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Нові технології, системи та
обладнання для організації
паркування у містах
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРКУВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
У МІСТАХ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ФАКТИ
Збільшення кількості автомобілів призвело до значного зростання
навантаження на дорожньо-транспортну інфраструктуру міст України та
вкрай загострило проблему міського трафіку.
Стан паркувального простору є однією з найважливіших проблем для
великих та середніх українських міст.
У 2017 році кількість автомобілів на 1000 мешканців Києва досягла
213 одиниць, і за цим показником столиця України наздогнала НьюЙорк. За песимістичним сценарієм до 2025 року в Києві буде
450 автомобілів на 1 тисячу мешканців.
У великих містах світу кількість паркувальних місць становить
близько 17% від числа мешканців. В Україні цей показник знаходиться
на рівні 1%, що свідчить про гігантське відставання від міжнародних
стандартів у сфері організації міського трафіку.
У Києві, при потребі в півмільйона паркувальних місць, їх є близько
25000, з яких вуличних всього 6500.
В кінці березня 2018 Президент України підписав закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються реформування
сфери паркування транспортних засобів». Документ набуде чинності
27 вересня 2018.
Штрафи за неправильне паркування будуть збільшені. Для фіксації
порушень впроваджується режим фото- та відеозйомки, правоохоронці
завдяки цьому зможуть штрафувати власників авто заочно. Закон
дозволяє поліцейським евакуювати припарковані автомобілі, що істотно
перешкоджають руху транспорту або створюють загрозу безпеці руху.
Також передбачається повна відмова від використання готівки при оплаті
послуг паркувань та обов›язкове впровадження паркоматів.
Сфера паркувальних послуг знаходиться на порозі корінних змін,
які дозволять сформувати цивілізований ринок і забезпечити сучасну
організацію паркувального простору в містах України.
Міжнародний форум Parking Ukraine 2018 - виставка новітніх зразків
обладнання і технологій для організації паркінгів. Це місце зустрічі
представників муніципальної влади, компаній-операторів паркувального
сервісу, керуючих компаній великих житлових, транспортних, торгівельнорозважальних та спортивних комплексів, мереж супермаркетів, готелів
і бізнес-центрів, вітчизняних та закордонних постачальників продукції та
рішень для створення і обслуговування паркувального простору.
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ДО УЧАСТІ ЗАПРОШЕНО:
• міські та обласні органи влади
• муніципальні оператори паркувальних
майданчиків
• приватні оператори паркувань
• бар’єри / огорожі / шлагбауми
• системи контролю в’їзду / виїзду
• обладнання для оплати / паркомати
• системи бронювання та оплати
паркомісць
• системи освітлення
• GPS-трекери
• системи інформування водіїв
• системи внутрішнього зв’язку
• системи забезпечення безпеки
(відео-спостереження, телематика)
• протиугінні системи та сигналізація \
протипожежні системи
• світлофори та знаки для паркувальних
гаражів
• системи вентиляції
• спеціалізоване покриття для підлоги,
фарбування і розмітка
• евакуатори
Участь у виставці дозволяє представити
свою продукцію та послуги професіоналам
в сфері муніципального паркувального
бізнесу, які приймають ключові рішення на
міському та регіональному рівнях.

РОЗДІЛИ ЕКСПОЗИЦІЇ:
• МЕХАНІЗОВАНІ СИСТЕМИ ТА
КОМПОНЕНТИ
• IT- СИСТЕМИ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ
• СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
• ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПАРКУВАЛЬНИХ
ГАРАЖІВ
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ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА
10 ЖОВТНЯ / СЕРЕДА
Монтаж виставки
11-12 ЖОВТНЯ / ЧЕТВЕР-П’ЯТНИЦЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ
Вступна доповідь
«Реформування сфери паркування транспортних засобів в Україні»
Божко О.А., Начальник відділу комунального обслуговування, Управління благоустрою територій, Міністерство
регіонального розвитку та ЖКГ України
Сесія 1 «Нові правила паркування в дії»
• Потенціал ринку паркувальних послуг і перспективи зростання надходжень до бюджетів міст України
• Служба паркувальних інспекторів: організаційна структура, функціонал і стандарти роботи
• Національна поліція: участь в контролі за дотриманням правил паркування і взаємодія з муніципальними інспекторськими
службами
• Оплата послуг паркування і штрафів за порушення правил: правові аспекти та механізми стимулювання власників
транспортних засобів
Сесія - круглий стіл «Паркування в умовах міста» за участю представників міських адміністрацій і компаній-операторів
паркувального сервісу
Питання для обговорення:
›› муніципальні плани розвитку паркувального простору
›› взаємодія приватних операторів і комунальних паркувальних підприємств
›› формування тарифів, механізми залучення фінансування та інвестицій у сферу паркувального бізнесу
Сесія 2 «Паркувальний простір»
• Паркування в містах України: попит та пропозиція
• Особливості будівництва надземних і підземних паркувальних комплексів
• Організація паркінгів в районах з існуючою забудовою: міжнародний досвід та сучасні технології
• Нові будівельні норми і стандарти організації паркувального простору при будівництві житла та об’єктів інфраструктури
Сесія 3 «Устаткування, механізовані системи і засоби контролю»
• засоби фото- відео фіксації
• евакуатори
• бар’єри / шлагбауми / огорожі
• системи контролю в’їзду / виїзду
• обладнання для оплати / паркомати
• системи освітлення
Сесія 4 «IT-системи та технічні рішення»
• системи бронювання та оплати паркомісць
• GPS-трекінг
• системи інформування водія
• системи внутрішнього зв’язку
• системи безпеки
• протиугінні системи та сигналізація
• вентиляційні системи
Під час сесій передбачений синхронний російсько \
українсько - англійський переклад.
В програмі можливі зміни.

Місце проведення
ВКЦ Торгово-промислової
палати України
вул. Велика Житомирська, 33
Київ, Україна
www.chamber-plaza.com

Виставка Parking Ukraine 2018 пройде в багатофункціональному виставковому конгрес-центрі на базі Торгово-промислової палати України в самому центрі Києва. ТПП має
багаторічний досвід організації заходів різного масштабу і
формату, виставок і конференцій.

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ
Анна Грачова
Менеджер проекту
Тел. +38 056 794 33 94, вн. 216
Моб. +38 068 794 10 40
A.Gracheva@b-forum.com
Юлія Жукова
Менеджер проекту
Тел. +38 056 794 33 94, вн. 209
Моб. +38 099 110 93 40
Y.Zhukova@b-forum.com
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