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CITY TRANS & PARKING 2021
Міжнародна виставка техніки, технологій та рішень 

у сфері громадського транспорту та інфраструктури міста

12-13 жовтня у виставковому центрі Nivki-Hall (Київ, Україна) відбувалася Міжнародна спеціалізована 
виставка CITY TRANS & PARKING 2021, яка представила сучасну техніку та технології у сфері громад-
ського транспорту та інфраструктури міста. 

CITY TRANS & PARKING 2021 дала можливість міським головам та представникам органів місцевого са-
моврядування, очільникам транспортних та інфраструктурних підрозділів, операторам громадського 
транспорту та паркувального простору дізнатися, чим живе ринок громадського транспорту в Україні 
та світі, що пропонують виробники та як інноваційні технології змінюють пасажирський досвід. 
Цього року виставка зібрала представників бізнесу та учасників з України, Бельгії, Латвії, Німеччини, 
Туреччини, Чехії, Австрії, Китаю, Білорусі, Польщі та інших країн.

НатурНа експозиція техНіки:
Переваги виставкового формату – в одному місті можна побачити технічні новинки ринку громадсько-
го транспорту. В натурній експозиції CITY TRANS & PARKING 2021 були представлені автобуси, електро-
буси, тролейбуси, комерційний та персональний транспорт, а також паркувальне обладнання. Компа-
нії-експоненти навіть проводили тест-драйв своїх продуктів, щоб відвідувачі виставки могли побачити, 
як веде себе техніка в роботі, безпосередньо на дорозі.
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BKM Holding (Білорусь) привіз на виставку тролейбус з автономним ходом серії Olgerd 32100D. 

Karsan (Туреччина) продемонстрував 8-метрову модель Karsan ATAK 
та 6-метровий автобус  Karsan JEST+, які цього року лише з’явилися на українському ринку. 

BMC (Туреччина) презентувала низькопідлоговий 9-метровий Neoсity CNG. 

Компанія Автек (Україна) показала мінський електробус МАЗ 303E. 
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Otokar (Туреччина) познайомив відвідувачів з міськими автобусами Kent C CNG та Navigo T. 

Укравто (Україна) представив автобуси для міста моделей ZAZ А10 та ZAZ А08, 
остання - також була представлена у форматі шкільного автобусу. 

АК Інтер Авто-Трейдинг (Україна) доповнив експозицію автобусом SamAuto LE 60, 
виробництва Самаркандського автобусного заводу. 

LOT Group (Україна) представила обладнання для автоматизованої системи паркування.
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сТендовА еКспозицІянАТУрнА еКспозицІя

https://photos.app.goo.gl/fUiKr24RdaWatLGT6
https://photos.app.goo.gl/LeRmc9SR66CGsrKU6
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платформа для співпраці уряду, громад та бізНесу
Чотири міністерства – Міністерство інфраструктури, Міністерство захисту довкілля та природніх ре-
сурсів, Міністерство енергетики та Міністерство цифрової трансформації – взяли активну участь у ро-
боті форуму CITY TRANS & PARKING 2021, підкресливши його важливість для формування екологічно 
нейтрального, безпечного та ефективного транспортного сектору в Україні. 

UK UK

Марина Китіна, експерт з транспортних інновацій Міністерства інфраструк-
тури України:
- Дякую, що піднімаєте важливі питання міського громадського транспорту та 
транспортної інфраструктури, а також приватного транспорту та персонального 
легкового – ці питання важливі для кожного міста, а не лише для мільйонників. 
Ми боремось за те, щоб у нас ставало більше електробусів та автобусів, які 
працюватимуть на водні, і менше ставало автобусів з двигунами внутрішньо-
го згорання. Тому міністерство хоче запропонувати містам, які мають більше 
300 тисяч населення, з 2025 року купувати вже автобуси з електромотором. 
Ми хочемо заборонити ввезення та постановку на першу реєстрацію з 2030 
року приватного легкового транспорту на двигунах внутрішнього згорання. 
Стосовно електробусів у нас також є декілька проєктів. Разом зі Світовим Бан-
ком проводиться аналіз декількох міст в Україні, де ми шукаємо алгоритми, як 
правильно, та як швидше перейти до електричного громадського транспор-
ту. Я думаю, на цій виставці і під час конференцій разом з вами ми зможемо 
зрозуміти ті проблемні питання, які нам необхідно вирішити, а потім знайдемо 
необхідні механізми.

роман Шахматенко, заступник Міністра захисту довкілля та природніх ре-
сурсів України:
- 21 століття – це нові виклики, з якими раніше людство не стикалося: панде-
мія, зміна клімату. І в цьому контексті ми маємо говорити про декарбонізацію, 
а транспорт, насправді, це одне з головних джерел забруднення в містах. Ми 
бачимо, як інші країни комплексно переходять на електромобілі, водневі ав-
томобілі. Для багатьох це видається питанням майбутнього, але вже сьогодні 
Міненерго, Міндовкілля та інші органи виконавчої влади готують комплексну 
Водневу стратегію, яка буде проходити стратегічну оцінку. Ми бачимо, що світ 
вже визначив пріоритети розвитку – як транспорту, так і енергетики. Тому я 
дуже сподіваюся, що сьогодні ми матимемо цікавий дискурс. Бажаю всім плід-
ної праці!

Ірина ставчук, заступниця Міністра захисту довкілля та природніх ресурсів 
України з питань євроінтеграції:
- Україна ставить за мету скорочення викидів парникових газів до 2030 року 
на 65% від 1990 року, а також досягти кліматичної нейтральності до 2060 року. 
По суті цей документ передбачає низку трансформацій в усіх секторах еконо-
міки, але транспорт є також одним із значних джерел генерації викидів пар-
никових газів і сектором, в якому ці викиди мають скорочуватися. Основним 
джерелом викидів у транспорті  – відповідно є спалювання викопного паль-
ного. Тому мова йде про збільшення кількості і електрифікації – як приватного 
транспорту, так особливо і розвитку електричного громадського транспорту. 
Разом з європейськими партнерами готується план дій, в якому мають бути 
закладені регуляторні економічні інструменти в цілому і для трансформації у 
сфері транспорту. Нас, як Міністерство захисту довкілля, дуже цікавить фідбек 
від вас, експертів, які потрібні державні екологічні інструменти та фінансова 
політика держави для того, щоб якомога більше міст могли планувати і реалі-
зовувати проєкти оновлення рухомого складу громадського транспорту. 

вікторія Гнатовська, в.о. генерального директора Директорату, керівник 
експертної групи з питань енергоефективності ПЕК Міністерства енергетики 
України:
- Цей захід є неймовірно важливим. Міністерство на сьогоднішній день займа-
ється написанням таких важливих документів як воднева стратегія, заміщення 
традиційних видів палива. Ми також займаємось Нацпланом дій з відновлюва-
ної енергетики України, відновлюваними джерелами енергії безпосередньо 
на транспорті до 2030 року. І це говорить, що саме міста України і саме міський 
транспорт мають переходити на відновлювані джерела енергії. Так ми поліп-
шимо якість життя тих людей, які живуть в цих містах, крім того, це поліпшить 
енергонезалежність нашої України. 

Фарід сафаров, начальник управління цифрового розвитку та поштового 
зв'язку Міністерства інфраструктури України:
- Куди ми збираємось крокувати у напрямку пасажирських перевезень? 
Безготівка економіка, перехід до цифрового елементу: відійти від паперового 
і перейти до електронного квитка, та імплементація мультимодального квит-
ка. Окремі міста дуже якісно і дуже інноваційно підійшли до вирішення цього 
питання. Якщо у вас є якісь рішення з точки зору імплементації мультимодаль-
ного квитка, буду радий з вами обговорити це! Бізнес є рушієм всіх еволюцій-
них процесів.

Юрій Мацик, директор Директорату розвитку цифрової інфраструктури Мі-
ністерства цифрової трансформації:
- Україна досить повільно підходить до розгортання Смарт Сіті. На наступний 
рік ми взяли на себе зобов’язання за підтримки міжнародної організації роз-
робити Стратегію цифрового розвитку громад та Смарт Сіті, до неї розроби-
мо всі необхідні матеріали та рекомендації, які можуть стати в нагоді тим, хто 
розпочинає братися за реалізацію Смарт Сіті. Принаймні ті напрацювання, які 
є в інших громадах, щоб вони поєдналися і стали дружніми. Для того, щоб про-
явилася конкуренція між громадами, як хто краще щось реалізує, – розробля-
ються індикатори оцінки громад, так званий Індекс цифрової трансформації 
громад. Серед ключових показників – інфраструктура, транспорт, мобільність 
та інші. Для чого? По-перше, кожна громада у такий спосіб, отримуючи вищу 
оцінку, має змогу претендувати на міжнародну допомогу, на отримання кре-
дитів, а також, сподіваємось, на підтримку з боку окремих державних проєктів 
з точки зору розвитку або впровадження Смарт Сіті. Бажаю всім кращих Смарт 
Сіті і бути сміливими для їх реалізації!
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За сприяння Асоціації міст України та підтримки профільної Корпорації підприємств міського 
електротранспорту України, «Укрелектротранс» змогли підтримати високий рівень зацікавленості 
громад у розробці та реалізації комплексних програм розвитку громадського транспорту для забезпе-
чення мешканців якісними та доступними послугами перевезень.

олег Гарник, заступник виконавчого директора Асоціації міст України:
- В Києві за останні 6 років кількість автомобілів збільшилася в 1,7 рази, в рази 
збільшилися проблеми транспортного сполучення, корків, паркування… З та-
кими ж проблемами стикаються й інші обласні центри та навіть уже невеличкі 
міста. Звичайно, що ресурс громад різний, але перед очільниками стоять одні 
й ті ж завдання – розвиток громадського транспорту та транспортної систе-
ми. Тому необхідно активно залучати представників місцевого самоврядуван-
ня до діалогу з представниками бізнесу. Переконаний, що за допомогою тих 
спікерів, які приймають участь у заході, за рахунок представників бізнесу, які 
дають можливість ознайомитися з кращими розробками, - цей захід буде по-
тужною діалоговою площадкою, яка дасть можливість забезпечити розбудову 
транспортної системи наших міст, а наших громадян – якісними транспортни-
ми послугами.

Микола захаров, заступник генерального директора Корпорації підпри-
ємств міського електротранспорту України «Укрелектротранс»:
- Як би ми не розвивали персональний електромобільний транспорт, за кла-
сичними видами громадського електротранспорту – трамваєм, тролейбу-
сом – майбутнє, без нього ми не позбудемося того колапсу з автотранспортом, 
який є у містах. Мені приємно тут бачити представників наших  підприємств 
з усієї України. Я думаю, що спілкування тут, ті експонати, які ви бачите тут, це 
майбутнє нашого електротранспорту. Спілкування допоможе знайти партне-
рів і покращити в найкоротші терміни стан нашого електротранспорту!

міжНародНе партНерство
12 жовтня на виставці CITY TRANS & PARKING 2021 відбулося декілька знакових подій для України, спря-
мованих на розвиток безвуглецевого громадського транспорту та формування зелених міст.  

Україна розпочинає виробництво водневого громадського транспорту!

Проєкт з виробництва першого водневого автобусу в Україні презентувала компанія-інтегратор ВК 
«Політехносервіс» спільно з Ukrainian Hydrogen & Energy Storage Association. Про підтримку україн-
ського проєкту оголосили модератор водневих змін в Європі – асоціація Hydrogen Europe, а також сві-
тові лідери з освоєння водневих технологій, які взяли участь у виставці CITY TRANS & PARKING 2021.

Йорго Хатцимаркакіс, генеральний директор Hydrogen Europe:
- Ми запрошуємо Україну до європейського партнерства: ми потребуємо по-
тужного імпорту українського водню, в той же час ми хочемо бачити імпле-
ментацію водневих технологій в Україні! Європа може купувати, продавати, 
інтегрувати будь-які технології. Європа має доступ до грошей. Ми можемо під-
тримати вас, але ви маєте демонструвати ініціативу! Україні водень потрібен 
не лише для виробництва, водень потрібен для споживання. 

василь доронін, голова правління Ukrainian Hydrogen & Energy Storage 
Association:
- Ми раді долучитися до цієї команди. Ця ініціатива важлива тим, що ми почи-
наємо створювати не лише генерацію зеленої енергії, а і культуру споживання 
водню в Україні. Цей івент показує, що можна виробляти водневі рішення з 
точки зору комерційної доцільності – є ніша і є попит. Необхідно підштовхнути 
індустрію і ми готові з нашими партнерами це робити.

вікторія Гнатовська, в.о. генерального директора Директорату, керівник 
експертної групи з питань енергоефективності ПЕК Міністерства енергетики 
України:
- Основне питання – використання водню: або експорт, або внутрішнє спожи-
вання. Ми хочемо донести до місцевої влади, що потрібно закуповувати для 
міст екологічний транспорт, тобто водневий електротранспорт, який би давав 
нам можливість вільно дихати і поліпшувати умови життя кожної людини, яка 
живе в місті. 

