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У конспекті лекцій висвітлена історія розвитку транспорту, наведена
класифікація транспорту та основні відомості про міський і зовнішній
транспорт міста, споруди різних видів транспорту. Приділена увага
транспортному обслуговуванню промислових підприємств і шляхам, які
транспорт використовує для свого руху – автомобільним дорогам та вуличнодорожній мережі, їх елементам і транспортним вузлам.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів освіти.
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Вступ

Ми всі так чи інакше маємо справу з транспортом у
повсякденному житті і також, звичайно, із шляхами сполучення, які
використовує транспорт для свого руху.
Нажаль, зараз транспорт викликає все більше не задоволення з
боку пасажирів. Але це пов’язане не тільки і не стільки з діяльністю
людей – фахівців-містобудівників, транспортників, скільки із
загальними проблемами нашої держави, станом її економіки. Але всетаки транспортники-практики теж додають труднощів населенню: не
дотримуються розкладу руху, змінюють графік, довільно змінюють
маршрутну схему, змінюють кількість рухомого складу, відміняють
зупинки і таке інше…
Але ми в супереч цьому повинні внести свій внесок в те, щоб ці
проблеми вирішувалися більш цивілізовано, правильно, технічно
грамотно. Транспортні питання вивчаються зараз в нашому
навчальному закладі, на всіх факультетах, щоб ми всі могли більш
свідомо приймати участь в транспортному процесі.
Мета дисципліни «Транспорт і шляхи сполучення» - вивчити
проблеми і задачі, що пов’язані з роботою різних видів транспорту в
містах, уявити собі, що жоден виробничий процес не може обходитися
без пасажирського, вантажного та інших видів транспорту.
Лекції 1 – 2
ТРАНСПОРТ І МІСТО. КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАНСПОРТУ

Високі темпи урбанізації обумовлюють необхідність відповідних
вкладень у внутрішній міський транспорт, оскільки характер
історичного розвитку міст на всіх етапах визначався діалектичним
взаємозв’язком зростання міст з технічними можливостями засобів
пересування.
Просліджуючи цей взаємозв’язок Ле Корбюзьє (Шарль Жан-Нере)
слушно стверджував, що кожне місто має зростати не швидше, ніж
розвивається його транспорт, оскільки відставання розвитку
транспортної системи може призвести до додаткових витрат часу
пасажирів на поїздки, переповнення рухомого складу міського
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пасажирського транспорту, заторів на вулицях, перепробігів
автомобільного транспорту (наприклад, віддалені масиви).
Із зростанням чисельності населення міст та їхньої території обсяг
роботи міського транспорту зростає швидше за його територію, бо
росте, так звана, “рухомість” населення (середнє число поїздок, що
припадає на одного мешканця за рік), а також підвищується дальність
поїздки.
Одночасно можна прослідкувати і зворотній зв’язок:
удосконалення транспорту сприяє підвищенню швидкості поїздки, що, в
свою чергу, дозволяє розширювати міську територію.
Будівництво нового населеного пункту чи промислового об’єкта
потребує розвитку існуючого або спорудження нового каналу
транспортного зв’язку. З іншого боку, наявність такого зв’язку
стимулює виникнення нових поселень.
Історія розвитку міст наочно засвідчує все це.
Потреба у масовому міському транспорті виникла в XVІІІ ст.,
коли найбільші міста світу досягли значних розмірів, і подальший їхній
розвиток здебільшого стримувався відсутністю транспортних засобів.
Всю історію розвитку масового міського транспорту можна дещо
умовно поділити на чотири періоди залежно від характеру тяги та типу
шляхових пристроїв, що використовувалися.
Перший період (остання чверть XVІІІ ст. – середина XІX ст.)
характеризується використанням кінської тяги на звичайних для того
часу шляхах. Невеликі розміри міст дозволяли використання цього
простішого виду транспорту, який задовольняв обмежені в той час
потреби в пересуваннях.
Другий період (середина і кінець XІX ст.) пов’язаний з бурхливим
розвитком промисловості та зростанням міст. Лінійні розміри
найбільших міст досягли 10 – 20 і навіть 30 км; значно посилилися
пасажиропотоки, що досягли 5 – 10 тис. пасажирів на годину в одному
напрямку. Удосконалення транспортних засобів у цей період пов’язане з
використанням залізничних рейкових шляхів при збереженні кінської
тяги (так звані кінсько-залізні дороги, що були досить поширені у
великих містах). Одночасно з цим є спроби використати парову тягу на
міських рейкових шляхах – парові трамваї – проте, значного розвитку
вони не одержали. До того ж періоду належить створення першої лінії
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метрополітену в Лондоні (протяжністю 3,6 км). Винайшов його
англієць Джон Фоулер в 1863 році. Підземну залізницю побудувала
уславлена на той час компанія «Метрополітен», яка цей витвір назвала
своїм ім’ям. Спочатку в тунелях використовувалися паротяги з
відкритими вагончиками, що створювало дим, кіптяву, а це не сприяло
комфортності поїздки. З 1868 року експлуатується метрополітен в НьюЙорку, з 1896– в Будапешті, з 1898 – у Відні, з 1900 – у Парижі.
Третій період (кінець XІX ст. – перша чверть XX ст.)
характеризується подальшим досить швидким зростанням міст та
удосконаленням міського транспорту на основі широкого поширення
рейкового електротранспорту в багатьох великих містах. З 1889 року
експлуатуються трамваї на кінській тязі. Перша чверть XX ст.
відзначена вже успішними дослідами з використання електроенергії для
масового міського транспорту.
Електричні трамваї швидко витіснили кінсько-залізні дороги та
“паровики”. Перший пасажирський електричний трамвай був
запроваджений в Києві – вийшов на лінію 1 червня 1892 року. Це був
перший трамвай в Росії такого типу. Його маршрут протяжністю 1,5 км
пролягав вздовж Володимирського (Олександрівського) узвозу.
Впровадження електричного трамвая в Києві пов’язане з ім’ям Аманда
Струве, а використання в трамваях пневматичних гальм – з іменами
Миколи Артем’єва та Григорія Дубеліра. На початку минулого сторіччя
трамвайні шляхи в усіх напрямках з’єднали центр Києва з його
околицями. Потужні електростанції були споруджені на Лук’янівці, в
Пущі-Водиці (1904 рік), на Нивках, на Деміївці.
У 1897 році у Чернівцях раніше ніж у Москві з’являється трамвай,
який там нині не діє.
На позавуличних лініях міського транспорту – метрополітенах –
парова тяга також була замінена на електричну. В той же час виникає
автомобільний транспорт, який, тоді ще не мав серйозного значення
для масових пасажирських перевезень.
Четвертий період (від першої чверті XX ст. до наших днів) є
періодом бурхливого розвитку автомобільного транспорту. Після
Першої світової війни молода автомобільна промисловість, що
звільнилася від військових замовлень, використовувала усі свої
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виробничі потужності для насичення світового ринку автомобілями
різних типів. Для масового міського транспорту цей період
характеризується виникненням та широким розповсюдженням
автобусів, які протягом подальших десятиріч значно послабили позиції
трамвая. Автобусний транспорт виник в СРСР у 1924 році. В
найбільших містах з населенням понад 1 млн чол. значну роль у
масових пасажирських перевезеннях починають відігравати різні види
швидкісного позавуличного транспорту і, в першу чергу, метрополітен.
5 листопада 1935 року в Києві відкрився перший тролейбусний
маршрут. З 1935 року експлуатується метрополітен у Москві, з 1960
року – в Києві.
Сучасний період розвитку міського транспорту характеризується
також посиленням зв’язку великих міст із приміською зоною, що
призвело до створення міських агломерацій та транспортних систем, що
об’єднують великі промислові центри з населеними пунктами, які до
них тяжіють.
Сучасний етап розвитку міського транспорту характеризується
такими рисами:
1) комплексне використання різних видів транспорту з перевагою
автомобільного;
2) розвиток швидкісних позавуличних видів транспорту;
3) загострення “конфлікту” між транспортом масовим та
індивідуальним;
4) посилення транспортного зв’язку великих міст із населеними
пунктами, що тяжіють до них; розвиток міських агломерацій.
Електричний транспорт у містах – це трамвай, тролейбус,
метрополітен та приміські лінії залізниць. Значну, а в ряді міст основну,
роботу з перевезення виконує автомобільний транспорт: автобуси і
легкові автомобілі.
Ступінь участі різних видів міського транспорту в
пасажироперевезеннях в різних містах досить різний і залежить від
історичних
особливостей,
технічних
традицій,
планувальних
характеристик, економічних міркувань, конкурентної боротьби в
капіталістичних країнах і таке інше.
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За останні десятиріччя були значно послаблені позиції трамвая,
оскільки трамвай прив’язаний до колії. Експлуатація автомобільного
транспорту поряд із трамваєм на вузьких вулицях старих міст значно
знижує пропускну здатність перехресть із трамвайним транспортом.
Великий шум, вібрація і випромінювання призвели до зняття
трамвайних колій у великих містах Англії, Франції, США.
Раніше за всіх на цей шлях став Париж. У 1926 році там
нараховувалося 1111 км трамвайних ліній, а вже в 1937 році було
розібрано останню колію. Значною мірою цьому сприяла досить щільна
мережа метрополітену в центральній частині міста. На сьогодні
метрополітен перевозить найбільшу кількість пасажирів (40%), друге
місце посідає автобусний транспорт.
У 1948 році було ліквідовано трамвай в Лондоні, де більша
частина
пасажироперевезень
виконується
зараз
автобусами.
Безперервно скорочується мережа трамвайних ліній в Нью-Йорку, де
переважна частка перевезень виконується метрополітеном; другим є
автобусний транспорт.
У країнах Центральної Європи процес перерозподілу
пасажироперевезень між різними видами транспорту проходить інакше.
В містах Німеччини, Австрії, Італії, Швеції трамвайний транспорт
зберігає ще значну питому вагу.
Витискування з міст США і Англії трамвая і тролейбуса
пояснюється прагненням до однорідності транспортного потоку на
вуличних магістралях, що полегшує керування ним. Швидкоплинність
процесу вуличного руху вимагає уніфікації його учасників, тобто
зближення характеристик рухомого складу.
З іншого боку, збереження трамваєм своїх позицій в містах
Німеччини має свої історичні корені. В німецьких містах трамвай набув
значного поширення, і фахівці-транспортники слушно вважають, що
зараз, коли інтенсивність транспортних потоків досягає великих
розмірів, ліквідувати трамвай, найбільш потужний з вуличних видів
транспорту, означає ще більше підвищити завантаження вулиць.
Визнаючи проблеми спільної експлуатації трамвая та безрейкового
транспорту, фахівці в країнах Центральної Європи вважають, що
необхідно модернізувати трамвай, пристосувати його до сучасних
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вимог. Досягається така модернізація, зокрема, влаштуванням
підземних колій трамвая в центральних районах великих міст та іншими
засобами.
Став на шлях ліквідації трамвайних ліній і заміни їх
тролейбусними й Київ. При прийнятті рішення щодо заміни
трамвайного транспорту треба ретельно все обґрунтувати. Тут необхідно
врахувати, що трамвай насправді не є екологічно чистим видом транспорту,
бо, не маючи шкідливих викидів в повітряний басейн міста, він спричиняє
акустичне забруднення навколишнього середовища, великий рівень
вібрації, електромагнітні випромінювання. Але заміна трамвая
тролейбусом не є рівноцінною: тролейбусів треба принаймні в 1,5 рази
більше ніж трамваїв; експлуатуватися вони будуть не на уособленому
полотні, а на завантажених іншими видами транспорту вулицях.
Сучасний етап розвитку міського транспорту характеризується, як
вказувалося раніше, розвитком позавуличних видів транспорту, в першу
чергу, метрополітену та міських швидкісних доріг. Метрополітеном
називається міська електрична залізниця, що проходить в нижньому рівні
(в тунелі) або у верхньому рівні (на естакаді), іноді – по поверхні землі.
Міські швидкісні дороги, призначені для руху автомобільного
транспорту, розміщують переважно на естакадах. Значного розвитку
міські швидкісні дороги досягли в містах США, де є найбільше
насичення транспортом.
Розвиток позавуличних видів транспорту пов’язаний переважно з
прагненням підвищити швидкість на основних напрямках в умовах
цілковитої безпеки, а також необхідністю розвантажити магістральні
вулиці.
Загострення “конфлікту” між масовими та індивідуальними
засобами транспорту обумовлене тим, що легковий автомобіль, маючи
більшу комфортабельність, швидкість сполучення, можливість доставки
пасажирів “від дверей до дверей”, відрізняється малою провізною
здатністю і займає значну частину корисної транспортної площі.
Порівняємо:
якщо
для
перевезення
25 тис. пасажирів за 1 год. трамваю досить двох смуг шириною
3,5 м, тролейбусу і автобусу – трьох і чотирьох, відповідно, то легковим
автомобілям необхідно 23 смуги. Також слід врахувати, що найбільшою
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проблемою при користуванні легковими автомобілями є забезпечення
автотранспорту площами для стоянок, особливо, в центральних районах
міста. В країнах з високим рівнем автомобілізації слушно вважають, що
автомобіль, який стоїть, становить більш складну проблему ніж той, що
рухається. В різних містах світу намагаються вирішувати цю проблему
по-різному, але гострота її не зменшується.
Сучасний етап розвитку міського транспорту характеризується
також посиленням транспортних зв’язків усередині міських агломерацій.
Наявність швидкісних засобів пересування створює умови для
виникнення навкруги великих центрів міст-супутників, курортних зон
та районів масового відпочинку. Відбувається децентралізація
населення великих міст з утворенням єдиної транспортної системи, що
охоплює значні території з великою кількістю населених пунктів.
Найбільш значну роль в формуванні групового розселення навкруги
основного міста відіграють електрифіковані залізниці, що мають
найбільшу провізну здатність і швидкість сполучення. Допоміжне
значення має автомобільний транспорт (автобуси і легкові автомобілі),
що обслуговують пасажиропотоки меншої інтенсивності в секторах між
залізничними лініями. В окремих конкретних випадках деяку роботу з
пасажироперевезення в агломераціях можуть виконувати вилітні лінії
міського електротранспорту (метрополітен, трамвай, тролейбус). Так,
транспорт, що в свій час сприяв створенню великих компактних міст, на
даному етапі є основним засобом їхнього територіального розширення.
Значення транспорту в розвитку міст та міських агломерацій
Територіальний розвиток міст в усі часи обумовлювався
швидкісними
характеристиками
масових
внутрішньоміських
пересувань. Так, для середньовічного міста, в якому був відсутній
масовий транспорт і пересування здійснювалися пішки зі швидкістю
сполучення 4 км/год, максимальні розміри міста не перевищували 12 –
15 км2. За умови використання кінської тяги на залізниці (V= 8 км/год)
розміри міста збільшуються до 50 км2, при використанні звичайного
вуличного транспорту зі швидкістю сполучення V= 16 км/год розміри
міста поширюються до 200 км2. Підвищення швидкості сполучення до
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25 км/год шляхом використання експресних ліній вуличного транспорту
дозволило збільшити територію міста до 500 км2, а з використанням
метрополітену і міських залізниць (V= 35 – 40 км/год) міста досягають
розмірів 1000 – 1250 км2.
Якщо прослідкувати еволюцію плану будь-якого великого міста
протягом останніх 200 – 300 років, можна наочно побачити зв’язок між
прогресом транспортних засобів і територіальним розвитком міста.
Існує цілком чіткий взаємозв’язок розвитку міста і транспорту: місто
росте до певних розмірів і використовує певний вид транспорту, потім у
місті починають виникати труднощі в транспортному обслуговуванні,
що вимагає поліпшення транспортної системи. Розвиток транспорту
поширює можливості розселення та збільшує дальність поїздок, сприяє
розвитку міста.
Поліпшення транспортних систем: підвищення швидкостей
сполучення та провізної здатності; збільшення щільності мережі
приміських залізниць та їхня електрифікація; розвиток мережі
метрополітену, особливо за рахунок будівництва вилітних ліній;
посилена автомобілізація міст – все це становить необхідні умови для
переходу до якісно нового періоду урбанізації, який характеризується
створенням та посиленням розвитку міських агломерацій.
Міська агломерація – це сукупність населених місць різної
величини (один з яких – найбільший, як правило, відіграє роль ”ядра”
агломерації), розташованих на відносно великій території та пов’язаних
швидкісними транспортними лініями в функціонально єдине ціле.
Агломерація порівняно з компактним містом є більш
прогресивною формою розселення, бо дає можливості для
розукрупнення великих міст та забезпечує поліпшення умов життя
населення при наявності досить значних резервів для розвитку окремих
її складових.
Природно, що розвиток міських агломерацій ставить підвищені
вимоги до функціонування транспортної системи, яка заснована на
використанні швидкісного транспорту. (Наприклад, агломерація
Великий Лондон: населення агломерації майже втричі більше населення
власне Лондона, а площа – в шість разів більша).
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Інша задача, яку виконує транспорт – забезпечення
народногосподарських зв’язків, тобто перевезення не лише пасажирів,
але й вантажів. У сучасних умовах роль вантажоперевезень велика, бо
від них залежить існування та нормальне функціонування всього
суспільства.
Транспортна класифікація міст
Залежно від чисельності населення міста поділяються на п’ять
груп, кожній з яких відповідає певна транспортна рухомість населення,
тобто кількість поїздок, що припадає на одного мешканця за рік (табл.1)
[31].
Таблиця 1
Транспортна класифікація міст

Група міст

Транспортна
Населення, рухомість населення
тис. чол.
ПерспекСучасна
тивна

І. Найзначніші
1000-2000
(крупніші)

ІІ. Значні
(крупні)
ІІІ. Значні
(крупні)
ІV. Великі
V. Середні
VI. Малі

350-400

580-800

500-1000

330-360

515-700

250-500

300-330

460-650

100-250
50-100
<50

200-300
100-250
70-150

385-550
300-450
200-350

Види транспорту
(орієнтовно)
Обов’язково
необхідний
позавуличний
швидкісний
транспорт
Головний вид
транспорту –
трамвай
(швидкісний)
Автобус і тролейбус,
можливий трамвай
Автобус і тролейбус
Автобус
Автобус

Класифікація міського транспорту
Сучасний міський транспорт залежно від свого призначення
поділяється на такі види:
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• пасажирський (трамвай, тролейбус, автобус, метрополітен,
глибокі вводи електрифікованих залізниць, легкові автомобілі,
мотоцикли, велосипеди, моторолери);
• вантажний (вантажні автомобілі, вантажні трамваї, вантажні
тролейбуси, вантажні поїзди метрополітену, кінські вози);
• спеціальний (санітарний, пожежні автомобілі, автомобілі для
прибирання вулиць, автомобілі техдопомоги тощо).
Пасажирський транспорт за місткістю транспортних засобів може
бути поділений на дві групи:
1) масовий або громадський (трамвай, тролейбус, автобус,
метрополітен, глибокі вводи електрифікованих залізниць) –
характеризується місткістю транспортних засобів понад
5 чол. і виконує основну частину перевезень;
2) індивідуальний (легкові автомобілі, моторолери, мотоцикли,
велосипеди)
–
характеризується
місткістю
до
5 чол.
Залежно від організації руху міський пасажирський транспорт
може бути: маршрутизованим, що рухається завданим маршрутом із
фіксованими зупинками, а також таким, що виконує перевезення за
принципом “від дверей до дверей” (транспортні засоби особистого
користування, легкові таксі, відомчі автомобілі).
Для цілей містобудування найважливішими класифікаційними
ознаками масового пасажирського транспорту є:
а) продуктивність транспорту;
б) розташування транспортних ліній відносно вулиці.
Продуктивність того чи іншого виду транспорту вимірюється його
провізною здатністю, що змінюється залежно від місткості транспортної
одиниці і виду транспорту (табл. 2).
Таблиця 2
Класифікація видів транспорту за продуктивністю
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Характери
стика
Клас
Види транспорту
продуктивності
І
Дуже
електрифікована
висока
залізниця
ІІ

ІІІ

IV

Максимальна
провізна
здатність,
тис. пас./год.
55-65

метрополітен

45-55

трамвай

12-23

монорейковий
транспорт

10-25

тролейбус

6-12

автобус

5-8

легковий
автомобіль

1-1,5

вертоліт

0,5-0,6

Висока

Середня

Низька

Примітка
При 9-вагонному
поїзді
При 6-8
вагонному поїзді
При 2-х
вагонному поїзді
з 8-ми осних
сполучених
вагонів
При складеному
кузові
За умови
збільшення
відстаней між
зупинками
провізну
здатність можна
збільшити
При середньому
наповненні
1,7 пасажира
При місткості
50- 60 пасажирів

