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[IIановний Владиславе l

Сектор розвитку веломережi !епартаменту транспортноТ iнфраструктури виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради ( КиiЪськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацii) опрацював ваш запит на
ЗВернення J\Ъ804 вiд l0.02.2020, стосовно спiвпрацi бiзнес-операторiв з прокату електросамокатiв.

На сьогоднi до !епартаменту транспортноТ iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоi
MicbKoi ради ( КиiвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацii) звернувся лише один представник
бiзнесу - оператор з прокату електросамокатiв - Компанiя Bolt. Лист звернення та лист вiдповiдь
надаемо.

Щодатки:
1. Лист компанii Bolt.
2. Лист Сектору розвитку веломережi Щепартаменту транспортноi iнфраструктури

Виконавчого органу КиiЪськоТ мiськоi ради ( КиiвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацii)

З повагою,

[иректор валентин осипов

Iолiя Хан.0979з96 l63
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Киiвському MicbKoMy головi
Головi К иiвськоi MicbKoT держа BHoi адмiнiстрацii

Кличку Вiталiю Володимировичу
до вiдомаl Бахматову М.

Потiчного Тараса Олеговича
Регiональноrо менеджера Bolt в YKpaiHi

Адреса для лисryвання:
вул..{орогожицька, 3

КиТв, УкраТна, 04].19
Unit City, корпус В10

Киiвська MicbKa державна
адмiнiстрацiя

2з 12 2019 N9 47884

Шановнчй Вimалiю Волоduмuровччу !
l-{им листом висловлюю Вам щиру повагу та сподiваюсь
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на TicHy спiвпрацю в
майбрньому.

Bolt с глобальною lТ-платформою у сферi транспортних послуг та працюе бiльш нiж у 30
краiнах cBiry та понад 150 MicTax, у тому числi Лондонi, Парижi, Празiта Варшавi. Компанiя Bolt
(колишня назва - Taxify) успiшно працю€ в УкраIнi вже близько двох poKiB, надаючи жителям
та rостям Ки€ва, Львова, Одеси i Харкова можливiсть ефективно пересуватись MicToM
автомобiльним транспортом. Bolt активно працю€ в сферi HoBiTHix технологiй, завдяки яким
пiдвищуе ефективнiсть пересування MicToM та пропону€ корисryвачам альтернативнi види
транспорry. У TpaBHi 2018 року пiсля отримання iнвестицiй вiд Daimler {нiмецький
автомобiлебудiвниЙ концерн, що володi€ такими брендами, як Меrсеdеs-Вепz, Maybach,
Smаrt тощо)та китаЙського конrломераry Didi Chuxing на сумy бiльше $].75 мiльйонiв, компанiя
була оцiнена в мiльярд доларiв й отримала стаryс к€динорога>1.

Одним iз найбiльш ефективних та екологiчних видiв транспорry, який активно набирае
популярностi в €С та США, € електросамокати. 3 огляду на це, Bolt мае HaMip запустити проект
надання послуг в сферi шерiнгу (спiльного використання) електросамокатiв (scooter-sharing
system)2 у MicTi Киевi,

У зв'язку з запуском вказаного проекry, зверта€мось до Вас, щоб заручитись Вашою
п iдтримкою у реалiза ц[f суспiльно-корисноrо cepBicy.

Повiдомляемо Вам, що згiдно даних дослiдження, проведеного компанisю Deloitte3,
однiею iз найбiльших проблем великих MicT е проблема активного використання приватного
транспорry та не використання громадського транспорry. В той же час, використанню
громадського транспорту перешкоджае проблема (ocтaHHboi милi>а. l_{я проблема може бри
подолана 3авдяки пiдвищенню мiкромобiльностi, що дозволить зменшити викиди вуглецю,
транспортнi затори та збiльшити зручнiсть i комфорт пересування MicToM саме громадським
транспортом, Шерiнг електросамокатiв - одна з найбiльш широко прийнятих послуг
мiкромобiльностi, я ка ви рiшуе п роблему к остан ньоТ мил i >.5
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3гiдно нещодавно опублiкованих даних в США та €С для шерiнга досryпно бiльше 100
тисЯЧ електросамокатiв у бiльш нiж 90 MicTax.6 В YKpaiHi електросамокати також набирають
чималу популярнiсть, багато корисryвачiв пересуваються на них tцоденно, в тому числi у MicTi
КиеBi.

