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МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ФАКТИ 2017
З 1 січня 2016 року вступила в дію Угода про Асоціацію України з ЄС, що передбачає впровадження європейського
законодавства і стандартів у сфері транспорту. В результаті процесу децентралізації бюджети, що знаходяться у
розпорядженні місцевих органів влади в Україні збільшилися на 40%, в регіонів з›явилася можливість додаткового
фінансування програм власного розвитку.
Однією з нових ініціатив Міністерства інфраструктури України є Глобальна ініціатива з економії палива.
Вона спрямована на підтримку екологічно чистих перевезень, виробництва електротранспорту, елементів його
інфраструктури та на створення умов для використання зазначеного транспорту в країні.
За даними Міністерства інфраструктури, електротранспорт функціонує в 40 містах України, в експлуатації
знаходяться 2 646 трамвайних вагонів, 3 736 тролейбусів, 1 927 км. трамвайних колій (177 маршрутів); 4 412 км.
тролейбусних ліній (405 маршрутів). Щороку послугами муніципального електротранспорту (трамваї, тролейбуси)
користуються понад 2 млрд. пасажирів.
95% трамвайних вагонів та 67% тролейбусів вичерпали нормативний термін експлуатації і потребують
заміни. Терміновий капітальний ремонт або реконструкція необхідна значній частині трамвайних колій і об›єктів
енергопостачання.
Потреба столиці і найбільшого міста України - Київа в новій техніці для громадських перевезень складає 220
одиниць. На закупівлю 80 низькопольних тролейбусів виділено 17 млн. євро, на закупівлю 100 одиниць автобусів –
17,8 млн. євро, на закупівлю 40 одиниць низькопольних трамваїв – 66,7 млн. євро.
Для фінансування розвитку міських перевезень і модернізації муніципального транспорту використовуються фонди
місцевих бюджетів, позикові ресурси та кошти інвесторів. Низка міжнародних фінансових організацій (ЄБРР,
ЄІБ, Світовий банк) виділяють Україні кредити і гранти під проекти у сфері комунального транспорту. У квітні
2017 року Верховна Рада України ратифікувала договір з ЄІБ про проект розвитку міського транспорту. Загальна
вартість проекту складає 400 млн. євро. Проект спрямований на оновлення застарілого парку автобусів, трамваїв,
тролейбусів, вагонів метрополітену, на будівництво і реконструкцію трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових
підстанцій, впровадження сучасних систем оплати проїзду і інформаційних систем. Учасники проекту - ІваноФранківськ, Біла Церква, Київ, Луцьк, Львів, Кременчук, Одеса, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів.

ДО УЧАСТІ ЗАПРОШЕНІ:

РОЗДІЛИ ЕКСПОЗИЦІЇ

• міські і обласні органи влади;
• ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЬКИХ
• оператори міського транспорту \ пасажирські
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
перевезення (автобуси, маршрутні таксі,
• ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ
електротранспорт); служби таксі;
ТРАНСПОРТНОГО ПАРКУ
• постачальники рухомого складу: електротранспорт
• ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ РІШЕННЯ ТА
(тролейбуси, трамваї, метро, електробуси), автобуси,
ЕЛЕКТРОННІ КВИТКИ
пасажирські мікроавтобуси;
• АВТОМАТИЗАЦІЯ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
• постачальники кабельної продукції і обладнання
для міського електротранспорту;
• постачальники сигнального обладнання і систем контролю;
• постачальники ІТ-рішень і послуг у сфері міського транспорту (вкл. обробка даних та інформації, системи геолокації та
навігації, постачальники ПЗ);
• постачальники електронних інформаційних табло і систем електронної оплати проїзду;
• постачальники систем безпеки;
• фінансові установи і банки.
Участь у виставці дозволяє представити свою продукцію і послуги професіоналам у сфері муніципального транспорту в
Україні, приймаючим ключові рішення на національному і регіональному рівнях.
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ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:
Обладнана виставкова площа
розмір стенду 9 кв. м - 2 300 Євро
У вартість включено:
• стандартна комплектація стенду: стінові панелі, килимове
покриття, 1 стіл, 2 стільці, фриз з назвою компанії, освітлення,
вішалка, кошик для сміття;
• участь 3 фахівців компанії у всіх заходах виставки;
• можливість експонувати техніку на відкритому майданчику
перед входом в хол - 1 одиниця;
• виступ з доповіддю / презентацією в Діловий програмі (20 хв);
• інсталяція додаткового плазмового екрану та буклетниці на
стенді;
• Інтернет / Wi-Fi, кабельне підключення, 1 точка доступу;
• підключення до електрики;
• розміщення логотипу компанії на сайті виставки;
• розміщення логотипу та опису компанії в каталозі виставки;
• розміщення повнокольорового рекламного блоку А4 в каталозі
виставки;
• надання документації виставки (3 прим.);
• запрошення на фуршет (для 3 гостей).
Всі податки включені у вартість.
Необладнана виставкова площа
розмір стенду 18 кв. м - 3 500 Євро
У вартість включено:
• необладнана виставкова площа 18 кв.м ;
• Інтернет / Wi-Fi, кабельне підключення, 1 точка доступу;
• підключення до електрики;
• розміщення логотипу компанії на сайті виставки;
• розміщення логотипу та опису компанії в каталозі виставки;
• розміщення повнокольорового рекламного блоку А4 в каталозі
виставки;
• надання документації виставки (3 прим.);
• запрошення на фуршет (для 3 гостей).
Всі податки включені у вартість.