За розташуванням транспортних ліній відносно вулиці всі види
міського транспорту можна поділити на:
• вуличні,
• позавуличні.
Організація руху транспорту на вулицях великих міст є складною
задачею: необхідно виділити значну частину міської території для
шляхових засобів, вузлів, стоянок та ін. Лінії позавуличного транспорту
характеризуються мінімальною потребою в міських територіях. Головне
ж полягає в тому, що на позавуличних лініях досягаються більш високі
швидкості сполучення ніж на вуличному транспорті, при значно
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вищому рівні безпеки руху. Таким чином, позавуличний транспорт
можна вважати “швидкісним”.
Залежно від характеру шляхових пристроїв розрізняють два види
міського транспорту:
• рейковий (метрополітен, глибокі вводи електрифікованих
залізниць, трамвай);
• нерейковий (тролейбус, автобус, легкові автомобілі).
Залежно від швидкості перевезення пасажирів транспорт
поділяється на:
- надшвидкісний зі швидкістю сполучення понад 50 км/год
(монорейковий транспорт, вертоліт, легкові автомобілі на
швидкісній дорозі – V= 60 – 100 км/год);
- швидкісний зі швидкістю 35 – 50 км/год (метрополітен,
електрифікована
залізниця,
підземний
трамвай
–
V= 25 – 40 км/год);
- експресний зі швидкістю 25 – 35 км/год (автобус-експрес – V=
20 – 25 км/год);
- звичайний зі швидкістю до 25 км/год (трамвай, тролейбус,
автобус – V= 15 – 18 км/год).
За видом рушійної сили, що використовується міський масовий
транспорт поділяється на:
• транспорт з електричним двигуном (метрополітен, залізниця,
трамвай, тролейбус);
• з двигуном внутрішнього згоряння (автобус).
Міський вантажний транспорт за видами рухомого складу
поділяється на дві групи:
• загального призначення;
• спеціалізований (різні види наливних машин, панелевози,
платформи для перевезення автомобілів та ін.). В загальному
парку міста частка спеціалізованого рухомого складу становить
нині понад 60%.
За характером шляхових пристроїв вантажний транспорт
поділяється на:
• рейковий;
• безрейковий;
• трубопровідний;
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• канатний.
Залежно від розташування відносно вулиці – на вуличний та
позавуличний.
Лекція 3
МІСТО І ВИРОБНИЦТВО. ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Промислові підприємства, як правило, потребують великих
територій для свого розміщення та під’їзних залізничних колій. Це
значно впливає на планувальну структуру міста; взаємне розміщення
промислових і житлових районів, напрямки основних магістральних
вулиць, розташування міських парків, стадіонів, пристроїв залізничного
і водного транспорту.
Розміщення в місті значущих промислових підприємств, як
правило, викликає розвиток існуючих і створення нових житлових
районів, міського транспорту, всіх мереж інженерного обладнання міста
- водопостачання, каналізації, теплофікації, газифікації, електромереж
тощо, будівництва нових і поліпшення існуючих міських доріг,
проведення благоустрою і озеленення міста у великих масштабах.
Промисловий район - це уособлена частина міської території, що
призначена для розміщення промислових підприємств, складів, об’єктів
комунального призначення та зовнішнього вантажного транспорту. На
території промислового району, як правило, розміщується група
підприємств та об’єктів, але може розміщуватися і одне велике
промислове підприємство.
Промислові райони повинні бути розміщені відносно до
пов’язаних з ними житлових районів так, щоб час, який потрібен
працівникам на пересування до місця роботи не перевищував
нормативного (30 хв. для великого міста і 45 хв. для значного і
найзначнішого). Транспортна система міста повинна забезпечувати
пересування до місць роботи з нормативними витратами часу.
Загальна чисельність трудящих, що працюють в промисловому
районі, не повинна перевищувати 15 – 20 тис. чол. у максимальну зміну
(разом до 30 тис. чол.). Ця кількість людей може бути підвезена
звичайними видами вуличного транспорту (трамваєм, тролейбусом,
автобусом).Більша концентрація трудових пасажирських потоків
вимагатиме більш потужних за своєю провізною здатністю
позавуличних видів громадського транспорту –швидкісного трамваю,
метрополітену та ін. Більш рівномірне завантаження транспортом
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вуличної мережі міста може бути досягнуто при розміщенні
промислових районів з протилежних боків сельбищної території.
Промисловий район повинен бути добре з’єднаним з усім містом
системою магістральних вулиць. Їх слід розміщувати таким чином, щоб
прохід трудящих через прохідні підприємств і розподіл за місцем
роботи здійснювався без перетинів автомобільних і залізничних шляхів,
по яких підвозять сировину і паливо, вивозять готову продукцію. Це
може бути досягнуто при комплексній розробці генеральних планів
промислових підприємств і проекту планування і забудови всього
промислового району з прилеглими до нього житловими районами.
Розміри і конфігурація промислового майданчика мають
відповідати генеральному плану промислового
підприємства.
Майданчики промислових підприємств, яким необхідні під’їзні
залізничні колії, повинні розміщуватися таким чином, щоб було зручно
протрасувати залізничні колії від промислового майданчика до станції
примикання (сортувальної або вантажної станції) загальної мережі
залізних доріг без перетинання житлових районів і міських вулиць. При
цьому слід враховувати, що примикання під’їзних залізничних колій до
головних колій залізниць на перегоні не дозволяється технічними
умовами спорудження залізниць.
Питання про необхідність під’їзного залізничного шляху
вирішується в кожному окремому вузлі залежно від обсягу
вантажоперевезень підприємств і характеру його продукції.
Залежно від характеру і умов розміщення в місті промислові
райони можна поділити на 3 основні категорії:
1) Промислові райони, призначені для розміщення підприємств
шкідливого виробничого профілю (1 і 2 класів), що
потребують спорудження під’їзних залізничних колій, а також
для розміщення підприємств, що мають особливі умови
виробництва (вибухо- і пожежонебезпечне, радіоактивне
виробництво). До цієї категорії належать великі металургійні,
хімічні, нафтопереробні заводи, а також підприємства, що
пов’язані з розробкою земних надр, і підприємства
спеціального призначення. Промислові райони цієї категорії
розміщуються за межами міста і, як правило, на значних (в
окремих випадках до 15 – 20км) відстанях від сельбищної
території.
2) Промислові райони, призначені для розміщення підприємств
середньої виробничої шкідливості (3 і 4 класів), але такі, що за
обсягом вантажоперевезень потребують під’їзних залізничних
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колій або мають обсяг вантажообороту, що забезпечується
автомобільним транспортом, понад 40 автомобілів на добу. До
таких підприємств належать машинобудівні та металообробні,
великі текстильні та харчові підприємства. Такі промислові
райони можуть бути розміщені на периферії сельбищної
території міста зі створенням необхідних СЗЗ.
3) Промислові райони, призначені для розміщення підприємств
малої виробничої шкідливості або нешкідливих (5 класу), що
мають при цьому невеликий обсяг вантажоперевезень, не
потребують залізничних під’їзних колій. До таких підприємств
належать типографії, годинникові заводи, заводи точної
механіки, приладобудування, оптики, міської харчової
промисловості та інші. Такі промислові райони можуть
розміщуватися в межах сельбищної території. Роль СЗЗ при
цьому може відігравати
добре озеленена вулиця, що
проходить між промисловим майданчиком і житловими
мікрорайонами.
Подібної класифікації міських промислових районів у даний час
додержуються і за кордоном (Франція, США).
Вимоги щодо зручності транспортних і пішохідних зв’язків в місті
обмежують розміри промислових районів, що розміщуються на
сельбищній території. Найбільш бажана площа таких районів – до 30 –
60га. В окремих випадках райони легкої і харчової промисловості
можуть досягати 120 – 140га.
На межі з сельбищною територією можна розміщувати промислові
райони площею до 1000 – 1200га. Більша площа може виявитися
небажаною у зв’язку з труднощами розвитку сельбищної території на
перспективу.
Площа промислових районів, віддалених від сельбищної території,
не обмежується, проте при надмірно великій території ( понад 1000га) і
числі трудящих понад 30 тис. чол. можуть виникнути труднощі в
доставці працівників до конкретних місць роботи. Оптимальний розмір
промислового району – 400га – забезпечує дальність пішохідних
підходів від зупинок пасажирського транспорту до місця роботи в
межах 800 м при проходженні ліній пасажирського транспорту по
периметру району.
В значних та найзначніших містах промислові райони можуть
об’єднуватися в виробничі зони площею до 5000 – 6000га з чисельністю
трудящих до 150 – 200 тис. чол. Ці багатокілометрові утворення стають
композиційними осями в масштабі міських районів та, навіть, усього
18

міста. Так, наприклад, виникли виробничі зони вздовж магістралей:
Московський просп. У Харкові (близько 14км), Волгоградський та
Пролетарський проспекти у Москві (по 3 – 5км), вулиці
Машинобудівників у Єкатеринбурзі та Челябінську (по 2 – 3км), просп.
Леніна у Волгограді (12км).
Місцезнаходження, перелік об’єктів, розміри, конфігурація та
чисельність працівників промислових районів визначається при
розробці проекту генерального плану міста.
Питання транспортного обслуговування промислового району
вирішується при розробці проектів генерального плану міста та проектів
детального планування (ПДП) району.
На стадії генерального плану в задачу транспортного
обслуговування промислового району входить забезпечення його
пасажирськими зв’язками з сельбищ ними районами міст, вантажними
зв’язками з іншими промисловими районами міста та системою
зовнішнього транспорту (автомобільного, залізничного, водного,
трубопровідного).
На стадії ПДП вирішуються питання: структури вуличнодорожньої мережі району, проходження ліній пасажирського
транспорту та розміщення зупинок, розворот них майданчиків та
кінцевих станцій; розміщення автомобільних стоянок, організації
пішохідного руху в районі; організації руху пасажирського та
вантажного автомобільного транспорту; розміщення залізничних
пристроїв, що обслуговують промисловий район, та прокладання
залізничних під’їзних колій.
При
вирішення
питань
транспортного
обслуговування
промислових районів необхідно прагнути до повного розділення шляхів
пересування пасажирів, вантажних автомобілів та залізничного
транспорту.
Основні чинники, які визначають вирішення питання щодо
організації пасажирських перевезень, такі: число пасажирів, що
прибувають в промисловий район; місцеположення та територіальні
розміри промислового району.
В малих, середніх та великих містах промислові райони,
розташовані біля меж сельбищної території, як правило,
обслуговуються звичайними наземними видами транспорту, і до них
прокладаються велодоріжки. У великих, значних та найзначніших
містах виникає необхідність зв’язку промислового району з
віддаленими житловими районами міста лініями експресних видів
транспорту. Залежно від розмірів пасажиропотоків між цими районами
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можуть передбачатися лінії експрес-автобуса або швидкісного трамваю.
В значніших містах з населенням понад 1 млн. чол. при необхідності
доставки в промисловий район понад 20 тис. трудящих за годину
необхідно проектувати лінії швидкісного транспорту з високою
провізною здатністю (міська залізниця, метрополітен). Лінії
швидкісного поза вуличного транспорту обов’язково споруджують до
виробничих зон, що складаються з декількох промислових районів.
Промислові
райони,
віддалені
від
сельбищної
зони,
обслуговуються експресними та швидкісними видами транспорту.
Вибір конкретного виду транспорту залежить від віддаленості
промислового району та величини пасажиропотоку до нього.
Лінії наземних видів пасажирського громадського транспорту
проходять по магістральним вулицям. Рух пасажирського транспорту по
мережі доріг з місцевим рухом не дозволяється. Небажані перехрещення
ліній наземного пасажирського транспорту та під’їзних залізничних
колій.
Лінії швидкісного поза вуличного транспорту, як правило,
проходять дотично до промислових районів. Можливе введення ліній
швидкісного транспорту в промисловий район при розмірах його
території понад 1000га та пасажиропотоку до нього понад 15 тис. пас. за
годину.
Зупинки наземного транспорту влаштовуються в безпосередній
близькості до прохідних промислових підприємств не далі, як 100м.
Станції позавуличних видів транспорту влаштовують біля прохідних
підприємств з найбільшим числом трудящих або прохідних групи
підприємств.
Для зменшення розмірів посадки та висадки на зупинці доцільно
прохідні на промислові підприємства розміщувати рівномірно по
довжині ліній наземного пасажирського транспорту.
Біля кінцевих зупинок наземного пасажирського транспорту слід
передбачати розворотні та відстійні майданчики, які потрібні для
накопичення рухомого складу перед закінченням роботи кожної зміни
на промисловому підприємстві.
Для населення, що використовує індивідуальні автомобілі для
поїздки на промислові підприємства, необхідно проектувати стоянки
для тимчасового зберігання легкових автомобілів, мотоциклів та
велосипедів. На першу чергу будівництва доцільно створювати відкриті
автостоянки; на розрахунковий строк необхідно передбачати
можливість спорудження багатоярусних стоянок з використанням
підземного простору. В промислових районах, розташованих в межах
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сельбищної території, спорудження багатоярусних стоянок часто стає
необхідним вже на І чергу.
Пішохідні шляхи від стоянок до прохідних не повинні перетинати
в одному рівні магістральні вулиці і дороги з інтенсивним рухом
транспорту та протяжністю перевищувати 400м в ІІ, ІІІ кліматичних
районах і 300м в І, ІV районах.
Стоянки для тимчасового зберігання автомобілів та мотоциклів
частіше за все розміщуються на території СЗЗ, а при її відсутності –
безпосередньо
на
території
промислових
підприємств
або
передзаводській площі. Стоянку для зберігання велосипедів слід
передбачати безпосередньо перед прохідними.
Евакуація трудящих після закінчення зміни, концентрація в цей
період рухомого складу наземного пасажирського та автомобільного
транспорту у прохідних великих підприємств, викликає необхідність
створення розвинених в плані передзаводських площ, головним
завданням яких є забезпечення необхідного фронту посадки та висадки
пасажирів.
При значних розмірах промислових підприємств, коли дальність
пішохідного підходу від прохідної до місця роботи перевищує 800м, на
території
доцільно
використовувати
систему
внутрішнього
пасажирського транспорту. Для цього часто використовують автобуси,
рухомі тротуари, електрокари, малі монорейкові дороги.
Основні пішохідні шляхи в межах промислового району необхідні
для пересування людей до прохідних підприємств та вході у будівлі та
споруди, що розташовані на промисловій території. Трасування
пішохідних шляхів знаходиться в прямій залежності від фокусів
тяжіння людських потоків та загального архітектурно-планувального
рішення промислового району.
Пішохідні шляхи на території промислового району в першу чергу
повинні з’єднувати зупинки наземного транспорту зі станціями поза
вуличного транспорту та входами на підприємства, а при розташуванні
промислового району в межах сельбищної території або на межі з нею –
промислове підприємство з найближчими житловими районами.
Система пішохідних шляхів промислового району може
складатися з:
• головної пішохідної вулиці промислового району;
• пішохідних доріг;
• бульварів, алей, тротуарів вздовж магістральних вулиць з рухом
наземного пасажирського транспорту;
• тротуарів вздовж під’їздів до прохідних окремих підприємств.
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Основним завданням головної пішохідної вулиці промислового
району є об’єднання в єдине архітектурно-планувальне ціле всіх
підприємств, розташованих в районі, та його громадського центру.
Головна пішохідна вулиця – композиційна вісь району, що формує його
планувальну структуру. Вона може прокладатися через усю територію
району або проектуватися тупиковою у вигляді глибокого вводу.
Довжина головної пішохідної вулиці, виходячи з умов дальності
підходу від зупинки пасажирського транспорту до місця роботи при
проходженні її наскрізь через район, не повинна перевищувати 1000м,
при тупиковому рішенні – 400м.
Пішохідні дороги і шляхи вздовж магістральних вулиць і проїздів
потрібні для проходу до прохідних підприємств та інших об’єктів,
розташованих в промисловому районі; від зупинок пасажирського
транспорту та для виходу на головну вулицю району.
Головну вулицю промислового району і пішохідні дороги
необхідно повністю відокремлювати від шляхів руху транспорту
При проектуванні системи пішохідних шляхів промислового
району небажано прокладати їх вздовж магістральних вулиць з
переважним рухом вантажного транспорту і доріг з місцевим рухом
транспорту.
Вулично-дорожня мережа промислового району проектується як
частина єдиної системи міських шляхів сполучення. Вона повинна
забезпечувати зв’язок району з житловими районами та іншими
промисловими районами міста, з центром міста, зі зовнішніми
автомобільними дорогами, зі спорудами вантажного зовнішнього
транспорту, а також під’їзд до всіх підприємств та об’єктів,
розташованих в промисловому районі.
Основу планувальної структури промислового району складають
магістральні дороги з переважним рухом вантажного транспорту та
система місцевих доріг. Магістральні вулиці загальноміського та
районного значення, по яких здійснюються пасажирські зв’язки, в
більшості випадків прокладають дотично до промислового району і
лише в окремих випадках вводять на його територію.
По магістральних дорогах з переважним рухом вантажного
транспорту здійснюються зв’язки промислового району з іншими
районами міста, спорудами зовнішнього вантажного транспорту та з
системою зовнішніх автомобільних доріг. Магістральні вулиці з
переважним рухом вантажного транспорту можуть перетинати
промисловий район або входити в нього у вигляді глибокого вводу. При
організації
заїздів
вантажних
автомобілів
безпосередньо
з
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магістральних вулиць цієї категорії необхідно проектувати вздовж них
спорудження місцевих проїздів.
Місцеві дороги в промислових та комунально-складських районах
призначені для перевезення автомобільним транспортом промислових
та будівельних вантажів в межах району. Вони забезпечують зв’язки
промислових підприємств та усіх інших об’єктів, розташованих в
районі, з магістральними вулицями і дорогами. Рух усіх видів наземного
пасажирського транспорту по них заборонений.
Трасування місцевих доріг в районі визначається архітектурнопросторовим та планувальним рішенням забудови.
Головна вимога при проектуванні мережі місцевих доріг в
промислових та комунально-складських районах є максимальний
розподіл пішохідних і транспортних шляхів, мінімальне число
перетинів під’їзних залізничних колій.
Залізничним транспортом обслуговуються промислові райони,
розташовані на межі сельбищної території або віддалені від неї. Подача
вагонів на промислові підприємства здійснюється по під’їзним
залізничним коліям, розташованим на ділянці між місцем примикання
до станції загального користування МШС та в’їздом на промисловий
майданчик.
Перед подачею вагонів на підприємства їх необхідно згрупувати
залежно від кінцевого пункту призначення. З іншого боку, – з вагонів,
що поступають з різних підприємств, необхідно сформувати состави.
Сортувальна робота здійснюється на спеціальних промислових станціях
загального користування МШС.
Примикання під’їзних колій до станцій загального користування
МШС та до промислових станцій слід проектувати таким чином, щоб
основний вантажний потік не змінював напрямок свого руху.
Для промислових районів, що мають обмежене число
користувачів або невеликий вагонооберт, як сортувальні можуть
використовуватися найближчі вантажні дільничні та сортувальні станції
загального користування МШС, що є станціями примикання. У великих
промислових районах необхідні власні промислові станції.
Залежно від призначення промислові станції поділяються на
районні та заводські. Районні станції споруджують у великих
промислових районах для обслуговування декількох підприємств.
Заводські станції споруджують для одного великого підприємства, на
якому декілька цехів обслуговуються залізничним транспортом.
При обслуговуванні підприємства залізничним транспортом
необхідно забезпечувати:
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- прості та зручні примикання під’їзних залізничних колій до
промислових станцій та станцій примикання;
- найменшу протяжність під’їзних залізничних колій;
- введення колій на територію підприємств з боку розташування
будівель і споруд з найбільшим вантажооборотом;
- повний розподіл у просторі під’їзних залізничних колій з
магістральними залізними дорогами, міськими магістральними
вулицями і дорогами, з автомобільними дорогами загальної
мережі;
- найменше число перехресть з місцевими дорогами
промислового району.
Під’їзні залізничні колії поділяють на 3 категорії. До 1-ої категорії
належать колії, розташовані на незабудованих територіях, протяжністю
понад 3км; до 2-ої – колії протяжністю менше 3 км, розташовані на
незабудованих територіях; та будь-якої довжини, розташовані на
забудованих територіях, до 3-ої – колії, призначені для обертання
спеціального рухомого складу та при русі вагонами вперед. Від такого
розподілу колій залежать їхні геометричні параметри.
Вибір схеми трасування під’їзних колій переважно залежить від
технології роботи підприємства, яка визначає положення колій на його
території.
Водний транспорт у порівнянні зі залізничним та автомобільним
має невелике поширення. Його використання потребує спорудження
спеціальних портів, причалів та внутрішнього заводського транспорту,
що забезпечує переміщення вантажу.

Лекції 4 – 5
МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Різні за своїми характеристиками транспортні засоби міського
масового пасажирського транспорту, залежно від провізної здатності та
швидкості утворюють сім груп.
До першої групи належать звичайні вуличні види транспорту, що
мають малу провізну здатність.
Автобус – найбільш поширений, простий, маневрений вид
транспорту – використовує для руху вуличну мережу.
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У більшості малих та середніх міст і селищ міського типу (СМТ)
автобусний транспорт єдиний виконує перевезення пасажирів. У
більшості великих міст він працює в поєднанні з іншими видами
транспорту. В найзначніших (крупніших) містах, що мають швидкісні
види транспорту, автобус виконує функції транспорту, що підвозить до
станцій метро та зупинок залізничного транспорту, а також забезпечує
внутрішньорайонні та міжрайонні перевезення пасажирів. У цілому
автобусами перевозиться понад 55% всіх міських пасажирів.
На маршрутах автобуса використовується рухомий склад
місткістю 10 – 120 пас. У даний час провадяться роботи по створенню
автобусів місткістю до 200 пасажирів.
Основні показники роботи автобуса залежать від організації його
руху. При русі в загальному потоці пропускна здатність лінії автобуса
становить до 60 од./год. Його провізна здатність залежно від рухомого
складу,
що
використовується,
коливається
від
2,5
до
8 тис. пас./год.
На відстані між зупинками 300 – 400м швидкість сполучення не
перевищує 18 км/год. Для підвищення швидкості сполучення та
пропускної здатності ліній на міських вулицях виділяють спеціальні
смуги для руху лише автобусів. У цьому випадку пропускна здатність
може досягти 200 од./год, а швидкість сполучення – 25 км/год. Провізна
здатність ліній автобуса підвищується до 25 тис. пас./год.
Тролейбус – менш маневрений ніж автобус, оскільки для руху
потребує забезпечення електроенергією, що передається по контактних
дротах.
Головна перевага тролейбусного транспорту – у відсутності
шкідливих викидів під час роботи двигуна. Тролейбус, як правило,
працює в поєднанні з іншими видами транспорту. В даний час його
частка в обсязі перевезень пасажирів становить близько 17 %. Відомо
використання тролейбусів на вилітній лінії Сімферополь – Ялта
протяжністю близько 100 км.
На лініях в даний час використовується рухомий склад місткістю
65 – 80 пас. З 1987 року випускаються сполучені тролейбуси місткістю
120 пас. Пропускна здатність ліній тролейбуса становить 80 од./год,
провізна здатність – 5-10 тис. пас./год. Швидкість сполучення – 1825