ПРОте, на вiдмiну вiд бiльшостi столиць европейських MicT, у Киевi поки що вiдсрня
послуга шерiнгу електросамокатi в.

Наразi вiдбуеться тестова реалiзацiя cepBicy на закритiй територii Unit City у мiсгi Киевi.7
Фото електросамоката Bo|t наведено нижче:

Наявнiсть такоТ послуги, яку нада€ вiдома свропейська компанiя, дода€ Micry значну
приВабливiсть та пiдвищуе його в реЙтингах комфортностi для життя. OKpiM цього, iз досвiду
шеРiнгОвих cepBiciB в iнших Micтax, електросамокатами корисryються не лише мiстяни, а й гостi
MicTa. Тому запровадження широкоТ мережi спiльного використання електросамокатiв
до3Волить Киеву створити додатковi сприятливi умови i для ryристiв, При цьому/ найбiльш
ЗРУЧНим Та ефективним способом корисryвання електросамокатами € модель шерiнгу, яка
передбачае можливiсть пересуватись на цьому видi транспорry та залишати електросамокат
пiсля завершення поТздки у будь-якiй зручнiй мя корисryвача точцi спецiально вiдведеноi
зони {наприклад, у центральнiй частинi MicTa, поблизу зон вiдпочинку тощо). Корисryвач
платить лище за активацiю (розблокування) електросамокаry та фактичний час поiздки через
додаток Bolt. Модель шерiнгу передбача€/ що компанiя Bolt самостiйно органiзову€ щоденне
розмiщення електросамокатiв на вулицях MicTa, ix обслуговування та заряджання.

3ображений вище електросамокат Bo|t, який плану€ться використовувати при
реалiзацii проекту, с цiлком безпечним та може пересуватись як у мiсцях, дозволених для
велосипедiв, так i по троryару,

ПiдсУмовуючи, можна ст8ерджувати, lло запровадження шерiнгу електросамокатiв
ЗРОбить Киiв бiльш екологiчним, сучасним, ефективним у планi пересування для киян,
пРивабливим для ryристiв та заrалом пiдвищить Його мобiльнiсть i рейтинги комфортностiдля
життя.

6 htцrs:ii rvlтrr .e]rr ar tl;l соm, tra ctlll rnllrs,'2{) l .) {).l; l 5, б.17():10/
7 https://www,the"village.com,ualvillaqelcitv/transport/291,415-bolt-kviv-ýafi,stд
8 httpS:/1autogqek-com,ua/bolt-pershym-v-ukrayini-zapuskave-prokal-eIektrychnyh-samokativ-yak-ozqpraczyuvatyme/
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Компанiя Bolt сподiва€ться на Вашу персональну пiдтримку та пiдтримку MicbKoT
влади в реалiзацГf цьоrо проекту в MicTi Киевi.

В тому числi, ми сподiва€мось/ що з часом MicTo Киiв зможе внести вiдповiднi змiни до
сХеМи Органiзацii дорожнього руху та запровадити в центральнiй частинi MicTa мiсця для
паркування електросамокатiв, Зазвичай цi мiсця позначаються вiдповiдним маркуванням
(розмiткою) на Tporyapi або комунальних майданчиках для паркування автомобiлiв.

3i свого боку, компанiя Bolt гарантуе активну реалiзацiю та пiдтримку цього проекry в
MicTi Киевiта вiдкрита до дiалогу щодо реалiзацii iнших спiльних проектiв.

З повагою,
Тарас Потiчний
Регiональний менеджер Bolt в Украiнi

Bolt
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Першому заступнику голови
Киiвськоi MicbKoT державноi
адмiнiстрацiТ
М. Поворознику

Шановний Миколо Юрiйовичу!

Сектор розвитку веломережi,Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури
опрацьоване ваше звернення J\Гs47884 вiд 2З.|2.2019, стосовно запуску проекту
надання послуг в сферi шерiнгу (спiльного використання) електросамокатiв
(scooter-sharing system) у MicTi Киева.

