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Шановні	
  пані	
  та	
  панове,	
  
Ми	
   люб’язно	
   надаємо	
   вам	
   для	
   ознайомлення	
   та	
   використання	
  
«Рекомендації	
   з	
   організації	
   руху	
   велосипедного	
   транспорту»	
   -‐	
  
публікацію	
  Науково-‐дослідницького	
   товариства	
   доріг	
   і	
   транспорту	
  
(Німеччина).	
  Документ	
   узагальнює	
   основний	
   досвід	
   та	
   напрацювання	
   у	
  
сфері	
   планування	
   та	
   будівництва	
   велосипедної	
   інфраструктури	
   у	
  
Німеччині.	
   Ці	
   рекомендації	
   мають	
   на	
   меті	
   допомогти	
   інженерам	
   та	
  
архітекторам,	
   які	
   прагнуть	
   подальшого	
   розвитку	
   велосипедного	
  
транспорту	
  в	
  Україні.	
  
Німецьке	
   товариство	
   міжнародного	
   співробітництва	
   «Die	
   Deutsche	
  
Gesellschaft	
   für	
   Internationale	
   Zusammenarbeit	
   GIZ	
  GmbH»	
   діє	
   за	
   дорученням	
  
українського	
   та	
   німецького	
   урядів	
   з	
   метою	
   забезпечення	
   міжнародного	
  
обміну	
   досвідом.	
   Останнім	
   часом	
   з’являється	
   все	
   більше	
   прибічників	
  
велотранспорту	
  як	
  дешевого	
  та	
  екологічно	
  чистого	
  способу	
  пересування	
  у	
  
місті.	
   Процес	
   становлення	
   велотранспорту	
   як	
   важливої	
   частини	
   міського	
  
транспорту	
   був	
   доволі	
   тривалим	
   також	
   і	
   в	
   Німеччині.	
  Проте	
   сьогодні	
  
велосипедна	
   інфраструктура	
   у	
   деяких	
   містах	
   Німеччини	
   складає	
   близько	
  
30%	
   загальної	
   протяжності	
   вулично-‐дорожньої	
   мережі.	
   Такий	
   підхід	
  
призводить	
  до	
  безпосереднього	
  покращення	
  якості	
  життя	
  у	
  містах.	
  
Ми	
   хочемо	
   допомогти	
   у	
   налагодженні	
   зв'язків,	
   які	
   допоможуть	
  
спеціалістам	
  з	
  містобудування	
  та	
  інженерам	
  розробляти	
  та	
  застосувати	
  
сучасну	
  концепцію	
  планування	
  міської	
  транспортної	
  системи.	
  
Ця	
  публікація	
  і	
  є	
  інструментом	
  для	
  досягнення	
  цієї	
  спільної	
  мети.	
  

З	
  повагою,	
  Матіас	
  Брандт	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Sehr	
  geehrte	
  Damen	
  und	
  Herren,	
  
Dieses	
   Buch	
   stellen	
   wir	
   Ihnen	
   mit	
   der	
   freundlichen	
   Genehmigung	
   der	
  
"Forschungsgesellschaft	
   für	
   Straßen-‐	
   und	
   Verkehrswesen"	
   zur	
   Verfügung.	
   Es	
   fasst	
  
wesentliche	
  Erfahrungen	
  und	
  Erkenntnisse	
  für	
  den	
  Bau	
  von	
  Radwegen	
  zusammen.	
  Sie	
  
sollen	
   eine	
   Hilfe	
   sein	
   für	
   Planer	
   und	
   Architekten,	
   die	
   sich	
   mit	
   der	
   Fortentwicklung	
   des	
  
Fahrradverkehrs	
  in	
  der	
  Ukraine	
  befassen.	
  
Die	
   Deutsche	
   Gesellschaft	
   für	
   Internationale	
   Zusammenarbeit	
   arbeitet	
   im	
   Auftrag	
   der	
  
ukrainischen	
   und	
   deutschen	
   Regierung	
   in	
   diesem	
   Projekt	
   zusammen,	
   um	
   den	
  
internationalen	
   Erfahrungsaustausch	
   zu	
   fördern.	
   In	
   jüngster	
   Zeit	
   hat	
   das	
   Thema	
  
Fahrradfahren	
   als	
   eine	
   kostengünstige	
   und	
   äußerst	
   umweltfreundliche	
   Variante,	
   den	
  
städtischen	
   Verkehr	
   zu	
   organisieren,	
   mehr	
   und	
   mehr	
   Anhänger	
   gefunden.	
   Auch	
   in	
  
Deutschland	
   war	
   es	
   ein	
   langer	
   Prozess,	
   dem	
   Fahrrad	
   im	
   städtischen	
   Verkehr	
   eine	
  
größere	
  Bedeutung	
  zu	
  geben.	
  In	
  einigen	
  Städten	
  wird	
  inzwischen	
  rund	
  30	
  Prozent	
  aller	
  
Verkehrswege	
   der	
   Menschen	
   einer	
   Stadt	
   mit	
   dem	
   Fahrrad	
   absolviert.	
   Das	
   bringt	
   für	
   die	
  
Städte	
  direkt	
  mehr	
  Lebensqualität.	
  
Wir	
  möchten	
  helfen,	
  ein	
  Netzwerk	
  aufzubauen,	
  das	
  Stadtplanern	
  und	
  Architekten	
  hilft,	
  
moderne	
  Konzepte	
  in	
  der	
  Mobilitätsplanung	
  zu	
  entwickeln	
  und	
  umzusetzen.	
  
Dieses	
  Buch	
  ist	
  ein	
  Instrument	
  dazu.	
  
Mit	
  freundlichen	
  Grüßen	
  
Mathias	
  Brandt	
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Передмова
«Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту» (Empfehlungen
für Radverkehrsanlagen, ERA), видання 2010 року, були розроблені у
робочій підгрупі «Рух велотранспорту» робочого комітету «Організація руху
пішоходів та велосипедного транспорту», під керівництвом дипломованого
географа Маркуса Лернера, місто Бергіш Гладбах. Остаточна обробка
змісту та редагування виконані дипломованим інженером Данкмаром
Альтрутцем (Ганновер), доктором технічних наук Райнгольдом Байєром
(Аахен), паном Петером Гвяздою (Кьольн), дипломованим інженером
Міхаелем Гаазе (Дрезден), директором і професором у відставці Гертом
Гарткопфом (Рьозрат), дипломованим географом Маркусом Лернером
(Бергіш Гладбах). При цьому були враховані позиції федеральних земель,
громад, спілок, комунальних головних об’єднань, а також робочої групи
ERA Федеральної експертної комісії з питань правил вуличного руху /
порушень громадського порядку (BLFA-StVO/Owi).
«Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту» видання 2010
року (ERA) заміняють «Рекомендації з організації руху велосипедного
транспорту» видання 1995 року (ERA 95) та «Вказівки щодо розстановки
знаків на об’єктах велосипедної мережі згідно зі Загальним
адміністративним розпорядженням щодо Правил дорожнього руху»
видання 1998 року.
Задля чіткості тексту у означеннях, що стосуються статевої приналежності,
використовується лише одна форма, як правило, чоловіча (наприклад,
«велосипедист» чи «пішохід»). Ці поняття включають, зрозуміло, й іншу
форму
статевої
приналежності.
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