Hydrogen Europe, Ukrainian Hydrogen & Energy Storage Association та компанії - Політехносервіс, 
Worthington Industries, Ballard Power Systems уклали угоду про співпрацю щодо розвитку водневої інф-
раструктури, а також виготовлення водневих електробусів та тролейбусів в Україні. Це перший проєкт 
спрямований на споживання водню в Україні!

Юрій Бомбандьоров, співвласник ВК «Політехносервіс»: 
- Ми готові до партнерства і готові докладати зусиль, щоб створити прототип, 
а згодом приступити до виробництва як обладнання, так і рухомого складу 
для потреб різних міст. Ми зможемо постачати не просто електробуси чи тро-
лейбуси з водневими технологіями, але й надавати комплексні рішення з по-
будови комплексних систем живлення на водні. У нас все для цього є. 
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Айварс старіковс, голова правління H2LV, член правління Hydrogen Europe:
- Є критичний розмір проєктів, які вже сьогодні можуть бути комерційно ви-
гідними.  Якщо матимемо 50 водневих автобусів в одному депо, тоді заправка 
і виробництво водню уже окуповують себе. Економічно вигідний варіант спо-
живання водню на місцевому ринку – ось ключ, щоб індустріальні партнери 
приходили і ділилися знаннями, як це впроваджувати.

Уклавши угоду про співпрацю з Політехносервіс, на український ринок виходять ключовий виробник 
паливних водневих комірок Ballard Power Systems та світовий лідер з виробництва балонів і систем для 
зберігання водню Worthington Industries. 

обен Улуч, директор з продажів Ballard Power Systems у Європі, Азії, Африці 
та Індії:
- Я надзвичайно радий співпраці з Ukrainian Hydrogen & Energy Storage 
Association  та українським виробником Політехносервіс. Ми впевнені, що про-
єкт виробництва електробусів та тролейбусів з паливними комірками Ballard 
Power Systems буде успішно реалізований в Україні, ми надаватимемо зі свого 
боку всіляку підтримку та допомогу, щоб це відбулося якомога успішніше. 

радиша нунич, регіональний менеджер-представник Worthington Industries 
у Європі та Близькому Сході:
- Наша компанія один зі світових лідерів систем зберігання водню, заправних 
станцій та допоміжного обладнання. Ми надаємо технології, які унезалежнюють 
нас від нафти. Це так звані чисті технології, щоб позбутися забруднення довкіл-
ля. Ми готові! Worthington Industries хоч і велика компанія, та одні ми нічого не 
зробимо, потрібно робити разом, спільно просувати водневі технології.

Перший український автобус, що працюватиме на водні, буде презентовано вже до кінця 2021 року, 
запевнив виробник – ВК «Політехносервіс».

Продовженням цієї ініціативи стане секторальна інтеграція: Ukrainian Hydrogen & Energy Storage 
Association ще цього року спільно з «Сумським машинобудівним науково-виробничим об’єднанням – 
Інжиніринг» планує представити проєкт з розбудови в Україні інфраструктури та заправних станцій для 
водневих технологій.

василь доронін, голова правління Ukrainian Hydrogen & Energy Storage 
Association:
- Ми хочемо зробити водень комерційно вигідним, це є запорукою того, що 
водень стане цікавим операторам муніципального транспорту, власникам ав-
топарків та інше. За нашими розрахунками інтеграція в муніципальний тран-
спорт не є збитковою, вона має комерційний зиск. Це вже економіка! 

REGIO CITY TRANS AWARD

У 2021 році КП «Полтаваелектроавтотранс» за кредитні кошти від ЄБРР оновило рухомий склад тро-
лейбусного депо, придбавши 1 тролейбус на кожні 14000 мешканців, що є найкращим показником в 
Україні. Підвищення привабливості громадського транспорту Полтава визначила одним з пріоритетів 
Плану сталої міської мобільності. Саме активна робота над реалізацією цієї задачі допомогла Полтав-
ській міській раді отримати нагороду REGIO CITY TRANS AWARD.
 

Країна має знати про успішний досвід вирішення питань громадського транспорту.
Кращі практики реалізації концепції сталої мобільності 

мають бути доступними для наслідування та поширення.

 REGIO CITY TRANS AWARD 2021
отримало місто полтава

за найвищі темпи оновлення електротранспорту, покращення якості пасажирських перевезень 
та зниження емісії парникових газів.

Міжнародна виставка City Trans & Parking ставить перед 
собою амбітну мету зробити українські громади більш 
мобільними, зручними та комфортними для громадян. 
Дороговказом у цьому має стати досвід міст, які найкра-
ще, у найбільш оптимальний спосіб вирішують питання 
оптимізації переміщення мешканців, враховуючи їх по-
треби з точки зору часу, комфорту, доступності та змен-
шення негативного впливу на довкілля.
За підтримки Корпорації підприємств міського елек-
тротранспорту України «Укрелектротранс» під час уро-
чистої церемонії відкриття Міжнародної виставки CITY 
TRANS & PARKING було названо кращу муніципальну про-
граму з розвитку міської мобільності у 2021 році.
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Асоціація міст України
Асоціація міст України (АМУ) – всеукраїнська недержавна організація, що довела 
свою спроможність захищати інтереси місцевого самоврядування на національ-
ному та європейському рівнях. АМУ бере активну участь у формуванні законо-
давчої бази місцевого самоврядування, надає інформаційну, організаційну та кон-
сультативну допомогу своїм членам, налагоджує міжнародні побратимські зв‘язки 
між містами. АМУ лобіює інтереси територіальних громад в центральних та регі-
ональних органах державної влади, регулярно інформує їх та громадськість про 
проблеми місцевого самоврядування та шляхи їх вирішення. 
Регіональні відділення Асоціації діють в усіх регіонах України. Асоціація міст Укра-
їни об’єднує 909 міст, селищ і сіл, в яких проживає понад 80% населення України.
www.auc.org.ua 

Асоціація малих міст України
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація малих міст України» (АММУ) – 
є недержавною, неприбутковою громадською організацією, що діє на засадах 
добровільної участі, законності, самоврядування, рівноправності та спільності 
інтересів його членів для реалізації мети і завдань. Основною метою Асоціації є 
задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, наукових, наці-
онально-культурних та інших спільних інтересів членів організації, що ґрунтують-
ся на сприянні розвитку малих міст України.
www.atu.net.ua 

Асоціація «Аеропорти України» цивільної авіації
Асоціація «Аеропорти України» цивільної авіації створена в 1992 році 24 підпри-
ємствами та організаціями цивільної авіації України з метою сприяння розвитку 
аеропортів, впровадження новітніх технологій та сучасного спеціального облад-
нання, засобів автоматизації та механізації виробничих процесів.
За цей період учасниками ААУЦА стали підприємства, компанії, організації з роз-
витку передових технологій та виробники сучасної спеціальної техніки, облад-
нання для аеропортів та авіакомпаній з провідних країн світу: США, Німеччини, 
Франції, КНР, Австрії та інших. На сьогодні членами ААУЦА є понад 90 підприємств 
та організацій з 12 країн світу, у тому числі 20 аеропортів України, Державне авіа-
ційне підприємство «Україна», Украерорух та Кредобанк, аеропорт Даламан (Ту-
реччина).
ААУЦА є повноправним членом Ради Європи ACI, де ефективно співпрацює з усі-
ма членами ACI та представляє своїх членів у діяльності цієї організації. 
www.aauca.org.ua 

Асоціація імпортерів та дистриб’юторів автокомпонентів
Асоціація імпортерів та дистриб’юторів автокомпонентів (АІДА) створена у 2010 
році та об’єднує провідні компанії — учасники ринку aftermarket, які об’єдналися 
з метою координації та консолідації зусиль для відстоювання спільних інтересів та 
збереженню своєї частки на ринку автозапчастин. 
На рівні бізнес-держава — захист і представлення інтересів членів АІДА у відноси-
нах з державою, розробка та адвокація законодавчих ініціатив.
На рівні бізнес-бізнес — обмін інформацією, підтримка етики ділових відносин, 
запобігання монополізації ринку автозапчастин представниками ОЕМ, правова 
допомога, пошук партнерів.
На рівні бізнес-суспільство — удосконалення законодавства про захист прав спо-
живачів для врахування інтересів бізнесу.
Асоціація є активним учасником Української ради бізнесу.
www.aida.org.ua 

Федерація роботодавців автомобільної галузі
Федерація автопрому України (ФАУ), до складу якої входить 21 організація із су-
купною кількістю більше 6 тис. робочих місць, залучених у сфері виробництва ав-
томобілів та автокомплектуючих, продажів авто та післяпродажного обслугову-
вання, а також оренди автомобілів, здійснює всебічну підтримку своїх членів на 
міжнародному та національному рівні. 
Головна місія ФАУ - бути рушійною силою розвитку, підтримки та захисту інтересів 
автомобільної галузі України.
www.fra.org.ua 

Hydrogen Europe
Hydrogen Europe сприяє встановленню глобальної вуглецевої нейтральності, роз-
виваючи європейську водневу промисловість.
Hydrogen Europe об’єднує різноманітних гравців галузі, великі компанії та МСП, 
які підтримують постачання водню та технологій паливних елементів. Ми робимо 
це, щоб дати можливість використовувати багату та надійну енергетику, яка ефек-
тивно живить низьковуглецеву економіку Європи.
Ми представляємо європейський сектор водню та паливних елементів (станом на 
квітень 2021 року):
260+ компаній та 27 національних асоціацій.
www.hydrogeneurope.eu 

Українська асоціація систем накопичення енергії та водневих 
технологій 
Перша професійна організація учасників енергетичного ринку України та пред-
ставників додаткових промислових ринків. Завдання асоціації - формування за-
конодавчої імплементації та нової енергетичної стратегії України, заснованої на 
новостворених технологіях зберігання енергії, водневих рішеннях та нових мож-
ливостях розподілу енергії. Асоціація також шукає нові системи енергоменедж-
менту та агрегатори.
www.energystorage.org.ua

офіціЙНі партНери 
Ми вдячні нашим офіційним партнерам за підтримку виставки City Trans & Parking 2021. 
За їхнього сприяння до участі у заходах було залучено широке коло зацікавлених сторін – 
компаній-виробників та представників громад!
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EV-UA - Українська асоціація учасників ринку електромобілів
Основні напрямки діяльності Української асоціації учасників ринку електромобі-
лів щодо системної розбудови електромобільного сегменту ринку – популяризація 
енергоощадних та інноваційних екологічно чистих технологій та проєктів, сприяння 
та підтримка національного наукового та виробничого потенціалу, розвиток зарядної 
інфраструктури, залучення інвестицій, розвиток умов для ефективного виробництва 
та утилізація електромобілів та їхніх комплектуючих. Асоціація також приділяє вели-
ку увагу приведенню до міжнародних стандартів українського законодавства щодо 
розвитку, поширенню та експлуатації екологічно чистого автомобільного транспорту.
www.facebook.com/EVUkraine/

Турецько-українська бізнес асоціація
Міжнародна турецько-українська асоціація бізнесменів (TUID) — асоціація біз-
несменів, заснована в 2004 році в Києві, столиці України, групою турецьких біз-
несменів під егідою Посольства Турецької Республіки в Києві.
www.tuid.org.ua

Китайська торгова асоціація
Китайська торгова асоціація (КТА) є добровільною, неурядовою, договірною, неко-
мерційною асоціацією компаній, зацікавлених в участі у торгово-економічному спів-
робітництві між Україною та Китаєм, створена за підтримки уряду КНР.
Пріоритетами діяльності КТА є: колективний захист інтересів її членів у відносинах з 
органами державної влади; сприяння у створенні умов для виходу її членів на ринки 
Китаю та України; підтримка законних інтересів членів КТА через дипломатичні кана-
ли, зокрема, між дипломатичним представництвом Китайської Народної Республіки в 
Україні та Урядом України.
Асоціація сприяє створенню нового формату торгівлі та  економічного партнерства 
Китаю та України.
Ми допомагаємо китайським компаніям робити бізнес в Україні, а українським у Китаї!
www.cca.com.ua 
info@cca.com.ua

Асоціація українського бізнесу в польщі
Асоціація українського бізнесу в Польщі – це організація, яка об’єднує провідних 
українських інвесторів, які ведуть бізнес в Польщі, з метою просування україн-
ських виробників на ринки Польщі та ЄС. Наша місія: розвиток і просування укра-
їнського бізнесу та інтересів українських компаній на ринках Польщі та ЄС.
www.ukrbizpol.org
office@ukrbizpol.org