20 км/год при відстані між зупинками 400 – 500 м. (В цінах 1984 року
вартість будівництва 1км шляху становила приблизно 0,3 млн. крб).
Трамвай – найбільш складний з вуличних або наземних видів
транспорту, який практично не має можливостей маневру, оскільки крім
контактної мережі потребує ще й будівництва рейкової колії.
Трамвайні маршрути використовуються в багатьох містах на
основних напрямках потоків пасажирів у поєднанні з іншими видами
транспорту.
Лінії трамвая можуть обслуговуватися як одним вагоном, так і
поїздом із 2-х – 3-х вагонів. Місткість поїзду 70 – 250 пас.
При пропускній здатності лінії трамвая 60 - 70 поїздів на годину
досягається провізна здатність 4 – 18 тис. пас./год. Швидкість
сполучення невелика – до 20 км/год.
З 2001 року в Україні виробляють трамваї “Київ”, зібрані на 100%
з вузлів і матеріалів вітчизняного виробництва. З його появою Україна
ввійшла в число 10 країн-виробників трамваїв нового покоління й стала
в цій галузі лідером у СНД.
Трамвайний транспорт серед вуличних видів транспорту має
найбільшу будівельну вартість, але найменшу серед рейкових
(1 км шляху коштував раніше 0,8 млн. крб).
До недоліків трамвайного транспорту слід віднести підвищений
рівень шуму, що утворюється ним під час руху, а також те, що трамвай
створює значні труднощі для вуличного руху. В зв’язку з цим трамвайні
колії доцільно відокремлювати від шляхів руху інших видів вуличного
транспорту.
Системи ”групового транспорту” – простіший позавуличний
транспорт. Шляхи для його руху можуть бути прокладені по поверхні
землі, на естакадах, в тунелях. Швидкість сполучення – до 25 км/год.
Рух рухомого складу з пневматичними колесами здійснюється
електродвигунами, що робить цей екологічно чистий вид транспорту
особливо привабливим у міських умовах. Головною особливістю
системи “групового транспорту” є прокладання самостійного шляху
коритоподібного перерізу. Невеликі розміри рухомого складу (ширина
вагонів 2 – 2,5 м, висота 2,5 – 3 м) дозволяють значно скоротити витрати
на будівництво.
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Екіпажі розраховані на перевезення 40 – 100 пасажирів,
враховуючи тих, що стоять. По лінії може здійснюватися рух як одних
вагонів, так і поїздів з 2 – 3 вагонів. Провізна здатність лінії – 5 – 15 тис.
пас./год.
Перша подібна система побудована в 1973 році в м. Ліллі
(Франція). В даний час протяжність системи VAL досягла 13 км з 18
зупинками. В найближчі роки передбачається будівництво подібної
системи в Парижі на лінії, що з’єднує аеропорт Орлі з містом.
З 1974 року система групового пасажирського транспорту діє в
м. Моргентауні (США). Протяжність лінії близько 15 км. Декілька
аналогічних систем побудовано в Японії.
Другу групу утворюють експресні види транспорту, що мають
малу провізну здатність.
Автобус-експрес рухається за маршрутами великої протяжності.
Пропускна здатність – до 50 од/год, бо транспортні засоби рухаються в
одному потоці з іншими автомобілями. Проте значно підвищується
швидкість сполучення – до 25 – 30 км/год за рахунок скорочення числа
зупинок, відстань між якими збільшується до 1000 – 2000 м. Провізна
здатність маршрутів автобуса-експреса становить 3 – 8 тис. пас./год.
Трамвай з прискоренним рухом потребує прокладання ліній на
самостійному полотні та відокремлення від шляхів руху інших видів
транспорту. Відстань між зупинками збільшується до 1000 – 1500 м.
Пересічення з другорядними вулицями відсутні, а на перетинах з
основними магістралями забезпечується пріоритет в русі трамваю. Це
дозволяє збільшити швидкість сполучення на лінії до 25 – 30 км/год.
Маршрути обслуговуються поїздами, що складаються з 2 – 4 вагонів,
що
забезпечує
провізну
здатність
10 – 24 тис. пас/год. Прокладати такі лінії доцільно. Переважно в
периферійних районах міста маршрути обслуговуються поїздами, що
складаються з 2 – 4 вагонів, що забезпечує провізну здатність
10 – 24 тис.
Третю групу складають швидкісні види транспорту, що мають
малу провізну здатність.
Швидкісний автобус – найпростіший вид швидкісного
транспорту. Від звичайного та експресного автобуса він відрізняється
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розміщенням тільки початкової та кінцевої зупинок, що дозволяє значно
підвищити швидкість руху. Найбільш ефективно використання
швидкісного автобуса при прокладанні маршруту по швидкісних
дорогах та магістральних вулицях безперервного руху.
Цей вид транспорту в нашій країні не знайшов широкого
поширення.
Маршрути
швидкісного
автобуса
переважно
використовуються для доставки пасажирів в аеропорти, зони
відпочинку та інше. За кордоном, особливо в містах, що мають
розвинену систему швидкісних доріг, швидкісний автобус набуває все
більшу популярність.
Пропускна здатність ліній швидкісного автобуса при русі його в
загальному потоці становить до 50 од./год, а при виділенні спеціальної
смуги для руху лише автобусів може досягти 150 од./год. Місткість
рухомого складу визначається тільки числом місць для сидіння і
коливається від 30 до 50 чоловік. Відповідно провізна здатність лінії
швидкісних
автобусів
не
перевищує
8 тис. пас./год. В той же час швидкість сполучення, що реалізується на
лінії швидкісного автобуса, досягає 40 – 45 км/год.
До цієї ж групи можуть бути віднесені простіші види
позавуличного рейкового транспорту, що експлуатуються в ряді міст
Європи та США.
У Філадельфії (США) функціонує дві такі лінії. Одна з’єднує
периферійні житлові райони з кінцевою станцією метрополітену.
Протяжність лінії близько 17 км. Друга – обслуговує периферійні
житлові райони в північно-західній частині міста та передмістя.
Протяжність розгалуженої мережі близько 22 км. Лінії обслуговуються
одновагонними поїздами місткістю близько 30 пас.
У м. Чикаго (США) експлуатується лінія, що з’єднує великий
приміський район з містом. Лінія має тільки початкову та кінцеву
станції та прокладена на відокремленому полотні. По лінії курсує
одновагонний поїзд місткістю до 100 пас.
Провізна
здатність
подібних
ліній
не
перевищує
5 тис. пас./год, проте на них досягається швидкість сполучення до
50 км/год. Явна перевага таких систем – у низькій вартості будівництва
ліній.
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До четвертої групи належать швидкісні види транспорту, що
забезпечують високі швидкості сполучення 45 – 50 км/год та мають
середню провізну здатність до 30 тис. пас./год. Всі види цієї групи –
позавуличні та потребують прокладання самостійного шляху.
Автобус на самостійному шляху. Самостійні шляхи для руху
автобусного транспорту влаштовують вздовж швидкісної дороги та
відокремлюють від основної проїзної частини, що використовується для
руху автотранспорту.
Спорудження відокремлених доріг для руху автобусів доцільно
лише при досить великому пасажиропотоці на трасі та високому рівні
інтенсивності руху автотранспорту по основній магістралі.
Відокремлені дороги для руху автобусного транспорту будуються за
параметрами швидкісних міських доріг, всі перехрестя на них
виконуються в різних рівнях. Це дозволяє забезпечити швидкість
сполучення до 50 км/год. По такій дорозі протягом години можна
пропустити 300 – 400 автобусів. При місткості автобусів 30 – 50 чол.
провізна здатність лінії може досягти 20 тис. пас./год.
Перша дорога такого типу після всебічного вивчення
пасажиропотоків та частих заторів була введена в дію в 1969 році в
Вашингтоні (США). Протяжність відокремленої дороги близько 18 км.
У
даний
час
по
ній
пропускається
за
годину
„пік”
250 автобусів, які перевозять 12 тис. пас.
У 1973 році вздовж швидкісної дороги на ділянці протяжністю
25 км, що з’єднує житловий район із Лос-Анджелесом (США), була
введена в експлуатацію відокремлена дорога з двома смугами для руху
автобусів, що рухаються зі швидкістю сполучення 50 км/год. Протягом
години „пік” по дорозі перевозиться близько 10 тис. пас.
Декілька доріг подібного типу побудовано в Італії та Японії.
(Вартість будівництва відокремлених доріг для руху автобусів
становила в цінах 1984 року 5 – 8 млн крб. за 1 км.)
Швидкісний трамвай. Ідея створення цього виду транспорту
передбачає видобування максимальних швидкостей сполучення з
існуючого рухомого складу наземного транспорту. Результат
досягається за рахунок збільшення відстаней між зупинками до 1000 –
1500 м та прокладання шляхів руху на цілком ізольованому від інших
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видів транспорту полотні. Це потребує спорудження типів у різних
рівнях із усіма без винятку поперечними вулицями, прокладання колій
на естакадах та в тунелях. Швидкість сполучення, що реалізується на
лініях швидкісного трамвая, досягає 35 км/год.
Перевезення пасажирів на лініях швидкісного трамвая
здійснюється поїздами, що складаються з 3 – 4 вагонів. Пропускна
здатність лінії – до 60 поїздів/год. Протягом години по лінії може бути
перевезено до 20 тис. пас.
У колишньому СРСР перша лінія швидкісного трамвая була
побудована в Києві. В даний час експлуатуються лінії в Старому
Осколі, Волгограді, Кривому Розі. Але жодну з цих ліній не можна
вважати такою, що повністю відповідає вимогам. На кожній з них є
елементи швидкісного трамвая, але в цілому вони все ж таки являють
собою
поєднання
звичайного
та
швидкісного
трамваю.
В м. Кривий Ріг лінія прокладена по периметру центра міста
протяжністю близько 25 км, і вона є більш швидкісною, ніж існуюча
лінія в Києві.
За „Комплексною схемою транспорту м Києва на період до 2020
р.” у Києві планується подальший розвиток ліній швидкісного трамваю,
планується з’єднати Троєщину з Осокорками і навіть з Бориспільським
аеропортом. На найближчу перспективу намічено будівництво лінії
протяжністю 25 км з 12-ма станціями для зв’язку Троєщини і Осокорків.
Система автоматичного управління дозволить довести швидкість поїзда
до 60 км/год, по лінії зможуть рухатися 50 поїздів з інтервалом у 1,5 хв.
Встановлена в кабіні водія система контролю в разі необхідності
автоматично зупинить поїзд. Таким чином, у столиці України з’явиться
“мале метро”. До речі, подібних автоматичних рейкових доріг у світі
лише 17.
Більш широке поширення лінії швидкісного трамвая одержали в
містах Західної Європи. У Відні експлуатується лінія, що в центральній
частині міста, прокладена у виїмці. Такі лінії є також у Брюсселі,
Стокгольмі, Ґетеборзі.
Монорейкові дороги. Перша лінія монорейкової дороги
побудована у Вупперталі (Німеччина) в 1901 році. За минуле після
цього сторіччя було створено велику кількість проектів, в тому числі і у
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нас в Україні. Експериментальні ділянки монорейкової дороги були
побудовані в містах Кельні (ФРН), Токіо (Японія), Шайонефі (Франція),
Хьюстоні (США), та інших, проте широкого поширення цей вид
транспорту не здобув. В 1968 році в Києві на території виставкового
центру була побудована експериментальна ділянка монорейкової
дороги. Таку транспортну систему збиралися застосувати на Лівому
березі Дніпра. Але на той час не створили дешевого і економічного типу
рухомого складу, та від використання монорейкової дороги відмовилися
спочатку на користь метрополітену, а потім швидкісного трамвая (рис.
1).

Рис. 1. Станція монорейкової підвісної дороги
з острівною платформою

У Клівленді (США) побудована лінія трамвая, що проходить в
центральній частині міста в тунелі, а на решті території – у відкритій
виїмці. Аналогічна система побудована у Буффало (США).
(Вартість спорудження ліній швидкісного трамвая в містах СРСР
коливалася в широких межах залежно від способу її прокладання. В
середньому
вартість
будівництва
1км
лінії
була
6 – 7 млн. крб).
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В 1999 році на першій в світі монорейковій дорозі у місті
Вупперталі вперше за 98 років її існування сталася аварія. Пасажирський
потяг, що рухався зі швидкістю 28 км/год, зірвався зі шляху й звалився в
річку
з
більш
ніж
десятиметрової
висоти.
В результаті 3 чоловіки загинули і 47 були травмовані. Причиною
катастрофи стала металічна скоба, яку після дрібного ремонту залишили
залізничники. До цих пір підвісна дорога у Вупперталі загальною
протяжністю 13 км вважалася найнадійнішим у світі видом транспорту,
яким щоденно користувалися до 80 тисяч пасажирів. Але це була перша
надзвичайна подія за майже 98 років існування дороги, що до цих пір
працювала без капітального ремонту.
Поїзди монорейкової дороги складаються, як правило, з
1 – 2 вагонів. Лінія в Токіо обслуговується шестивагонними поїздами.
Місткість поїзда становить 100 – 500 чол. Провізна здатність досягає 25
тис. пас./год.
Монорейкові дороги – позавуличний вид транспорту. Поїзди
рухаються по прогону, що укладений на опори. Розрізняють два види
монорейкових доріг: навісної та підвісної конструкції. В навісній
конструкції рухомий склад пересувається по верхній поверхні прогону,
начебто осідлуючи його. На підвісних дорогах рухомий склад
підвішується до візків, що рухаються по верхній поверхні прогону (рис.
1 – 4).
Швидкість руху на монорейкових дорогах, що експлуатуються в
даний час у світі, досягає 30 – 50 км/год.
Явний недолік монорейкових доріг – громіздка колія, що не
сприяє поліпшенню архітектурного вигляду міських вулиць. Безумовна
перевага – у відносно невисокій вартості та простоті будівництва.
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Рис. 2. Навісна монорейкова дорога в Туріні (Італія)

Легкий рейковий транспорт. Міста з населенням від 500 тис. до
1,5 млн. чол. у даний час відчувають великі труднощі в перевезеннях
пасажирів. Маршрути наземного транспорту перевантажені, а низькі
швидкості сполучення на них не забезпечують нормативних показників
витрат часу на поїздки. Водночас обсяги перевезень, навіть, на
найбільш напружених напрямках економічно не виправдовують
будівництво найбільш зручного виду транспорту – метрополітену.
Спорудження ліній, розрахованих на пропуск 4 – 5 вагонних составів
метрополітену та здійснюючих перевезення менш як 30 тис. пас./год,
призводить практично до омертвіння капіталовкладень. Швидкісний
трамвай, безумовно, дешевший та простіший у будівництві порівняно з
метрополітеном тільки на ділянках, що прокладаються у рівні землі.
При будівництві естакадних, та, особливо, тунельних ділянок великої
економії досягти не вдається, бо для швидкісного трамвая за рахунок
розміщення струмознімача на даху необхідно спорудження такого ж за
діаметром тунелю, що й для метрополітену. В той же час швидкісний
трамвай не в змозі досягти таких самих швидкостей сполучення, як на
метрополітені.
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Рис. 3. Підвісна монорейкова дорога типу «Скайвей»
в Хьюстоні (США)

Рис. 4. Вагон підвісної монорейкової дороги зі спущеними
аварійними сходами

В зв’язку з цим у ряді країн розглядаються проекти створення
нового виду транспорту, дешевшого ніж метрополітен, але який має такі
ж самі швидкісні показники. Зниження вартості будівництва
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досягається за рахунок використання вагонів, що мають геометричні
розміри трамвая, але з нижнім розташуванням струмознімача. Поїзди
формують з 3 – 4 вагонів, місткість кожного з яких 120 пас. При частоті
руху поїздів 60 од./год провізна здатність досягає 25 – 30 тис. пас./год.
Лінії цього виду транспорту повинні цілком відокремлюватися від
інших видів руху. Їх можна прокладати по поверхні землі, на естакадах,
в тунелях.
П’ята група містить у собі позавуличні швидкісні види
транспорту, що забезпечують високі швидкості сполучення
(40
–
45 км/год)
та
мають
високу
провізну
здатність
(40 – 60 тис. пас./год).
Метрополітен – найбільш сучасний міський позавуличний
транспорт. Лінії метрополітену прокладають по землі, на естакадах та в
тунелях під землею.
Найбільш прогресивне, особливо в центральних частинах міст,
підземне спорудження метрополітену, бо він не має всіх недоліків, що
характерні для інших видів транспорту. При прокладанні по землі шляхи
метрополітену відбирають великі міські території, естакадні лінії
порушують архітектурну композицію міста, а поїзди метрополітену
створюють шум під час руху.
Лінії, що прокладаються в тунелях, можуть розміщуватися на
глибині понад 12м або на глибині 6 – 12м. Відповідно до цього вони
поділяються на лінії глибокого та мілкого закладання.
У даний час метрополітен експлуатується більш ніж у 70 містах
світу, в тому числі в Україні: в Києві, Харкові, Дніпропетровську, а в
колишньому СРСР – в Москві, Санкт-Петербурзі, Тбілісі, Баку,
Ташкенті, Єревані, Мінську, будується – в Нижньому Новгороді,
Новосибірську, Єкатеринбурзі.
Місткість поїзда залежно від числа вагонів (4 – 8) складає
0,7 – 1,4 тис. пас. Пропускна здатність ліній метрополітену досягає 42
поїзди на годину. Провізна здатність – 25 – 60 тис. пас./год. Відстань
між зупинками – 1,5 – 2км, в центральній частині міста –
0,6 – 0,8 км. Швидкість сполучення – 35 – 45 км/год. Метрополітен –
найдорожчий в будівництві вид міського пасажирського транспорту.
(Вартість будівництва 1км шляху наземних ліній становила до 10 млн.
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крб, ліній мілкого закладання – 18 – 22 млн. крб, ліній глибокого
закладання – 25 – 30 млн. крб).
В жовтні 1998 року в Парижі відкрилася нова високошвидкісна
лінія метро, по якій тепер рухаються цілком автоматизовані потяги, що
не потребують машиніста. Нова семикілометрова підземна лінія
"Метеор" з’єднала центр Парижа зі східною частиною міста. Потяг,
яким керує комп’ютерна система, може розвивати швидкість до
80 км/год. Платникам податків лінія обійшлася майже в 1,5 млрд.
доларів.
Плани метробудівників Києва не такі грандіозні, але теж досить
вражаючі: в 2003 році введено в дію 2 станції від Святошина до
проспекту Палладіна, в 2005 році продовжили ділянку від станції
“Дорогожичи” до станції “Сирецька”, в 2007 р. намічено побудувати 2
станції від “Либідської” до “Васильківської”, в 2008 р. – до Амурської
площі, в 2009 р. – ділянку від станції “Сирецька” до “Виноградаря” (2
станції), в 2010 р. планується започаткувати нову ПодільськоВигурівську лінію ділянкою від станції “Вокзальна” до “Глибочицької”.
Найближчим часом стане реальністю лінія метрополітену, що з’єднає
Троєщину з Осокорками. Для будівництва перших ділянок будуть
використані існуючі трамвайні шляхи (зупинки переобладнають на
станції метро), а далі метро проляже по перебудованим коліям існуючої
залізниці в напрямку Броварського проспекту. Заплановано також
продовження трьох діючих ліній метро і будівництво нової –
Подільсько-Воскресенської лінії (через Подільський міст, який
будується). У більш віддалених планах – продовження ліній метро за
Окружну дорогу в бік Чабанів. А далі, можливо, і в напрямку
Василькова, Ходосівки, Вишгорода. Є ідея, навіть, про будівництво в
майбутньому міжміських метрополітенів, наприклад, лінії підземного
метро «Київ – Харків».
Міські залізниці. Використовуються для пасажирських перевезень
в значних та найзначніших містах. Широке застосування для внутрішніх
міських перевезень залізничний транспорт одержав у Москві, СанктПетербурзі, Волгограді, Мурманську, Владивостоку. В Києві є
залізничне кільце, яке неактивно використовується для внутрішніх
перевезень. Проте, в майбутньому планується передати місту всі
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залізничні лінії приміських електропоїздів, що входять у міське кільце,
та переобладнати їх під лінії поверхневого метрополітену. Створена
таким чином кільцева лінія поверхневого метро дозволить
розвантажити пасажиропотоки з лівого берега, поки не буде
побудований Подільський мостовий перехід.
Поїзди міських залізниць формуються з 4, 8, та 12 вагонів.
Місткість поїздів 0,4 – 2 тис. пасажирів.
Рух міських залізничних поїздів, як правило, здійснюється по тих
самих коліях, по яких слідують дальні пасажирські та вантажні поїзди.
За такої організації руху максимальна частота руху міських поїздів не
перевищує 10 – 12 поїздів на годину, що забезпечує перевезення не
більше 24 тис. пас./год.
Для підвищення провізної здатності залізниць будуються
додаткові головні колії, по яких здійснюється паралельний рух міських
поїздів, що може дати можливість довести пропускну здатність на них
до 40 тис. пасажирів.
За кордоном у ряді міст залізничні колії вивільняють від руху
пасажирських та вантажних поїздів далекого сполучення та
використовують лише для внутрішньоміських та приміських
пасажирських перевезень. Подібні лінії експлуатуються в Берліні,
Дрездені, Гамбурзі, Брюсселі, Відні та інших містах Європи.
За останні десятиріччя широке поширення набуло будівництво ліній
тільки для руху міських залізничних поїздів. З 1965 року в Парижі
побудовано близько 70 км нових колій, в тому числі 20 км у тунелях.
Система регіональних експресних ліній (RER) в даний час – це глибокі
вводи примісько-міських залізниць, що обслуговують територію в
радіусі 20 км від центру Парижу. Створення спеціального рухомого
складу дозволяє експлуатувати поїзди як на спеціально побудованих для
системи коліях у місті, так і на звичайних коліях залізниць.
Розвинена мережа міських залізниць, що використовує незалежні
від інших видів залізничних перевезень шляхи, побудована в Токіо.
Створення або виділення самостійних шляхів для руху міських
залізничних поїздів дозволяє довести частоту руху на них до 30 поїздів
за
годину,
що
забезпечує
провізну
здатність
лінії
до
60 тис. пас./год. Відстань між зупинками міських залізниць в містах –
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1000 –1500 м. Швидкість сполучення на лініях міських залізниць – 40 –
45 км/год. (Вартість будівництва в нових районах, вільних від забудови,
була невелика – 2-2,5 млн. крб, а в районах міста з усталеною
забудовою – досягала 5 – 10 млн. крб).
До шостої групи належать надшвидкісні види транспорту, що
забезпечують швидкості сполучення понад 50 км/год. Провізна
здатність цих ліній різноманітна.
Вперше такі лінії з’явилися в Нью-Йорку (США) наприкінці 50-х років.
Рух поїздів експресних ліній метрополітену
здійснювався по
самостійних шляхах, що прокладені, як правило, паралельно існуючим
звичайним лініям. У зв’язку з цим окремі напрямки мають 4 – 6
рейкових шляхів. Станції експресних ліній об’єднані зі станціями
звичайних ліній. Підвищення швидкості сполучення до 50 – 60 км/год
на цих лініях досягається збільшенням відстані між станціями до 3 –
4км.
На початку 70-х років у Сан-Франциско (США) була введена в дію
швидкісна транспортна система “BART”. Швидкість сполучення на
різних ділянках системи коливається від 50 до 70 км/год. Високі
швидкості сполучення досягаються збільшенням відстані між станціями
(в межах 3,5 км) і використанням сучасного рухомого складу, що
розвиває швидкість до 130 км/год.
Кількість вагонів поїзда залежно від наявності пасажиропотоків
може змінюватись від 2 до 10. Максимальна провізна здатність лінії
досягається при інтервалі руху між поїздами 2 хв. При заповненні в
вагоні місць тільки для сидіння система може перевезти 21,5 тис.
пас./год.
Проектується лінія експресного метрополітену й в Москві
(будівництво ще не почато). На лінії будуть експлуатуватися поїзди
метрополітену, що розвивають швидкість не менше 130 км/год. Крім
того, високі швидкості перевезень пасажирів передбачається
забезпечити за рахунок збільшення відстаней між станціями до
3 – 4 км. Нові лінії матимуть високу провізну здатність. Поїзди
передбачається формувати з 8 – 10 вагонів. Інтервал їхнього руху не
повинен перевищувати 2 хв.
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Інтенсивні розробки по створенню надшвидкісних Транспортних
систем постійно ведуться в різних країнах світу. тривають дослідження і
проектно-конструкторські розробки принципово нових систем
високошвидкісного пасажирського транспорту з екіпажами на
магнітному підвішуванні.
Перші випробування дослідного зразка екіпажа на магнітному
підвішуванні відбулися в 1972 році на полігоні в Ерпангені (ФРН).
Поїзди цього виду транспорту рухаються по спеціальному шляху, що
має форму жолобу. Шляхові пристрої можуть розміщуватися на землі,
на естакаді, в тунелі.
Мінімальний склад поїзда – 2 вагони, максимальний – 8. Місткість
вагонів – до 120 пас. Частота руху – до 30 поїздів на годину.
Максимальна провізна здатність складає близько 30 тис. пас. в годину
пік.
Поїзди на магнітному підвішуванні можуть розвивати швидкість
до 400 км/год. У міських умовах при відстанях між станціями 3 – 4 км,
швидкість
руху
поїздів
може
складати
140 – 180 км/год, що забезпечує швидкість сполучення до 80 км/год.
У червні 2002 року в Німеччині між Кельном і Франкфуртом-наМайні започаткували рух швидкісних потягів третього покоління зі
швидкістю 300 км/год.
На початку 2003 року в Китаї відкрилася нова залізниця. Йдеться
про цілковито нову технологію, що одержала назву магнітної левітації
(маглев). Потяг не потребує коліс і рейок. Він утримується над
спеціальним полотном завдяки потужним магнітам, причому здатний
розвивати швидкість 400 км/год. Цю технологію незалежно один від
одного розробляли інженери Німеччини і Японії. Китай придбав її у
німців, виклавши за проект понад мільярд доларів. Диво-дорога була
побудована лише за 22 місяці і з’єднала Шанхай з його новим
ультрасучасним аеропортом, розташованим на острові. Першими
пасажирами стали Канцлер Німеччини та Прем’єр-міністр Китаю. Крім
цього німці одержали принципову угоду на будівництво ще одного
маглева по кільцю Гонконг – Шеньчжень – Гуаньчжоу.
Великий інтерес викликають міські гравітаційно-вакуумні
транспортні системи, розробка яких здійснюється в Японії та США.
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Загальна ідея такої системи передбачає використання сталевих труб, що
прокладені на змінній глибині. Повітря з цих труб відкачується
спеціальними компресорами, за рахунок чого перед поїздом
утворюється вакуум. По трубах рухаються циліндричні поїзди, що
прискорюються та уповільнюються силою тяжіння й тиском
атмосферного повітря. Поїзди спираються на колеса і спрямовуються
ними під час руху поїзда усередині труби. Діаметр сталевого
трубопроводу – 3 м. Система дозволяє досягти швидкості сполучення до
80 км/год.
Поїзди типу “Марк – ІV”, розроблені в США, мають довжину
256 м і розраховані на 800 місць для сидіння і 800 місць для стояння.
Гранична провізна здатність системи за розрахунками становить 50 тис.
пас./год.
В 1974 році в США були проведені дослідження нового виду
міського транспорту на повітряній подушці. Велику складність в цьому
виді транспорту викликає використання пропелерного та реактивного
приводів, які створюють шум та обмежено придатні для ліній, що
проходять через житлові масиви.
В 1999 році на випробуваннях нового монорейкового потяга був
побитий світовий рекорд швидкості. Розроблений японським
інститутом залізничних технологій поїзд на повітряній подушці може
розвивати швидкість до 552 км/год.
Сьома група враховує спеціальні види транспорту.
Канатні дороги. В умовах сильно пересіченого рельєфу місцевості
успішно використовують канатні підвісні дороги. Їх застосовують, як
правило, для доставки пасажирів у зони відпочинку, до спортивних
комплексів, до житлових районів з малою чисельністю населення, до
готелів та корпусів будинків відпочинку, пансіонатів, курортнолікувальних закладів.
Канатні дороги – один із найдавніших видів транспорту. Перші
підвісні системи зустрічалися в Південно-Східній Азії та Південній
Америці ще в XІV сторіччі. До канату підвішувалася корзина, в якій
розміщувалася людина. Рухалася вона, перебираючи по канату руками.
В XVІ – XVІІ ст. з’явилися канатні дороги, що приводилися в рух
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тваринами. В Європі перша пасажирська канатна дорога була
побудована в 1866 році.
Сучасні канатні дороги мають дві кінцеві станції, між якими
пересуваються прикріплені до натягнутого канату крісла на
1 – 2 пасажирів або вагони місткістю 10 – 40 чол. При великій
протяжності між кінцевими станціями влаштовують проміжні опори.
Траса канатних доріг повинна бути прямолінійною. Пасажирські
канатні дороги розрізняють трьох типів: буксировочні, кресельні та
кабінні.
В даний час у світі зареєстровано понад 20 тис. пасажирських
канатних доріг, в тому числі більше половини від загальної кількості – в
Австрії, Франції, США та Італії. В колишньому СРСР канатні дороги є в
Прибалтиці (Сігулда), Тбілісі (на гору Мтацмінда веде дві канатні
дороги різних типів). В Україні канатні дороги різних типів є в Карпатах
(Ворохта), Ялті, а також у Дніпропетровську. Найбільше поширення
одержали буксировочні підвісні канатні дороги. Кресельні одноканатні
кільцеві дороги використовують при більш значній протяжності та
менших ухилах.
Довжина доріг зустрічається від 840 м до 2512 м, швидкість руху –
1,5 – 2,5 м/с, провізна здатність – 200 – 600 чол./год, відстань між
опорами, як правило, 60 – 100м.
Маятникові кабінні дороги складають найменшу частину всієї
кількості канатних доріг (близько 7%), але вони єдині, які можна
використовувати
як
міський
пасажирський
транспорт
(Дніпропетровськ).
Довжина доріг цього типу коливається від 290 до 3336 м при
ухилі, що, як правило, не перевищує 20%; швидкість пересування
кабіни 5 м/с; число вагонів 1 – 2; провізна здатність
200 – 800 чол./год, відстань між опорами 350 – 2500 м.
У даний час кабінні канатні дороги одержують все більше
поширення як міський пасажирський транспорт. Для підвищення
якісних характеристик провадяться роботи, спрямовані на збільшення
місткості вагонів до 100 – 150 чол.; створення кільцевих систем з 8 – 10
одиницями рухомого складу; збільшення протяжності ліній до 6,5 км;
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підвищення швидкості руху кабін до 25 – 35 км/год, створення
криволінійних трас.
Фунікулер – це екіпаж, який рухається по рейковому шляху за
допомогою прикріпленого до нього каната. Двигуни, що тягнуть канат,
розміщуються на приводних станціях, а сам канат розташовується між
рейками шляху. Основна перевага фунікулеру – в можливості
влаштування шляху на схилах, що досягають 70%. На відміну від
канатних доріг фунікулери можуть мати криволінійну трасу з
мінімальним радіусом 100 м.
Перший в світі електричний фунікулер був побудований в Києві. 7
травня 1905 року відбулося урочисте відкриття “Михайлівського
механічного підйому”. На той час це був унікальний об’єкт. Два
спеціальних вагони на 70 чоловік кожний, з трьома середніми
відділеннями і двома майданчиками для стояння були з’єднані сталевим
канатом. Підйом був оснащений кращим швейцарським обладнанням.
Постійна
швидкість
при
спуску
–
2 м/с. Станції, побудовані зі залізобетону і скла, нагадували павільйони
в літньому заміському саду. Біля каси стояла ще одна “диковинка” –
турнікет. Фунікулер справно працював із незначними плановими
ремонтами до літа 1928 року. Тоді на підйомі сталася єдина аварія: при
зміні каната верхній вагон зірвався вниз, і обидва розбилися від
зіткнення. При цьому була знесена приватна забудова, що дозволило
продовжити трасу підйому на 38 м і довести її до вул. Революції (зараз
вул. Сагайдачного). Роботи були завершені в квітні 1929 року. Вдалий
приклад реконструкції надихнув радянських містобудівників на
проектування щонайменше ще трьох підйомників – на вулиці
Смирнова, Андріївський гірці та біля мосту ім. Євгенії Бош (сучасний
міст метро). Але, нажаль, ці плани не здійснилися.
Як правило, на лініях фунікулерів експлуатують два вагони, що
прикріплені до різних кінців канату. На одноколійних фунікулерних
лініях посередині влаштовують роз’їзд. Ширина колії фунікулеру – 1 м.
Провізна здатність фунікулерів невелика, але вони дуже зручні в містах
з гірським або сильно горбистим рельєфом (Київ, Каунас, Тбілісі, Баку,
Владивосток),
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В практиці відомий випадок використання фунікулеру для
транспортного обслуговування центрального району міста. В СанФранциско вже понад 50 років успішно експлуатується система
канатного фунікулеру, що складається з декількох ліній.
Ескалатори. Ухил шляху ескалатора становить 30 – 35 %.
Ескалатори мають високу провізну здатність. Найбільш ефективно їх
використовують на станціях метрополітену, а також у великих
громадських будівлях, торговельних комплексах, транспортних
спорудах (в аеропортах, вокзалах, автовокзалах) та багатоярусних
комплексах. В окремих випадках ескалатори використовують у районах
міста зі складним рельєфом (в Одесі, Москві на "Воробьевих горах” –
для дублювання сходів). Ескалатори за своїм призначенням поділяються
на поетажні, що встановлюють в будівлях, і спорудах, та тунельні, які
встановлюють на станціях метрополітену. Ширина стрічки ескалатора
буває 60 або 100 см. Міжосьова відстань між ескалаторами відповідно
становить 120 та 210 см. Максимальна висота підйому – 65м. Провізна
здатність – 5 або 9 тис. пас./год.
В 1892 році Д.Рено одержав в Нью-Йорку патент на “движущую
лестницу для транспорта людей”. Ця конструкція спочатку являла
собою пристрій безперервної дії, що нагадував звичайний стрічковий
транспортер. Лише на початку XX ст. почалося використання
ескалаторів зі сходинками.
Тротуари, що рухаються (траволатори) знаходять все ширше
поширення в будівлях аеропортів, залізничних вокзалів, в значних
пересадочних вузлах. В Японії тротуари, що рухаються,
використовують на територіях промислових підприємств для доставки
працівників від прохідної до віддалених цехів. Досить ефективне їх
використання на територіях виставок. Розроблені проекти спорудження
тротуарів, що рухаються, на територіях пішохідних зон. Діє така
система в аеропорту “Пулково” в Санкт-Петербурзі.
Перші тротуари, що рухаються, були введені в дію в 1964 році на
пересадочному вузлі “Шатле” в Парижі. Ширина стрічки тротуару 60 –
120 см. Швидкість руху тротуарів – 5 – 15 км/год. Провізна здатність – 6
тa 12 тис. пас./год. У даний час розроблені проекти тротуарів, рух по
яких здійснюється зі змінною швидкістю. Максимальний ухил шляху
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тротуарів, що рухаються, – 15 %. Обов’язкова умова спорудження
траволаторів є захист їх від впливу атмосферних опадів. Другим
недоліком є обмеженість їхньої протяжності. Найбільша їх довжина не
перевищує 200 м.
Можливо, що в недалекому майбутньому ми побачимо цю
транспортну систему в Києві – до Труханова острова з Європейської
площі можна буде дістатися ескалатором-траволатором, а від станції
метро “Арсенальна” проляже канатна дорога.
Кабінні види транспорту . Принцип їхньої дії полягає в русі
кабіни місткістю 5 – 40 чол. По спеціальному шляху в автоматичному
режимі. Такі види транспорту використовуються в аеропортах, на
виставках, в зонах відпочинку, в центральних зонах міст, в курортних
зонах. Системи кабінного транспорту досить різноманітні. Це – і
карвейєри, і автоматизовані системи “персонального транспорту”.
Шляхи для руху кабінного транспорту можуть бути прокладені по
поверхні землі, на естакадах і в тунелях мілкого закладання. Швидкість
руху – 25 – 60 км/год. Провізна здатність досягає 5 тис. пас./год. Рух
кабіни здійснюється електродвигуном, колеса пневматичні, що робить
цей вид транспорту найбільш принадним в міських умовах. Невеликі
розміри, ширина шляху до 3м, висота тунелів до 3,5м дозволяє значно
скоротити витрати на будівництво.
У різних країнах розроблено понад 200 проектів кабінних видів
транспорту, понад 50 з них випробовувалися на дослідних ділянках,
близько 10 систем введено в дію.
Перша кабінна система такого типу була побудована в Акроні.
Пасажирські кабіни на шість чоловік рухаються по безперервній стрічці
зі швидкістю 24 км/год. Станційні перони теж рухаються з тією ж
самою швидкістю, що забезпечує безпечний перехід пасажира з перону
в кабіну та назад. Ця лінія з’єднує діловий центр міста з транспортним
вузлом (рис. 5).
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Рис. 5. Лінія карвейєру в Акроні (США)