Колективний стенд (один для декількох
партнерських компаній /компаній з одного
холдингу)
Обладнана площа - 7 500 Євро
Вартість обладнаної площі 36 кв.м. включає:
• стандартна комплектація стенду: стінові панелі,
килимове покриття, 1 стіл, 2 стільці, фриз з
назвою компанії, освітлення, вішалка, кошик
для сміття;
• участь 6 фахівців компанії у всіх заходах виставки;
• можливість виставити техніку / на відкритому
майданчику перед входом в хол - 2 одиниці;
• виступ з доповіддю / презентацією в Діловий
програмі - до 3 презентацій (по 20 хв кожна);
• установка 2 додаткових плазмових екранів і
2 буклетниць на стенді;
• Інтернет / Wi-Fi, кабельне підключення, 2 точки
доступу;
• розміщення логотипів компаній - експонентів
колективного стенду - на сайті виставки;
• розміщення логотипів і опису компаній експонентів колективного стенду - в каталозі
виставки;
• розміщення повнокольорового рекламного блоку
А4 в каталозі виставки - для кожного експонента
колективного стенду;
• надання документації виставки (по 2 екз. для
кожної з компаній - експонентів колективного
стенду);
• запрошення на фуршет (по 2 запрошення для
кожної з компаній - експонентів колективного
стенду).
Всі податки включені у вартість.
Необладнана площа - 6 000 Євро
Вартість необладнаної площі 36 кв.м. включає:
• необладнана виставкова площа 36 кв.м ;
• Інтернет \ Wi-Fi, кабельне підключення, 2 точки
доступу;
• підключення до електрики;
• розміщення логотипів компаній - експонентів
колективного стенду - на сайті виставки;
• розміщення логотипів і опису компаній експонентів колективного стенду - в каталозі
виставки;
• розміщення повнокольорового рекламного блоку
А4 в каталозі виставки - для кожного експонента
колективного стенду;
• надання документації виставки (по 2 екз. для
кожної з компаній - експонентів колективного
стенду);
• запрошення на фуршет (по 2 запрошення для
кожної з компаній - експонентів колективного
стенду).
Всі податки включені у вартість.

ЗНИЖКИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ
10% - у разі реєстрації та оплати до 31 грудня 2017 року
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА СТАТИСТИКА
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СЕРЕД ВІДВІДУВАЧІВ 2017
Advantage Austria
AQUIS Innovo Ltd.
ArcelorMittal
AXTONE
Belkommunmash Holding
BlueBridge
BOMBARDIER TRANSPORTATION
Calypso Networks Association
DYSTEN
Egis International
Electron Corporation
ELKO Ukraine
ENIKA
FLIR ITS
Future Processing
Geyer&Hosaja
Hexagon-Ukraine
HID Global
Hyundai Corporation
I.E.T.T
ITOCHU Corporation
IT-Trans
JCM Global
Karlsson STO
KENTKART
Knorr-Bremse
Kontron
LUMIPLAN
MAZ JSC
MEDCOM SP
Michelin
moovel Group GmbH
Mott MacDonald
Netprof Ukraine
Panasonic Ukraine
SAR TEKNIK SANAYI VE TICARET
Scania
Siemens AG
SITAV - OMG Group
Solaris Bus & Coach
Spheros Electron
Sunbay Ukraine
Sunrise PTE
Swarco
Symmetron-Ukraine
TALLERES ZITRON
Thales
THERMO KING UKRAINE
Visa
Vodafone
Webasto Теrmo & Comfort Ukraine
Wikov Industry
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Міністерство інфраструктури України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Польсько-Українська господарча палата
expo@citytrans-ua.com
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ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА
12 КВІТНЯ / ЧЕТВЕР – ПЕРШИЙ ДЕНЬ РОБОТИ ВИСТАВКИ
Тема дня: ТРАНСПОРТ І СУЧАСНЕ МІСТО
Сесія 1 «Державне регулювання і фінансування
транспортної галузі»
• Адаптація до стандартів ЄС: що зроблено і що належить
зробити
• Стратегія розвитку транспортної галузі України:
формування прозорого і конкурентного ринку
• Інвестиційні проекти і програми міжнародних фінансових
організацій: напрями і об’єми фінансування
• Реформування системи державного контролю і
регулювання суспільних перевезень
Сесія 2 Круглий стіл “Транспорт і сучасне місто” за
участю представників міських і обласних органів влади,
комунальних підприємств і комерційних компаній
• Центральний регіон: Київ, Вінниця, Кропивницкий,
Черкаси, Біла Церква
• Північний регіон: Чернігів, Житомир, Рівно, Суми
• Східний регіон: Дніпро, Харків, Запоріжжя, Кривий ріг,
Полтава
• Західний регіон: Львів, Чернівці, Хмельницький, Луцьк,
Кам’янець-Подільський, Тернопіль, Івано-Франківськ
• Південний регіон: Одеса, Херсон, Миколаїв, Маріуполь
Теми та питання для обговорення:
›› Розвиток транспортної інфраструктури: завдання і
ключові цілі
›› Джерела і інструменти фінансування оновлення
рухомого складу
›› Інвестиційні проекти в сфері муніципального транспорту:
що можуть міські влади запропонувати інвесторам?
›› Регулювання тарифів на міські перевезення: чи може
міський транспорт існувати без дотацій?

Сесія 3 «Автотранспорт»
• Ринок транспортних засобів: ключові гравці,
кон’юнктура і цінова картина
• Автобуси і маршрутні таксі: оптимізація транспортної
мережі
• Технічний контроль та гарантія безпеки перевезень
• Організація обслуговування і ремонту автопарку
Сесія 4 «Електротранспорт»
• Ринок рухомого складу: ключові гравці, кон’юнктура і
цінова картина
• Трамваї, тролейбуси, електробуси: перспективи
збільшення долі екологічно чистих перевезень
• Метрополітен в Україні: середньострокові і
довгострокові плани розвитку
• Організація обслуговування і ремонту рухомого складу
Спеціальна сесія-круглий стіл «Перевезення таксі» за участю представників міських органів влади і
операторів перевезень
Теми та питання для обговорення:
›› Ринок таксомоторних перевезень в умовах розвитку
інформаційних технологій: ключові тенденції і
перспективи
›› Держрегулювання бізнесу таксі: як забезпечити
стандарти якості і безпеки?
›› Міжнародні таксі -компанії на ринку України: особливості
роботи і ринкові позиції
›› Перспективи створення муніципальних служб таксі
›› Кар-шерінг: чи є майбутнє у нового сервісу в містах
України?

13 КВІТНЯ / П’ЯТНИЦЯ – ДРУГИЙ ДЕНЬ РОБОТИ ВИСТАВКИ
Тема дня: МІСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Сесія 5 «Сучасні системи управління транспортом»
• Впровадження електронного квитка в містах України: досвід вдалих проектів
• Системи обліку і контролю пасажиропотоку і інформування пасажирів
• Управління трафіком - моніторинг та оптимізація транспортних потоків
• Забезпечення безпеки руху: контроль швидкісного режиму і дотримання рядності
Під час сесій передбачений синхронний російсько\ українсько - англійський переклад .
У програмі можливі зміни.

ОРГАНІЗАТОР

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ

Компанія «Бізнес-Форум» спеціалізується на наданні послуг з організації та
проведення міжнародних і регіональних галузевих конференцій і виставок
(рік заснування 2003).
Компанія входить до складу і виступає постійним партнером інформаційного
агентства «Метал-Кур’єр», «Хім-Кур’єр», «Промислові вантажі».
Починаючи з 2003 року, ми реалізували більше 180 конференцій, в яких
взяли участь більше 40 000 фахівців з 70 країн світу.
Ми проводимо заходи для наступних галузей: • Металургія та
гірничодобувна промисловість \ • Транспорт і логістика \ • Хімічна
промисловість \ • Екологія
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Анна Грачова
Менеджер проекту
Тел. +38 056 794 33 94, вн. 216
A.Gracheva@b-forum.com
Юлія Жукова
Менеджер проекту
Тел. +38 056 794 33 94, вн. 209
Y.Zhukova@b-forum.com
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СПОНСОРСКІ ПАКЕТИ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР – 15 000 ЄВРО

