникає індукований рух?
3.1 Прямий індукований рух
3.2 Непрямий індукований рух
3.3 Індукований та відведений рух
Розділ 4. Підхід до індукованого попиту у транспортній політиці, циклах планування та
проектування?
4.1 Стратегічна оцінка варіантів росту міста (бачення)
4.2 Прогнозування попиту на транспортні послуги
4.3 Економічна оцінка транспортних проектів
4.4 Екологічна оцінка
4.5 Точніший розрахунок індукованого руху

http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/H_Training-Material/GIZ_SUTP_TM_TransportationDemand-Management_UA.pdf
(EN-Version: Induced travel demand)
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