
Впровадження проектів для 
підвищення безпеки руху у 

Луцьку
ВОРКШОП 4 із серії воркшопів про сталу міську мобільність 

в межах проєкту «SUMCITYNET: міста за покращення доступності 
і кліматично-сталу міську мобільність»

(25 листопада 2021)



ПРОЄКТ «Покращення безпеки 
транскордонної дорожньої 
інфраструктури Хелма і Луцька»

Партнери проєкту: Адміністрація міста Хелм, 

Виконавчий комітет Луцької міської ради
Номер проєкту: PLBU.02.01.06-0511/17-00

Період реалізації: 01.06.2019 – 28.02.2021

Загальний бюджет проєкту: 2 415 694,21 євро
Бюджет для Луцька: 772 445,53 євро



ПРОЄКТ «Покращення безпеки 
транскордонної дорожньої 
інфраструктури Хелма і Луцька»

Головна мета проєкту: підвищення конкурентоспроможності та 
покращення доступності транскордонних територій
Ключові заходи проєкту: 1. Розвиток транскордонної транспортної 
інфраструктури Хелма і Луцька
2. Створення транскордонної платформи безпеки дорожнього руху
3. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів 



1. Підвищення конкурентоспроможності та 
покращення доступності транскордонних територій

Капітальний ремонт вулиці Рівненської 
(від вул. Задворецької до вул. Купріна):

- ремонт дорожнього полотна 496 
м, 

- облаштування пішохідних та 
велосипедних доріжок
Вартість робіт – 9 423 455 грн., з 
яких 196 073 євро — кошти ЄС, 
решту профінансовано з 
міського бюджету. 



Капітальний ремонт вулиці Рівненської 
(від вул. Задворецької до вул. Купріна):



Капітальний ремонт вулиці Рівненської 
(від вул. Задворецької до вул. Купріна):



1. Підвищення конкурентоспроможності та 
покращення доступності транскордонних територій

Реконструкція мереж вуличного освітлення 

по вул. Рівненська та вул. Конякіна
Вулиця Рівненська: 

- 383 нових LED світильників
- вартість робіт - 4 115 914 грн

Вулиця Конякіна: 

- 246 нових LED світильників
- вартість робіт – 2 418 805 грн



Реконструкція мереж вуличного освітлення 

по вул. Рівненська та вул. Конякіна



Реконструкція мереж вуличного освітлення 

по вул. Рівненська та вул. Конякіна



1. Підвищення конкурентоспроможності та 
покращення доступності транскордонних територій

Капітальний ремонт світлофорних об’єктів 

в м. Луцьку

-   40 світлофорних об’єктів
- 287 транспортних світлофорів
- 193 пішохідних світлофорів
- 37 світлофорних контролерів
- 104 звукових пристроїв 

- 18 пристроїв для виклику
Загальна вартість робіт – 11 986 792 
грн,

з яких 278 860,5 євро – кошти ЄС



Капітальний ремонт світлофорних об’єктів 

в м. Луцьку



Капітальний ремонт світлофорних об’єктів 

в м. Луцьку



Капітальний ремонт світлофорних об’єктів 

в м. Луцьку



2. Створення транскордонної платформи безпеки 
дорожнього руху

Зустрічі експертів з м. Хелма та м. Луцька

Грудень 2020 року: 

- по 10 експертів з Луцька та 
Хелма взяли участь у 2-х 
онлайн-зустрічах в рамках 
транскордонної платформи 



2. Створення транскордонної платформи безпеки 
дорожнього руху

Розробка комплексної системи організації руху в Луцьку 

Виконавець робіт – Луцький 
національний технічний 
університет (кафедра будівництва 
та цивільної інженерії) 

В рамках розробки системи було 
розроблено схеми організації 
дорожнього руху на 31 вулиці та 10 
перехрестях міста Луцька.