В аеропорту Сієтл-Такома (США) побудовані дві кільцеві та одна
з’єднувальна підземні лінії. Довжина всієї системи 2,8км з
8 станціями. Пропускна здатність кожної лінії близько 5 тис. пас./год.
В аеропорту Тампа (США) рух здійснюється по коліях,
розташованих на естакаді. По самостійних шляхах кожної лінії
курсують два вагони. За 4 роки транспортна система аеропорту
перевезла понад 60 млн. пас. Аналогічні показники у системи аеропорту
Даллес (США), а також систем, розроблених в Японії. В паризькому
аеропорту Орлі діє транспортна система “Араміс” на лінії протяжністю
1км. Швидкість руху екіпажів – 54 км/год. Аналогічна система діє у
вашингтонському аеропорту (США).
Малогабаритні монорейкові дороги. У вересні 1973 року в Хагені
(ФРН) була відкрита дослідна лінія кабінного таксі. Таксі являє собою
невеликі кабіни місткістю три чоловіки. Несучий шлях у вигляді
естакади забезпечує рух кабін зверху та знизу прогону. Кабіни
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розвивають швидкість до 36 км/год. Провізна здатність лінії – 8 тис.
пас./год. при інтервалі руху між кабінами 1,3 хв. Відстань між опорами
прогону на прямих ділянках – 40м, на кривих – 28м. Висота
встановлення прогону – 9 – 12 м. Мінімальний радіус повороту шляху –
100м.
У 1974 році американською фірмою “Rohr” розроблена система
для Лас-Вегаса, близька за своєю конструкцією до кабінного таксі ФРН.
Перша лінія з’єднала міжнародний аеропорт з діловою частиною ЛасВегаса. Екіпажі розраховані на перевезення шести пасажирів. Шлях
виконаний на естакаді висотою 13м.
Перспективи розвитку транспорту
Основним принципом розвитку міського пасажирського
транспорту на перспективу є те, що масовий громадський транспорт
повинен розвиватися в кількісному відношенні та модернізуватися на
сучасній основі з використанням передового вітчизняного та
зарубіжного досвіду. При цьому легковий індивідуальний транспорт не
повинен бути альтернативою розвитку масового транспорту.
За кордоном цю обставину ігнорували, що призвело майже до
повної ліквідації масового транспорту та нелімітованої автомобілізації.
Останнім часом там намагаються вирішити транспортну проблему за
рахунок повернення пріоритету масовому транспорту, прискорення
його розвитку і модернізації та створення сприятливих умов для його
експлуатації.
Основна задача розвитку транспортних господарств зі зростанням
міст є максимальне збільшення провізної здатності масового транспорту
і можливе підвищення швидкостей сполучення. Необхідно забезпечити
швидкий зв’язок житлових районів із віддаленими від них пунктами
тяжіння за рахунок збільшення протяжності транспортної та вуличної
мережі, кількості рухомого складу з підвищенням його динамічних
властивостей і комфортабельності та розвитку швидкісних видів
міського транспорту.
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Напрямки розвитку різних видів міського масового транспорту на
перспективу обумовлюються галуззю раціонального використання
кожного з них.
Транспортні засоби першої групи широко використовуються в
містах будь-якого розміру. Транспортні системи міст із чисельністю
населення до 250 тис. жит. складаються виключно з цих видів
транспорту. З появою в містах більшого розміру швидкісних видів
транспорту засоби цієї групи виконують подвійну функцію: крім
загальноміських пасажирських перевезень здійснюють
підвезення
населення до станцій та зупинок швидкісних видів транспорту. В містах
з населенням понад 3 млн чол. і розвиненою системою швидкісного
транспорту головне їхнє завдання – підвезення пасажирів до станцій
швидкісного
транспорту,
внутрішньорайонні
та
міжрайонні
перевезення.
Потреба в транспортних засобах другої групи може виникнути вже
в містах із чисельністю населення 250 тис. жит. для забезпечення
перевезень між районами міста, віддаленими один від одного більш ніж
на 10 км. У містах із чисельністю населення понад 500 тис. жит., як
правило, повинна функціонувати розвинена мережа транспортних
засобів цієї групи, а в містах із населенням понад 1,5 млн. чол. друга
група транспортних засобів може використовуватися як транспорт, що
підвозить з невеликих житлових районів до станцій швидкісного
позавуличного транспорту.
Транспортні засоби третьої групи можуть знайти використання
тільки в значних та найзначніших містах із чисельністю населення
понад 250 тис. чол. При розвиненій системі міських швидкісних доріг і
магістральних вулиць з безперервним рухом транспорту. В містах із
чисельністю населення до 500 тис. чол. транспортні засоби цієї групи –
єдиний швидкісний вид транспорту. Однією з основних сфер
використання транспортних засобів цієї групи є забезпечення
пасажирських зв’язків міст-супутників з містом-центром, а також
зв’язки з промисловими об’єктами, розташованими на відстані понад
15км від міста.
Транспортні засоби четвертої групи повинні бути основою
системи швидкісного транспорту міст із населенням від 500 тис. до 1,5
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млн. жит. Окремі лінії пасажирського транспорту четвертої групи при
відповідному обґрунтуванні можуть проектуватися і в містах із
чисельністю населення понад 250 тис. жит. (при лінійному плануванні
міст або при виносі великих промислових підприємств далеко за межі
міста). Необхідність спорудження окремих ліній транспортних засобів
цієї групи виникає і в містах із чисельністю населення понад 1,5 млн.
жит. (для зв’язків великих периферійних районів-спален із
промисловими зонами, в межах територіально розвиненого
загальноміського центру, для зв’язків міст-супутників з містом-центром
і в ряді інших випадків, коли будівництво метрополітену недоречно за
пасажиропотоками).
Систему ліній метрополітену економічно доцільно будувати в
містах із чисельністю населення понад 1,5 млн. жит. Як правило,
метрополітен принаджує до себе велику кількість пасажирів в тому
випадку, коли має систему з трьох і більше ліній (це пояснюється
великими відстанями між станціями і великими витратами часу на
підхід або під’їзд до станцій метрополітену – 70% в загальних витратах
часу на пересування). Використання метрополітену і залізниць з
меншим числом ліній доцільно лише при лінійному розвитку міста. При
цьому може стати доцільним спорудження метрополітену в містах із
таким плануванням і при чисельності населення до 1 млн. жит. У містах
з
чисельністю
населення
понад
1,5 млн. жит. система цих видів транспорту стає основою планувальної
структури міста.
Транспортні засоби шостої групи можуть знайти використання
тільки в найзначніших містах з чисельністю населення понад
3 млн. жит.
Сфера використання пасажирського транспорту сьомої групи
обмежена локальними територіями. Використовуються в містах будьякого розміру.
Лекції 6 – 7
ЗОВНІШНІЙ ТРАНСПОРТ МІСТА. ТРАНСПОРТНИЙ ВУЗОЛ
МІСТА
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Транспортні сполучення міста з іншими населеними пунктами
країни та його приміською зоною здійснюються зовнішнім транспортом
– залізничним, водним, повітряним і автодорожнім. Зовнішні
перевезення міста розділяються за своїм характером на пасажирські і
вантажні; за протяжністю – дальні, місцеві та приміські.
Діяльність зовнішнього транспорту всіх видів протягом певного
періоду часу характеризується такими основними показниками:
− обсягом пасажироперевезень – пас./рік, пас./місяць, пас./добу;
− пасажирооборотом – пас · км/рік;
− обсягом вантажоперевезень – тис./рік;
− вантажооборотом – т · км/рік.
Величину пасажирообороту або вантажообороту можна
визначити, помноживши, відповідно, обсяг пасажироперевезень або
вантажоперевезень на середню дальність перевезення.
Якість експлуатаційної роботи транспорту визначається багатьма
експлуатаційними показниками, а саме: швидкість, регулярність та
безпека руху, комфортабельність пасажирських перевезень, зберігання
якості вантажів, продуктивність праці, коефіцієнт використання
рухомого складу, собівартість перевезення.
Пристрої всіх видів транспорту, як зовнішнього, так і
внутрішнього міського функціонально і планувально тісно пов’язані
одне з одним. Приміський рух великих міст часто набуває характеру
міського руху в зв’язку з великим збільшенням перевезень до місць
прикладання праці або культурно-побутових об’єктів у великих містах.
Залізничні й водні вокзали часто визначають напрями декотрих
магістральних вулиць міста і маршрутів внутрішнього міського
транспорту. Розміщення пристроїв зовнішнього транспорту значно
впливає й на розташування промислових і складських підприємств,
житлових районів.
Основними задачами проектування зовнішнього транспорту є:
• повне задоволення потреб міста в обслуговуванні його
зовнішнім транспортом;
• створення сприятливих умов для нормальної роботи і розвитку
зовнішнього транспорту;
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• проведення заходів щодо зменшення негативного впливу
пристроїв зовнішнього транспорту, що розміщуються в межах
міста.
Відповідно до цих задач у генеральному плані міста розробляється
комплексна схема перспективного розвитку пристроїв усіх видів
зовнішнього транспорту, які входять в планувальну організацію міста.
При її складанні провадяться:
- вивчення
і
аналіз
існуючого
обсягу
вантажоі
пасажироперевезень, конфігурація вантажо- і пасажиропотоків,
розміщення транспортних пристроїв і загальної схеми їхньої
експлуатаційної роботи;
- розрахунок
перспективного
обсягу
вантажоі
пасажироперевезень з урахуванням передбачених на перспективу
нових ліній зовнішнього транспорту;
- розробка
комплексної
схеми
перспективного
розвитку
зовнішнього транспорту, що визначає схему його експлуатаційної
роботи, розвиток і розміщення транспортних пристроїв і
необхідні для цього території;
- встановлення взаємозв’язку пристроїв зовнішнього транспорту з
системою магістральних вулиць міста і мережею внутрішнього
міського транспорту з визначенням пунктів і характеру перетинів
ліній зовнішнього транспорту з міськими вулицями.
Залізничний транспорт
Здійснює основну частку міжміських перевезень – перевозить
близько 60% всіх пасажирів і близько 50% всіх вантажів у міжміському
і приміському сполученні.
Основні особливості залізничного транспорту:
• здатність обслуговувати масові вантажні та пасажирські
перевезення – велика пропускна й провізна здатність;
• рух великих поїзних одиниць, які при великих швидкостях руху
потребують значної довжини гальмового шляху;
• важкий рухомий склад при жорсткому його габариті;
• дорогий шлях і основні пристрої;
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• підкорення на пересіканнях в одному рівні міських вулиць із
залізничними коліями всіх видів міського вуличного руху
залізничному рухові;
• санітарно-несприятливий вплив на прилеглі житлові райони
(шум, вібрація тощо).
Залізні дороги поділяються на магістральні І і ІІ категорії і
місцевого значення ІІІ категорії. Категорії встановлюються
Міністерством шляхів сполучення з урахуванням державного значення
лінії, розмірів роботи по перевезенням і перспектив її зросту.
Залізничні лінії складаються з перегонів і розділювальних пунктів,
що відокремлюють перегони один від одного.
Розділювальні пункти:
− шляхові пости, роз’їзди, обгонні пункти;
− малі (проміжні) станції;
− дільничні (розпоряджувальні) станції;
− спеціалізовані станції: пасажирські, технічні пасажирські,
сортувальні, вантажні (рис. 6, 7, 8, 9, 10).
Примикання та розгалуження залізничних ліній можуть
здійснюватися лише на розділювальних пунктах.
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Рис. 6. Схеми малих розділювальних пунктів
а; б – пости; в – обгонний пункт; г – роз’їзд; д – мала станція: 1 –
пасажирська будівля; 2 – пасажирські платформи; 3 – пакгауз; 4
– відкрита вантажна платформа
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Рис.7. Розміри смуг відведення для різних залізничних пристроїв
І – пасажирські станції: а – тупикова; б – прохідна;
ІІ – технічна пасажирська станція; ІІІ – вантажна (товарна)
станція; IV – сортувальна станція: а – з послідовним
розташуванням парків; V – дільничні станції: а – з послідовним
розташуванням тягового господарства; б – з паралельним
розташуванням
тягового
господарства;
VI – мала станція
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Рис. 8. Схеми дільничних (розпоряджувальних) станцій
а – з послідовним розташуванням тягового господарства; б – з паралельним розташуванням тягового
господарства; 1 – пасажирська будівля; 2 – вантажний двір; 3 – тягові деповські пристрої; ПВ – прийомовідправочний парк; С – сортувальний парк

б

а
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Рис. 9. Схема технічної пасажирської станції
А – парк для поїздів приміських потягів; Б – парк для поїздів, що підлягають очищенню; В – парк
для поїздів, що готові під посадку; Г – парк для резервних вагонів; 1 – паливний склад; 2 – локомотивне депо; 3 – тягові майстерні; 4 – поворотні круги; 5 – приміщення для миття вагонів; 6 – екіпіровочне приміщення; 7 – вагонні майстерні; 8 – пральня; 9 – пункт технічного огляду; 10 – контора
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Рис. 10. Схема вантажної товарної станції
1 – покриті платформи; 2 – склади

На шляхових постах, роз’їздах та обгонних пунктах виконують
технічні операції щодо руху поїздів. На роз’їздах, крім того, часто
здійснюється посадка та висадка пасажирів (головним чином, місцевих
та приміських поїздів).
Малі станції влаштовують як на одноколійних, так і на двоколійних
лініях. На них провадяться технічні операції щодо розгалуження
напрямків руху на одноколійних лініях, обгону поїздів, причеплення та
відчеплення окремих вагонів, а також комерційні операції з
обслуговування пасажирів, вантажовідправників та вантажоодержувачів.
Обслуговуючи малі міста та поселення, розташовуються або
безпосередньо на їхній периферії, або поблизу до них.
Дільничні (розпоряджувальні) станції відокремлюють тягові
ділянки одна від одної. Характеризуються наявністю деповських
пристроїв, що обслуговують локомотиви, які обертаються на прилеглих
до даної станції тягових ділянках. На них виконують технічні операції
щодо руху поїздів, сортуванню та формуванню збірних поїздів, що
обертаються на прилеглих до станції ділянках. Крім того, виконують усі
операції з обслуговування пасажирів, вантажовідправників та
вантажоодержувачів. Мають значний шляховий розвиток, вокзал та
декілька будівель складського та технічного призначення. Виконуючи
всі види операцій з обслуговування пасажирського та вантажного руху,
дільничні станції належать до категорії об’єднаних станцій і
обслуговують міста середньої величини.
Спеціалізовані станції влаштовують у великих містах, де обсяги
роботи з обслуговування пасажирського та вантажного руху такі великі,
що виконання всіх операцій технічного та комерційного характеру на
одній станції, стає складним. Залежно від призначення станції
поділяються на пасажирські, технічні пасажирські, сортувальні,
вантажні (товарні).
Пасажирські станції спеціалізуються лише на операціях щодо
пасажирського руху, обслуговуючи пасажирів і виконуючи операції з
технічного обслуговування пасажирських поїздів і їхніх локомотивів.
Пасажирські станції й вокзали бувають кількох типів: тупикові,
прохідні, комбіновані тупиково-прохідні.
Тупикові станції зустрічаються зазвичай у великих містах. Переваги:
зручно пасажирам при об’єднанні з основною платформою всіх
перегонних платформ – більш легке орієнтування при виході на перонні
платформи та відсутність необхідності користуватися переходами через
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залізничні колії в різних рівнях (пішохідними містками, тунелями); більш
легке втручання в місто: при тупиковій станції не виникає повного
розділювання території міста залізницею. Недоліки: менша пропускна
здатність станції в зв’язку з виконанням всіх операцій з поїздами крізь
одну горловину колій, що призводить до необхідності збільшення
кількості перегонних колій; складність маневрів при зміні голови поїзда
для транзитних потягів; непродуктивна вимушена стоянка поїзних
локомотивів прибулих потягів на перегонних коліях. У Москві з дев’яти
існуючих вокзалів – 8 тупикових. Є вони також у Парижі, Лондоні, Мілані
(рис. 11).