ICC Ukraine - Український національний комітет Міжнародної 
Торгової палати
Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) упов-
новажений Світовою організацією бізнесу представляти на національній території 
сучасні тенденції  бізнесу та сприяти розвитку міжнародного співробітництва.
Міжнародна Торгова Палата, ICC (штаб – квартира у Парижі) –  впливова глобальна 
організація бізнесу, яка користується беззаперечним авторитетом у розробці су-
часних правил та стандартів, які визначають ведення міжнародного бізнесу.
www.iccua.org 

польсько-Українська господарча палата
Польсько-Українська господарча палата є однією з найстаріших білатеральних 
господарчих палат у Польщі. Вже двадцять п’ять років працює задля розвитку 
польсько–українських економічних і культурних зв’язків. Ключовим завданням 
цієї установи є професійне просування і підтримка бізнесу компаній-членів пала-
ти та представлення інтересів українських інвесторів у Польщі і польських в Укра-
їні. Крім того, Польсько-Українська господарча палата співпрацює з польськими, 
українськими і міжнародними культурними та бізнес-організаціями з метою ство-
рення позитивного іміджу України в Польщі та Польщі в Україні.
www.pol-ukr.com

Британсько-Українська торгова палата
Британсько-Українська торгова палата (BUCC) була створена у 1997 році для сприян-
ня торгівлі та інвестиціям між Сполученим Королівством і Україною. BUCC об’єднує
британські, українські і міжнародні компанії та фізичних осіб, які ведуть бізнес в
Україні чи Великобританії, а також у США, на Близькому Сході та в Азії. Ми надаємо 
детальну інформацію про бізнес, комерцію, торгівлю і культуру в Україні та Велико-
британії, щоб допомогти нашим членам і іншим зацікавленим у бізнес-можливостях в 
Україні та Великобританії, проводити регулярні зустрічі з цікавими спікерами та про-
водити широкий спектр інших заходів. BUCC також підтримує Співдружність Націй.
www.bucc.com.ua 

Го «рада з урбаністики Києва»
Рада з урбаністики Києва об’єднує представників експертної громадськості, які 
долучились до створення Маніфесту, який формулює найбільш важливі принци-
пи розвитку Києва як міста, зручного для життя. Нашими задачами є вироблення 
ідей та рішень для розвитку міста, лобіювання їх впровадження, об’єднання та ко-
ординація громадських ініціатив, просвітницька діяльність.
www.urbanrada.org 

залізничний журнал «Railway Supply»
Інформаційний портал Railway Supply розроблений для фахівців залізничників і 
є найбільш ефективним засобом комунікації в залізничному бізнес-середовищі.
Ми аналізуємо новини залізничного сектора Азербайджану, Вірменії, Білорусі, 
Болгарії, Угорщини, Грузії, Казахстану, Киргизії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, 
Румунії, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України, Естонії. Сучас-
ні технології, поточні та майбутні проекти, тендери – платформа Railway Supply є 
джерелом інформації для компаній, зацікавлених в пошуку ділових партнерів.
www.railway.supply 

вантажні перевезення в Україні – це сервіс, який надає інформацію щодо 
поставок вантажів залізничним, автомобільним та водним транспортом. Цільовою 
аудиторією є учасники транспортного ринку – вантажовласники, перевізники, 
експедитори, оператори інфраструктури. Розглядається найбільш ємна товарна 
номенклатура: зернові, будівельні та лісові вантажі, мінеральні добрива та хіміка-
ти, нафтопродукти, чорні метали.
www.ukrvantage.com 

Європейська Бізнес Асоціація
Асоціація була заснована в 1999 році за підтримки Європейської Комісії в Україні. З 
того часу ми виросли до найбільш впливового та найчисельнішого об’єднання бізне-
су в Україні. Ми працюємо для того, аби дати своїм компаніям можливість спільними 
зусиллями вирішити важливі для інвестиційного клімату України питання та покра-
щити його на користь індустрії, суспільства, економіки та країни в цілому.
Нас надихають європейські цінності. Ми покращуємо умови ведення бізнесу в Україні.
www.eba.com.ua 

Інформаційний сервіс 

https://www.facebook.com/EVUkraine/
http://www.facebook.com/EVUkraine/
http://www.tuid.org.ua/
http://www.tuid.org.ua
http://www.cca.com.ua/
http://www.cca.com.ua
mailto:info@cca.com.ua
https://ukrbizpol.org/
http://www.ukrbizpol.org/
mailto:office@ukrbizpol.org
http://iccua.org/
http://iccua.org/
http://www.iccua.org
https://www.pol-ukr.com/uk/
http://www.pol-ukr.com
https://bucc.com.ua/
http://www.bucc.com.ua
http://urbanrada.org/
http://www.urbanrada.org
http://www.railway.supply/
http://www.railway.supply
http://www.ukrvantage.com/
http://www.ukrvantage.com
https://eba.com.ua/
http://www.eba.com.ua
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CITY TRANS & PARKING 2021
International Exhibition of equipment, technologies and solutions

in the field of public transport and urban infrastructure

The Ukraine’s specialized event devoted to modern equipment and technologies in the field of public 
transport and urban infrastructure, the International Exhibition CITY TRANS & PARKING 2021, took place at 
the Nivki-Hall Exhibition Center (Kyiv, Ukraine) on October 12 and October 13.
CITY TRANS & PARKING 2021 became a bright opportunity for representatives of non-profit communities, 
government bodies, transport companies and infrastructure enterprises, as well as for operators of public 
vehicles and parking lots to learn more about the current state of Ukrainian and global urban transport markets, 
trends and tendencies, manufacturers’ offers, innovative technologies influencing the passenger experience.
This year the exhibition brought together market insiders from Ukraine, Belgium, Latvia, Germany, Turkey, 
the Czech Republic, Austria, China, Belarus, Poland and some other countries.

Full-SCAlE ExPOSITION OF vEhIClES AND EquIPmENT:
Lots of technical innovations of the public transport market were open for eyes of attendees at the full-scale 
exposition of CITY TRANS & PARKING 2021, with buses, electric buses, trolleybuses, commercial and private 
vehicles, as well as parking equipment shown at the event. Participants of the event applauded test drives 
which were conducted by exhibitors in order to allow testing their vehicles right on the road.
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BMC (Turkey) set out a low-floor 9-meter Neocity CNG. 

Avtek Company (Ukraine) exhibited the Minsk MAZ 303E electric bus. 

BKM Holding (Belarus) displayed an autonomous trolleybus of the Olgerd 32100D series. 

Karsan (Turkey) demonstrated the 8-meter Karsan ATAK and the 6-meter Karsan JEST + buses, 
which appeared on the Ukrainian market some months ago. 

ENEN
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Inter Auto Trading (Ukraine) set out the bus of SamAuto LE 60 model, 
manufactured by Samarkand Vehicle Plant (Uzbekistan). 

LOT Group (Ukraine) showed the equipment for automated parking systems.

Otokar (Turkey) showed the city buses of models Kent C CNG and Navigo T. 

Ukravto (Ukraine) displayed city buses of models ZAZ A10 and ZAZ A08; 
the company showed that the latter could also be used as a school bus. 

ENEN
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STAND ExpOSITIONfULL-SCALE ExpOSITION

ENEN
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Maryna Kytina, Transport Innovation Expert, the Ministry of Infrastructure of 
Ukraine:
- Thank you for raising critical issues of urban public transport and transport 
infrastructure, as well as private vehicles and personal cars. These issues are of a 
great importance not only for million-person cities, but also for smaller ones.
We are fighting for more electric buses and hydrogen-powered buses, and 
fewer buses with internal combustion engines. Therefore, the Ministry is going 
to suggest cities with a population of more than 300,000 to buy electric buses 
from 2025 onwards. Starting from 2030, we consider banning the import and 
the first registration of private cars equipped with internal combustion engines. 
Regarding electric buses, we also have several projects. By analyzing several 
cities of Ukraine, the Ministry in cooperation with the World Bank is looking for 
algorithms which would ensure switching to electric public transport properly 
and quickly. I believe that during the exhibition and conferences, together we 
will be able to find out and understand the problematic issues which need to 
be solved, and then we will be able to develop the correspondent mechanisms.

farid Safarov, Head of the Department of Digital Development and Postal Services 
of the Ministry of Infrastructure of Ukraine:
- What way should we move to reach better passenger transportation? Cashless 
economy, transition to digital element – from paper and to electronic ticket, 
implementation of multimodal ticket. Some cities have made a very qualitative 
and innovative move towards approaching this target. If you have any solutions 
in terms of implementing a multimodal ticket, I will be happy to discuss it with 
you! Business is a driver of all evolutionary processes.

Yurii Matsyk, Director of the Digital Infrastructure Development Directorate of the 
Ministry of Digital Transformation:
- Ukraine is approaching the deployment of Smart City at a rather slow pace. 
Next year, with the support of an international organization, we are committed 
to developing a Strategy for Digital Community Development and Smart City, 
and we are planning to work up all the necessary materials and recommendations 
that can be useful to those who are geared towards implementing a Smart City. 
At least the experience of other communities will unite all of them in mutual 
activity. In order to boost competition among communities in the field of better 
implementation, we develop the community assessment indicators, the so-
called Digital Community Transformation Index. The key indicators include 
infrastructure, transport, mobility and others. What are we doing this for? First of 
all, the community that gets the highest grade will have the opportunity to apply 
for international assistance and loans, and, hopefully, for support from certain 
government projects in terms of establishment and development of Smart City. I 
wish everyone inspiration and the best Smart Cities!

lINK CONNECTING ThE GOvERNmENT, COmmuNITY AND buSINESS
Four ministries, namely the Ministry of Infrastructure, the Ministry of Environment and Natural Resources, the 
Ministry of Energy and the Ministry of Digital Transformation, took an active part in the CITY TRANS & PARKING 
2021 forum, emphasizing the valuable contribution of the event to developing of the environmentally 
neutral, safe and efficient transport sector in Ukraine. 

Roman Shakhmatenko, Deputy Minister of Environmental Protection and Natural 
Resources of Ukraine:
- The 21st Century has issued new challenges for mankind, such as a pandemic 
and a climate change. We have to talk about decarbonisation in this context, with 
transport being in fact one of the main sources of pollution in cities. We see that 
other countries are switching to electric cars and hydrogen cars. Many consider 
it to be an issue of the future, but today is already the time when the Ministry of 
Energy, the Ministry of Environment and other executive bodies are preparing a 
comprehensive Hydrogen Strategy, which will undergo a strategic assessment. 
We see that the world has already set the priorities for the development in both 
transport and power. I am looking forward to having an interesting discussion 
today. Wishing everyone efficiency in business!

Iryna Stavchuk, Deputy Minister of Environmental Protection and Natural 
Resources of Ukraine for European Integration:
- Ukraine aims at reducing the greenhouse gas emissions by 65 per cent by 
2030 compared to 1990, as well as at achieving the climate neutrality by 2060. 
In fact, this target requires a number of changes in all sectors of the economy. 
Transport facilities are among major generators of greenhouse gas emissions. 
Therefore, the emission curbs in the transport sector are indispensable. Burning 
of fossil fuels is the main cause of emissions. Thant`s why we are talking about 
boosting the number of private electric cars and, in particular, about building up 
electric public transport sector. In cooperation with our European partners we are 
preparing a blue print which will include the regulatory economic instruments for 
transformation of transport sector. We the Ministry of Environmental Protection 
are really interested in your feedback which would give us your expert opinion 
about what environmental tools the state should use and what financial policy 
it should follow to allow implementing of urban transport upgrade projects in as 
many cities as possible. 

Victoria Hnatovska, acting Director General of the Directorate, Head of the Expert 
Group on Energy Efficiency of the Ministry of Energy of Ukraine:
- This event is incredibly important. Today, the Ministry is elaborating such 
substantial documents as the hydrogen strategy and the replacement 
of traditional fuels. We are also working on the National Action Plan for 
renewable energy of Ukraine and renewable energy sources for vehicles until 
2030. It means that Ukrainian cities and urban transport sector should switch 
to renewable energy sources. This will enhance the quality of life of those 
people who live in these cities and, in addition, this will improve the energy 
independence of Ukraine. 

ENEN
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Vasyl Doronin, Chairman of the Board of the Ukrainian Hydrogen & Energy Storage 
Association:
- We are glad to join this team. The significance of this initiative is that we are 
inspired not only to spur the generation of green energy in Ukraine, but also to 
create the culture of hydrogen consumption in the country. The event shows 
that hydrogen solutions can be commercially feasible due to available niche and 
demand. The industry needs impetus, our partners and we are ready to give it.

Viktoria Hnatovska, acting Director General of the Directorate, Head of the Expert 
Group on Energy Efficiency of the Fuel and Energy Complex, the Ministry of Energy 
of Ukraine:
- The best way of using hydrogen is currently a top question. Exports or domestic 
consumption? We work to show the local authorities that buying environmentally-
friendly vehicles, i.e. hydrogen electric vehicles, is overwhelmingly important to 
cities, since it would allow easy breathing and better life conditions of citizens. 