Розробка комплексної системи організації руху в Луцьку 



3. Проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів 

1. Встановлення інформаційних таблиць
2. Публікації в місцевих друкованих медіа
3. Виготовлення та розповсюдження промоційних матеріалів
4. Висвітлення ходу реалізації проєкту на місцевих інтернет-

ресурсах



ПРОЄКТ «Використання екологічних і 
розумних технологій у системі 
громадського транспорту міста Луцька»

Партнери проєкту: Край Ліппе (ФРН), 

Виконавчий комітет Луцької міської ради
Період реалізації:  01.11.2018-31.10.2021 

Загальний бюджет проєкту:  249 700 євро

Головна мета проєкту:  Збільшення привабливості 
громадського транспорту для жителів Луцька, покращення 
якості послуг громадського транспорту для жителів Луцька 
через запозичення досвіду від німецького партнера — краю Ліппе. 



Проєкт «Використання екологічних і розумних технологій 
у системі громадського транспорту міста Луцька»

Встановлення 9 “розумних зупинок” для громадського 
транспорту:

-   табло з інформацією про прибуття громадського 
транспорту, 

-   сонячна батарея, 

- точка для підзарядки телефону,

- освітлення, 

- смітники для роздільного збору сміття,

- сітілайт,

- камера відеоспостереження,

- точка безкоштовного Wi-Fi



Проєкт «Використання екологічних і розумних технологій 
у системі громадського транспорту міста Луцька»

Встановлення 22 “розумних табло”:

-   табло з інформацією про 
прибуття громадського 
транспорту, 

- точка для підзарядки телефону,

- освітлення,

- смітники для роздільного збору 
сміття,

- точка безкоштовного Wi-Fi



Проєкт «Використання екологічних і розумних технологій 
у системі громадського транспорту міста Луцька»

Інші продукти проєкту: 

- Розроблено Стратегію розвитку громадського 
транспорту та транспортної інфраструктури Луцької 
міської територіальної громади до 2025 року,

- Пофарбовано 17 тролейбусів та ознаковано 
промоційними закликами,

 - Розроблений сайт про транспортну систему Луцької 
МТГ,

-  Створено відео для промоції проєкту,

- Проведено навчань для водіїв, перевізників та 
працівників Луцького підприємства електротранспорту



Інвестиційний проєкт «Електронний квиток»

З 11 листопада 2019 року у Луцьку запроваджено електронний квиток на 
усіх видах громадського транспорту

ТзОВ «СІТІ КАРД СИСТЕМ» - це підприємство-оператор 
електронних систем з організації та обслуговування 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду, системи GPS-
моніторингу, системи відеоспостереження, системи 
автоматичного сповіщення пасажирів у місті Луцьку.
В усіх засобах громадського транспорту 
встановлено по комплекту обладнання:
- валідатор; у тролейбусах по 3 валідатори,
- камера відеоспостереження,
- бортовий комп’ютер водія



ПРОЄКТ «Оновлення інфраструктури 
електротранспорту міста Луцька 
Волинської області»
Бюджет проєкту: 5,9 млн. євро
Тип проєкту: кредит (кошти ЄІБ – 80%, бюджету – 20%)
Термін кредитування: до 22 років, в т.ч. пільговий період – до 5 років 
(ЄІБ - 0,628%; МФУ - 0,5% річних).
Період реалізації: 2019-2021

Головні заходи проєкту: 1. Придбання 29 нових низькопідлогових 
тролейбусів на заміну та  доповнення до одиниць, в яких закінчився 
термін експлуатації
2. Будівництво тролейбусної контактної мережі на вул. Окружній та 
вул. Станіславського



Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька



Програма міського голови
«Луцьк без маршруток»

Стратегічна мета програми: замінити старі автобуси малої та середньої 
місткості  (Богдан, Еталон тощо) на сучасні великогабаритні автобуси 

Вимоги в конкурсі на міські перевезення: 1. Відповідність автобусів 
екологічному стандарту не нижче EURO-5 

2. Висока пасажиромісткість
3. Зручність для маломобільних пасажирів (низькі підлоги, наявність 
пандусів)

Поточний результат: понад 30 сучасних автобусів на маршрутах міста (з 
27 листопада – ще 8)



Програма міського голови «Луцьк без маршруток»



Програма міського голови «Луцьк без маршруток»



Дякую за увагу!

Андрій Сичук
Координатор проєкту «Покращення безпеки транскордонної 

дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька» 

Lutsk.umspd@gmail.com 
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