Рис. 11. Схема тупикової пасажирської стації
1 – вокзал; 2 – будівля відділення перевезення пошти;
3 – багажний склад; 4 – парк відстою моторвагонних
поїздів; 5 – локомотивне господарство; 6 – технічний парк

Прохідні станції властиві містам, що розташовані на транзитних
залізничних лініях (Орел, Харків, Ростов-на-Дону, Єкатеринбург,
Новосибірськ). За розміщенням вокзалу прохідні станції бувають трьох
типів:
1) з бічним розташуванням вокзалу (рис. 12);
2) з острівним розташуванням вокзалу;
3) з розташуванням всієї будівлі вокзалу або його частини
(конкорсу – розділювального залу) над коліями.
Перший тип – найпростіший і може використовуватися при будьякому взаємному висотному розташуванні залізничних колій та
вокзальної площі. Основною перевагою є можливість створення
вокзальної площі, безпосередньо зв’язаної з усією системою
магістральних вулиць міста (рис. 13).
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Рис. 13. Схема розташування прохідної пасажирської станції в місті

Рис. 12. Схема прохідної пасажирської станції з бічним розташуванням вокзалу

Другий тип – острівне розташування вокзалу, незручне стосовно
організації вокзальної площі та її зв’язків із містом, виникають
складнощі у пасажирів при орієнтуванні й користуванні пішохідними
переходами через залізничні колії в різних рівнях (містками, тунелями).
Такі вокзали є у Бресті, Фастові. Нові острівні вокзали не будуються.
Вони утворюються під час розвитку залізничних колій на існуючих
вокзалах.
Третій тип вокзалу використовується тільки у великих містах
(Київ), де розміри руху виправдовують будівництво такої дорогої
споруди. Найзручнішим є розташування залізничних колій у виїмці з
різницею відміток колій і вокзальної площі, що дорівнює або близька по
висоті до залізничного габариту. При розміщенні будівлі вокзалу над
коліями виникає можливість влаштування двох вокзальних площ, що
розташовуються біля вокзалу з обох боків пасажирської станції. При
звичайному розміщенні міста з обох боків залізниці це сприяє більшим
зручностям для міського населення.
Сполучення пасажирського вокзалу з проміжними платформами
для розділювання потоків можуть бути:
• найпростіший і найдешевший спосіб – пішохідні мости –
будуються лише при невеликих потоках пасажирів або при
неможливості спорудження тунелів;
• найпрогресивніше рішення – спорудження тунелів під будівлею
вокзалу з виходом на привокзальну площу з зупинками
міського транспорту;
• спорудження вокзалів із розміщенням колій на естакаді або
насипу (Софія, Прага, Берлін, Рига, Калінінград, Гагра) –
пасажири піднімаються на пасажирські платформи.
При дефіциті вільних територій найбільш доцільно влаштування
підземних вокзалів (Нью-Йорк, Варшава) – рух пасажирів здійснюється
в першому підземному рівні, а пасажирські платформи розміщуються
під ними.
Основна перевага пасажирських станцій прохідного типу – її
більша пропускна здатність та зручність маневрової роботи з
пасажирськими поїздами. Недолік – необхідність для пасажирів
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користуватися перехідними містками та тунелями, а також більш важке
втручання її в місто. Зі зростанням розмірів пасажирського руху саме їм
віддається перевага.
Комбіновані тупиково-прохідні станції мають тупикові колії, що
використовуються для прийому та відправлення поїздів, які закінчують
або починають свій рух на даній станції, та прохідні перонні колії для
прийому потягів, що проходять станцію транзитом (рис. 14).

Рис. 14. Схема комбінованої тупиково-прохідної пасажирської станції

Технічні пасажирські станції виконують лише операції з
технічного обслуговування пасажирського руху: чистку, екіпіровку,
ремонт та відстій пасажирських поїздів та обслуговування локомотивів
цих поїздів.
Сортувальні станції виконують операції з розформування та
формування вантажних поїздів. За своїми розмірами вони є
найзначнішими технічними пристроями залізничного транспорту.
Одночасно сортувальні станції є деповськими станціями для вантажного
руху. Мають парки колій для прийому, сортування, відправлення.
Сортування виконується гіркою. Сортувальні станції бувають
двобічними – з двома системами парків і двома гірками, що працюють в
протилежних напрямках, і однобічними з одним парком і однією
гіркою. За взаємним розміщенням приймальних, сортувальних та
відправних парків сортувальні станції поділяються на станції з
послідовним, паралельним і комбінованим розташуванням парків.
Вантажні (товарні) станції, як правило, бувають тупикового
типу. Їх здебільшого влаштовують для обслуговування значних і
найзначніших міст при великому обсязі вантажної роботи. На
вантажних станціях здійснюється підсортування вагонів місцевого
навантаження і розвантаження, розформування і формування поїздів,
що передаються маневровим способом на під’їзні колії.
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Вантажні двори призначені для великих навантажувальнорозвантажувальних операцій. В комплекс вантажного двору входять
під’їзні залізничні колії, прирейкові склади та пакгаузи з двобічними
розвантажувальними платформами (з одного боку для розвантаження і
навантаження залізничних вагонів, з іншого – для навантаження і
розвантаження автомобільного транспорту), автомобільні проїзди і
місця для стоянки вантажних автомобілів і напівпричепів.
Технічні станції влаштовують при необхідності обробки понад
п’яти поїздів кінцевого далекого сполучення. Їх розміщують послідовно
відносно пасажирських станцій так, щоб поїзди могли б слідувати по
них відразу ж після розвантаження. Технічні станції необхідно
розташовувати по можливості ближче до пасажирських станцій для
того, щоб скоротити пробіги потягів без пасажирів.
Території, які зайняті пристроями залізничного транспорту, а
також усі території, що закріплені в установленому законом порядку за
Міністерством шляхів сполучення, називаються залізничною смугою
відведення.
У міських умовах при проходженні залізничних ліній на насипу
або в виїмці їх рекомендується обмежувати підпірними стінками або
прокладати лінії на естакадах.
При вирішенні питання щодо розміщення залізничних пристроїв в
місті всі залізничні пристрої поділяються на дві різні в містобудівному
розумінні групи.
1) Залізничні пристрої, що безпосередньо обслуговують населення
міста: пасажирські станції, вантажні (товарні) станції, дільничні
й малі станції. Ці пристрої розміщуються в межах міста зі
створенням найбільших зручностей для населення і з
додержанням вимоги, щоб пробіги внутрішньоміського
транспорту при перевезеннях, пов’язаних із зовнішнім
транспортом, були можливо меншими.
2) Пристрої для технічного обслуговування залізничного
транспорту: технічні пасажирські станції, сортувальні станції,
перевалочні пункти для передавання вантажів із залізничного
транспорту на інші види зовнішнього транспорту, обгонні
пункти, технічні роз’їзди.
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Пасажирські станції розміщують в сельбищній території міста з
тенденцією проникнення можливо ближче до центральної частини міста
(особливо у великих містах при сильно розвиненому приміському
залізничному сполученні).
Вантажні (товарні) станції, що виконують операції з вантажами,
які надходять на адресу даного міста або відправляються з нього,
доцільно розміщувати в периферійних частинах сельбищної території
міста з радіусом обслуговування не більше 5км. Вони повинні бути
з’єднані магістральними вулицями з житловими і промисловими
районами, що обслуговуються даною станцією. Кількість і потужність
вантажних станцій залежать від вантажообороту промислових
підприємств, баз, складів, вантажних дворів. Розміщення вантажних
станцій необхідно виконувати в промислових і комунальних зонах.
Технологічно вантажні станції розміщують між сортувальними
станціями і промисловими районами.
Вантажні двори в невеликих містах можуть розміщуватися на
одній території з проміжними і дільничними станціями. В найзначніших
містах вантажні двори влаштовують на самостійних територіях. При
обсязі вантажної роботи понад 1 млн. т на рік у місті доцільно мати
декілька вантажних дворів. Їх необхідно розміщувати поблизу основних
вантажовідправників і вантажоодержувачів, щоб скоротити пробіги
вантажних автомобілів територією міста.
Дільничні станції розміщують на околиці міста, бо крім
пасажирських і вантажних пристроїв, що безпосередньо обслуговують
населення, вони мають пристрої для обслуговування самого
залізничного руху. Території, що потрібні для розміщення дільничних
станцій, як правило, досить великі, і це робить недоцільним втручання
їх в забудову.
Пристрої, робота яких пов’язана лише з технічним
обслуговуванням залізничного транспорту, слід розміщувати за межами
міської території. Залізничні підходи до цих пристроїв трасуються в
обхід міста, що дає можливість пропускати вантажний рух поза його
межами.
Між залізничними лініями, станціями та житловою забудовою
міст та інших населених пунктів необхідно влаштовувати санітарно63

захисні зони шириною 100м (не менше 50 % їх повинно бути
озеленено), що сприяє зниженню рівню шуму. При розміщенні
залізничної лінії у виїмці або оточенні її шумозахисними екранами СЗЗ
може бути зменшена. У СЗЗ можуть прокладатися автомобільні дороги,
міські вулиці й дороги, транспортні споруди і пристрої.
Сукупність станцій, підходів залізничних ліній та гілок, що
влаштовуються в місці з’єднання 3-х залізничних напрямів
магістрального значення, називається залізничним вузлом.
Залізничні вузли поділяються за своїми загальними розмірами на:
вузлові станції, коли в місці з’єднання залізничних магістралей є тільки
одна неспеціалізована станція; прості вузли – коли є один комплекс
спеціалізованих станцій (пасажирська, вантажна, сортувальна); складні
вузли – з кількома комплектами спеціалізованих станцій.
Водний транспорт
Водний транспорт – це найстаріший вид зовнішнього транспорту.
Його історія налічує декілька тисячоліть, майже до кінця XІX ст. він був
єдиним міжміським вантажним транспортом. З появою залізних доріг
дешевий, але тихохідний водний транспорт став швидко втрачати свої
позиції. Все більша кількість вантажів та пасажирів перевозилася
іншими, більш швидкісними видами міжміського транспорту.
Серйозний недолік водного транспорту на більшості територій –
сезонність його використання (крім південних районів).
Водний транспорт в даний час виконує основні вантажні
перевезення в міжконтинентальному сполученні.
Водні шляхи поділяються на зовнішні (морські та океанські) та
внутрішні.
Внутрішні шляхи поділяються на природні (річки та озера в
їхньому природному стані) та штучні, до яких належать шлюзовані
річки, судноплавні канали і штучні водосховища.
Морські порти розміщують або безпосередньо на узбережжі
океанів і морів, або в морських гирлах річок. Основне призначення
морського порту – забезпечити навантаження-розвантаження вантажів і
посадку-висадку пасажирів, дати захист суднам від хвиль, а також
забезпечити постачання і ремонт суден.
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За призначенням морські порти поділяються на: торговельні,
військові порти – сховища та промислові.
Торговельні порти поділяються на:
а) порти загального призначення, у вантажообороті яких жоден із
видів вантажів не є різко переважаючим (Санкт-Петербург, Рига, Одеса,
Владивосток та ін., Гамбург, Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, БуеносАйрес);
б) спеціалізовані порти, в яких один із видів вантажів різко
превалює над іншими і визначає характер всієї роботи порту (нафтові –
Баку, лісні – Архангельськ, вугільні – Маріуполь). Такі порти можуть
мати причали або, навіть, райони, які обслуговують інші види вантажів,
але це не впливає на основну спрямованість роботи порту.
Крім вантажних спеціалізованих портів є також спеціалізовані
пасажирські порти (Ялта, Сочі, Кале у Франції, Дувр в Англії
та ін.).
Порти-сховища – це, як правило, невеликі рейди, що природно або
штучно захищені від хвиль; тут можуть захищатися судна каботажного
плавання (каботаж – це морські сполучення між пунктами однієї
країни). Іноді в таких портах споруджують невеликі ремонтні пристрої.
Промислові порти обслуговують різні види морського промислу.
Найважливіші в цій групі є рибопромислові порти, що є базами
риболовного флоту. Рибопромислові порти обладнуються складамиморозильниками і підприємствами, що переробляють рибу. Крім
риболовного флоту рибопромислові порти обслуговують звіробійний
флот (китобійні флотилії, краболовні судна та ін.).
Морські порти бувають світового, міжнародного, внутрішнього і
місцевого значення.
Порти світового значення є центрами світової торгівлі (СанктПетербурзький,
Одеський,
Владивостоцький,
Лондонський,
Гамбурзький, Роттердамський, Генуезький, Нью-Йоркський, БуеносАйреський).
Порти
міжнародного
значення
обслуговують
вантажні
пасажирські перевезення між окремими країнами (Мурманський,
Архангельський, Калінінградський, Новоросійський та ін.).
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Порти внутрішнього значення обслуговують, головним чином,
каботажні перевезення.
Порти місцевого значення обслуговують місцеві райони, що
примикають до них.
У колишньому СРСР морські порти залежно від вантажообороту і
значення поділялися на позакатегорні (Санкт-Петербург, Одеса), І
категорії (Мурманськ, Баку, Новоросійськ, Миколаїв та ін.), ІІ і ІІІ
категорії.
За місцем свого розташування морські порти поділяються на:
гирлові, берегові, внутрішні, лагунні та острівні (рис. 15).
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Рис. 15. Схеми морських портів
а – гирловий порт; б – порт на відкритому березі;
в – лагунний порт

Найбільш поширеними є гирлові порти. Вони влаштовуються при
виході в море водного шляху (річки, каналу, що проникають у глибину
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країни) (Буенос-Айрес – рис. 16). У більшості випадків гирлові порти
розміщуються на деякому віддаленні від моря, що звільнює від
необхідності будівництва захисних споруд. Характерною особливістю
гирлових портів є розташування їхніх пристроїв безпосередньо на
берегах гирла річки в спеціально відритих у березі басейнах (ковшах).
Берегові порти влаштовують безпосередньо на відкритому
морському березі з захистом портової території молами і хвилеломами.
При наявності природної бухти, захищеної від хвиль і достатньої
за розмірами, вдається уникнути будівництва захисних споруд або
обмежитися лише влаштуванням невеликого додаткового захисту від
хвиль (Велінгтон у Новій Зеландії).
Внутрішні, лагунні та острівні порти зустрічаються досить рідко.
Внутрішні порти розміщують порівняно далеко від моря або на низовій
ділянці річки (Роттердам в Нідерландах, Архангельськ) або на
штучному каналі (Манчестер в Англії).
Лагунні порти схожі за своєю схемою з гирловими портами,
влаштовуються в лагунах, тобто берегових озерах, відокремлених від
моря природно створеними косами (поширені на узбережжі
Балтійського моря).
Острівні порти влаштовують на природних або штучних островах.
Морський порт складається з: водного простору (акваторії) і
прилеглої до нього суходільної берегової території.
В адміністративному відношенні в межі порту входять як
акваторії, так і суходільна частини порту. Вся площа, що зайнята
портом, розбивається на дві частини – внутрішню і зовнішню.
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Рис. 16. План порту в м. Буенос-Айрес (Аргентина) і проект його розвитку

Зовнішньою частиною порту є рейд або та частина акваторії, на
якій виконується маневрування суден при підході до причалів, відстій в
очікуванні дозволу на вихід в море або підходу до причалів. Крім цього,
рейд є захистом судна від негоди. Рейд знаходиться в межах акваторії,
захищеної від хвиль, але знаходячись у безпосередній близькості від
відкритого моря і, будучи об’єднаним із рейдом широкими виходами в
порт, рейд надає суднам хоча й безпечну, але не завжди спокійну
стоянку.
Навантажувально-розвантажувальні роботи провадяться на рейді
лише у виняткових випадках, коли, наприклад, судно внаслідок великої
осадки не може підійти до причалів.
До внутрішньої частини порту входять гавань із причальним
фронтом і портова територія. Причальний фронт створюється в гавані
шляхом будівництва набережних. Для збільшення пропускної здатності
гавані споруджуються пірси, чим досягається, подовження причального
фронту.
Штучні споруди, які захищають порт, бувають двох видів: моли,
що з’єднані з берегом, та хвилеломи, що не мають зв’язку з берегом і
знаходяться від нього на певній відстані.
Крім портових пристроїв, пов’язаних із виконанням операцій з
обслуговування пасажирських і вантажних перевезень, до складу
значних портів, як правило, входять судноремонтні пристрої, що
виділяються в спеціальний район порту. Основними і найдорожчими
спорудами судноремонтних пристроїв є доки різних типів, що необхідні
для ремонту підводної частини суден (сухі та плавучі доки).
Для морського порту потрібні під’їзні залізничні колії і великі
території.
При вирішенні питання про розміщення морського порту має
значення районування порту, тобто розташування окремих його частин,
що виконують певні спеціалізовані функції (пасажирського району
порту, вантажних причалів для різних видів вантажів, перевалочних
пунктів для передавання вантажів з води на залізницю і назад).
При районуванні порту слід виділяти пристрої, що безпосередньо
обслуговують населення міста, і технічні пристрої, що обслуговують
потреби самого морського порту.
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Пасажирський район порту доцільно розміщувати ближче до
центральної частини міста, а вантажні причали, що обслуговують місто,
– на периферії житлової забудови міста. Перевалочні причали, а також
судноремонтні пристрої розміщують за межами проектної території
міста, поза межами його житлової забудови. Райони порту, в яких
обробляють і зберігають у великій кількості курні та пожежонебезпечні
вантажі (нафта та її продукти, вугілля, бавовна і т. ін.), слід розміщувати
також за межами міста з підвітреного боку відносно нього з
урахуванням берегових течій.
Взаємне розміщення порту і залізничної сортувальної станції
повинно забезпечувати трасування залізничних під’їзних колій поза
житловою частиною міста, не порушуючи берегової смуги, що
використовується для відпочинку населення.
У пасажирському районі порту влаштовується вокзальна площа,
що забезпечує обслуговування пасажирів міським транспортом і має
зручні під’їзди з міста. Морський вокзал повинен мати зручні зв’язки з
вокзалами інших видів зовнішнього транспорту – залізничним,
повітряним, автодорожнім.
Іноді вдалим рішенням може бути спорудження об’єднаного
залізнично-морського вокзалу. Його влаштування пов’язане з
забезпеченням перехрещень залізничних колій з міськими вулицями в
різних рівнях.
Річкові порти за місцеположенням розділяються на: порти на
вільних річках, порти на шлюзованих річках і каналах. Крім того,
розрізняють порти на озерах і водосховищах.
Порти на вільних річках характеризуються значними коливаннями
рівня води (до 10 – 15м на значних річках). Порти на шлюзованих
річках і каналах не потерпають від великих коливань рівня води та в
меншій мірі залежать від природного режиму річки. Порти на великих
озерах і водосховищах потребують захисту їх від вітрового хвилювання.
Порти на вільних річках влаштовують безпосередньо в руслі
річки, вздовж її берега або в природних затонах і затоках, з’єднаних з
основним руслом протокою або каналом. Іноді порти влаштовуються в
штучно виритих басейнах-ковшах. Перший тип порту називається
русловим, а другий – позарусловим (рис. 17).
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Рис. 17. Схеми річкових портів
а – русловий порт; б – позарусловий порт; D – не менше 1,5
довжини найбільшого судна, що відвідує порт

