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ПРОЕКТ ЗЕЛЕНІ МІСТА

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 

Пілотні міста
Підвищення ефективності 
міського транспорту 
(зниження викидів CO

2 
)

2016 – 2021 рр.



Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

Проект
Зелені міста

Зниження 
викидів СО2 від 
автотранспорту

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку
2018 р.

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 





Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

•Заходи
   загальна протяжність велодоріжок                 25.5 
км
   встановлено велогаражів                                    10 
шт.
    встановлено веломаячків                         
5  шт.

•Результати: 
   Підвищення привабливості їзди велосипедом, 
збільшення кількості користувачів велосипедів.

Розширення велосипедної мережі Новополоцька

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку
Розширення велосипедної мережі Новополоцька

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку
Розширення велосипедної мережі Полоцька

•Заходи
   загальна протяжність велодоріжок                 15  
км
   встановлено велогаражів                                    3  
шт.
    встановлено велопарковок                                29  
шт
   зсонячними панелями
    встановлено веломаячків                         
5  шт.

•Результати: 
   Підвищення привабливості їзди велосипедом, 
збільшення кількості користувачів велосипедів.

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку
Розширення велосипедної мережі Полоцька

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку
Розширення велосипедної мережі Полоцька

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку
Велогаражі

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку
Велопарковки

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Закуплено обладнання для соціальної безкоштовної веломайстерні

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Веломаячки

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 





Організація виділених смуг для руху громадського транспорту

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Облаштування нових зупинок

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Облаштування автобусних подушок / подушок швидкості

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Будівництво нових світлофорних об'єктів

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Синхронізація/координація роботи світлофорних об'єктів

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 





Облаштування кільцевих перетинів

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Облаштування кільцевих перетинів

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Облаштування острівців безпеки

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Облаштування пандусів для забезпечення безбар'єрного середовища

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Впровадження  зон з обмеженням швидкості 30 км/год

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Завуження ширини проїжджої частини для зниження швидкості руху

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Зміна вибору способу пересування  при переміщенні через COVID-19

у 56% респондентів
вибір способу пересування 
не змінився

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 



Оцінка досягнутих результатів (Полоцьк)

Компонент 2
Пілотні ініціативи щодо стійкого міського транспорту в Новополоцьку 

та Полоцьку

“Білорусь: Підтримка зеленого містобудування в малих та середніх містах Білорусі” 

Динаміка зміни кількості пасажирів, перевезених 
муніципальними автобусами на міських маршрутах м. Полоцька

Динаміка зміни середньої експлуатаційної швидкості на міських 
автобусних маршрутах м. Полоцька



Компонент 2
Пилотные инициативы по устойчивому городскому транспорту в 

Новополоцке и Полоцке

“Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларусь” 

Оцінка досягнутих результатів (Новополоцьк)

Динаміка зміни кількості пасажирів, перевезених 
муніципальними автобусами на міських маршрутах м. 
Новополоцька

Динаміка зміни середньої швидкості сполучення  на міських 
автобусних маршрутах м. Новополоцька