Hydrogen Europe, Ukrainian Hydrogen & Energy Storage Association, Polytechnoservice, Worthington 
Industries and Ballard Power Systems have signed a cooperation agreement on the development of hydrogen 
infrastructure and the production of hydrogen electric buses and trolleybuses in Ukraine.This is the first 
project addressing the hydrogen consumption in Ukraine!

Yurii Bombandiorov, Co-owner of Polytechnoservice: 
- We are ready for partnership. We are prepared to work towards designing 
prototypes and launching production of both equipment and rolling stock 
for various cities. Together with supplying hydrogen-based electric buses or 
trolleybuses, we will be able to provide comprehensive solutions on complex 
hydrogen power supply systems. We can do this. 

Owing to assistance of the Association of Ukrainian Cities, as well as due to support of the Corporation of 
Urban Electric Transport of Ukraine, “Ukrelectrotrans” managed to maintain high interest of communities 
in elaboration and implementation of comprehensive public transport development programs meant to 
provide residents with quality and affordable transportation services.

Oleh Harnyk, Deputy Executive Director of the Association of Ukrainian Cities:
- The number of cars has increased 1.7 times in Kyiv for the last 6 years, while the 
number of problems related to transport connection, traffic jams and parking 
lots has been many times larger. Other big cities and even small towns face 
the same troubles. Of course, the communities’ resources differ, but there is a 
common target before heads of the communities. This target is the development 
of public traffic and transport system. Therefore, it is necessary to involve 
representatives of local self-government and business in the dialogue. I am sure 
that the speakers by taking part in the event and the business representatives by 
providing us with the opportunity to learn more about the best developments 
will make this exhibition a powerful negotiating site that will boost the transport 
system upgrades and enhance transport services in our cities.

Mykola Zakharov, Deputy General Director of the Corporation of Municipal 
Electric Transport Enterprises of Ukraine “Ukrelectrotrans”:
- No matter how much we focus on private cars, the traditional types of public 
electric transport like trams and trolleybus are our past and future! Public electric 
transport is the only reply to traffic collapse caused by private vehicles in cities. I 
am pleased to see representatives of our companies from all parts of Ukraine here. I 
believe that issues raised here and exhibits displayed here portray the future of our 
electric transport industry. Communication will help to find partners and improve 
the condition of our electric vehicles in the shortest possible time!

INTERNATIONAl PARTNERShIP
On October 12, the CITY TRANS & PARKING 2021 exhibition presented events of a great significance to 
Ukraine. They were circling around carbon-free public transport and green cities.  

Ukraine commences production of hydrogen public transport!

The construction project of the first hydrogen trolleybus in Ukraine was presented by the integrator company 
Polytechnoservice together with the Ukrainian Hydrogen & Energy Storage Association at the CITY TRANS & 
PARKING 2021 exhibition. The project was supported by the Hydrogen Europe Association, the moderator of 
hydrogen changes in Europe, as well as by world pioneers in hydrogen technologies.

Jorgo Chatzimarkakis, CEO of Hydrogen Europe:
- We invite Ukraine to the European partnership: we need a strong import of 
Ukrainian hydrogen, at the same time we want to see the hydrogen technologies 
implementation in Ukraine! Europe can buy, sell and integrate any technologies. 
Europe has access to money. We can support you, but you have to show initiative! 
Ukraine needs hydrogen not only to use it in production, but also to consume. 

ENEN
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REGIO CITY TRANS AWARD

In 2021, Poltavaelectroavtotrans renewed the rolling stock by purchasing one trolleybus per 14,000 citizens. 
This is the best result in Ukraine. Note that the project was implemented owing to the loan funds of the EBRD. 
Enhancing the attractiveness of public transport is one of the priorities of the Sustainable Urban Mobility 
Plan in Poltava. The active work of the Poltava City Council towards bringing that tremendous target into life 
was recognized with the REGIO CITY TRANS AWARD.
 

The successful experience in coping with public transport issues should be shared.
The best methods of sustainable mobility implementation should be spread and followed.

 REGIO CITY TRANS AWARD 2021
was granted to the city of poltava

for the highest rate of electric vehicles renewal, better quality of passenger traffic 
and greenhouse gas emission curb.

The enhancement of the flexibility of Ukrainian 
communities and their services provided to citizens – that 
was the ambitious goal of the International Exhibition City 
Trans & Parking.
The experience of the cities which found the most efficient, 
customer-oriented and environmental friendly way to deal 
with traffic challenges should be a roadmap for us.
With the support of the Corporation of Municipal Electric 
Transport Enterprises of Ukraine “Ukrelectrotrans”, the best 
municipal program for the development of urban mobility 
in 2021was recognized at the opening ceremony of the 
International Exhibition CITY TRANS & PARKING.

Aivars Starikovs, Chairman of the Board of H2LV, Member of the Board of 
Hydrogen Europe:
- There is a crucial number of projects that can be commercially viable today. 
Up to 50 hydrogen buses in a depot can guarantee that refueling and hydrogen 
production pay for themselves. A cost-effective consumption of hydrogen on the 
local market is the key which opens the door to industrial partners inviting them 
to come and share knowledge on how it should be implemented.

By concluding a cooperation agreement with Polytechnoservice, Ballard Power Systems, a key manufacturer 
of hydrogen fuel cells, and Worthington Industries, a world leader in the production of hydrogen cylinders 
and storage systems, are entering the Ukrainian market.

Oben Uluc, Sales Director, Ballard Power Systems Europe, Asia, Africa and India:
- I am very happy to cooperate with the Ukrainian Hydrogen & Energy Storage 
Association and the Ukrainian manufacturer Polytechnoservice. It makes no doubt 
that the project to produce electric buses and trolleybuses equipped with Ballard 
Power Systems fuel cells will be successfully implemented in Ukraine. We are ready to 
always be here for any support and assistance which would contribute to the most 
successful outcome. 

Radiša Nunić, Worthington Industries Regional Manager for Europe and the 
Middle East:
- Our company is one of the world leaders in hydrogen storage systems, gas stations 
and ancillary equipment. We provide technologies ensuring the independence of oil. 
They are so-called clean technologies developed to curb environmental pollution. 
We are ready! Worthington Industries, although a large company, will be unable to 
cope alone. We all need to unite and promote the hydrogen technology together.

“We are prepared to bring out the first Ukrainian hydrogen trolleybus by the end of 2021”, 
Polytechnoservice said.

This initiative will be followed by integration of some sectors of the industry: this year the Ukrainian Hydrogen 
& Energy Storage Association together with Sumy Machine-Building Science-and-Production Association - 
Engineering  are planning to introduce the project of hydrogen technology based infrastructure and filling 
stations in Ukraine.

Vasyl Doronin, Chairman of the Board of the Ukrainian Hydrogen & Energy Storage 
Association:
- Our target is to make hydrogen commercially viable so that municipal transport 
operators, fleet owners and others will get interested in using hydrogen. Our 
estimates show that integration into municipal transport is a commercially 
reasonable profit-making activity. This is the economy! 
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OFFICIAl PARTNERS 
We sincerely thank our official partners for supporting the City Trans & Parking 2021 Exhibition 
and inspiring a wide range of market insiders like manufacturing companies and community 
representatives to take part in the event.

ENEN

Association of Ukrainian Cities
The Association of Ukrainian Cities (AUC) is an all-Ukrainian non-governmental 
organization that has proven its ability to protect the interests of local self-government 
at the national and European levels. The AUC takes an active part in the formation of 
the legal framework of local self-government, provides informational, organizational 
and advisory assistance to its members, and establishes international twinning 
relations between cities. The AUC lobbies the interests of local communities in central 
and regional government, and regularly informs them and the public about local 
government issues and ways to address them.
Regional branches of the Association operate in all regions of Ukraine. The Association 
of Ukrainian Cities unites 909 cities, towns and villages, where more than 80% of the 
population of Ukraine lives.
www.auc.org.ua

Association of Towns of Ukraine 
Public organization “Association of Towns of Ukraine” (AТU) is a non-governmental, 
non-profit public organization that operates on the basis of voluntary participation, 
legality, self-government, equality and common interests of its members to achieve its 
goals and objectives. The main purpose of the Association is to satisfy and protect the 
legitimate social, economic, creative, scientific, national-cultural and other common 
interests of the members of the organization, which are based on promoting the 
development of small towns of Ukraine.
www.atu.net.ua

Association “Airports of Ukraine” of Civil Aviation 
Association “Airports of Ukraine” of civil aviation (AAUCA) was established in 1992 by 
24 enterprises and organizations of civil aviation of Ukraine in order to promote the 
development of airports, to introduce the latest technologies, modern special equipment 
and facilities for automation and mechanization of manufacturing processes.
Since the establishment, AAUCA has been increasing the list of participants, bringing 
together enterprises, companies, organizations for the development of advanced 
technologies and manufacturers of modern special vehicles and equipment for airports 
and airlines from the leading countries of the world, namely the USA, Germany, France, 
China, Austria and others. Today, the list of AAUCA members consists of more than 90 
enterprises and organizations from 12 countries, including 20 Ukrainian airports, State 
Aviation Enterprise “Ukraine”, UkSATSE, Kredobank, and Dalaman Airport (Turkey).
AAUCA is a full member of ACI EUROPE. The efficient cooperation with other members 
together with promoting the interests of its own participants are among AAUCA’s 
major tasks in the organization.
www.aauca.org.ua

The Association of Importers and Distributors of Auto parts 
The Association of Importers and Distributors of Auto Parts (AIDA) was established 
in 2010 and brings together leading aftermarket companies that have teamed up to 
coordinate and consolidate efforts to defend common interests and maintain their 
share of the auto parts market.
At the business-to-state level – protection and representation of the interests of 
AIDA members in relations with the state, development and advocacy of legislative 
initiatives.
At the business-to-business level – information exchange, support of business ethics, 
prevention of monopolization of the auto parts market by OEMs, legal assistance, 
search for partners.
At the business-to-community level – improvement of legislation on consumer 
protection taking into account the interests of business.
The Association is an active member of the Ukrainian Business Council.
www.aida.org.ua

The federation of the Automotive Industry of Ukraine
The Federation of the Automotive Industry of Ukraine (FAU) includes 21 organizations 
with a total of more than 6 thousand jobs in the field of car and car parts, car sales 
and after-sales service, as well as car rental. The federation provides comprehensive 
support to its members in the territory of Ukraine, as well as in other countries.
The main mission of the FAU is to be the driving force behind the development, support 
and protection of the interests of the automotive industry of Ukraine.
www.fra.org.ua 

Hydrogen Europe
Hydrogen Europe is propelling global carbon neutrality by accelerating European 
hydrogen industry.
Hydrogen Europe brings together diverse industry players, large companies and SMEs, 
who support the delivery of hydrogen and fuel cells technologies. We do this to enable 
the adoption of an abundant and reliable energy which efficiently fuels Europe’s low 
carbon economy.
We represent the European hydrogen and fuel cell sector (as per April 2021): 260+ 
companies, 27 National Associations.
www.hydrogeneurope.eu

Ukrainian Hydrogen & Energy Storage Association
We are the first professional organization of participants in the energy market of 
Ukraine and representatives of additional industrial markets. The major goal of the 
association is to prepare the legislative implementation and the new energy strategy 
of Ukraine, based on the latest energy storage technologies, hydrogen solutions 
and new energy distribution capabilities. Association is also looking for new energy 
management systems and aggregators.
www.energystorage.org.ua

www.auc.org.ua
http://www.auc.org.ua
www.atu.net.ua
http://www.atu.net.ua
www.aauca.org.ua
http://www.aauca.org.ua
www.aida.org.ua
http://www.aida.org.ua
www.fra.org.ua
http://www.fra.org.ua
www.hydrogeneurope.eu
http://www.hydrogeneurope.eu
www.energystorage.org.ua
http://www.energystorage.org.ua/
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Інформаційний сервіс 
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EV-UA - Ukrainian Association of Electric Vehicle Market participants
The main activities of the Ukrainian Association of Electric Vehicle Market Participants 
on the systematic development of the electric vehicle market segment include the 
promotion of energy-saving and innovative environmentally friendly technologies 
and projects, the boost and support of national scientific and industrial potential, 
the development of charging infrastructure, the attraction of investment, as well as 
the enhancement of conditions for efficient production and utilization of electric 
vehicles and their components. The association also focuses on bringing the Ukrainian 
legislation on eco-transport to conformity with international standards.
www.facebook.com/EVUkraine/

The International Turkish-Ukrainian Businessmen Association
The International Turkish-Ukrainian Businessmen Association (TUID) is a businessmen’s 
association founded in the capital of Ukraine by a group of Turkish businessmen under 
the auspices of the Embassy of the Republic of Turkey in Kiev in 2004.
www.tuid.org.ua

