
КУЛЬТУРА ПАРКУВАННЯ
ЯК ОЗНАКА ЦИВІЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ



КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА  ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА КОНТРОЛЮ ПАРКУВАННЯ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

CarP ___________________________________



ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЗ CARP ТА 
НАЛАГОДЖЕННЯ ПАРКУВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСТА ______________________________

впровадження системи видачі дозволів для паркування на тривалий час

налагодження вуличного паркування та  роботи паркувальних майданчиків

автоматизація роботи інспекції з паркування1 етап:

2 етап:

3 етап:



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ___________________
НАДАННЯ ЗРУЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ФІКСАЦІЇ 

ТА ОПРАЦЮВАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПАРКУВАННЯ ДЛЯ
ПАРКУВАЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ________________

Контроль, виявлення та фотофіксація порушень правил зупинки, 
стоянки та паркування транспортних засобів із зазначенням 

географічних координат фотофіксації

Можливість перевірки водієм  факту порушення, яке стосується дотримання 
правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів

Інспекція з паркування



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ___________________
АВТОМАТИЗАЦІЯ  ДОКУМЕНТООБІГУ ФІКСАЦІЇ ПОРУШЕНЬ 

ТА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУШНИКІВ________________
Формування доказової бази (збір, обробка, облік) 

Створення звітів за вибраний період

Формування постанови про адміністративну
відповідальність за порушення правил зупинки, 

стоянки, паркування ТЗ

Інспекція з паркування



ЗВІТНІСТЬ________________
- за обраний проміжок часу
- за статусом (оплачено/неоплачено/неповна оплата)
- за номерним знаком
- за способом здійснення оплати штрафу (через платіжну систему/через виконавчу службу)
- за датою оплати
- за сумою оплати
- за ПІП власника/платника

Створення звітів можливе за наступними фільтрами:

Інспекція з паркування



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ___________________
КОНТРОЛЬ ЗА ПАРКУВАЛЬНИМ ПРОСТОРОМ МІСТА ________________

Контроль за оплатою порушень правил паркування 

Контроль за дотриманням та порушенням правил паркування

Контроль за оплатою послуг паркувальних майданчиків 

Інспекція з паркування



РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІНСПЕКЦІЇ З ПАРКУВАННЯ 
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПЗ CARP У М. ЧЕРНІВЦІ  

Інспекцією з паркування у місті Чернівці
за 2020 рік складено 6 072 постанов на

суму 1 920 275 грн

Інспекція з паркування



Інспектори з паркування

Діловод

Юрист

Інспектори з евакуації

Водії евакуатора

СТРУКТУРА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ З ПАРКУВАННЯ ______________________________
ТИПОВИЙ СКЛАД 

ІНСПЕКЦІЇ З ПАРКУВАННЯ
ТИПОВИЙ СКЛАД

 УПРАВЛІННЯ З ПАРКУВАННЯ

Начальник інспекції Начальник управління

Оператори паркувальних майданчиків

Обслуговуючий персонал 
паркувальних майданчиків

(За наявності технічного забезпечення в штаті)

Діловод

Юрист



ЕТАПИ РОБОТИ ІНСПЕКТОРА ПАРКУВАННЯ:

АУТЕНТИФІКАЦІЯ

Інспектор розпочинає роботу, ввівши дані свого облікового запису 
 

- Фото номеру автомобіля
- Марка автомобіля
- Тип порушення
- Адреса, за якою було вчинене порушення
- 3 додаткових фото

 ФІКСАЦІЯ ПОРУШЕННЯ  ТА ВІДПРАВКА ЗВІТУ ДО ІНСПЕКЦІЇ

Інспектор заповнює пункти необхідними даними та надсилає їх на сервер:

___________________________________
Інспекція з паркування



ДРУК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ
Інспектор друкує повідомлення про порушення на портативному

принтері та залишає його на лобовому склі порушника

ЕТАПИ РОБОТИ ІНСПЕКТОРА ПАРКУВАННЯ:___________________________________
Інспекція з паркування