Рейди в руслових портах розміщуються на ділянках річки, де є
достатня акваторія необхідної глибини. В позаруслових портах рейди
розташовуються також у руслі річки, в басейнах-ковшах влаштовуються
лише причали.
Річкові порти на шлюзованих річках і каналах влаштовуються у
вигляді басейнів у штучно створюваних поширеннях русла. Для
збільшення пропускної здатності порту причальний фронт у басейнах
розвивається за рахунок спорудження пірсів.
Порти на озерах і водосховищах влаштовуються в природних
бухтах, захищених від хвиль, або ж на відкритому березі з захистом
порту молами та хвилеломами.
Морські та річкові порти виконують невеликий обсяг роботи, і
тому, як правило, для їхнього обслуговування буває достатньо
організації маршрутів наземного транспорту. В найзначніших містах
необхідно прагнути до того, щоб станції швидкісного транспорту
розміщувалися в безпосередній близькості до пасажирських портів.
Пасажирські порти, що розташовані в населеному пункті, повинні мати
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зручні, прямі транспортні зв’язки з іншими об’єктами зовнішнього
транспорту, та із центром міста.
Вантажні причали з’єднують з підприємством або його складами
лінією технологічного транспорту, по якій здійснюється передача
вантажу з причального пристрою.
На територіях вантажних портів крім причальних пристроїв
повинні розміщуватися складські будівлі, відкриті майданчики для
тимчасового складування вантажу, проїзди для автотранспорту, портова
промислова станція, під’їзні залізничні колії.
Вантажні порти повинні бути надійно з’єднані з системою вулиць
і доріг міста, а також із залізничними лініями загальної мережі.
Перед в’їздами вантажного автотранспорту на території портів
необхідно влаштовувати автостоянки для вантажних автомобілів.
Транспортне обслуговування працюючих у вантажних портах
здійснюється наземним пасажирським транспортом. Маршрути
пасажирського
транспорту
повинні
доставляти
працюючих
безпосередньо до прохідних і з’єднувати порт із основними районами
проживання портових працівників, зі станціями міського і приміського
транспорту.
Районування річкового порту і розміщення основних пристроїв
здійснюється так само, як і для морських портів.
Розрізняють два типи річкових вокзалів:
• стаціонарні;
• плавучі.
Для великих міст найсприятливіший тип – стаціонарний, що
розташований на непідтоплених високими водами відмітках. Такий
вокзал може бути використаний протягом всього року. На
зарегульованих річках і водосховищах при незначних коливаннях
горизонту води причали влаштовують безпосередньо на набережній. На
вільних річках при значних коливаннях рівня води можна комбінувати
стаціонарну будівлю вокзалу і перон, який споруджують на відмітках,
що не затоплюються, а також плавучий дебаркадер, що з’єднується з
пероном трапами на шарнірних фермах, які піднімаються і опускаються
залежно від рівня води в річці. На міських лініях річкового трамвая і на
приміських лініях влаштовують зупинки з павільйонами літнього типу.
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На руслових річкових портах влаштовують додатково порти-затони
для зимового відстою і ремонту суден і плавучих пристанейдебаркадерів. Їх доцільно розміщувати поза забудованою територією
міста.
При районуванні річкового порту велику увагу треба приділяти
правильному розташуванню в районі порту залізничних і міських
мостів, які утруднюють рух суден у порту і т. ін.
Ділянки акваторій слід вивільняти для потреб населення – для
створення міських набережних, прибережних парків, спортивних
комплексів, пляжів.
Причали вантажних портів, що обслуговують населення і
промислові підприємства міста, розміщують в межах міста, поблизу від
місць доставки вантажів. Райони портів курних, легкозаймистих вантажів,
рибні порти, як правило, слід розміщувати за межами міста.
Між портами і сельбищною територією населеного місця
передбачається створення СЗЗ: для пасажирських портів – шириною
100 м, для району перевантаження і зберігання курних вантажів – 300 м;
до резервуарів і зливно-наливних пристроїв в районах перевантаження і
зберігання легкозаймистих і горючих рідин на складах І категорії –
200 м, те саме, на складах ІІ і ІІІ категорій – 100 м, до меж рибного
порту – 100 м.
У населених пунктах, які розташовані на берегах річок, озер і
морів може розвиватися маломірний флот, що належить громадянам.
Неорганізоване зберігання маломірного флоту призводить до
захаращення берегів, серйозних порушень оточуючого середовища. Для
зберігання відстою суден маломірного флоту необхідно передбачати
розміщення його на спеціальних базах. Територіально ці бази треба
розміщувати в периферійних районах населеного пункту або за його
межами в приміській зоні, в містах розташування дачних і садових
ділянок. При цьому повністю виключається рух моторних суден у
межах міст.
При розміщенні на водному шляху бази можуть мати тільки
позаруслове розташування на річках і внутрішнє на морях.
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Берегові бази маломірного флоту необхідно віддаляти від
прибережних лікувально-профілактичних установ, пляжів і зон
масового відпочинку населення.
Бази залежно від місткості поділяються на три групи: малі – до
500 од., середні – 1 – 2 тис. од., великі – понад 2 тис. од. Орієнтовний
розмір території бази на 500 суден становить 1,5 – 2га.
Повітряний транспорт
Повітряний транспорт відрізняється високими швидкостями руху
(не має собі конкурентів серед інших видів транспорту), великою
вартістю перевезень, потребою в дуже значних територіях для злітнопосадочних смуг та інших наземних пристроїв аеропортів; дуже
сильним шумом і вібраціями, особливо при злеті та посадці літаків і
вертольотів.
Рухомий склад повітряного транспорту поділяється на: сухопутні
літаки, гідролітаки і вертольоти. Основними наземними пристроями
повітряних ліній для сухопутних літаків є аеропорти, а для гідролітаків
– гідроаеропорти.
Аеропортом
(гідроаеропортом)
називається
аеродром
(гідроаеродром), обладнаний всіма спеціальними спорудами і
пристроями, що необхідні для нормальної регулярної експлуатації
літаків (гідролітаків) і виконання пасажирських і вантажних операцій.
Аеродромом (гідроаеродромом) або літовищем називається
земельна (водна) ділянка, пристосована і відповідно обладнана для
безпечних злетів і посадок літаків (гідролітаків).
Площа суші, що зайнята аеропортом (гідроаеропортом),
називається його територією. Площа водної поверхні гідроаеропорту –
акваторією. Повітряний простір над аеропортом (гідроаеропортом) –
аероторією.
Аеропорти класифікуються за річним обсягом пасажирообміну
аеропорту; аеродроми – за розрахунковими типами літаків, які можуть
бути прийняті на аеродромі аеропорту.
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Клас аеродрому позначається римською цифрою, клас аеродрому
– літерою, а в цілому клас аеропорту характеризується подвійним
індексом, наприклад, ІА; ІІБ.
До складу аеропорту входять: аеродром – територія, призначена
для злету, стоянки та руління літаків; службово-технічна зона –
комплекс споруд для технічного обслуговування літаків; пасажирська
зона, призначена для обслуговування пасажирів, а також для виконання
багажних та вантажних операцій.
При високих швидкостях повітряного транспорту необхідно
якомога скоротити накладні витрати часу на пересування від міста до
аеропорту та оформлення багажу. Чим менша відстань, що долається
пасажиром на літаку, тим більша питома вага накладних витрат часу в
загальних витратах часу на поїздку.
Сучасний аеропорт – це складна споруда, яка має відповідати
вимогам не тільки повітряного, а й міського транспорту, що підвозить
пасажирів до аеропорту і доставляє їх з аеропорту в місто. Дуже
складною проблемою є розміщення в комплексі аеропорту автостоянок.
Сполучення аеропорту з містом залежно від величини міста і
розмірів повітряних перевезень може здійснюватися експресними
автобусними лініями, електрифікованими залізницями, вилітними
лініями метрополітену, лініями нових видів швидкісного транспорту
(монорейкові дороги, естакадний транспорт на повітряній подушці та
ін.), а також таксомоторами та індивідуальними автомобілями.
Крім організації під’їздів транспорту і пішохідних пасажирських
шляхів через вокзальний комплекс аеропорту необхідно передбачати
дуже великі території для розміщення стоянок автомобілів і автобусів.
У зв’язку з великими розмірами території аеродрому та вимогами,
щодо охорони довкілля, обмеження висоти і характеру забудови,
відстані від міста можуть досягати 30км, що викликає проблеми з
транспортним обслуговуванням.
Основний вид пасажирського транспорту, який обслуговує сучасні
аеропорти, – автомобільний (90 – 100% пасажирів повітряного
транспорту перевозиться в аеропорт автобусами і легковими
автомобілями.)
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В значних і найзначніших містах із населенням понад
1 млн. чол., при обсягах перевезень аеропортів 10 – 35 млн. пас. на рік
може використовуватися позавуличний швидкісний рейковий транспорт
(примісько-міська залізниця
в аеропорт Домодєдово в Москві,
монорейкова дорога в аеропорт Токіо, вилітна лінія метрополітену в
аеропорт Чикаго, лінія метрополітену в аеропорт Вашингтона). Може
також використовуватися швидкісний трамвай, легкий рейковий
транспорт, системи групового кабінного транспорту.
На лініях наземного пасажирського транспорту, що з’єднують
місто з аеропортом, в значних і найзначніших містах використовують
маршрути швидкісного автобусу, в середніх і великих містах –
експресні маршрути, а в малих містах – звичайні маршрути. При
невеликому віддаленні аеропорту від міста ( в межах 10 км) на лініях
можуть використовуватись експресні маршрути тролейбусів (Харків,
Львів).
Всі пасажири з міста в аеропорт, прибувають на транспортних
засобах на привокзальну площу. На ній необхідно передбачати
розвинену зону для стоянок таксі. Станції позавуличного пасажирського
транспорту необхідно розміщувати в безпосередній близькості від
будівель аеропортів з улаштуванням входів зі станцій безпосередньо в
будівлю аеропорту. Лінії позавуличного транспорту бажано прокладати
дотично до аеропорту.
У значущих аеропортах світу для пересування пасажирів у межах
будівель і між окремими будівлями аеропортів, а також для доставки
пасажирів до літаків і назад широко використовуються ескалатори;
тротуари, що рухаються; системи “персонального” кабінного
транспорту, автобуси, елетрокари.
Аеропорти неможливо поєднати з усіма районами міста, особливо
в значних і найзначніших містах. Місцями збору пасажирів повітряного
транспорту в місті є міські аеровокзали або пункти відправлення в
аеропорт.
Крім заміських аеропортів у великих і значних містах можуть
розміщуватися центральні аеровокзали, де пасажири оформлюють свою
поїздку і звідти переїжджають в аеропорти на швидкісних видах
транспорту: експрес-автобусами, вертольотами та ін. Такі міські
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центральні аеровокзали доцільно розміщувати в значних містах біля
кінцевих станцій ліній метрополітену.
Міські аеровокзали, що виконують функції передполітного
обслуговування, як правило, створюють тільки в найзначніших містах із
числом жителів понад 1 млн. При пасажиропотоці на аеровокзалі понад
1500 чол./год. необхідно розглядати можливість спорудження другого
аеровокзалу. Великі зручності створює міський аеровокзал при
наявності в місті кількох аеропортів. Міський аеровокзал повинен
розміщуватися на території, що зручно з’єднується з усіма районами
міста.
Міський аеровокзал доцільно розміщувати в безпосередній
близькості до траси міської швидкісної дороги або магістральної вулиці,
що виходить на автомобільну дорогу до аеропорту. Біля аеровокзалу
повинні бути станції швидкісного міського транспорту (при його
наявності).
У містах із чисельністю населення менше 500 тис. жит., як
правило, споруджують пункт відправлення пасажирів в аеропорт. Його
розміщують часто в центральній частині міста. В малих, великих і
середніх містах пункти відправлення пасажирів в аеропорт доцільно
влаштовувати суміщеними з автобусними вокзалами і станціями, що
також мають зручні зв’язки з усіма районами міста.
У найзначніших містах із населенням понад 1 млн. жит. крім
міського аеровокзалу виникає необхідність спорудження пунктів
відправлення пасажирів в аеропорти. Такі пункти розміщують у
віддалених від міського аеровокзалу периферійних житлових районах
міста, що розташовані на шляху від міського аеровокзалу в аеропорт, а
також у станцій позавуличного швидкісного транспорту.
Розміри потрібної для розміщення аеропорту території передусім
визначаються довжиною злітно-посадочної смуги (ЗПС), яка в сучасних
аеропортах, що приймають величезні реактивні літаки, досягає 4 км.
Постійно йде робота над удосконаленням рухомого складу повітряного
транспорту: створенням літаків із надзвуковими швидкостями, що
мають не надто велику довжину розбігу при злеті та пробігу при
посадці (це позбавить від реконструкції існуючих аеропортів);
створенням літаків зі скороченим розбігом при злеті та пробігом при
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посадці, а також літаків вертикального злету та посадки. Вони дуже
зручні для обслуговування місцевих повітряних пасажирських
перевезень.
Аеропорти в містах необхідно створювати не тільки
магістрального значення, але й спеціальні аеропорти місцевого
значення, для яких необхідні менші території. Площа, що займається
аеропортами:
класу А – 2500 – 4000га;
класу Б – 600 – 1200га;
Г, Д, Е – 250 – 350га.
Взаємне розміщення міста і аеропортів повинно бути таким, щоб
траси повітряних підходів до аеропортів не пролягали над житловими
районами. Це необхідно не тільки в цілях безпеки, але й для захисту
жителів міста від травмування шумом і вібрацією.
Ширина шумової зони 1 ЗПС складає 4км, довжина – 10 – 20км. У
межах шумової зони повністю заборонено будівництво житлових
будинків і приміщень для тривалого перебування людей.
Аеропорти слід розміщувати в приміській зоні на відстані від меж
міста не менше 25 – 30км таким чином, щоб повітряні підходи до
аеропорту були на достатньому віддаленні від міської території з
додержанням санітарних норм щодо шуму.
При виборі території для розміщення аеропорту необхідно
враховувати, що рельєф території має бути зручним для розташування
льотної зони (аеродрому) зі ЗПС при дотриманні технічних умов
їхнього спорудження.
Вертольоти можуть використовуватися для сполучення міста з
приміською зоною і аеропортами. В окремих випадках майданчики для
вертольотів розміщують на плоских дахах будівель (на вокзалах,
поштамтах), а також на річках з улаштуванням стаціонарних
вертодромів мостового типу або плавучих вертодромів. Впровадженню
вертолітних сполучень в містах значною мірою заважає сильний шум і
вібрація, що створюється вертольотами при польоті, і, особливо, при
злеті та посадці, не кажучи вже про труднощі, пов’язані з виконанням
технічних умов розміщення і спорудження вертодромів у місті.
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Розміри земельних ділянок аеродромів для вертольотів, що
розміщені самостійно, такі: при обслуговуванні важкими вертольотами
– 2,5 га, середніми – 1,5 га, легкими – 1га.
Для забезпечення вимог обмеження рівня шуму вертодроми
повинні розміщуватися не ближче 2 км від сельбищної території в
напрямку злету і посадки та мати розрив між бічним кордоном
вертодрому і межею сельбищної території не менше 300м.
При розміщенні вертодромів у місті необхідно додержуватися
санітарно-гігієнічних вимог як щодо шумового і вібраційного режиму
прилеглих житлових районів, так і щодо повітряних трас польотів
вертольотів. Якщо вертольоти використовують для сполучення міських
центральних аеровокзалів із заміськими аеропортами, то майданчики для
злету та посадки вертольотів слід розташовувати безпосередньо на
території центральних аеровокзалів.
При встановленні розмірів території вертодромів необхідно
забезпечити можливість злету і посадки вертольотів не тільки як
вертоліт, але й як літак.
Рельєф території, що обирається під вертодром, повинен
забезпечувати можливість без проведення значних земляних робіт
задовольняти вимоги, що висуваються до поздовжніх і поперечних
уклонів робочої площі льотних смуг.
Ділянка відносно повітряних підходів до вертодрому повинна
задовольняти такі вимоги:
• на прилеглій до ділянки місцевості не повинно бути перешкод,
що створюють небезпеку при злеті, маневруванні та заході на
посадку вертольотів, запас висоти над перешкодою при злеті
вертольоту не менше 10м;
• ділянка повинна бути розміщена в місті так, щоб повітряні
траси пролягали над автомагістралями, залізницями, річками,
каналами, набережними, площами, парками;
• на території смуг повітряних підходів небажані яри, балки та ін.
нерівності місцевості, що сприяють виникненню несприятливих
потоків повітря, які утруднюють техніку пілотування;
• ділянка не повинна розміщуватися в районі, де регулярно
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спостерігаються несприятливі атмосферні умови (низька
хмарність, тумани), а також поблизу заводів, фабрик,
теплоцентралей та ін. об’єктів, що створюють задимлення і тим
самим погіршують умови видимості.
В нашій країні вертольоти не знайшли широкого поширення через
велику вартість перевезення, шум, вібрацію та інші труднощі.
Зовнішній автодорожній транспорт
Найпоширеніший вид зовнішнього транспорту. Практично всі
населені пункти в міжміських сполученнях обслуговуються
автомобільним транспортом. Для великої кількості малих міст, поселень
і сільських населених пунктів автомобільний транспорт – єдиний засіб
зовнішніх зв’язків. Автомобільним пасажирським міжміським
транспортом здійснюється понад 30 % усіх перевезень, що виконуються
зовнішнім пасажирським транспортом країни, близько 40 % міжміських
вантажних перевезень.
Автодорожні пасажирські сполучення здійснюються автобусами і
автомобілями. Автобусні сполучення поділяються на міжміські
(міжреспубліканські,
міжобласні,
внутрішньо-республіканські,
внутрішньообласні) та приміські.
Вантажні автомобільні перевезення здійснюються на відстанях 200
– 300км, тобто поки вони можуть конкурувати з залізничним
транспортом, не зважаючи на більшу собівартість автомобільних
перевезень. Використанню автомобільного транспорту для такого типу
вантажоперевезень сприяє досить цінна якість автомобіля – здатність
перевозити вантажі безпосередньо від місця відправлення до місця
призначення без будь-яких проміжних перевантажувальних операцій.
Пасажирські міжміські автобусні перевезення здійснюються,
головним чином, у межах окремих областей і республік порівняно на
невеликі відстані, на яких автобуси можуть конкурувати з залізничним
транспортом щодо загального комфорту поїздки і швидкості. Все
більший розвиток у міжміських і приміських пасажирських сполученнях
набуває автомобіль, що використовується населенням як при виїздах у
приміську зону міста для короткочасного відпочинку, так і для
туристичних поїздок під час відпустки.
81

Взаємодія міжміського автомобільного транспорту з міським
відбувається на пасажирських автобусних станціях, вокзалах, на
вантажних автомобільних станціях. Шляхами для руху автомобільного
транспорту в містах є вулично-дорожня мережа міста, а на позаміських
територіях – система автомобільних доріг загальної мережі країни.
Для обслуговування міжміських і приміських автомобільних
сполучень в містах створюються автовокзали, гаражі з ремонтними
майстернями, станції технічного обслуговування і автозаправні станції.
Автовокзали в невеликих містах з декількома автобусними
лініями розміщують у центральній частині міста з винесенням гаражних
і ремонтних пристроїв за межі забудованої частини міста і розміщенням
їх на відокремленій ділянці. Таке розташування автовокзалу в
невеликому місті зручне для міського населення, при цьому рух
міжміських і приміських автобусів при їх порівняно невеликій кількості
по міських вулицях не викликає істотних ускладнень (рис. 18).
У великому місті зазвичай буває багато автобусних ліній, і
підходять вони до нього з усіх боків. Внаслідок цього об’єднання
обслуговування всіх автобусних ліній на одному центральному вокзалі
утруднене і незручне через громіздкість вокзального комплексу і
перевантаження міських вулиць автобусами зовнішніх ліній. В таких
містах доцільно влаштовувати декілька автовокзалів, розміщуючи їх
поблизу периферійних транспортних вузлів, куди сходяться лінії
внутрішньоміського транспорту, з різних напрямків що дають
можливість прибулим у місто автобусним пасажирам виїхати в різні
райони міста з найменшою кількістю пересадок. На кожному з таких
автовокзалів можуть бути об’єднані групи зовнішніх автобусних ліній
певних секторів напрямків (наприклад, ліній північно-східного сектору
та ін.).
Гаражні й ремонтні пристрої у великих містах слід розміщувати
поза житловою забудовою, окремо від автовокзалів. Це дає можливість
розмістити автовокзал в житлових районах найзручніше для населення,
не погіршуючи санітарно-гігієнічні умови його життя.
Схема руху на території автовокзалу повинна забезпечити
поточність руху автобусів (міжміських і внутрішньоміських) та
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автомобілів. Крім того, на території автовокзалу передбачаються
стоянки для автобусів і автомобілів, а в окремих випадках – АЗС.
Об’єднані вокзальні комплекси. Найчастішою комбінацією є
змішані залізнично-автобусні пасажироперевезення. В такому випадку
передбачають два самостійних вокзальних будинки: залізничний вокзал
і автовокзал. Кожен із цих вокзалів, що входять до єдиного комплексу,
має свою площу, причому площа автовокзалу розміщується з боку
переважного під’їзду автобусів зовнішніх маршрутів. Під’їзд і вхід
пасажирів в автовокзал здійснюється з площі залізничного вокзалу, на
якій передбачена стоянка автомобілів і автобусів внутрішньоміських
маршрутів. Виділення автобусів зовнішніх маршрутів на самостійну
площу значно полегшує організацію автомобільних потоків і рух
автобусів внутрішньоміських маршрутів (наприклад – Рига, Чернігів)
(рис. 19).
В окремих випадках будівлі вокзалів можуть бути об’єднані
критими галереями або тунелями.
У великих містах весь вокзальний комплекс може бути вирішений
в декількох ярусах, особливо, якщо природний рельєф сприяє такому
рішенню.
За цим самим принципом можуть бути влаштовані
також
об’єднані вокзальні комплекси водного ( морського або річкового) і
зовнішнього автобусного транспорту.
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Рис. 18. Схема транспортного вузла невеликого міста
1 – дільнична залізнична станція; 2 – пасажирська
пристань; 3– вантажна пристань; 4 – аеропорт

Рис. 19. Принципова схема об’єднаного вокзального комплексу
залізничного та зовнішнього автобусного транспорту

84

Питання про створення такого типу об’єднаних вокзальних
комплексів повинно вирішуватися шляхом варіантного проектування з
урахуванням інтересів не тільки транзитних пасажирів, що пересідають
з одного виду транспорту на інший, але й пасажирів, що користуються
одним видом транспорту. А це особливо стосується пасажирів
автобусів зовнішніх маршрутів, для яких може виявитися більш
доцільним розміщення в місті декількох автовокзалів у різних районах
міста з найкоротшими виїздами на автомагістралі тих напрямків, що
ними обслуговуються.
Одним
із
важливіших
питань
проектування
мережі
автомагістралей, що підходять до міста або проходять повз нього, є
схема об’єднання цих магістралей з вуличною системою міста. Досвід
СРСР, Західної Європи і США свідчить, що чим значніше місто, тим
більша його приваблива сила і тим менша питома вага транзитного
руху, що проходить по автомагістралях у районі розташування міста, в
загальному автомобільному потоці. Так, для значних і найзначніших
міст питома вага транзитного руху не перевищує 10 – 12%.
Сполучення міста з автомагістраллю, що проходить в районі
розташування міста, може здійснюватися різними способами, а саме:
• автомагістраль проходить через місто, безпосередньо
вливаючись в його вуличну мережу;
• автомагістраль проходить поза межами міста і з’єднується з
ним спеціальною під’їзною дорогою, що вливається в міську
вуличну мережу;
• автомагістраль вливається в кільцеву швидкісну автодорогу, що
прокладена навколо міста за межами його території; в цьому
випадку кільцева автодорога слугує не тільки для пропуску
транзитного відносно міста автомобільного руху, але й для
розподілу в’їжджаючих у місто автомобілів по окремих секторам
його території, щоб уникнути проїзду через центральні райони;
• автомагістраль проходить тангенційно щодо центральної
частини міста у вигляді швидкісної автодороги, пересікаючи
житлові райони міста тунелями або естакадами та маючи на
перехрестях із міською мережею магістральних вулиць
транспортні розв’язки в різних рівнях (рис. 20).
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Вибір того чи іншого рішення повинен виконуватися на основі
варіантного проектування з проведенням техніко-економічного
порівняння варіантів.
У малих містах і поселеннях питома вага транзитного
автомобільного руху по міжміських автомагістралях досить велика,
його пропуск утруднений, що робить недоцільним трасування останніх
безпосередньо через місто. Таким чином, чим вище клас автомагістралі
й чим менший населений пункт, тим більш доцільне вивільнення
населеного пункту від значних транзитних потоків, що з ним не
пов’язані.
Транспортний вузол міста
Транспортний вузол міста складається з комплексу ліній, споруд і
пристроїв усіх видів зовнішнього та внутрішнього міського транспорту.
Накреслення всього комплексу транспортної мережі міста залежить від
двох основних факторів: загальної планувальної структури міста і вимог
самого транспорту, що обумовлює його нормальну роботу.
Для правильного вирішення транспортної проблеми міста з
об’єднанням усіх видів внутрішнього міського та зовнішнього
транспорту при розробці генпланів міст додатково складається
перспективна комплексна схема розвитку всіх видів транспорту, що
необхідні для обслуговування міста.
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Рис. 20. Схеми проходження автомагістралей через місто
а – влиття зовнішньої автомагістралі безпосередньо у вуличну мережу
міста; б – проходження зовнішньої магістралі поза межами міста зі
з’єднанням її з містом під’їзною дорогою; в – примикання зовнішніх
автомагістралей
до
кільцевої
швидкісної
дороги;
г – проходження зовнішньої автомагістралі через місто у вигляді
міської швидкісної дороги; в усіх схемах: 1 – місто; 2 – центральна
частина міста; 3 – захисна зелена смуга; 4 – зовнішня автомагістраль; 5
–
міська
швидкісна
дорога
в
зеленій
смузі;
6 – міська швидкісна дорога в тунелі; 7 – магістральна вулиця;
8 – перехрещення магістралей в різних рівнях
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У цій схемі комплексно розглядаються такі питання:

- існуючий стан – обсяг пасажирської та вантажної транспортної
роботи вузла з розподілом його по окремих видах транспорту і
комплексна схема всіх видів зовнішнього і внутрішньоміського
транспорту;
- техніко-економічні передумови, що визначають характер і
темпи перспективного розвитку всіх видів транспорту;
- розподіл і встановлення питомої ваги обсягів транспортної
роботи окремих видів транспорту відповідно принципу їх
кооперування та взаємодії;
- встановлення обсягу, вартості й ефективності будівництва з
розвитку всіх видів транспорту на перспективу з розподілом по
етапах будівництва;
- рішення пунктів стикування різних видів зовнішнього і
внутрішнього міського транспорту (пересадочні вузли,
об’єднані вокзали залізничного й автодорожнього транспорту,
вантажні перевалочні пункти з залізниці на морський і річковий
транспорт та ін.);
- використання підземних просторів у містах для розміщення
транспортних пристроїв, складських приміщень і підприємств,
що обслуговують міське населення.
Усі ці питання розробляються комплексно для міста і прилеглого
до нього району.
При розробці схем транспортного вузла необхідно враховувати
можливий розвиток міста. Транспортні лінії (залізничні, автодорожні)
не повинні цьому перешкоджати. Зовнішні автомагістралі слід
трасувати в обхід населених місць.
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Лекція 8
АВТОТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ

Автобусні станції і вокзали. Розрізняють станції, що мають
3 – 7 машино-місць, і 3 категорії вокзалів:
• малі, що мають 6 – 12 машино-місць прибуття і відправлення
автобусів;
• середні, що мають 12 – 15 машино-місць;
• великі, що мають понад 15 машино-місць.
Величина автобусної станції і вокзалу залежить від
пасажирообороту, числа маршрутів автобусів, що прибувають на неї,
співвідношення транзитних та кінцевих маршрутів, кількості
транспортних одиниць, що прибувають на станцію.
Число автобусних станцій в населеному пункті визначається
розвиненістю зовнішніх і приміських зв’язків із використанням
автобусного транспорту, розмірами і територіальним розвитком міста.
Якщо в населених пунктах до 250 тис. жит., як правило, споруджується
одна станція або вокзал, то в містах більшого розміру – декілька
автостанцій і автовокзал, а в найзначніших містах – декілька
автовокзалів і автостанцій.
Просторово-планувальна організація автобусних станцій і вокзалів
складається з 4-х функціональних зон: територія для відправлення і
прибуття автобусів (перони); місця стоянки (відстою) автобусів; будівлі
та споруди станції й вокзалу; зона контакту з міським транспортом.
Розміри ділянки залежать від особливостей і розвиненості окремих
функціональних зон і загального планувального рішення. Орієнтовні
потреби в площі для станції – до 0,2 га, для малого автовокзалу – до 0
,25 га, для середнього – 0,2 – 0,5 га, для великого автовокзалу – до 1,5
га.
Від розміщення автобусної станції щодо вулиць і доріг залежить
їхнє планувальне рішення:
• бухтоподібне;
• тупикове;
• острівне;
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• прилегле [5].
Послідовність перерахованих планувальних рішень відповідає
величині об’єкта.
При проектуванні автобусних станцій необхідно створювати
короткі, зручні і безпечні пішохідні шляхи до автобусів і від них.
Необхідно повністю виключати або зводити до мінімуму можливості
перетинів пішохідних шляхів із шляхами руху автобусів. Перони
повинні мати зручні пішохідні зв’язки з головною будівлею автобусної
станції та з зоною контакту з міським транспортом.
На великих автобусних станціях у найзначніших містах можливо
використовувати засіб просторового розділювання пішохідних і
транспортних шляхів. Організація руху в кількох рівнях існує й на
автобусних вокзалах, і на станціях середньої місткості при певному
рельєфі місцевості та при острівному планувальному розміщенні
станції.
Головні пасажирські вокзали повинні мати зручні й безпечні
пішохідні зв’язки з перонами для пасажирів і з зупинками міського
транспорту.
Зона контакту з міським транспортом складається з територій:
- для стоянок таксі, індивідуальних автомобілів;
- для розміщення зупинок наземного транспорту і виходів із
станцій позавуличного пасажирського транспорту;
- для накопичувального майданчика перед головною будівлею
автобусної станції або вокзалу;
- також систему пішохідних шляхів, що поєднують автобусну
станцію з об’єктами, розташованими на прилеглій до неї
території.
При проектуванні автобусних станцій в сільських населених
пунктах, поселеннях і містах із чисельністю населення до 50 тис. в
першу чергу необхідно приділяти увагу створенню в цій зоні безпечних
пішохідних шляхів. У містах із чисельністю населення понад 100 тис.
чол. розміщення автобусних станцій повинно бути взаємопов’язане з
транспортною системою міста.
Зупинки наземного пасажирського транспорту слід розміщувати
безпосередньо у головної пасажирської будівлі автобусної станції або
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вокзалу. У виняткових випадках дозволяється віддалення зупинок
наземного пасажирського транспорту не більше як на 100м.
При розміщенні автобусної станції або вокзалу в периферійній
частині міста необхідно організувати спеціальні маршрути наземного
транспорту, що підвозять до них.
При наявності в місті системи швидкісного міського транспорту
автобусну станцію та, тим більше, вокзал, необхідно розміщувати в
безпосередній близькості до його станцій.
Стоянки таксі у автобусних станцій влаштовують в містах із
чисельністю населення понад 100 тис. жит. Розміщують також стоянки
для індивідуальних автомобілів у «кишенях» вздовж проїзної частини
або на спеціальних майданчиках за межами вулиць.
За рекомендаціями ДБН 360-92*, у великих містах треба
передбачати розміщення одного центрального автовокзалу для далекого
міжміського (кінцевого і транзитного) сполучення і декількох (однієї –
трьох) приміських
пасажирських автостанцій, розміщуваних у
серединній або периферійній зоні міста на основних, найбільш
завантажених
приміським
автобусним
сполученням
виходах
автомобільних доріг, поблизу станцій швидкісного пасажирського
транспорту. Бажано забезпечити прямий безпересадочний транспортний
зв’язок із центром міста, великими житловими і промисловими
районами, ринками й вокзалами інших видів зовнішнього транспорту.
У малих і середніх містах автовокзали або автостанції
допускається наближати до центральних районів, включаючи їх у
комплекси громадських і торгових центрів. Доцільно створювати
об’єднані залізнично-автобусні станції з розвиненою мережею
внутрішньоміських, головним чином, автобусних видів транспорту.
Вантажні автомобільні станції призначені для доставки в міста
великовантажними автомобілями дрібних партій вантажів для великої
кількості різних одержувачів або навпаки.
На
вантажних
станціях
здійснюється
розвантаження
великовантажних автомобілів, сортування вантажу за адресами,
формування відправлень, навантаження на автомобілі середнього й
малого тоннажу для доставки вантажу одержувачу (розмір ділянки
може бути 150*250 м).
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Відповідно до специфіки своєї роботи основною спорудою
вантажних станцій є великий, високомеханізований склад, що має
пристрої для розвантаження і навантаження автомобілів. Кількість
складів, їхня місткість залежать від потужності вантажної станції.
Характерною особливістю вантажної автостанції є необхідність
влаштування стоянок для великовантажних автомобілів і напівпричипів,
що очікують розвантаження або навантаження.
У містах із чисельністю населення до 500 тис. жит., як правило,
достатньо розміщувати одну вантажну автостанцію. В містах із
чисельністю населення понад 1 млн. жит. виникає необхідність
будівництва декількох вантажних автостанцій.
У зв’язку з тим, що всі вантажі, які надходять у місто, доставляють
засобами зовнішнього транспорту, то для зменшення дальності
перевезення вантажів по міській мережі важливо наблизити вантажні
пункти зовнішнього транспорту до основної маси вантажоодержувачів.
Таке наближення виправдовується також тим, що й продукція основної
міської промисловості повинна бути вивезена засобами зовнішнього
транспорту. Виникає необхідність створення декількох вантажних
станцій, щоб наблизити їх до основних вантажоодержувачів та
відправників. Але при цьому занадто велика кількість вантажних
станцій призводить до небажаного розчленування міської території
залізничними коліями й автомобільними дорогами. Станції доцільно
спеціалізувати за напрямками, а також за типами вантажів.
Згідно з ДБН 360-92*, у місті-центрі системи розселення треба
передбачати розміщення вантажних автостанцій. У містах із
розвиненим зовнішнім транспортним вузлом вантажні автостанції треба
розміщувати поблизу промислово-складських районів, віддалених від
залізничних і водних вантажних пристроїв, поряд із магістралями
переважно вантажного руху, а при великому обсязі робіт по
перевантаженню вантажів з одного виду транспорту на інший –
суміщати з спорідненими за технологією комплексами. При відведенні
території для будівництва вантажних автостанцій залежно від обсягу і
характеру
виконуваних
операцій
загальні
розміри
ділянки
рекомендується приймати у межах 0,3 – 2,0га.
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Станції технічного обслуговування (СТО) є спеціалізованими
підприємствами, призначеними для виконання всіх видів технічного
обслуговування і поточного ремонту автомобілів. Частіше за все станції
використовують і для забезпечення паливом, мастильними матеріалами
й водою, а також стисненим повітрям (виконують ТО – 1, ТО – 2, миття
автомобілів).
Потреба в СТО визначається залежно від кількості автомобілів, що
зберігаються в гаражах, які не мають своєї організації технічного
обслуговування. Для міста в цілому вона може бути визначена різницею
між загальною кількістю легкових і вантажних автомобілів і кількістю
автомобілів, що приписані до гаражів із технічним обслуговуванням.
Останнім часом з’явилися спеціалізовані СТО для окремих марок
автомобілів. Така спеціалізація, зазвичай, дозволяє підвищити
продуктивність і якість робіт, але потребує збільшення загальної
кількості СТО і створює незручності в малих і середніх містах, де
невелика кількість певного типу автомобілів не виправдовує створення
спеціалізованих СТО.
Автозаправні станції (АЗС) можуть суміщатися зі СТО, тому їхня
потреба визначається за відрахуванням суміщених станцій. Кількість
АЗС визначається, виходячи із потреби в заправках і продуктивності
станцій. АЗС можуть мати по дві та більше заправних колонок,
продуктивність однієї колонки 200 – 250 заправок на день при
коефіцієнті нерівномірності підходу автомобілів на заправку до 1,5.
Періодичність заправки можна орієнтовно вважати: для легкових
автомобілів індивідуального користування – 1 – 2 рази в
10 днів, відомчих автомобілів – 1 раз у 3 дні, таксомоторів – 1 раз на
день, вантажних автомобілів – 1 раз у 2 дні.
Призначення АЗС полягає в постачанні палива і мастильних
матеріалів, а іноді стисненого повітря і води всім легковим і вантажним
автомобілям у місті.
Проте деякі великі транспортні господарства і автобусні гаражі
часто мають свої відомчі заправні станції, які при визначенні потреби
слід враховувати.
Станції обслуговування доцільно розподіляти рівномірно по місту,
поблизу магістральних напрямків, але без безпосереднього виїзду на
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магістраль. Для обслуговування автомобілів, що в’їжджають у місто,
доцільно розміщувати станції біля в’їзної магістралі міста. Станції з
обслуговування вантажних автомобілів слід розміщувати в
промислових районах міста. Площа ділянок коливається від 0,29 га для
малої до 0,60 га для великої станції.
АЗС, крім тих, що суміщені зі станціями обслуговування,
розподіляються по місту рівномірно з розміщенням їх на магістральних
вулицях поза проїзною частиною. Основним засобом розміщення АЗС є
розташування їх в «кишенях» або на кутових ділянках, причому
доцільно відокремлювати заправні станції від проїзної частини
зеленими насадженнями, а також поширювати проїзну частину вулиці
спереду і позаду заправної станції, щоб не допустити затримок руху на
магістралі. Площа ділянки АЗС – 0,10 – 0,23 га (залежно від кількості
заправок і типа станції – лінійного чи кутового типу).
Згідно з ДБН 360 –92*, станції технічного обслуговування і
заправні станції (АЗС) для обслуговування заміського автотранспорту
треба розміщувати біля автомобільних доріг (АЗС, як правило, з двох
боків) при в’їздах у населені міста або при виїздах із них, суміщаючи з
готелями, ресторанами та іншими будинками дорожньо-транспортної
служби. Розмір ділянки станцій технічного обслуговування і
автозаправних станцій повинен прийматися залежно від класу в межах
0,3 – 0,5 га. Біля в‘їздів у найзначніші, значні і великі міста треба
передбачати мийні пункти.
Можливими місцями розташування мотелів і кемпінгів на
підходах до міст є ділянки на автодорогах І і ІІ технічних категорій,
поблизу місць масового відпочинку трудящих, у мальовничих та
історичних місцях. Площа території мотелів і кемпінгів визначається,
виходячи з норм 75 – 100 і 135 – 150м2 на одне місце.
В умовах приватної власності визначення кількості, місткості й
розташування споруд регулюється економічними важелями, але при
цьому не мають бути порушені основні технічні, санітарно-гігієнічні та
протипожежні вимоги, які містяться у відповідних документах та
інструкціях.
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Лекції 9 – 10
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ І МІСЬКІ ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ

Автомобільні дороги загальної мережі країни з’єднують між
собою міста і населені пункти та служать шляхами для руху
міжміського й приміського автомобільного транспорту.
Відповідно до класифікації, що встановлена будівельними
нормами / /, залежно від призначення й інтенсивності руху транспорту
автомобільні дороги поділяються на 5 категорій. Розрахункова
інтенсивність приймається сумарною в обох напрямках. На дорогах Іа і
Іб категорій (це – магістральні автомобільні дороги загальнодержавного
та міжнародного значення) інтенсивність руху в фізичних одиницях –
понад 7000 авт/добу; на дорогах ІІ категорії (це – автомобільні дороги
загальнодержавного,
республіканського,
обласного,
крайового
значення) – від 3000 до 7000 авт/добу, на дорогах ІІІ і ІV категорій ( це –
автомобільні
дороги
загальнодержавного,
республіканського,
обласного, крайового та місцевого значення) – відповідно 1000 – 3000
та 100 – 1000 авт/добу; на дорогах V категорії (це – автомобільні дороги
місцевого значення) – до 100 авт/добу.
Відповідно до цих категорій встановлюються основні параметри
поздовжнього профілю та плану доріг: розрахункові швидкості (по
категоріях: Іа – 150; Іб, ІІ – 120; ІІІ – 100; ІV –80; V– 60 км/год),
найбільші поздовжні уклони – від 3% на а/д Іа категорії до 7% на а/д V
категорії), найменші радіуси
горизонтальних кривих у плані та
вертикальних кривих у поздовжньому профілі.
Поперечний профіль автомобільних доріг складається з проїзної
частини та узбіччя.
Автомобільні дороги ІІ – V категорій, як правило, проектуються з
двома смугами руху (по одній смузі руху в кожному напрямку). Число
смуг і їхня ширина теж встановлюється залежно від категорії: число
смуг від 8 на а/д Іа категорії до 2; ширина смуги – від 3,75м на дорогах І
і ІІ категорій до 2,25м на а/д V категорії. Розділювальна смуга будується
лише на а/д Іа категорії – 6м; Іб – 5м. Загальна ширина земляного
полотна – від 43,5м на а/д Іа категорії до 8м на а/д V категорії.
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Забудову вздовж а/д І – ІІІ категорій дозволяється розміщувати не
ближче 200м від краю проїзної частини.
Для нормального функціонування вулично-дорожньої мережі
міста необхідний її взаємозв’язок з системою зовнішніх автомобільних
доріг, що підходять до міста. Автомобільні дороги повинні утворювати
єдину вулично-дорожню мережу з системою міських вулиць і доріг.
Система «міська вулиця – зовнішня автомобільна дорога» призначена
для пропуску вантажних автомобілів, що доставляють в місто сировину
для промисловості, сільськогосподарську продукцію та вивозять з міста
готову продукцію, а також для пропуску особистих легкових
автомобілів жителів, що виїжджають за межі міста на відпочинок, і
жителів передмістя та інших міст, що приїжджають до міста з
культурно-побутовими та іншими цілями. Для цього необхідно, щоб
міські вулиці і зовнішні автодороги, що стикуються між собою, мали
близькі технічні характеристики (щоб вулиці виходили на автомобільні
дороги відповідної категорії, й у них були близькі технічні параметри).
Необхідно також забезпечити відповідні категоріям типи
пересікань: для Іа категорії пересікання з усіма залізничними шляхами
повинні бути тільки в різних рівнях, для доріг Іб і ІІ категорії
пересікання з а/д ІІ і ІІІ категорії й будь-якими залізничними коліями – в
різних рівнях; а/д ІІІ категорії між собою при сумарній інтенсивності
руху понад 8 тис. од/добу й будь-якими залізничними коліями – в різних
рівнях; для а/д ІV і V категорій –пересікання з залізничними
магістралями 1 категорії з 3-ма і більше головними залізничними
коліями – в різних рівнях, решта – в одному рівні.
В даний час досить часто через міські території проходять
транзитні зовнішні автомобільні потоки, які негативно впливають на
життєдіяльність міста, на умови руху міського транспорту і пішоходів, а
також на умови руху самого транзитного потоку. Так, система вулиць і
доріг малого і середнього міста не може забезпечити нормальний
пропуск транспортних потоків з доріг І і ІІ категорій. Такий же стан
складається у великих містах при підході до нього а/д 1 категорії. Щоб
цьому запобігти, треба створити обходи зовнішніми автомобільними
дорогами міської території (рис. 21).
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Траса зовнішньої автомобільної
дороги в обхід міської території

Рис. 21. Схеми обходів міської території зовнішніми
автомобільними дорогами
Обходи зовнішніх автомобільних доріг доцільно влаштовувати
для будь-якого населеного пункту незалежно від ступеня розвиненості
його вулично-дорожньої мережі. Обов’язково обходи повинні
влаштовуватися при підході до малого і середнього міста зовнішньої
автодороги І і ІІ технічної категорії й при підході до великого міста
зовнішньої автомобільної дороги 1 технічної категорії. У виняткових
випадках, коли обхід неможливо влаштувати, треба для автомобільної
дороги передбачити спеціальну трасу, відокремлену від забудови.
Міські шляхи сполучення утворюють 2 групи:
• позавуличні шляхи, до яких належать траси міських залізниць,
метрополітену,
швидкісного
трамваю,
монорейкового
транспорту, кабінних видів транспорту, підвісних канатних
доріг, фунікулерів та ін., а також водних видів транспорту;
• вулична мережа, що враховує шляхи руху пішоходів,
автомобільного і наземного пасажирського транспорту.
Позавуличні шляхи сполучення за своїм типом поділяються на
наземні, підземні, надземні та водні.
Наземні позавуличні шляхи сполучення прокладаються по
поверхні землі на спеціально відведених для цієї мети територіях. Це
можуть бути лінії міських залізниць, відкриті лінії метрополітену і
швидкісного трамваю, фунікулери. Наземні позавуличні шляхи
сполучення порушують єдність міської території, створюючи штучні
бар’єри між районами забудови.
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Підземні шляхи сполучення прокладаються в тунелях різної
конструкції і служать для пропуску ліній міських залізниць,
метрополітену, швидкісного трамваю, кабінних видів транспорту,
тротуарів, що рухаються (траволаторів). В умовах міста це –
найзручніші і найефективніші шляхи сполучення, які не порушують
міське середовище, дозволяють зручно обслуговувати будь-які райони
міста і зберігати історичну забудову.
До надземних шляхів належать позавуличні шляхи сполучення,
що споруджуються на естакадах: лінії міських залізниць, метрополітену,
кабінних видів транспорту, монорейкові і підвісні канатні дороги.
Надземні шляхи дешевші в порівнянні з підземними, дозволяють
зберегти єдність міської території, але в більшості випадків порушують
архітектурний обрис міста.
До водних шляхів належать судноплавні річки, озера, канали, а
також прибережні морські води.
Вулично-дорожня мережа – найбільш розвинена система шляхів
сполучення населених пунктів, по ній здійснюється рух міського
транспорту.
Основна умова функціонування міського транспорту полягає
в тому, що рух транспорту і пішоходів повинен здійснюватися
безперервно, швидко й доволі безпечно. Вимоги міського транспорту і
міського руху до планування міста такі:
- всі вулиці повинні мати певне призначення, в місті не повинно бути
невизначених вулиць. При розробці генерального плану міста
повинна бути розроблена класифікація вулиць з урахуванням
особливостей міста, що проектується;
- траси магістральних вулиць повинні бути прокладені по напрямках
основних пасажиропотоків, з’єднуючи місця масового відвідування
населенням;
- лінійна щільність мережі магістральних вулиць повинна бути
достатньою для руху транспортних засобів усіх видів;
- пропускна здатність як всієї системи магістральних вулиць, так і
окремих магістралей повинна забезпечувати безперервне і безпечне
пропущення міського руху і мати достатні резерви для
маневрування при розподілі руху;
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- пасажирський і вантажний рух, по можливості, повинні бути
відокремлені з виділенням вантажного руху на спеціальні
магістралі;
- пішохідний рух необхідно ізолювати від транспортних потоків;
- мережа магістральних вулиць і розміщення місць масового
відвідування повинні бути взаємно пов’язані (необхідні зручні
під’їзди, які не розміщують в транспортних вузлах);
- місця масового відвідування слід проектувати комплексно з
розробкою інженерного рішення їх транспортного обслуговування,
розміщення автостоянок і зупинок громадського пасажирського
транспорту;
- розміщення в місті трамвайних парків, автобусних і автомобільних
гаражів не повинно утруднювати рух основних транспортних
потоків мережею магістральних вулиць.
Основні функції вулично-дорожньої мережі:
1. Транспортний і пішохідний зв’язок між основними пунктами
тяжіння населення міста.
2. Місце прокладання основних інженерних комунікацій міста.
3. Збір і відведення поверхневих вод.
4. Формування обрису міста (репрезентативна функція), осі
формування забудови.
5. Коридори для провітрювання забудованої території – обмін
повітрям між повітряними басейнами міста і приміської зони.
6. Джерело екологічного дискомфорту (шум, загазованість,
запиленість та ін.).
Вулично-дорожня мережа міста є основою його планувальної
структури.
Відомі такі основні системи планування вулично-дорожньої мережі
міст: радіальна; радіально-кільцева; прямокутна; прямокутно-діагональна;
трикутна; комбінована; довільна (рис. 22.).
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Рис.

22.
Системи
планування
міських
вуличних
мереж
а – радіальна; б – радіально-кільцева; в – прямокутна (шахова);
г – трикутна; д – прямокутно-діагональна; е – комбінована;
ж – довільна

Радіальна схема характерна для старих міст, що розвивалися
навкруги вузла шосейних доріг. Вона забезпечує зручний зв’язок між
периферійними районами і центром міста, проте не має найкоротших
комунікацій між пунктами тяжіння, що розміщені на периферії міста.
Недоліком є перевантаження центру. Зустрічається в малих містах.
Радіально-кільцева схема характерна для великих старих міст.
Радіальні магістралі були прокладені по трасах позаміських трактів, а
кільцеві – по трасах мурів і валів, що розбиралися. Перевагою є
однаково зручні як зв’язки між периферійними районами і центром, так
і сполучення окраїнних пунктів міста між собою (наприклад, Москва та
правобережна частина Києва), (рис. 23).
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Рис. 23. Картограма пасажиропотоків громадського транспорту
в крупному місті з радіально-кільцевою системою магістралей

Прямокутна схема характерна для молодих нових міст, що
розвивалися за наперед складеними планами. Перевагами є відсутність
єдиного центрального транспортного вузла, порівняно рівномірне
транспортне навантаження магістралей і висока пропускна здатність
усієї системи в цілому завдяки наявності дублюючих зв’язків. Недолік –
відсутність найкоротших прямолінійних зв’язків у діагональних
напрямках, центр міста планувально не виділений (наприклад, НьюЙорк).
Прямокутно-діагональна схема – є розвитком прямокутної.
Зберігаючи всі переваги прямокутної схеми, вона вільна від її недоліків
(наприклад, Детройт, Вашингтон).
Трикутна схема не одержала значного розповсюдження, оскільки
в пунктах пересічень магістралей утворюються гострі кути, незручні
для забудови, і складні за конфігурацією вузли (зустрічається в окремих
районах Лондона і Парижа).
Довільна схема характерна для східних і середньовічних
європейських міст, що розвивалися стихійно. Вузькі, зігнуті в плані
101

вулиці з частими перехрестями ні якою мірою не відповідають
сучасним вимогам. Ця схема доцільна для міст і населених пунктів
курортного типу, де завдяки довільному плануванню досягається
мальовничість, хороші зв’язки з рельєфом і економічність будівництва
вуличної мережі.
Основними показниками вулично-дорожньої мережі міста є:
щільність, коефіцієнт непрямолінійності, конфігурація вузлів, рівень
завантаження центрального вузла, пропускна здатність мережі в цілому.
Класифікація міських вулиць і доріг
Вулиці і дороги поділяються на групи за функціональним
призначенням (табл. 3.). Це визначає розрахункові швидкості, за якими,
в свою чергу, визначаються всі основні параметри магістралей: ширина
проїзної частини, радіуси кривих у плані й поздовжньому профілі
(тобто горизонтальних і вертикальних) та ін. (табл. 4).
Таблиця 3.
Класифікація міських вулиць і доріг
Категорія доріг і
вулиць
Безперервного
руху

Основне призначення доріг і вулиць
Магістральні дороги
Швидкісний транспортний зв’язок поза житловою
забудовою між віддаленними промисловими і
сельбищними районами в найзначніших і значних
містах; виходи на зовнішні автомобільні дороги, до
аеропортів, великих зон масового відпочинку і
поселенням у системі розселення. Пересікання з
магістральними вулицями і дорогами в різних рівнях

Продовження табл. 3.
Категорія доріг
і вулиць
Регульованого
руху

Основне призначення доріг і вулиць
Транспортний зв’язок між районами на окремих
напрямах і ділянках переважно вантажного руху, що
здійснюється поза житловою забудовою, виходи на
зовнішні автомобільні дороги. Пересікання з
вулицями і дорогами, як правило, в одному рівні

Магістральні вулиці загальноміського значення
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Безперервного
руху

Транспортний
зв’язок
між
житловими,
промисловими районами і громадськими центрами
в найзначніших, значних і великих містах, а також
з іншими магістральними вулицями, міськими і
зовнішніми
автомобільними
дорогами.
Забезпечення руху транспорту по основних
напрямках у різних рівнях

Регульованого
руху

Транспортний зв’язок між житловими, промисловими
районами і центром міста, центрами планувальних
районів; виходи на магістральні вулиці та дороги і
зовнішні автомобільні дороги. Пересікання з
магістральними вулицями і дорогами, як правило, в
одному рівні

Транспортнопішохідні

Житлові

Магістральні вулиці районного значення
Транспортний зв’язок між житловими районами, а
також житловими і промисловими районами,
громадськими центрами, виходи на інші
магістральні вулиці
Вулиці та дороги місцевого значення
Транспортний (без пропуску вантажного і
громадського транспорту) і пішохідний зв’язок на
території житлових районів (мікрорайонів),
виходи на магістральні вулиці й дороги
регульованого руху

Закінчення табл. 3.
Категорія доріг
Основне призначення доріг і вулиць
і вулиць
ПромисловоТранспортний зв’язок переважно легкового й
складські
вантажного транспорту в межах зон (районів),
виходи на магістральні міські дороги. Пересікання
з вулицями й дорогами влаштовуються в одному
рівні
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Пішохідні
вулиці й
дороги
Проїзди