The Chinese Commerce Association
The Chinese Commerce Association is a non-profit, non-governmental organization of 
Chinese and Ukrainian companies. The Association was established with the support 
of the government of the People’s Republic of China.
Priorities of the Association are the collective defense of interests of its members 
when interacting with state bodies, the assistance to members building business in 
China or Ukraine, as well as the support of legitimate interests of its members through 
diplomatic channels, in particular, between the diplomatic mission of the People’s 
Republic of China in Ukraine and the Ukrainian government.
The Association promotes a new format of trade and economic partnership between 
China and Ukraine.
We help Chinese companies do business in Ukraine and Ukrainian companies do 
business in China!
www.cca.com.ua 
info@cca.com.ua

Association of Ukrainian Business in poland
The Association of Ukrainian Business in Poland is an organization that unites 
leading Ukrainian investors doing business in Poland in order to promote Ukrainian 
producers in the markets of Poland and the EU. Our mission is the development 
and promotion of Ukrainian business and interests of Ukrainian companies in the 
markets of Poland and the EU.
www.ukrbizpol.org
office@ukrbizpol.org

ICC Ukraine - Ukrainian National Committee of the International 
Chamber of Commerce
The Ukrainian National Committee of the International Chamber of Commerce 
(ICC Ukraine) is authorized by the World Business Organization to present modern 
business trends inside the country and to promote the development of international 
cooperation.
The International Chamber of Commerce, ICC (headquartered in Paris), is an influential 
global business organization that enjoys undisputed authority in developing modern 
rules and standards that govern international business.
www.iccua.org

polish-Ukrainian Chamber of Commerce
POLISH-UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE is one of the oldest bilateral chambers of 
commerce in Poland. For the last twenty five years it has been working to develop Polish-
Ukrainian economic and cultural relations. The key task of this institution is to promote and 
support the business activities of its members as well as to represent Ukrainian investors 
in Poland and Polish investors in Ukraine. Furthermore, the Polish-Ukrainian Chamber 
of Commerce cooperates with Polish, Ukrainian and international business and cultural 
organizations to shape a positive image of Ukraine in Poland and Poland in Ukraine.
www.pol-ukr.com

The British Ukrainian Chamber of Commerce
The British Ukrainian Chamber of Commerce (BUCC) was established in 1997 to 
promote trade and investment between the United Kingdom and Ukraine. The BUCC 
brings together British, Ukrainian and international companies and individuals doing 
business in Ukraine or the UK as well as in the US, Middle-East and Asia. We provide 
in-depth information on business, commerce, trade and culture in Ukraine and the UK 
to assist our members and others interested in business opportunities in Ukraine and 
the UK. We hold regular meeting with interesting speakers and conduct a wide variety 
of other activities. The BUCC also supports the Commonwealth of Nations.
www.bucc.com.ua

The Kyiv Urban planning Council
The Kyiv Urban Planning Council unites representatives of the expert community who 
have joined in the creation of the Manifesto, which formulates the most important 
principles for the development of Kyiv as a city convenient for living. Our tasks are 
to design ideas and solutions for the development of the city, to lobby for their 
implementation, to unite and coordinate public initiatives, and to educate.
www.urbanrada.org

Railway Magazine “Railway Supply”
The Railway Magazine “Railway Supply” is an information portal for railway professionals. 
It is the most effective communication tool in the railway business environment.
We analyze news from the railway sector of Azerbaijan, Armenia, Belarus, Bulgaria, 
Hungary, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, 
Romania, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraine, and Estonia. Modern 
technologies, current and future projects, tenders – the Railway Supply platform is a 
source of information for companies interested in finding new business partners.
www.railway.supply 

Vantazhni perevezennіa v Ukraini (Cargo Transportation in Ukraine) is a service 
that provides information on transportation of goods by rail, road and water. The target 
audience is freight market insiders, namely cargo owners, carriers, forwarders and 
infrastructure operators. The data is dealing with major commodities, such as grain, 
construction cargoes, timber cargoes, mineral fertilizers and chemicals, petroleum 
products, ferrous metals. 
www.ukrvantage.com

European Business Association
Established in 1999, the EBA provides a forum in which members can discuss and 
find solutions to common problems affecting business in Ukraine. This initiative was 
initially supported by the European Commission and has grown to become one of the 
largest and most influential business communities in the country.
We are inspired by EU values. We work to make Ukraine a better place for business.
www.eba.com.ua

www.facebook.com/EVUkraine/
http://www.facebook.com/EVUkraine/
www.tuid.org.ua
http://www.tuid.org.ua
www.cca.com.ua
http://www.cca.com.ua
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www.pol-ukr.com
http://www.pol-ukr.com
www.bucc.com.ua
http://www.bucc.com.ua
www.urbanrada.org
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www.ukrvantage.com
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BKM Holding 
BKM Holding має півстолітній досвід у виробництві та мо-
дернізації рухомого складу пасажирського електротран-
спорту — тролейбусів, трамваїв та електробусів. Як ви-
робник повного циклу BKM Holding пропонує якісний 
продукт, ретельно відстежуючи процес виробництва 
транспорту на кожному етапі від стадії проєктування до 
запуску в експлуатацію.

BKM Holding
BKM Holding has half a century of experience in the 
production and modernization of electric passenger 
transport rolling stock – trolleybuses, trams and electric 
buses. As a manufacturer of complete production cycle, BKM 
Holding offers a high-quality product, carefully monitoring 
the production process of vehicles at every stage from the 
design to operation.

 +375172954132, +375172105055   
 info@belcommunmash.by  
 https://holdingbkm.com/
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BMC 
Заснована в 1964 році BMC на сьогоднішній день є одним з 
найбільших виробників комерційних і військових автомобілів 
в Туреччині. BMC - визнана в усьому світі компанія, асортимент 
якої представлений автомобілями різних конфігурацій: від ав-
тобусів до вантажівок, від броньованих машин до тактичних 
колісних машин. Високі технології в поєднанні з сучасними 
виробничими потужностями дозволяють виробляти надійні 
і екологічно чисті автомобілі, що відповідають останнім тен-
денціям ринку і високим стандартам якості. Компанія BMC на-
лічує понад 3500 кваліфікованих фахівців, має власний центр 
НДДКР, забезпечує виробництво, продаж і післяпродажне об-
слуговування своєї техніки. Серед інших переваг — безпере-
бійні експертні послуги та широка мережа продажів. Вантажні 
автомобілі від BMC експортуються по всьому світу і цінуються 
за свою надійність і якість збірки.

BMC
BMC is one of the largest commercial and military vehicle 
manufacturers in Turkey. Founded in 1964, BMC has grown into a 
recognized and flexible company that offers vehicles of different 
configurations ranging from buses to trucks, and from armored 
vehicles protected against mines to tactical wheeled vehicles. 
High-tech technologies together with modern facilities primarily 
located in İzmir, Pınarbaşı, Istanbul, Ankara and Sakarya allow 
producing reliable and environmentally friendly vehicles which 
meet the latest market trends and high quality standards. With 
over 3,500 skilled specialists, BMC`s activity spreads from design 
to R&D, from project to production. Uninterrupted expert services 
and strong sales network are among other advantages. BMC is 
rapidly advancing towards its goals of becoming a renewed world 
brand with its half-century history, multinational structure and 
new management approach.

 +902324449262   
 info@bmc.com.tr  
 http://www.bmc.com.tr/
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Easypay 
Бренд Easypay — фінансово-технологічна компанія, що має у 
своєму складі: ТОВ «Ізі Софт», ТОВ Фінансова компанія «Абе-
кор», ВПС «Фінансовий Світ».

IT-компанія «EasySoft» забезпечує технологічну складову роботи 
процесингу та прийом платежів у відповідності до всіх стандартів 
безпеки та шифрування даних. Фінансова компанія «Абекор» володіє 
ліцензією на переказ грошових коштів і є учасником внутрішньодер-
жавної небанківської платіжної системи «Фінансовий Світ», зареє-
строваної в НБУ. Компанії забезпечують надійність та легітимність 
фінансових взаєморозрахунків із партнерами та контрагентами.

EasyPay готовий надати кожному користувачу зручний та до-
ступний інструмент для здійснення будь-яких регулярних та 
необхідних платежів на адресу державних організацій, ЖКХ 
підприємств, операторів мобільного зв’язку, банків, інтер-
нет-магазинів, систем грошових переказів.

Easypay
The Easypay brand is a financial technological company which 
consists of EasySoft LLC, Financial company Abekor LLC, IPS 
(Internal Payment System) Financial World.

IT-Company EasySoft is responsible for the technological component 
of processing, as well as for acceptance of payments in accordance 
with security and encryption standards. Financial company Abekor 
holds the licence for money transfers and is a member of internal 
state non-banking payment system Financial World which is 
registered at the National Bank of Ukraine. The companies provide 
the legitimacy and credibility of financial transactions between the 
partners and counterparties. EasyPay service is ready to provide 
a reliable and suitable tool for any regular payments to the state 
institutions, housing and public utilities, mobile operators, banks, 
online stores, money transfer systems.

 0800603003   
 info@easypay.ua  
 https://easypay.ua/
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www.karsan.com

Офіційний дистриб’ютор на всій території України – ТОВ «Мотор Девелопмент Груп»        mdg-truck.com
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Karsan
Заснована у 1966 р. компанія «Karsan» виробляє авто-
буси на своїх найсучасніших виробничих потужностях у 
м. Бурсі (Туреччина) та надає послуги з продажу та після-
продажного обслуговування через свою широку мережу 
на внутрішньому та зовнішніх ринках.
Модельний ряд «Karsan» задовольняє повний спектр по-
треб міського громадського транспорту та включає моде-
лі усіх класів від малого до особливо великого як із двигу-
нами внутрішнього згорання, так із унікальними електро-
моторами.
Офіційним дистриб’ютором на всій території України є 
ТОВ «Мотор Девелопмент Груп».

Karsan
Founded in 1966, Karsan has developed into a huge 
enterprise that manufactures buses at the own up-to-date 
facilities in Bursa, Turkey, and provides sales and after-sales 
services through the extensive network on the domestic and 
foreign markets.
The model range of vehicles of Karsan totally meets the 
requirements and needs of urban public transport. The 
company can offer vehicles of all groups from small to extra-
large buses equipped with internal combustion engines, or 
even with unique electric motors.
Motor Development Group is an official dealer of Karsan on 
the territory of Ukraine.

 0800800807   
 info@mdg.com.ua  
 https://www.karsan.com/ua
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Pro Parking Technology

Експертний постачальник паркувальних рішень повного циклу;
Розробка та установка програмного забезпечення;
Розробка та виробництво обладнання;
Впровадження та обслуговування автоматизованих парковок;
Комплексне рішення від проекту до реалізації.

proparking.tech
sales@proparking.tech

 +380 57 714 22 88

представляє собою сучасне рішення, призначене для
організації автоматизованого контролю в'їзду та виїзду
транспортних засобів та автоматизації розрахунків за
користування паркувальними послугами.

UK

EN

b y  L O T  g r o u p

b y  L O T  g r o u p

LOT Group 
LOT Group 20 років займається розробкою та інтеграцією 
комплексних системних рішень для систем контролю та 
управління доступом.
Понад 400 клієнтів в країнах Європи, Латинської Амери-
ки, Африки, Близького Сходу, Канаді та США.
Pro Parking Technology від LOT Group – це повний цикл ви-
робництва обладнання та програмного забезпечення для 
автоматизованої системи паркування.

LOT Group
LOT Group has been developing and integrating 
comprehensive solutions for access control and management 
systems for 20 years.
More than 400 clients in Europe, Latin America, Africa, the 
Middle East, Canada and the USA.
Pro Parking Technology from LOT Group is a full cycle of 
production of equipment and software for an automated 
parking system.

 +380577142288   
 sales@proparking.tech  
 https://www.proparking.tech/

Адреса: 61017, Україна, м. Харків, вул. Дрінова, 17
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Otokar 
Заснована у 1963 році компанія Otokar пропонує спеці-
альні рішення завдяки власній технології, дизайну та за-
стосуванню, що відповідають потребам операторів. Otokar 
пропонує операторам можливість оптимізувати свій парк 
продуктами від 7 до 18,75 метрів у міському, міжміському 
та туристичному сегментах. Вироби розроблені таким чи-
ном, щоб вони були простими, функціональними та підхо-
дили для багатоцільового використання. Парк, оптимізо-
ваний за допомогою продуктів Otokar, забезпечує високу 
ефективність та значний внесок у прибуток від операцій. 
Кожен автомобіль розроблений з акцентом на низькі екс-
плуатаційні витрати, а також оптимальну гнучкість та дов-
гі роки надійного обслуговування.

Otokar
Otokar was established in 1963. Today the company offers 
special solutions based on its own state-of-the-art and 
customer-oriented technologies. Operators can optimize 
their fleet with Otokar products ranging from 7 to 18.75 
meters in the small, mid-sized and tourist segments. Vehicles 
of Otokar production stand out for the simplicity of design 
and high functionality, and allow operators to reach high 
efficiency of operations and significant gains. Each vehicle is 
designed to ensure low operating costs, flexibility and long 
service life.