СПОНСОР КАТАЛОГУ ВИСТАВКИ - 4 500 ЄВРО

• до 5 учасників від компанії;
• обладнаний стенд 18 кв. м (стенд 6х3 м);
• можливість зробити презентацію компанії в рамках
ділової програми (тривалість 20 хвилин);
• можливість виступити з вітальним словом на відкритті
виставки;
• фуршет для експонентів і спеціальних гостей (закритий
захід), приміщення брендується рекламними матеріалами
Спонсора;
• розміщення логотипа Спонсора на запрошеннях на
фуршет;
• можливість виставити техніку \ рухомий склад на
відкритому майданчику перед входом в хол - 1 одиниця;
• розміщення банера компанії (до 2 од.) в зоні реєстрації;
• виготовлення брендованих пакетів відповідно до
макету, наданого Спонсором, і роздача зареєстрованим
учасникам заходу;
• розкладка промо-матеріалів Спонсора на стільцях
в конференц-залі (місце проведення конференції);
• публікація макета (2 А4 повнокольоровий) в каталозі
заходу (внутрішні сторінки);
• логотип компанії на всіх друкованих та електронних
матеріалах заходу;
• надання документації виставки (5 прим.);
• запрошення на фуршет (для 5 гостей).
Всі податки включені у вартість.

• 3 учасники від компанії;
• обладнаний стенд 9 кв. м;
• розміщення банера компанії (1 од.) на вході в
виставковий хол;
• розміщення повнокольорового рекламного блоку А4
в каталозі виставки (внутрішні сторінки);
• логотип компанії на всіх друкованих та електронних
матеріалах заходу;
• надання документації виставки (3 прим.);
• запрошення на фуршет (для 3 гостей).
Всі податки включені у вартість.

Примітка:
›› усі рекламні матеріали (банери, канцтовари, брошури,
прапорці тощо) виготовляються та доставляються на
майданчик компанією-спонсором самостійно.

СПОНСОР РЕЄСТРАЦІЇ - 7 000 ЄВРО
• 3 учасники від компанії;
• обладнаний стенд 9 кв. м;
• можливість виставити техніку \ рухомий склад на
відкритому майданчику перед входом в хол - 1 одиниця;
• розміщення банера компанії (до 2 од.) та брендованих
прапорців в зоні реєстрації;
• брендування зони реєстрації логотипами компаніїСпонсора;
• стрічки для беджів з логотипом спонсора;
• публікація макета А4 повнокольоровий в каталозі заходу
(внутрішні сторінки);
• логотип компанії на всіх друкованих та електронних
матеріалах заходу;
• надання документації виставки (3 прим.);
• запрошення на фуршет (для 3 гостей).
Всі податки включені у вартість.

Примітка:
›› усі рекламні матеріали (банери, канцтовари, брошури,
прапорці тощо) виготовляються та доставляються на
майданчик компанією-спонсором самостійно.

РЕКЛАМНІ ОПЦІЇ ПОЗА СПОНСОРСЬКИМИ
ПАКЕТАМИ:
Розміщення рекламного макету в каталозі
виставки :
Повнокольоровий 2А4 (розворот) на внутрішніх сторінках 500 Євро;
Для відвідувачів:
Для відвідувачів участь у виставці та конференції
безкоштовна, за умови попередньої реєстрації на сайті
заходу.
Для ЗМІ:
Для представників ЗМІ участь у виставці та конференції
безкоштовна, за умови попередньої реєстрації на сайті та
акредитації в оргкомітеті заходу.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
НСК «Олімпійський»
вул. Велика Васильковська 55
Київ, Україна
www.nsc-olimpiyskiy.com.ua
НСК «Олімпійський» - головна та найбільша спортивна
арена Чемпіонату Європи з футболу 2012 року,
інфраструктура відповідає вимогам УЄФА до стадіонів
класу “Еліт”.
НСК «Олімпійський» - багатофункціональна арена у самому
центрі Києва, що здатна прийняти як спортивні змагання,
так і масові заходи.

Примітка:
›› усі рекламні матеріали (банери, канцтовари, брошури,
прапорці тощо) виготовляються та доставляються на
майданчик компанією-спонсором самостійно.
›› організатори виготовляють стрічки для беджів з
логотипом згідно з макетом, наданим спонсором, та
здійснюють видачу беджів на реєстрації всім гостям
заходу.
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