ПОРЯДОК ДІЙ ПОРУШНИКА ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ:___________________________________
ВИЯВЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ПОСТАНОВИ

Водій ТЗ, який порушив ПДР, за допомогою QR-коду перевіряє факт порушення та оплачує штраф

03

Інспекція з паркування



_______

ОПЛАТА ШТРАФУ

Банк

Водій ТЗ має можливість оплатити штраф через сайт, за допомогою QR-коду, онлайн-сервісу EasyPay або за вказаними реквізитами у відділенні банку

03

ПОРЯДОК ДІЙ ПОРУШНИКА ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ:___________________________________
Інспекція з паркування

_______ _______ _______



03

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ПАРКУВАННЯ
 

CarP.Parking
Паркування



CarP.Parking 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ: 

_____________________________
можливість знайти місце парковки

можливість знайти найкоротший маршрут до майданчику з парковки

можливість безготівкового розрахунку за послуги паркування за допомогою мобільних пристроїв

підвищення рівня надання послуг з паркування

можливість відразу отримувати всю необхідну інформацію про паркувальний майданчик

можливість перевірки інспекцією з паркування факту оплати за послуги користування платним майданчиком

Паркування



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ___________________
ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ  

ОПЛАТИ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПАРКУВАННЯ 

Платіж здійснено 
успішно! Автоматизація здійснення оплати

 за послуги з користування майданчиками для платного паркування через
 телефон, QR-код або паркомат

Автоматизований облік транзакцій, збір та обробка 
безготівкових платежів за користування паркувальним простором

Створення та керування реєстром об’єктів паркувального простору

________________
Паркування



ЕТАПИ РОБОТИ КОРИСТУВАЧА ДОДАТКУ:

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ПАРКУВАННЯ
 ___________________________________

03

Користувач на мапі відстежує майданчики для паркування та 
отримує необхідні дані про обраний майданчик:

ПОШУК ПАРКУВАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКУ

- назва
- адреса
- графік роботи
- вартість 
- висота заїзду
- критість майданчика
- загальна к-ть паркомісць

ОПЛАТА ЗА ПАРКУВАННЯ
Користувач вказує номер свого автомобіля, час паркування

  та переходить до оплати

Паркування



МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ПАРКУВАННЯ
 

___________________________________

03

Як оплатити послуги паркувального майданчику?
Користувач паркувального простору має можливість сплатити надану йому послугу за допомогою мобільного додатку “CarP”, QR-коду чи паркомату

_______ _______ _______

Паркування



ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТЗ 
У ДОХОДАХ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

2019 р.

Королівство Нідерландів

Частка збору в середньому дорівнює 0,04% доходу міста

Україна

Частка збору в середньому дорівнює 0,08% доходу країни

Частка збору за паркування в м.Київ
 дорівнює 0,06% доходу до міського бюджету

Частка збору в середньому дорівнює 4% доходу країни

Частка збору в середньому дорівнює 3% доходу міста

Частка збору за паркування в м.Амстердам
 дорівнює 5% доходу до міського бюджету

Паркування

Пропонуємо до вашої уваги порівняння показників збору за місця для паркування
транспортних засобів в Україні та Нідерландах



Використання комп'ютерної програми «СагР» надає можливість містам та муніципалітетам аналізувати
дані про паркування автоматизованим методом та отримувати сталий дохід:

звільнення вулиць від
хаотичного паркування

транспортних засобів

1
2

5

4

3

ВАШІ ПЕРЕВАГИ  З "CarP":

підвищення безпеки дорожнього
руху та дисципліни водіїв

1

2
збільшення фінансових

надходжень до бюджету міста

підвищення дисципліни сплати послуг з
користування майданчиками для платного

паркування транспортних засобів

звільнення вулиць від хаотичного
паркування транспортних засобів

3

зменшення кількості транспортних
засобів в центральній частині міста

4

5



Facebook

Presentations are

communication tools.

КОНТАКТИ
05

www.facebook.com/CarP.ParkingCulture

+38 (050) 0520888
+38 (0372) 520888

inform@desyde.ua
carp@desyde.ua

 
https://carp.ua/