 +380444960052   
 bus@atp.ua  
 https://www.otokar.in.ua



50

ЕКСПОНЕНТИ
EXHIBITORS

citytransua.com

UK

EN

АвТеК 
АвТеК — офіційний дистриб’ютор FORD TRUCKS і офі-
ційний дилер МАЗ, МТЗ, SOLARIS, RASCO, KASSBOHRER, 
HIDRO-MAK, ERDEMLI, HYVA. Працюємо на ринку України 
більше 25 років в сфері продажів автомобілів, пасажир-
ського транспорту, тракторів, спецтехніки, додаткового 
навісного обладнання і запчастин. Надає гарантійне та 
післягарантійне обслуговування на 22-ти офіційних сер-
вісних станціях по всій Україні.

AVTEK
AVTEK is the official distributor of FORD TRUCKS and the 
official dealer of MAZ, MTZ, SOLARIS, RASCO, KASSBOHRER, 
HIDRO-MAK, ERDEMLI, HYVA. We have been working on 
the Ukrainian market for over 25 years in the field of sales 
of cars, passenger transport, tractors, special equipment, 
additional attachments and spare parts. We provide warranty 
and post-warranty service at 22 official service stations 
throughout Ukraine.

 +380444960000   
 avto@avtek.ua  
 https://avtek.ua/
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Адрес зАводА «АриАн»:
Украина, 08500, г. Фастов, киевская обл., 

ул. Полиграфическая, 12

тел./факс.: (04565) 670-75
отдел оптовой продажи: (044) 273-41-57; ztmarian_zbut@ukr.net
отдел розничной продажи: (044) 276-48-07; arian_ztm@ukr.net

интернет продажи: (044) 273-41-58; masloarian@yandex.ua

Адрес дирекции:
Украина, 03148, г. киев, 
ул. василия кучера, 3

Приемная: (044) 276-16-45; nayada-ya@ukr.net
Бухгалтерия: (044) 276-01-04; 

отдел снабжения: (044) 276-28-77; ztmarian_snab@ukr.net

ztm-arian.com.ua
UK

EN

Аріан 
завод «Аріан» — це спеціалізоване підприємство з ви-
робництва технічних олив, охолоджуючих і мастильно-хо-
лодильних рідин та автокосметики. Виробничий процес 
підприємства заснований на застосуванні сучасних науко-
ємних технологій, високому рівні культури виробництва на 
всіх його етапах — від контролю сировини до упаковки, а 
також прагненні відповідати найвищим світовим стандар-
там. Все це гарантує високу якість нашої продукції.
Іншим видом діяльності Заводу є виробництво зразків 
електромобілів малого класу для використання в місті. На 
виставці Завод «Аріан» представить двомісний електрич-
ний кабріолет «Петрик», запас ходу якого на одному за-
ряді складає 100 км. Електромобіль оснащений джойсти-
ком, що дає можливість керувати транспортним засобом 
водіям із обмеженими фізичними можливостями.

Arian
“Arian” plant is a specialized enterprise involved in production 
of technical oils, cooling fluids, lubricating and cooling fluids, 
as well as car care products. The entire production process 
of the plant is based on application of modern science-
intensive technologies, high degree of production culture, 
thorough control of all production stages from raw materials 
to packaging. This guarantees that our products are of high 
quality that meets global standards.
Another major field of “Arian” Plant’s activity is production of 
prototype models of small class electric vehicles to be used 
in the city. The Plant is showing a two-seat electric cabriolet 
“Petrik” at the exhibition. The electric car is capable of running 
up to 100 km on a single charge. Moreover, it is equipped with 
a joystick which allows disabled people to drive the vehicle.

 +380442734157   
 ztmarian_snab@ukr.net  
 http://ztm-arian.com.ua/
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Імператив 
завод «Імператив» — виробник будівельної композит-
ної арматури і сітки для кладки. У нашому розпорядженні 
2 заводи повного циклу, що забезпечують обсяг виробни-
цтва у 1 500 000 м арматури і 85 000 м2 сітки в місяць.
Наш асортимент: будівельна арматура LIGHTplus і 
HARDplus, композитна сітка HARDmesh, композитні опо-
ри для рослин LIGHTgreen, арматура для парників і те-
плиць ЛЕГО LIGHTstem.
Продукцію ми виготовляємо за запатентованим розроб-
ками нашої компанії. Якість продукції підтверджуємо сер-
тифікатами ДСТУ та Протоколами Випробувань.

Imperatyv
IMpERATYV is a producer of composite reinforcement and 
mesh for masonry. We manage two full-cycle plants capable 
of manufacturing up to 1.5 million meters of reinforcement 
and 85k sq. meters of mesh per month.
The range of our products includes: GFRP rebar LIGHTplus and 
HARDplus; GFRP mesh HARDmesh; Composite plant support 
LIGHTgreen; GFRP rebar LEGO LIGHTstem for greenhouses.
All items we put into manufacture have been developed by 
our company and duly patented. Quality of our products is 
confirmed by ДСТУ certificates and Test Protocols.

 +380970213213, +380500213213   
 sales@imperatyv.ua  
 https://www.imperatyv.ua
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INTER AUTO 
TRADING

INTER AUTO 
TRADING

ІнТер АвТо-ТреЙдинГ 
Тов «Автомобільна компанія «ІнТер АвТо-ТреЙдинГ» є ди-
лером, дистриб’ютором, партнером, імпортером техніки про-
відних світових заводів виробників та реалізує в Україні:
	 •	 Автобусну	техніку	різних	класів,	видів	та	рівнів	комфортності;
	 •	 Різноманітну	 комунальну	 техніку:	 сміттєвози,	 вакуумні,	 муло-
сосні, каналопромивочні машини, машини дорожні — комбіновані 
зі змінним устаткуванням (піскорозкидальне, поливомийне облад-
нання, тощо) — МДКЗ, аварійні майстерні, машини для ямкового 
ремонту, автовишки, автокрани, самоскиди та іншу техніку;
				•	Комунальні	машини	KADEME;
				•	Вантажні	автомобілі;
				•	Багатофункціональні	комунальні	машини	марки	Kärcher;
				•	Будівельну	техніку	марки	JCB,	Caterpillar	та	SEM.

UK

EN

INTER AUTO-TRADING
Automobile Company INTER AUTO-TRADING is a dealer, 
distributor, partner and importer of machines and equipment of 
the world’s leading manufacturers. The company offers Ukrainian 
buyers a wide range of vehicles:
	 •	 Buses	of	various	classes,	types	and	comfort;
	 •	Municipal	vehicles	such	as	garbage	trucks,	vacuum,	sludge,	sewer	
washing machines, road servicing multi-purpose vehicles with 
replaceable equipment like sand spreading, watering, etc. of MDKZ 
type, mobile workshops, patching machines, aerial platforms, truck 
cranes, dump trucks and other machines;
	 •	 KADEME	Municipal	Vehicles;
	 •	 Trucks;
	 •	Multifunctional	municipal	vehicles	of	Kärcher;
	 •	 Construction	vehicles	of	JCB,	Caterpillar	and	SEM.

 +380672238485, +380672238454, +380445280585   
 info@iat.org.ua  
 https://iat.org.ua/
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Кс-МеХАТронІКс 
Компанія Кс-МеХАТронІКс з 1996 року спеціалізується 
на розробках програмно-апаратних засобів автоматиза-
ції оплати проїзду у громадському транспорті (АСООП).
У 2010 р. компанія увійшла до складу консорціуму АСТЕК. 
Разом із компаніями-учасниками консорціуму, — «Під-
приємство «Пластик Карта», «Науково-дослідний інститут 
прикладних інформаційних технологій», «Сайтек» – та на 
основі плідного співробітництва з компанією EMtest, a.s. 
(Словаччина), КС-МЕХАТРОНІКС успішно реалізує проєк-
ти з автоматизації оплати проїзду на транспорті, проєк-
ти «картка мешканця», інші інфраструктурні проєкти, які 
збільшують ефективність збору виручки на транспорті. 

UK

EN

CS-MECHATRONICS
Since 1996, CS-MECHATRONICS has been specializing in the 
development of software and hardware for automated fare 
payment on public transport (the automated operational 
transportation management system). The company joined 
ASTEK consortium in 2010. In cooperation with other 
companies of the consortium like Plastic Card Enterprise, 
Research Institute of Applied Information Technologies, Saitek, 
and owing to fruitful collaboration with EMtest, a.s. (Slovakia), 
CS-MECHATRONICS continues a successful implementation 
of automated fare payment projects, “resident card” projects, 
and other infrastructure projects aimed at boosting the 
efficiency of takings on public transport.

 +380442840888, +380442841214   
 info@card-sys.com  
 https://card-sys.com/
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політехносервіс 
Тов «політехносервіс» — це інжинірингова компанія, яка 
спеціалізується на розробці, створенні дослідних зразків та 
серійному виробництві електронного обладнання для тро-
лейбусів, трамваїв, електробусів з використанням сучасних 
високоінтелектуальних технологій, таких як застосування 
екологічних джерел енергії. Компанія невпинно здійснює 
пошук альтернативних технічних рішень, що направлені 
на поліпшення експлуатаційних характеристик рухомого 
складу, підвищення рівня якості, комфорту, безпеки паса-
жирських перевезень, а також максимальну автоматизацію 
процесів експлуатації рухомого складу. Наш пріоритет — 
якісні, безпечні та комфортні пасажирські перевезення!

UK

EN

polytechnoservice
polytechnoservice is an engineering company that 
specializes in designing and producing of pilot samples, as 
well as in series manufacturing of electronic equipment for 
trolleybuses, trams, electric buses. The company employs 
advanced high-tech technologies, such as environmentally 
friendly energy sources. Polytechnoservice is constantly 
targeting at finding alternative technical solutions to improve 
the performance of vehicles, to enhance quality, comfort and 
safety of passenger traffic, as well as to provide the highest 
possible rolling stock automation. Our priority is high-quality, 
safe and comfortable passenger transportation!

 +380677548370   
 ptstram@gmail.com  
 https://ptsukraine.com/
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Тов «Юніверсал Моторз Груп» 
Тов«Юніверсал Моторз Груп» — офіційний дистриб’ю-
тор автобусів виробництва Запорізького автомобілебу-
дівного заводу.

UK

EN

Universal Motors Group LLC
Universal Motors Group LLC is the official distributor of buses 
manufactured by Zaporizhzhia Automobile Building Plant.

 0800339129   
 umg@ukravto.ua  
 https://umgukravto.com.ua/
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Тов «дозор Україна» 
Компанія Тов «дозор Україна» визнана одним із лідерів у галузі 
моніторингу громадського транспорту в Україні. Компанія впро-
ваджує та постійно розвиває авторську систему моніторингу, 
логістики, аналітики та охорони транспорту «DozoR». Система 
дозволяє відстежувати в режимі реального часу громадський 
транспорт, вантажну, прибиральну, кар’єрну та сільськогоспо-
дарську техніку, автомобілі інкасаторських та екстрених служб.

Нашими партнерами є міські ради та ОТГ, комунальні, ав-
тотранспортні, логістичні, гірничодобувні, лісозаготівельні та 
аграрні підприємства, каршерингові та лізингові установи. Із 
2013 року нашими послугами користується понад 800 приват-
них компаній та 27 органів місцевого самоврядування по всій 
країні. Клієнтами «Дозор Україна» також є найбільші агрохол-
динги в Україні та Європі.

Dozor Ukraine
Dozor Ukraine is one of the leading companies in the field of public 
transport monitoring in Ukraine. The company implements and 
constantly develops the author’s system of monitoring, logistics, 
analytics and transport security under the trade name “DozoR”. The 
system allows real-time tracking of public transport, trucks, harvesters, 
earth-moving vehicles, agricultural vehicles, cash-in-transit vans, and 
emergency service vehicles.

Our partners are city councils and amalgamated territorial 
communities, utility companies, road transport firms, logistics 
companies, as well as mining, logging and agricultural enterprises, 
carsharing and leasing companies. Since 2013, we have provided our 
services for more than 800 private companies and 27 local governments 
throughout the country. The list of Dozor Ukraine’s clients also includes 
the largest agricultural holdings in Ukraine and Europe.

 +380976077077   
 sale@dozor.tech  
 https://dozor.tech/
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Тов «сервіс столиця Інновейшн» 
Компанія виробник і постачальник вуличних конструкцій 
для благоустрою міст. Серед наших виробів — павільйони 
очікування громадського транспорту, мафоконструкції, 
інформаційні панелі та колони, огорожі, велопарковки, 
автоматизовані громадські вбиральні, вказівники, огоро-
дження, рекламні конструкції від малого до найбільшого 
форматів з унікальними та високоякісними LED рішення-
ми. Комплексний підхід до реалізації проєктів: проєктув-
ння, виробництво, монтаж, обслуговування.