Одним з прiоритетiв розвитку MicbKoi мобiльностi та розвантаження
транспортноi iнфраструктури MicTa е заохочення використання засобами

(велосипеди та персон€tльнi електричнiмiкромобiльного пересування
транспортнi засоби (IIЕТЗ)). До того ж, засоби мiкромобiльностi е успiшним та
ефективним чинником для успiшного та ст€uIого розвитку MicTa, покращення
екологii, активностi та здоровlя мiстян. Одним з факторiв сприяння цьому е

розбудова MicbKoi iнфраструктури згiдно Концепцii розвитку велосипедноТ

Ns7l4071' вiд 08.02.2018. А також
iнфраструктури MicTa Киева, затвердженоТкено1 рlшенням t(иlвськоl мlсько1 ради

сприяння та заохочення з боку MicTa
рiшенням КиТвськоТ мlсько1

використовувати засоби мiкромобiльностi в MicTi, одним з видiв цього
направлення е створення системи велосипедного прокату.

Враховуючи сучаснi тенденцii розвитку засобiв мiкромобiльного
пересування (персональнi електричнi транспортнi засоби (IIЕТЗ)) ми зацiкавленi
та пiдтримуемо iдею органiзацii надання послуг в сферi шерiнry (спiльного
використання) електросамокатiв (scooter-sharing system) у MicTi Киева.

.Щодатково, в межах компетенцii повiдомляемо:
Наданий момент використання персонztльних електричних транспортних

засобiв (ПЕТЗ), в тому числi електросамокатiв, не вреryльовано чинними
Правилами дорожнього руху УкраТни та Кодексом Украiни про адмiнiстративнi



правопорушення. На сьогоднi вiдсутнi чiткi правила використання (ШТЗ) на
вулицях i дорогах населених пунктiв.

Наразi тривае робота робочоi групи з врегулювання персон€tльних
електричних транспортних засобiв при KoMiTeTi Верховноiради Украiни, в складi
якоi е представники громадськостi, бiзнесу, КиТвськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii та Нацiональноi полiцii. Також вiдповiднi законопроскти про
"легкий транспорт" розробляють oKpeMi депутати Верховноi ради Украiни.

Вiдповiдна робоча група, по формуванню Правил використання
персонЕtльних електричних транспортних засобiв (ШТЗ) та пропозицiй змiн до
проекту редакцii Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи <Про правила
дорожнього руху>, сформована у !епартаментi транспортноi iнфраструктури
КМДА. В складi робочоТ групи е представник Нацiональноi полiцii, депутати
КиiвськоТ MicbKoT ради, спiвробiтники профiльних комун€lJIьних пiдприемств та
представники громадських органiзацiй. За бажанням, ви можете долучитись до
спiльноi роботи у Робочiй групi яка вiдбудеться 04 лютого 2020 року об 1 1:00 за
адресою: м. КиТв, вул. Хрещатик, 36, 10 поверх, каб. l0|7, запрошуемо Вас.
Контактна особа Хан Юлiя Миколаiвна тел. 097-9З9-61-6з

Сектором розвитку веломережi управлiння з питань розвитку транспортноi
iнфраструктури р€вом з комун€lльним пiдприемством ООЩентр органiзацiТ
дорожнього руху" розроблений ряд пропозицiй, змiн та доIIовнень до проекту
редакцiI Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи <Про правила дорожнього руху),
ДСТУ 4100-2014 Знаки дорожнi, ДСТУ 4092-2002. Свiтлофор" дорожнi, у якому
в певнiй Mipi BpaxoBaHi iнтереси користувачiв (ПЕТЗ) з точки зору використання
дорожньоi i велосипедноi iнфраструктури MicTa Кисва.

Також зЕвначаемо, що в MicTa Киева е позитивний досвiд реалiзацii системи
велосипедного прокату (bike-sharing) компанii Nextbike, що був реалiзований на
базi платформи iнвестицiйних проектiв КП <Киiвське iнвестицiйне агентство>,
що дiе вiдповiдно до Положення про порядок проведення iнвестицiйних
KoHKypciB (далi - Положення), затвердженого рiшенням Киiвськоi MicbKoi ради
вiд 24.05 .2007 J\Ъ 528/1189.

З повагою
Заступник директора Щмитро РАХМАТУЛЛIН

К)лiя Xarr, 097-939_6 1 -6з
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