
III міжнародна конференція з розвитку велосипедного транспорту

4-5 червня 2011 | Будинок Спілки архітекторів, 3й поверх 
 вул. Б. Грінченка, 7 | метро Хрещатик або Майдан Незалежності

Програма

Субота, 4 червня: “Використання міжнародного досвіду в країнах Східної Європи”

09:00 — 10:00 Реєстрація

10:00 — 10:30 Відкриття конференції, привітання від організаторів та спеціальних гостей

10:30 — 11:30 Пленарна сесія 1 | Якість життя у місті та сталий розвиток

Якість життя в місті та сталий розвиток, Бернард Енсінк, генеральний секретар Європейської  
федерації велосипедистів (Брюсель, Бельгія)

Концепція сталої транспортної системи міста, Армін Вагнер, керівник проекту “Кліматично 
сприятлива концепція сталої мобільності” (Львів, Україна)

11:30 — 12:00 Перерва на каву

12:00 — 13:30 Паралельні секції (Увага! Секція Б проходить в приміщенні Архклубу)

Секція А | Досвід Центральної Європи в розбудові велоінфраструктури: приклади Праги та 
Гданьска (3й поверх) 

Томаш Цах, експерт з урбаністичного транспорту (Прага, Чеська республіка)

Пьотр Куропатвінскі, провідний спеціаліст з просування велосипедного транспорту, Померанське 
товариство “Спільна Європа” (Гданськ, Польща)

Секція Б | Досвід розвитку велоінфраструктури середніх та малих містах України: приклади Черкас 
та Долини (підвал, приміщення Архклубу)

Сергій Одарич, мер міста Черкаси

Володимир Гаразд, мер міста Долина, Івано-Франківська область

13:30 — 15:00 Обідня перерва

15:00 — 17:00 Пленарна сесія 2 | Стратегії міст-початківців

Стратегії міст-початківців на шляху розвитку велоінфраструктури, Бернард Енсінк, генеральний 
секретар Європейської федерації велосипедистів (Брюсель, Бельгія)

Презентація проектів розвитку велоінфраструктури в Києві та Львові
Віктор Загреба, член Ради Асоціації велосипедистів Києва (Київ, Україна)
Представник/-ця Львівської міської адміністрації (Львів, Україна)

17:00 — 17:30 Перерва на каву

17:30 — 19:00 Пленарна сесія 3
Переваги велотранспорту для суспільства: здоров'я мешканців та безпека на дорогах, Бернард 
Енсінк, генеральний секретар Європейської федерації велосипедистів (Брюсель, Бельгія)

20:00 – 22:00 Неформальне спілкування
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Неділя, 5 червня: “Громадські активісти і співпраця з органами місцевої влади”

10:00 — 10:10 Відкриття другого дня

10:10 — 11:30 Пленарна сесія 4 | Економічні та соціальні аспекти велосипеда як міського транспорту

Економічні переваги для міст від інвестицій в велосипедний рух, Пьотр Куропатвінскі, провідний 
спеціаліст з просування велосипедного транспорту, Померанське товариство “Спільна Європа” 
(Гданськ, Польща)

Як велосипедна інфраструктура робить місто кращим для всіх, Віктор Загреба, член Ради Асоціації  
велосипедистів Києва (Київ, Україна)

11:30 — 12:00 Перерва на каву

12:00 — 13:30 Круглі столи (паралельно)
1. Створення всеукраїнської ресурсної мережі щодо розвитку велотранспорту
2. Проектування велосипедної інфраструктури: проблеми та можливості в Україні
3. Співпраця велоактивістів та приватного сектору: методи заохочення
4. Розвиток інтермодальності: пристосування залізниці для перевезення велосипедистів

13:30 — 15:00 Обідня перерва

15:00 — 16:30 Навчальний семінар для активістів
1. Лобіювання через громадський рух, Віктор Загреба
2. Взаємодія з органами місцевого самоврядування, Юрій Моклиця
3. Організація роботи зі ЗМІ та проведення громадських акцій, Іра Бондаренко

16:30 — 17:00 Закриття конференції, прийняття резолюції

Для участі в “Велофорумі” обов'язкова реєстрація на сайті www.veloforum.org  не пізніше 01 червня 
2011 року.  Зверність увагу, що участь у конференції передбачає реєстраційний збір в сумі 150 грн., 
який буде витрачений на організацію перерв на каву. Від сплати реєстраційного збору звільняються 
представники  органів  місцевого  самоврядування  і  державних  установ,  а  також  доповідачі  та 
волонтери  конференції.  Після  заповнення  Вами  реєстраційної  форми  оргкомітет  надішле  вам 
електронного листа з деталями щодо сплати реєстраційного збору, і після його сплати підтвердить 
вашу реєстрацію окремим листом. 

Організатор   “  Велофоруму-2011”:  
Асоціація велосипедистів Києва | http://avk.org.ua/ 

Фінансова підтримка:
Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні | http://boell.org.ua/ 
Чеський центр в Києві | http://kiev.czechcentres.cz/ 

Партнери:
Європейська федерація велосипедистів | http://www.ecf.com/ 
Проект “Кліматично сприятлива концепція сталої мобільності” Німецького товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ) | http://www.sutp.org/suteca 
Національний екологічний центр України | http://www.necu.org.ua/ 

Контакти:
Ксенія Семенова | (67) 253 18 43 | ksenia.semenova@avk.org.ua

Віктор Загреба | (67) 442 14 94 | viktor@zagreba.com
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