UK

EN

Service Capital Innovation
We are a manufacturer and supplier of street structures for 
urban development. Our products include public transport 
waiting pavilions, mafo constructions, information panels 
and columns, fences, bicycle parking lots, automated public 
toilets, signs, advertising structures from small to large sizes 
equipped with unique and high-quality LED devices. We offer 
integrated approach to implementation of projects: design, 
production, installation, maintenance.

 +380445851500, +380672851500   
 info@sstolitsa.com.ua  
 http://www.sstolitsa.com.ua/
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Тов «сІТІ КАрд сисТеМ» 
Тов «сІТІ КАрд сисТеМ» — оператор електронних систем 
з організації та обслуговування автоматизованої системи 
обліку оплати проїзду, системи GPS-моніторингу, системи 
управління транспортними засобами, системи відеоспосте-
реження, системи автоматичного сповіщення пасажирів.
Громадський транспорт є однією з найважливіших галу-
зей життєдіяльності та функціонування міста. Від його 
комфорту та зручності залежить якість життя мешканців.
З цією метою ТОВ «СІТІ КАРД СИСТЕМ» впроваджує інте-
лектуальні транспортні системи. Розвиток і вдосконален-
ня сучасних, точних, швидких і безпечних інформаційних 
технологій для потреб громадського транспорту є пріо-
ритетним завданням нашої компанії.

UK

EN

CITY CARD SYSTEMS LLC
CITY CARD SYSTEMS LLC is an operator of Automated 
Fare Collection, Automated Vehicle Tracking and Fleet 
Management, Passenger Information and On Board Video 
Surveillance Systems for public transport.
Public transport is one of the most important areas of city life. 
Comfort and convenience of public transport contributes to 
the quality of life of the residents.
For this intent, CITY CARD SYSTEMS LLC implements intelligent 
transport systems. Development and enhancement of 
modern, accurate, fast and safe information technologies in 
public transport is a priority of our company.

 +380332741100   
 info@citycard.net  
 https://citycard.net



Is a city for cars or for people? How to ensure comfortable, fast and environmentally friendly movement for everyone in the city? 
How to get rid of traffic jams in the downtown? How to provide efficient use of urban space? The concept of sustainable mobility 
can answer all these questions, as well as it is capable of balancing the interests of various categories of citizens.
Some cities have already developed and started the phased implementation of a Sustainable Urban Mobility Plan. However, the major 
part of Ukrainian cities is just at the beginning of the path. Leading experts in transport industry will join the discussion related to the 
experience of pioneers in this field. They will also highlight the details and nuances of choosing a transport model, particularly how to 
study the passenger traffic, to optimize routes, to find out infrastructure needs and to spur preference for public transport. In addition, the 
conference will focus on the integrated urban development and factors which can make cities more attractive and convenient for residents.

9:00 - 11:00 URBAN MOBILITY AND TRANSpORT MODELING

MODERATOR:
Halyna Skvortsova
Ukrvantage.com

Sustainable urban mobility plan – reasons and purposes, experience of Ukraine and 
Europe
Ihor Mohyla
Expert for the UUPTP project

EGIS

poltava’s experience in preparing and implementing a sustainable urban mobility plan
Oleksandr pechenenko
Specialist

CO «Institute of Urban Development» of the poltava City Council

Vinnytsia’s experience in sustainable mobility and modeling
Viktor perlov
Secretary of the Standing Committee on Industry, Entrepreneurship, Transport, Communications and Services

Vinnytsia City Council

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD
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Отже, місто – для авто чи для людей? Як забезпечити комфортне, швидке та екологічне пересування містом для всіх? Як поз-
бутися заторів у середмісті та ефективно використовувати міський простір? Відповісти на всі ці запитання та збалансувати 
інтереси різних категорій містян покликана концепція сталої мобільності.
Частина міст вже розробила План сталої міської мобільності та розпочала поетапне його впровадження, але більшість – лише 
на початку цього шляху. З провідними транспортними експертами аналізуємо досвід першопрохідців, а також обговорюємо 
деталі та нюанси вибору транспортної моделі – вивчення пасажиропотоку, оптимізація маршрутів, визначення потреб інф-
раструктури; а також про інтегрований розвиток міст, що зробить їх більш привабливими та зручними для мешканців.

9:00 - 11:00 МІсЬКА МоБІЛЬнІсТЬ ТА ТрАнспорТне МодеЛЮвАння

МодерАТор:
Галина скворцова
Ukrvantage.com

план сталої міської мобільності – чому, для чого, досвід України та Європи
Ігор Могила
Експерт проєкту UUPTP

EGIS

досвід полтави у підготовці та реалізації плану сталої міської мобільності
олександр печененко
Фахівець

Ко «Інститут розвитку міста» полтавської міської ради

досвід вінниці у царині сталої мобільності та моделювання
віктор перлов
Секретар постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

вінницька міська рада

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

вІдео сесІЇ ФоТо сесІЇ

https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96-%D1%83-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lroReK26psM
https://photos.app.goo.gl/uJRRSigkoePAw188A
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96-%D1%83-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lroReK26psM
https://photos.app.goo.gl/uJRRSigkoePAw188A


Data-driven approaches to optimize urban transport: case studies
Dmytro Bespalov
Transport Planning Expert, Director

A + C Ukraine

prospects for the development of light personal transport. How to change the 
infrastructure and integrate new modes of transport on city streets?
Anna Danylenko
Co-coordinator

NGO Council for Urban planning of Kyiv

DOWNLOAD
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12:30 - 14:00 TOOLS fOR URBAN MOBILITY DEVELOpMENT

MODERATOR:
Halyna Skvortsova
Ukrvantage.com

Green investments in the development of green public transport vehicles in Ukraine
Iryna Stavchuk
Deputy Minister

Ministry of Environment protection and Natural Resources of Ukraine

Raising of microlenders’ funds in the development of urban transport: prospects and 
practice
Oksana Zatvornytska
Expert of the UUPTP project

EGIS

DOWNLOAD

public transport financing on the example of projects with the EIB and the EBRD
Viktor Dovhan
Counselor

EU project

Modernization of public transport services for comfortable living in cities
Olena Chernyshova
Transport Consultant

IfC
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підходи, що базуються на даних для оптимізації транспорту у містах: практичні кейси
дмитро Беспалов
Експерт з транспортного планування, директор

А+с Україна

перспектви розвитку легкого персонального транспорту. як змінювати інфра-
структуру та інтегрувати нові види транспорту на вулиці міст?
Анна даниленко
Співкоординатор

Го рада з Урбаністики Києва

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

12:30 - 14:00 ІнсТрУМенТи розвиТКУ МІсЬКоЇ МоБІЛЬносТІ

МодерАТор:
Галина скворцова
Ukrvantage.com

зелені інвестиції для розвитку зелених видів транспорту в Україні
Ірина ставчук
Заступниця міністра

Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України

залучення фінансування МФо для розвитку міського транспорту: перспективи та 
практика
оксана затворницька
Експерт проєкту UUPTP

EGIS

ЗАВАНТАЖИТИ

Фінансування громадського транспорту на прикладі проєктів з ЄІБ та ЄБрр
віктор довгань
Радник

проєкт Єс

Модернізація послуг громадського транспорту для комфортного проживання в 
містах
олена Чернишова
Транспортний консультант

IfC

ЗАВАНТАЖИТИ

вІдео сесІЇ ФоТо сесІЇ

https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.pdf
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A4%D0%9E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.pdf
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wfx6WMSvUvk
https://photos.app.goo.gl/p9n7QGd3p4sRLRds7
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.pdf
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D0%A4%D0%9E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.pdf
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wfx6WMSvUvk
https://photos.app.goo.gl/p9n7QGd3p4sRLRds7


Hydrogen strategy of Ukraine
Victoria Hnatovska
Acting Director General of the Directorate, Head of the Expert Group on Energy Efficiency of Fuel and Energy

Ministry of Energy of Ukraine

DOWNLOAD

14:30 - 15:30 GREEN TRENDS IN URBAN MOBILITY

MODERATOR:
Vasyl Doronin
Chairman of the Board

Ukrainian Hydrogen & Energy 
Storage Association

European hydrogen strategy and changes in transport sector
Jorgo Chatzimarkakis
CEO

Hydrogen Europe

Energy solutions for transport industry – fUEL Cell and Hydrogen
Oben Uluc
Sales Director for Europe, Asia, Africa and India

Ballard power Systems

production and operation of hydrogen municipal vehicles in Europe: practical cases
Aivars Starikovs
Chairman of the Board

H2LV

DOWNLOAD

practical hydrogen solutions for public vehicles
Yurii Bombanderov
Representative

polytechnoservice Manufacturing Company

Conservation, transportation and utilization of hydrogen in transport infrastructure
Radiša Nunić
Regional Manager, Representative in Europe and the Middle East

Worthington Industries

DOWNLOAD

EN

VIDEо pHOTO

UK

14:30 - 15:30 зеЛенІ Тренди МІсЬКоЇ МоБІЛЬносТІ

МодерАТор:
василь доронін
Голова правління

Ukrainian Hydrogen & Energy 
Storage Association

Європейська воднева стратегія та зміни у транспортному секторі
Йорго Хатцимаркакіс
Директор

Hydrogen Europe

енергетичні рішення для транспорту – fUEL Cell and Hydrogen
обен Улуч
Директор з продажів у Європі, Азії, Африці та Індії

Ballard power Systems

виробництво та експлуатація водневого муніципального транспорту в Європі: 
практичні кейси
Айварс старіковс
Голова правління

H2LV

ЗАВАНТАЖИТИ

практичні водородні рішення для громадського транспорту
Юрій Бомбандьоров
Представник

вК політехносервіс

зберігання, транспортування та використання водню у транспортній інфраструк-
турі
радиша нунич
Регіональний менеджер-представник у Європі та Близькому Сході

Worthington Industries

воднева стратегія України
вікторія Гнатовська
В.о. Генерального директора Директорату, керівник експертної групи з питань енергоефективності ПЕК

Міністерство енергетики України

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

вІдео сесІЇ ФоТо сесІЇ

https://docs.google.com/presentation/d/1G47ygdU2INaIlggMdw8pmsGZdfV-yne9/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81-%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1YCC_rexX6xssibIodUBh3-KwoSL5pTv9/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=PxYHaent59M
https://photos.app.goo.gl/Fw6qy9pSBK2dnqii8
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81-%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1YCC_rexX6xssibIodUBh3-KwoSL5pTv9/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1G47ygdU2INaIlggMdw8pmsGZdfV-yne9/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=PxYHaent59M
https://photos.app.goo.gl/Fw6qy9pSBK2dnqii8


16:00 - 18:00 DIGITALIZATION Of URBAN MOBILITY

MODERATOR:
Halyna Skvortsova
Ukrvantage.com

Strategy of introduction of a single electronic ticket on transport
farid Safarow
Head of the Department of Digital Development and Postal Services

Ministry of Infrastructure of Ukraine

Development of digital infrastructure in transport
Yurii Matsyk
Director of Digital Infrastructure Development Directorate

Ministry of Digital Transformation

What is wrong with fare payment on public transport in Ukraine
Anatolii Dolynnyi
Member of the Supervisory Board

Ukrainian Business Council

Borys Smal
Director of the 
Economic Policy 
Department

Lutsk City 
Council

Inna Artemchuk
Deputy Director

City Card System

Sadik Yahsi
Director

City Card System

Unified ticket and multimodality of passenger transportation: changes in passenger experience
after introduction of the e-ticket in Lutsk

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

EN

VIDEо pHOTO

16:00 - 18:00 циФровІзАцІя МІсЬКоЇ МоБІЛЬносТІ

МодерАТор:
Галина скворцова
Ukrvantage.com

стратегія запровадження єдиного електронного квитка на транспорті
Фарід сафаров
Начальник управління Цифрового розвитку та Поштового зв’язку

Міністерство інфраструктури України

розбудова цифрової інфраструктури у транспортній сфері
Юрій Мацик
Директор директорату розвитку цифрової інфраструктури

Міністерство цифрової трансформації

Що не так з оплатою проїзду у громадському транспорті України
Анатолій долинний
Член наглядової ради

Українська рада Бізнесу

Борис смаль
Директор Департа-
менту економічної 
політики

Луцька міська 
рада

Інна Артемчук
Заступниця директора

Тов сіті Кард 
систем

садик яхші
Директор

Тов сіті Кард 
систем

Єдиний квиток та мультимодальність пасажирських перевезень: як змінився пасажирський 
досвід після впровадження е-квитку у Луцьку

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

UK

ЗАВАНТАЖИТИ

вІдео сесІЇ ФоТо сесІЇ

https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96.pdf
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%A9%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%83-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PXSTtthH6hgoihX4xRF5vgHNOyLVw8CK/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=h3s1gNaxWRk
https://photos.app.goo.gl/jcqk8YL34dhZs2H98
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96.pdf
https://citytransua.com/wp-content/uploads/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%A9%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%83-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PXSTtthH6hgoihX4xRF5vgHNOyLVw8CK/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=h3s1gNaxWRk
https://photos.app.goo.gl/jcqk8YL34dhZs2H98


9:00 - 11:00 URBAN pLANNING AND DEVELOpMENT Of TRANSpORT INfRASTRUCTURE

MODERATOR:
Halyna Skvortsova
Ukrvantage.com

The principles of urban planning and the development of transport infrastructure which meet the needs of the city and the pace 
of new buildings erection. Efficient use of limited urban space, reorganization of interchanges and combating traffic jams in the 
center, allocation of lanes for public transport and development of eco-infrastructure. Road design and traffic flow formation. 
Implementation of measures to improve safety.

