
SUMCITYNET: 
міста за покращення 

доступності і кліматично-
сталу міську мобільність

Funded by 
the European Union



Агентство сприяння сталому розвитку 
Карпатського регіону «ФОРЗА» 

Жешувська агенція регіонального 
розвитку

Пішоходів

Маломобільних груп населення

з 1 травня 2020 року 
до 30 квітня 2022 року

У ЧОМУ СУТЬ ПРОЄКТУ? 
Стала міська мобільність – відносно 
нове для України поняття. ЇЇ метою є 
створення рівних  умов для комфортного 
переміщення людей будь-якого соціального 
статусу та фізичних можливостей в межах 
міста. Важливим критерієм є розумне 
використання міського простору. 

Отже, наш проєкт про сталу мобільність і 
про те, як можна оптимізувати міста так, 

ХТО Є ПАРТНЕРАМИ 
ПРОЄКТУ?

ДЛЯ КОГО ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ 
ЦЕЙ ПРОЄКТ?

Білоруський союз 
транспортників

Управління міжнародного 
співробітництва та інновацій 
Ужгородської міської ради

Міськвиконком міста Пінськ

Велосипедистів, користувачів ЛПТ

Представників органів влади та 
місцевого самоврядування 

Власників приватних автомобілів, 
водіїв громадського транспорту, 
мотоциклістів

ЯКА  ТРИВАЛІСТЬ 
ПРОЄКТУ?

Проєкт триває 
24 місяці

щоб переміщення жителів було 
ефективним з точки зору часу, комфорту, 
вартості, а також сприяли здоров’ю та 
спричиняли якнайменший негативний 
вплив на довкілля.

Проект SUMCITYNET має на меті 
поліпшити доступність міських просторів  
та  запропонувати рішення для сталої 
і ефективної міської мобільності і 
транспорту в межах обраних регіонів 
Польщі, Білорусі та України.



Аналіз поточної ситуації та прогалин 
у сфері міської мобільності у містах 
Ужгород та Пінськ

Розробка 2-х  Планів сталої міської 
мобільності у містах-партнерах  Ужгород 
та Пінськ 

Розбудова потенціалу співробітників 
місцевих органів влади та місцевого 
самоврядування у питанні сталої 
мобільності

Краще транскордонне 
співробітництво у сфері кліматично-
сталої міської мобільності

Посилена спроможність 
представників місцевої влади у 
плануванні та запровадженні сталої 
міської мобільності 

Покращена інфраструктурна 
доступність в містах Ужгород та Пінськ

Співфінансування Європейського 
Союзу –  466465,10 €

ЩО БУДЕ ЗРОБЛЕНО В ХОДІ 
ПРОЄКТУ?

ЩО ОЧІКУЄТЬСЯ ВІД 
ПРОЄКТУ?

Покращення конструктивної та 
інформаційної доступності у містах  
Ужгород та Пінськ 

Поліпшення транспортних та 
мобільних послуг і запровадження 
інноваційних транспортних рішень 

Створення відкритої партнерської 
мережі SUMCITYNET

Кампанія з підвищення 
обізнаності про кліматично-сталу 
міську мобільність (Поділись 
дорогою, Європейський тиждень 
мобільності тощо)  

Підвищення інтересу міст до 
планування та впровадження 
сталої міської мобільності

Зміна транспортних звичок 
містян завдяки кращому 
розумінню сталої мобільності

Збільшення частоти 
застосування сталих практик 
у сфері міської мобільності, 
а отже, покращення 
навколишнього середовища та 
якості життя

ЯКИЙ БЮДЖЕТУ 
ПРОЄКТУ?

Загальний бюджет 
проєкту складає 
518294,56 €



Управління міжнародного співробітництва 
та інновацій Ужгородської міської ради 
пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000, Україна
Вікторія Тарахонич, uzhgorod.inter@ukr.net
тел.: +380312616175

Міськвиконком міста Пінськ
вул. Дняпровскай Флатилії, 21, м. Пінськ, 
225710, Білорусь
Вікторія Радчук, viktoria.rad4uk@gmail.com
тел.: +375339020019

Більше інформації про проєкт SUMCITYNET 
на офіційній веб-сторінці ГО «ФОРЗА» 
http://www.forza.org.ua 

Цей документ підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Програми Транскордонного 
Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Зміст цього документа є виключною відповідальністю 
Агентства сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» і ні за яких обставин не може розглядатися 
як такий, що відображає позицію Європейського Союзу, Керівного Органу або Спільного технічного секретаріату 

Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Агентство сприяння сталому розвитку 
Карпатського регіону «ФОРЗА» 
вул. Швабська, 51 а, м. Ужгород, 88018, Україна
Леся Лойко, admin@forza.org.ua 
тел.: +380312671450

Жешувська агенція регіонального розвитку 
вул. Шопена, 51, м. Жешув, 35959, Польща
Марек Дуда, mduda@rarr.rzeszow.pl
тел.: +48178676215

Білоруський союз транспортників
вул. Сярова, 4, м. Мінськ, 220024, Білорусь
Надзєя Шестакова, nadzzeya1986@gmail.com 
тел.: +375297046840
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ЯК З НАМИ ЗВ’ЯЗАТИСЯ?
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