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а + с = Про мобільність



Як вам погодка?..



Як із транспортом у містах України зараз?
…транспорт входить у ТОП-3(1) проблем в 

українських містах!

…зношеність транспортних 

інфраструктур

…протистояння маршруток і комунального транспорту

…кешфлоу



Як із транспортом у містах України зараз?

…зростає рівень автомобілізації

…імітація вирішення проблем

…зростає соціальний запит на авта

…електронний квиток чи імітація?



Ваш прогноз на 2030 рік?



Негативний сценарій 2030
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То що треба робити?



Базуватися на даних

Лікар чи знахар?



Кейс: Шулявка - коли обираємо серцем, а не розумом



Traffic Impact Assessment

Необхідно робити оцінку впливу на 

трафік!

Кейс: ЖК у Києві – як нове погіршує старе



Кейс: win-win-win з Либідською площею у Києві



Кейс: про «колапс» після влаштування переходу



Кейс: визначення тарифів на паркування у Дніпрі



Кейс: АСОП та встановлення паркувальних зон у Києві



Кейс: паркувальна концепція Замостя у Вінниці

Замовник: Агенція просторового 

розвитку Вінниці

Мета проєкту: проведення 

комплексного аналізу паркування на 

території Замостя з фокусом на 

проспект Коцюбинського та 

Привокзальну площу 

Задачі: дослідження та аналіз 

існуючої ситуації з паркуванням 

району Замостя. Постановка цілей 

для розробки Концепції паркування, 

формування підходів до організації 

паркування та узгодження їх з 

зацікавленими сторонами. Розробка 

та презентація Концепції організації 

паркування району Замостя в 

перспективі 3 та 10 років

Результати: GIS-файли: мапування 

поточних розмічених, не заборонених 

та заборонених місць для паркування; 

розташування платних чи виділених 

паркінгів; знаків; дані 

аерофотозйомки; пропоноване 

розташування паркомісць на 

перспективу 3 та 10 років. Звітні 

матеріали по результатам обстежень.



Кейс: моніторинг ситуації для мера



Маніфест Про мобільність

…будь-яка Стратегія чи План приречені залишитися в Україні 2021 суто теоретичними документами.

Так що, тоді нічого не робити?..

Ні!

Для вирішення транспортних проблем міста їм (нам) потрібен діалог. Але не будь-який, а спеціально 

підготовлений!

Перед початком такого діалогу на столі його учасників (а це повинні бути різні люди, з різними точками зору і 

можливостями, які репрезентативно представляють всю громаду) повинні бути чіткі вихідні дані про те, що 

відбувається в мобільності зараз, разом з прогнозом ситуації, якщо вести справи як завжди. Такі речі 

найзручніше представляти у вигляді транспортних моделей: існуючого і прогнозного положень. У них буде 

описано: хто, куди, навіщо, на чому і коли їздить. Також там буде описано що буде через 10 років при 

існуючих тенденціях. Це вихідні дані, всі стейкхолдери повинні з ними ознайомитися!

Далі, буде обговорення варіантів вирішення проблеми. Будь-які гіпотези сформують сценарії. Їх може бути 5, 

а може бути 105. Кожен потрібно порахувати і дати викладку - економічну і транспортно-експлуатаційну. Далі 

знову дискусії і знову розрахунки, поки не залишиться 1 варіант, який буде золотим - консенсусом. Ось ця 

Стратегія вже має незрівнянно більші шанси бути виконаною адже вона спільна, об'єктивна і зрозуміла.
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