Safety issues and road infrastructure
Artem Bezuhlyi
Director

Gosdor Scientific Research Institute

Experience of using transport modeling in the reconstruction of intersections and 
planning the development of transport infrastructure in Vinnytsia
Maksym Kravchuk
Director

Spatial Development Agency, Vinnitsa State Council

Efficient use of limited urban space: reorganization of interchanges, combating traffic 
jams in the city center
Roman Zubachyk
Director

Urbanpromo
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9:00 - 11:00 МІсТоБУдУвАння ТА розвиТоК ТрАнспорТноЇ ІнФрАсТрУКТУри

МодерАТор:
Галина скворцова
Ukrvantage.com

UK

Принципи містобудування та розвиток транспортної інфраструктури, що відповідає потребам міста та темпам розвитку за-
будови. Ефективне використання обмеженого міського простору, реорганізація розв’язок та боротьба із заторами у серед-
місті, виділення смуг для громадського транспорту та розбудова екоінфраструктури. Проєктування доріг та формування 
транcпортних потоків. Впровадження заходів з підвищення безпеки.

дорожня інфраструктура та безпекові моменти
Артем Безуглий
Директор

дп «держдорндІ»

досвід використання транспортного моделювання при реконструкції перехресть 
та плануванні розвитку транспортної інфраструктури у м. вінниця
Максим Кравчук
Директор

Кп Агенція просторового розвитку, вінницька міська рада

Інструменти для транспортного планування інфраструктури: на прикладі україн-
ських міст
роман зубачик
Директор

Урбанпромо

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

вІдео сесІЇ ФоТо сесІЇ

https://drive.google.com/file/d/1ZHPt5QQr9ygqYant9uuZ9Lnvd9PQSPoL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IpIyFWOS7WsGDHp9Q22T_cPoaLO0Fd5S/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13iQJnsyTRv3Qrff3UATAGLPyRxzQiAZc/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=WvOzzUsY_Ng
https://photos.app.goo.gl/chVQpprMrnHaQ34d7
https://drive.google.com/file/d/1ZHPt5QQr9ygqYant9uuZ9Lnvd9PQSPoL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IpIyFWOS7WsGDHp9Q22T_cPoaLO0Fd5S/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13iQJnsyTRv3Qrff3UATAGLPyRxzQiAZc/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=WvOzzUsY_Ng
https://photos.app.goo.gl/chVQpprMrnHaQ34d7


formation of an integral transport and energy ecosystem of the city / region
Viacheslav Movchan
Director

UK ENGINEERING

Reconstruction of palace Square in Lviv
Andrii Bilyi
Expert on urban mobility, Deputy Director of Housing and Infrastructure, 2018-2021

Lviv City Council
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11:30 - 13:30 ELECTRIC TRANSpORT

MODERATOR:
Andrii Smorodin

How to make public transport a quality alternative to a personal car, so that citizens can move quickly and predictably.
How to replace the combustion engine vehicles used by municipal and private enterprises with the environmentally friendly 
and safe ones.
What offers enter the market and how high are odds to launch producing electric vehicles in Ukraine.

Establishing the conditions for the development of electric transport in Ukraine and 
ensuring the phased replacement of motor transport with electric vehicles
Maryna Kytina
Transport Innovation Expert

Ministry of Infrastructure of Ukraine

Energy efficiency of electric public transport
Arseniy Abduraimov
Chairman

Ukrainian Association of Electric Mobility «EV-UA»
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VIDEо pHOTO

UK

Формування цілісної транспортно-енергетичної екосистеми міста / регіону
в’ячеслав Мовчан
Директор

УК Інжиніринг

реконструкція двірцевої площі у Львові
Андрій Білий
Експерт з міської мобільності, заступник директора житлового господарства та інфраструктури, 2018-2021

Львівська міська рада

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

11:30 - 13:30 еЛеКТроТрАнспорТ

МодерАТор:
Андрій смородін

Як зробити громадський транспорт якісною альтернативою автотранспорту, щоб мешканці могли пересуватися швидко і 
передбачувано.
Як комунальним та приватним перевізникам замінити транспорт із двигунами внутрішнього згорання на екологічний та 
безпечний транспорт.
Проводимо огляд пропозицій ринку та обговорюємо можливості виробництва електричного транспорту в Україні.

створення умов для розвитку електротранспорту в Україні та забезпечення пое-
тапної заміни автотранспорту на електротранспорт
Марина Китіна
Експерт з транспортних інновацій

Міністерство інфраструктури України

енергоефективність електричного громадського транспорту
Арсеній Абдураїмов
Голова

Українська асоціація електромобільності «EV-UA»

ЗАВАНТАЖИТИ

вІдео сесІЇ ФоТо сесІЇ

https://docs.google.com/presentation/d/1s62_7SzGZg7XA6RGeS_w-Mb9Nlr_YRU1/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TcMj1cwjMEGARnwrO9HEWg-0byrcMpKz/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1g-U-lLoR600lcoamq2eFok8F-1fKc5JW/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nkcR1P7CG4U
https://photos.app.goo.gl/yBNe3F4Vup9RXtmP9
https://docs.google.com/presentation/d/1s62_7SzGZg7XA6RGeS_w-Mb9Nlr_YRU1/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TcMj1cwjMEGARnwrO9HEWg-0byrcMpKz/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1g-U-lLoR600lcoamq2eFok8F-1fKc5JW/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nkcR1P7CG4U
https://photos.app.goo.gl/yBNe3F4Vup9RXtmP9


Urban electric transport of Ukraine: the state of its development, challenges and needs
Mykola Zakharov
Deputy General Director

Corporation of Municipal Electric Transport Enterprises of Ukraine 
“UKRELEKTROTRANS”

Evolution of Urban E-Mobility from Manufacturer perspective
Halit Ozgur Altinsoy
International Sales Manager

Karsan

Electric public transport: why the development of trolleybus traffic is more grounded 
for Ukraine than switching to electric buses?
Ihor Mohyla
Expert for the UUPTP project

EGIS
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14:00 - 16:00 REGIONAL CASE STUDIES Of ELECTRIC TRANSpORT DEVELOpMENT

MODERATOR:
Halyna Skvortsova
Ukrvantage.com

Regional cases for the development of urban mobility: investment sources, renewal of vehicles, development of electric transport 
infrastructure, regulatory policy, efficiency of transport companies.

EN

VIDEо

Volodymyr Kobets
Director

Dnipro 
Elektrotransport

Vitalii Shkuratov 
Deputy General Director 
for Marketing and Sales 

BKM Holding

Oleksandr 
Nechaiev
Technical Director

Vinnytsia 
Transport 
Company

Volodymyr Kaparunin
Director

BAKHMUT ELECTROTRANS

Vitalii Hotra
Director

Uzhhorod Municipal Transport

Criteria for selecting electric vehicles, experience of use, the need to upgrade the infrastructure 
of electric vehicles
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Міський електротранспорт України: стан його розвитку, виклики та потреби
Микола захаров
Заступник генерального директора

Корпорація підприємств міського електротранспорту України «УКреЛеК-
ТроТрАнс»

еволюція міської е-мобільності з точки зору виробника
Халіт озгюр Алтінсой
Менеджер з міжнародних продажів

Karsan

електричний громадський транспорт: чому розвиток тролейбусного руху для 
України є більш обґрунтованим, ніж перехід на електробуси?
Ігор Могила
Експерт проєкту UUPTP

EGIS

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

14:00 - 16:00 реГІонАЛЬнІ КеЙси розвиТКУ еЛеКТроТрАнспорТУ

МодерАТор:
Галина скворцова
Ukrvantage.com

Аналізуємо регіональні кейси з розвитку міської мобільності: пошук інвестицій, оновлення рухомого парку, розбудова інф-
раструктури електротранспорту, регуляторна політика, ефективність транспортних компаній.

володимир 
Кобець
Директор

Кп «дніпровський 
електротранспорт»

віталій Шкуратов 
Заступник генерального 
директора з маркетингу 
та продажів

BKM Holding

олександр 
нечаєв
Технічний директор

Кп «вінницька 
транспортна 
компанія»

володимир Капарунін
Директор

Кп «БАХМУТеЛеКТроТрАнс»

віталій Готра
Директор

Кп «Ужгородський 
муніципальний транспорт»

Критерії вибору електротранспорту, досвід використання, потреби оновлення інфраструктури 
електротранспорту

вІдео сесІЇ
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https://docs.google.com/presentation/d/1GIUPJnCZgrl2yV56iTOBLHRuSQdM9UuR/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1s4Gyt3AJ7g6fPbwHBa4zRLWtI4B3Yxh0/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1_0fRUP2Ip1K07bfR_3zvV065AizOBfA8/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/eQAjggMeg4k
https://docs.google.com/presentation/d/1RBUebYShogB-S4cUbWcKv2aM_62Jmop1/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/18kHdx8e5vVCT75uYh-IFL3R7LHodgdOM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aDgNY8oRDT5PMkfEs8M2ElD25gdDDePF/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1skqM__HXO9m7Iu82xo46RXXMtuVwcBPt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ALCRU_o78ArlEIbOsws1xOcn3YqAuULn/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://photos.app.goo.gl/Y2yp1XzmSaxGF8UW9
https://docs.google.com/presentation/d/1GIUPJnCZgrl2yV56iTOBLHRuSQdM9UuR/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1s4Gyt3AJ7g6fPbwHBa4zRLWtI4B3Yxh0/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1_0fRUP2Ip1K07bfR_3zvV065AizOBfA8/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/eQAjggMeg4k
https://docs.google.com/presentation/d/1RBUebYShogB-S4cUbWcKv2aM_62Jmop1/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/18kHdx8e5vVCT75uYh-IFL3R7LHodgdOM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aDgNY8oRDT5PMkfEs8M2ElD25gdDDePF/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1skqM__HXO9m7Iu82xo46RXXMtuVwcBPt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ALCRU_o78ArlEIbOsws1xOcn3YqAuULn/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://photos.app.goo.gl/Y2yp1XzmSaxGF8UW9


16:30 - 17:30 pARKING

MODERATOR:
Halyna Skvortsova
Ukrvantage.com

Parking in the urban mobility priority system. The concept of parking in the city.
Strict regulation of the number of parking lots, zoning and cost of services.

parking and road safety in urban planning
Eric Hoyrup
Key Expert

project of ASSIST II

A smart-phone app making for finding an available parking spot and aimed at reducing 
the parking disturbances. How your vigilance can make a profit
Oleksii Afonin
Founder

DashcamUA

parking space management and regulation
Volodymyr Batsun
Director

pARKT SERVICE GROUp LLC
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16:30 - 17:30 пАрКУвАння

МодерАТор:
Галина скворцова
Ukrvantage.com

Паркування в системі пріоритетів міської мобільності. Розробка концепції паркування в місті.
Чітке регулювання кількості місць паркування, зонування та вартість послуг.

паркування та безпека дорожнього руху в містобудуванні
ерік Хойруп
Ключовий експерт

проєкт ASSIST II

як мобільний застосунок допомагає пошуку вільного місця для паркування та 
зменшує порушення стоянки. як ваша пильність може принести прибуток
олексій Афонін
Засновник стартапу

DashcamUA

Управління паркувальним простором та регулювання
володимир Бацун
Директор

пАрКТ сервІс ГрУп

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАВАНТАЖИТИ
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https://docs.google.com/presentation/d/1wjC9U5mNWl0gfH0IJbbji_c56JY7zbHR/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/14YNLFe-LBNf_rqeuLKD1UxB3AYvrB44P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1x3K58Bw5hWRPMQRchRWtNclclerVz2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wmSIVZzetVo
https://photos.app.goo.gl/EvHAwGo5P2iJnZK18
https://docs.google.com/presentation/d/1wjC9U5mNWl0gfH0IJbbji_c56JY7zbHR/edit?usp=sharing&ouid=105074145839163813880&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/14YNLFe-LBNf_rqeuLKD1UxB3AYvrB44P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1x3K58Bw5hWRPMQRchRWtNclclerVz2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wmSIVZzetVo
https://photos.app.goo.gl/EvHAwGo5P2iJnZK18
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