Велосипедні
доріжки

Пішохідний зв’язок з місцями прикладання праці,
закладами і підприємствами обслуговування, в
тому числі в межах громадських центрів, місцями
відпочинку і зупинками громадського транспорту
Під’їзд транспортних засобів до житлових і
громадських будівель, закладів, підприємств та
інших об’єктів міської забудови у межах районів,
житлових кварталів
Проїзд на велосипедах по вільних від інших видів
транспортного руху трасах до місць відпочинку,
громадських центрів, а в найзначніших і значних
містах зв’язок у межах планувальних районів

Загальна ширина вулиці визначається такими основними
факторами.
1. Призначенням вулиці, характером і розмірами розрахункового
руху. Цей чинник безпосередньо впливає на ширину проїзних частин і
тротуарів, а також загальне рішення вулиці; при цьому повинна
забезпечуватися можливість створення транспортних розв’язок у різних
рівнях на пересіченнях вулиці, що проектується, з іншими вулицями і
дорогами, якщо такі перетини передбачаються генеральним планом
міста.
2. Висотою забудови: співвідношення висоти забудови і загальної
ширини вулиці повинно забезпечувати нормальну інсоляцію житлових
будинків. За діючими нормативами відстань між вуличними фасадами
житлових будинків повинна бути не менша 1,5 висоти найвищого
будинку. Ця вимога може бути виконана не тільки прийняттям
відповідної ширини вулиці, але й шляхом віддалення лінії забудови від
червоних ліній в глибину мікрорайону. Прийом довільної забудови
значно полегшує вирішення цього питання.
3. Кліматичними умовами: в південних містах, де вуличне життя
значно інтенсивніше, ніж у містах із помірним і холодним кліматом,
тротуари повинні бути ширші, а ступінь озеленення вулиць в містах із
жарким кліматом повинний бути вищим ніж в містах з помірним і
холодним кліматом. У північних районах з частими снігопадами і
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заметілями необхідно поширювати вулиці з виділенням спеціальних
смуг для розміщення снігу.
4. Природними умовами росту зелених насаджень, що
обумовлюють реальні можливості озеленення вулиці.
Важливим для правильного проектування міста є питання
трасування вулиць і доріг. Так, магістралі для вантажного
автомобільного руху в місті доцільно трасувати вздовж залізничних
ліній, по озеленених територіях меліоративного значення, по санітарнозахисних зонах з як найменшою кількістю пересічень з магістральними
вулицями загальноміського значення. Це дасть можливість легше
вберегти жителів від шуму, що створюється вантажними автомобілями.
У великих і значних містах із декількома дуже розвиненими
промисловими і складськими районами слід прагнути створити систему
вантажних магістралей, що об’єднують промислові й складські райони з
вантажними залізничними станціями і водними причалами.
Міські швидкісні автомобільні дороги призначені передусім для
внутрішньоміського транзитного легкового руху з розвантаженням при
цьому мережі звичайних магістральних вулиць. По них також може
пропускатися міжміський транзитний рух. Вантажний автомобільний
рух, як правило, по швидкісних дорогах пропускати не слід, щоб
уникнути порушення однорідності транспортного потоку.
Мережа міських швидкісних доріг повинна бути такою системою
автодоріг, які ізольовані від прилеглих територій, але мають добрі
зв’язки з системою звичайних магістральних вулиць та з міжміськими
автомагістралями і автодорогами приміської зони. Важливо, щоб
швидкісні дороги проходили в обхід центральних районів міста, але всетаки достатньо близько від зовнішніх меж, маючи вузли-контакти з
мережею звичайних магістральних вулиць.
За характером взаємного контакту транспортних і пішохідних
потоків вузли (перетини) міських шляхів сполучення можуть бути
розділені на три основних типи: пересічення, примикання,
відгалуження.
Залежно від способу організації руху вузли міських шляхів
сполучення поділяються на:
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− вузли з організацією руху в одному рівні (нерегульовані,
саморегульовані, з примусовим регулюванням руху);
− вузли з організацією руху в різних рівнях (транспортні розв’язки).
Залежно від призначення та категорії міських шляхів сполучення,
що пересікаються, і характеру потоків руху (планувально-містобудівні
ознаки) вузли можна поділити на:
− Пересічення магістральних вулиць та доріг з рейковими шляхами
сполучення (лініями трамваю, залізничними шляхами, наземними
лініями метро). На таких перетинах перевага завжди надається
рейковому транспорту. Економічні витрати при рішенні таких
вузлів в одному рівні слід віднести на частку автомобільного
транспорту. Перехрещення в різних рівнях в цих випадках
відрізняються більшою простотою, ніж перехрещення в різних
рівнях автомобільних потоків.
− Пересічення магістральних вулиць та доріг з водними шляхами.
Пересічення потоків автомобільного та водного транспорту в
одному рівні припускається тільки у виключних випадках, як
тимчасовий засіб. Для таких перетинів характерними є деякі
особливості в організації руху транспорту й пішоходів на
підходах до мостів.
− Площі займають особливе місце у вузлах міських шляхів
сполучення. Організація руху на площах ускладнюється часто
великою кількістю вулиць, а також більш складними маршрутами
пішохідного руху.
− Пересічення транспортних та пішохідних потоків. На
перехрестях пересічення транспортних і пішохідних потоків
зазвичай супроводжує взаємне пересічення транспортних
потоків. У ряді випадків пересічення транспортних та пішохідних
потоків може мати місце без взаємного пересічення транспортних
потоків (виходи на перегонах між перехрестями).
− Складні вузли міських шляхів сполучення. До цієї категорії
належать вузли, на яких відбувається пересічення різнойменних
транспортних потоків, а також складні конфігурації різних
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потоків руху. В цих випадках, як правило, необхідне
влаштування складної системи дорожньо-транспортних споруд.
Залежно від категорій вулиць та доріг, що пересікаються,
транспортні вузли можна поділити на шість класів.
До дорожньо-транспортних вузлів вищого класу належать вузли, в
яких пересікаються (примикають) швидкісні дороги між собою і з
магістральними
вулицями
безперервного
руху.
Пропуск
автотранспортних потоків у таких вузлах в усіх напрямах здійснюється
у вигляді безперервного руху без ділянок переплетення чи регулювання
в межах вузла.
Вузли 1 класу передбачають пересічення двох швидкісних міських
доріг між собою чи з магістральною вулицею безперервного руху, а
також взаємне пересічення останніх між собою, вузли-примикання, в
яких до швидкісної міської дороги підходить магістральна вулиця
безперервного руху або всі магістралі є магістральними вулицями
безперервного руху. Особливістю таких вузлів є наявність ділянок злиття,
сплетення і розгалуження транспортних потоків, які прямують на
поворотах кільцевими, петлевими, ромбовидними клевероподібними
проїздами.
Вузли 2 і 3 класів – це вузли, в яких головною є магістральна
вулиця безперервного руху, а її пересікають чи до неї примикають
магістральні вулиці міського або районного значення з регульованим (2
кл.) чи саморегульованим (3 кл.) рухом.
Перетини в одному рівні також можна поділити на три класи.
Вузли 4 класу передбачають пересічення магістральних вулиць з
регулюванням руху транспорту між собою та з магістральними
вулицями районного значення.
До 5 класу належать пересічення магістральних вулиць районного
значення між собою та з житловими вулицями. В середніх та малих
містах можливе використання вузлів 5 класу і на магістральних вулицях
загальноміського значення з невисокою інтенсивністю руху транспорту.
І, нарешті, до 6 класу належать прості перехрестя, що
застосовуються на пересіченні житлових вулиць, доріг у промислових
та комунально-складських зонах між собою, а також із
внутрішньомікрорайонними проїздами. Пересічення з швидкісними
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дорогами та безпосереднє примикання до них вулиць і доріг місцевого
значення не допускається. Примикання до магістралей безперервного
руху житлових вулиць допускається через місцеві проїзди або правим
поворотом на ближчі до тротуару смуги руху із зниженими
швидкостями.
Тип вузла обирається залежно від його функціональної
особливості, характеристики шляхів сполучення у вузлі, наявності
вільної території для будівництва перетину, величини та складу
транспортних потоків за напрямами руху, наявності пішоходів [26].
Перетини міських вулиць в одному рівні
Перетини в одному рівні – найбільш поширений тип вузла на ВДМ
міста.
Перехрестя – це геометричний простір, що визначає розміри
самого перетину та відгалужень вулиць, які примикають до нього, в
межах якого здійснюється пропуск потоків транспорту та пішоходів, що
взаємно пересікаються.
Пропускна здатність міських вулиць залежить від кількості та
типу перехресть, способів організації руху на них. Враховуючи
різноманітність факторів, що впливають на вибір планувального
рішення перехресть на ВДМ міста, слід розрізняти такі типи.
За категоріями вулиць і доріг, що пересікаються:
- перетин магістралей між собою;
- перетин магістралей з вулицями та дорогами місцевого
значення;
- перетин вулиць і доріг місцевого значення.
За конфігурацією пересічення може бути:
- пряме (а);
- Y –подібне (б);
- Т-подібне (в);
- Х-подібне (г);
- змішане (д);
- у вигляді тризуба (е);
- складне (ж) (рис. 24).
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Рис. 24. Типи пересічень за конфігурацією:
а – пряме; б – Y-подібне; в – Т-подібне; г – Х-подібне;
д – змішане; е – у вигляді тризуба; ж – складне

За планувальною схемою перетини в одному рівні поділяються на
перехрещення, примикання та розгалуження.
Розрізняють перехрестя таких типів: пряме, V-подібне, у вигляді
тризуба та складне. Примикання може бути Т-подібне та змішане, а
розгалуження – Y-подібне.
Планувальні схеми перехресть поділяються також на прості, які
не мають напрямних споруд, та організуючих рух планувальних
елементів, і каналізовані, в плануванні яких присутні спеціальні
острівці, що виділяють спеціальні смуги на проїзній частині для
організації зворотного основного руху. Такі смуги, якщо вони повністю
ізольовані від основного руху, за аналогією з транспортними
розв’язками, називають з’їздами.
Найбільш зручними для руху є пересічення вулиць під кутом, що
близький до прямого. В цьому випадку лівоповоротний рух
здійснюється за оптимальною траєкторією, пішохідний рух можна
реалізувати у найкоротшому напрямі.
Пересічення під кутом, меншим за 60 градусів, ускладнює рух
зворотних потоків, особливо навколо гострокутних кварталів.
Виникають складнощі й з організацією пішохідного руху. При
розташуванні пішохідних переходів на продовженні тротуарів довжина
їх збільшується, а при розташуванні їх у найкоротшому напрямі
доводиться відносити переходи від перехрестя вглиб вулиці, що
викликає незручності для пішоходів.
За інтенсивністю та організацією руху транспорту й пішоходів
розрізняють такі перетини:
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-

з нерегульованим рухом (звичайні);
з кільцевим рухом (саморегульовані);
з примусовим регулюванням руху;
складні (поєднують на окремих елементах перехрестя різні
схеми організації руху).
Звичайні перехрестя – це перетин з малою інтенсивністю руху (як
правило, вона не перевищує 1000 авт./год і величина пішохідного
потоку також невелика - до 600 піш./год). Великі інтервали між
автомобілями, що рухаються однією вулицею, дають можливість
безпечно пересікати цей напрям транспорту та пішоходам. Такі
перехрестя влаштовують на вулицях місцевого значення.
Рух на них не регулюється і підкоряється лише загальним правилам дорожнього руху в містах та населених пунктах.
Саморегульовані перетини з інтенсивністю руху 4...5 тис. авт./год
дозволяють замінити пересікання транспортних потоків на їх
переплетіння з організацією саморегульованого (безперервного) руху
транспорту. Ці перетини можуть влаштовуватися на пересіченнях
магістралей районного значення, а в малих та середніх містах – і
загальноміського значення.
На перетинах, де інтенсивність руху транспорту перевищує 1000
авт./год або пішохідний потік перевищує 600 піш./год є потреба
переходу до примусового регулювання.
Регульовані перехрестя – це пересікання транспортних та
пішохідних потоків із значною інтенсивністю, для безпечного пропуску
яких використовується регулювання руху.
За характером організації руху на вулицях, що пересікаються,
перехрестя бувають:
- з двостороннім рухом;
- з одностороннім рухом.
У міських умовах часто виникає потреба вирішувати складні
перетини в одному рівні (наприклад, міські транспортні площі, на які
виходить п’ять та більше вулиць, або складні за конфігурацією). В цих
випадках застосовують комбіновані схеми організації руху.
Коли розміри інтенсивності руху транспорту перевищують
пропускну здатність перехрестя з організацією руху в одному рівні або
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воно викликає складність з точки зору безпеки руху та впливу на
оточуюче середовище, вирішується питання про будівництво в цьому
вузлі розв’язки в різних рівнях.
Перетини міських вулиць і доріг в різних рівнях
Найефективнішим способом підвищення пропускної здатності
вулиць міста, покращення умов безпеки руху транспорту та пішоходів,
зниження шуму та загазованості є влаштування перетинів міських
шляхів сполучення з організацією руху на них у різних рівнях.
Будівництво міських дорожньо-транспортних перетинів у різних рівнях
слід реалізувати тоді, коли всі інші способи підвищення пропускної
здатності пересічень вичерпані. При цьому слід враховувати ту
обставину, що організація руху транспорту в різних рівнях на одному
перетині міських вулиць (доріг) розв’язує тільки локальну задачу, що
стосується конкретного вузла, а не всієї магістралі в цілому.
Підвищення пропускної здатності та безпеки руху на перетині у різних
рівнях, в основному, пояснюється розподілом прямих потоків по
вертикалі (зняття найбільш небезпечних конфліктних точок) й
будівництвом спеціальних з’їздів для потоків, що повертають.
Будівництво дорожньо-транспортного перетину в різних рівнях
передбачає великі капіталовкладення. Разом із тим його економічна
доцільність виправдовується економією за рахунок скорочення
транспортних витрат та кількості ДТП на вузлі. Світова та вітчизняна
практика накопичила великий досвід будівництва дорожньотранспортних перетинів у різних рівнях, що дає можливість оцінити
всю різноманітність цих споруд у містах з метою подальшого
удосконалення їх проектування, будівництва та експлуатації.
Історія будівництва дорожньо-транспортних перетинів у різних
рівнях почалася на позаміських автомобільних дорогах. Перша
розв’язка у різних рівнях була побудована в 1928 р. у штаті Нью-Джерсі
(США). Вперше в місті такий перетин був збудований в 1934 р. у
Стокгольмі. Після другої світової війни будівництво розв’язок в різних
рівнях стає більш інтенсивним. У Західній Європі на магістралі Гамбург
– Франкфурт-на-Майні – Базель завдовжки 820км функціонують більш
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ніж
500
таких
перетинів
В Україні перша розв’язка в різних рівнях була збудована у 1947 р. на
перетині Набережного шосе та бульвару Дружби народів біля мосту ім.
Є.О. Патона.
Типи та різновиди дорожньо-транспортних перехрещень в різних
рівнях, які використовуються в будівельній практиці різноманітні.
За планувально-містобудівною ознакою дорожньо-транспорт-ні
перетини можна поділити на п’ять класів.
Визначення класу перетину відбувається за такими ознаками:
- планувальною, яка пов’язана з оцінкою категорій вулиць та
доріг; що пересікаються, визначеною при розробці технікоекономічного обґрунтування генплану перетину та генерального
плану міста;
- технічною, яка обумовлює необхідність формування певного
режиму руху за напрямками і пов’язана з вибором принципу
організації руху на перетині у різних рівнях;
- транспортно-експлуатаційною,
яка
характеризується
інтенсивністю та розподілом транспортних потоків.
Всі перетини міських вулиць та доріг з організацією руху в різних
рівнях поділяються на три групи:
- пересічення,
- примикання,
- розгалуження.
За цільовим призначенням перетини в різних рівнях можна
поділити залежно від потоків руху, що потребують розв’язки:
- автомобільний рух;
- рух автомобільного та рейкового транспорту;
- автомобільний та пішохідний рух;
- рух рейкового транспорту та пішоходів;
- рух міського транспорту і пішоходів через різні природні
перешкоди (річки, підвищення, яри і т.п.).
За конструкцією основних штучних споруд перетини в різних
рівнях розрізняють:
- з улаштуванням тунелю;
- з улаштуванням естакади;
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- з улаштуванням мосту;
- з улаштуванням кількох типів штучних споруд.
За ознакою висотного рішення пересічення в різних рівнях
бувають у:
- двох рівнях;
- трьох рівнях;
- чотирьох та більше рівнях.
За ознакою організації лівоповоротного руху (планувальне
рішення) розв’язки поділяються на перетини, в основі яких лежать:
- «клеверний лист»;
- «розподільне кільце»;
- «петля»;
- «ромб» (лінійні перетини з паралельним розташуванням
правоповоротних та лівоповоротних з’їздів);
- складні перетини з відособленими лівоповоротними з’їздами;
комбіновані типи перетинів з поєднанням елементів простих
перехрещень (рис. 25).
За повнотою розв’язки потоків, що повертаються, перетини
бувають:
- повні;
- неповні.
У світовій та вітчизняній практиці містобудування знаходять
широке використання всі типи перетинів у різних рівнях, за винятком
складного, ромбоподібного та лінійного типів.
Різні типи перетинів мають велику кількість видів та підвидів.
Кожний з них має свої переваги та недоліки. На вибір того чи іншого
типу перетину впливає багато різних факторів. У різних конкретних
умовах один і той самий тип розв’язки у різних рівнях може бути
прийнятним або зовсім непридатним.
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А

Рис. 25. Схеми розв’язок у різних рівнях:
А – перетин І класу; Б – перетин ІІ класу; В – перетин ІІІ класу;
Г – перетини IV і V класів

Міські площі
Для будь-якого населеного пункту обов’язковим елементом
вулично-дорожньої мережі є площа. Починаючи з давніх міст, площі
розглядаються як простір, необхідний для пропускання пішоходів та
транспорту поблизу будівель і споруд масового відвідування, для
інформації населення та обміну думками, організації народних свят,
гулянь і торгівлі, огляду будівель і споруд, що мають архітектурнохудожню цінність.
Міські площі насамперед характеризуються значними потоками
пішоходів.
Міські площі за своїм функціональним призначенням поділяються
на такі категорії:
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1) громадсько-адміністративні площі:
- центральні – для загальноміських демонстрацій, парадів і
широких громадських зборів, розміщення адміністративногромадських будівель загальноміського значення, а в
столичних містах і державного значення;
- районні – розміщення адміністративно-громадських будівель
районного значення;
- меморіальні – перед історичними будівлями і монументами;
2) площі перед значними громадськими будівлями і спорудами
масового відвідування: театрами, музеями, стадіонами, парками
культури та відпочинку, промисловими підприємствами;
3) площі житлових районів зі скверами для короткотермінового
відпочинку і перебування дітей. Такі площі особливо доцільно
влаштовувати в старих містах при їхній реконструкції з
розущільненням житлової забудови шляхом знесення
зношеного малоцінного житлового фонду;
4) транспортні площі:
- розподільчі – для розподілу транспортних потоків у місцях
пересічення магістральних вулиць і доріг з великою
інтенсивністю руху;
- передмостові – перед значними мостами;
5) вокзальні площі – перед вокзалами залізничного, водного і
автомобільного транспорту;
6) площі торговельних центрів і ринків;
7) площі в промислових районах із розміщенням на них
громадських і культурно-побутових будівель (клубів,
кінотеатрів, універмагів, ресторанів, кафе та ін.);
8) площі-автостоянки .
Площі в містах (населених пунктах) можна класифікувати за їхнім
призначенням
та
можливою
схемою
організації
руху
(рис. 26).
Розміри площі та система організації руху на ній встановлюється
відповідно до її призначення, положення в плані міста, розміщення
відносно магістральних вулиць і загальної архітектурно-планувальної
композиції. Площі всіх видів повинні мати благоустрій, що відповідає
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благоустрою вулиць, які вливаються в площу. В тих випадках, коли до
площі примикають вулиці різних категорій, благоустрій площі за своїм
рівнем має відповідати вулиці вищого класу.
Кільцевий
саморегульовани
й рух в одному
рівні
(ПЗ – до 2200
авт./год)

Транспортні та
передмостові

Вокзальні

Передзаводські
Ринкові
Багатофункціональні

Схема організації руху

Перед
громадськими
будинками,
театрами,
стадіонами та
іншими місцями
масового
відвідування

Призначення площі

Головна площа

Кільцевий
регульований рух
в одному рівні
(ПЗ – до 3500
авт./год)
Регулювання на
перетині в
одному рівні при
розвиненому
регулюванні
світлофором
лівих поворотів
(ПЗ – до 6000
авт./год)
Безперервний рух
на перетині у
двох рівнях при
обмеженому чи
віднесеному
лівоповоротному
русі (ПЗ – до
8000 авт./год)

Рис. 26. Класифікація міських площ

Місцеположення центральних, а також районних громадськоадміністративних площ у системі магістральних вулиць має бути поза
транспортними вузлами, щоб уникнути проходження через площу
значних транспортних потоків, які не пов’язані з діяльністю на ній
установ. Меморіальні площі доцільно розміщувати в комплексах
загальноміських або районних центрів, а також в місцях, що пов’язані з
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історичними подіями, яким присвячені меморіали. Ці площі мають бути
добре озеленені та ізольовані від руху міського транспорту.
Площі перед значними громадськими будівлями масового
відвідування
(театрами,
стадіонами,
парками,
промисловими
підприємствами) слід розміщувати «в кишені» відносно магістральних
вулиць. Вони повинні мати відповідні розміри і мають бути озеленені.
Транспортні площі – розподільчі й передмостові –
характеризуються тим, що на них переважає транспортний рух.
Пропущення великих пішохідних потоків небажане.
Розподільчі площі створюються на перетинах важливіших
магістральних вулиць. Найкращою в транспортному відношенні
формою розподільної площі є кільцева з нерегульованим рухом.
Передмостові площі влаштовуються з організацією руху в одному
рівні або в різних рівнях із магістральними вулицями, що проходять
уздовж водоймища.
Вокзальні площі є місцем стикування між зовнішнім і внутрішнім
міським транспортом.
Основні вимоги до вокзальних площ такі:
− легке орієнтування пасажира при під’їзді і підході до вокзалу або
при виході з нього;
− найкоротший підхід від виходів із вокзалу до зупинок міського
громадського транспорту, до стоянок і назад;
− мінімальна витрата пасажиром часу на вокзальній площі.
Площі торговельних центрів і ринків розміщуються в житлових
районах поблизу від магістральної вулиці, але не безпосередньо на них.
Пропущення наскрізь через торговельні центри магістралей з великим
рухом вкрай утруднює транспортну роботу магістралей через місцеві
транспортні та пішохідні потоки, що пов’язані з торговельним центром.
Площі в промислових районах мають характер площ районного
значення, і їх слід розміщувати поза транспортними вузлами, щоб
запобігти проходженню через площу великих транспортних потоків, що
не пов’язані з діяльністю розміщених на площі установ і обслуговуючих
підприємств.
Площі-автостоянки із збільшенням кількості автомобілів
набувають суттєвого значення. В старих, історично сформованих містах
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із щільною капітальною забудовою через відсутність вільних територій
доводиться йти на будівництво підземних багатоярусних автостоянок,
що розміщуються під значними громадськими будівлями, площами або
скверами.
Основні елементи траси міських вулиць і доріг
Трасою зветься вісь вулиці або дороги, що прокладена в натурі на
земельній поверхні.
Траса являє собою лінію в просторі.
Виконане
в
певному
масштабі
графічне
зображення
горизонтальної проекції траси зветься планом траси, тобто планом осі
вулиці або дороги. Вертикальна проекція траси зветься поздовжнім
профілем вулиці.
Трасу вулиць і доріг бажано прокладати по прямій лінії. Проте при
плануванні вулично-дорожньої мережі часто виникає необхідність
обходу природних перешкод, водних просторів, зелених насаджень,
існуючих будівель і різноманітних споруд. Крім цього, спорудження
міських вулиць, що мають велику протяжність прямолінійних ділянок,
знижує умови безпеки руху транспорту, тому що провокують водія на
рух з великою швидкістю. Таким чином, траса будь-якої міської вулиці і
дороги складається з декількох прямолінійних ділянок, що створюють в
місцях з’єднання кути поворотів. Для забезпечення плавного переходу
автомобіля, що рухається, з однієї прямолінійної ділянки на іншу в
кутах перетину осей суміжних прямолінійних ділянок вписують
горизонтальні криві. Виходячи з умов забезпечення стійкості
автомобіля при русі по кривій встановлюються радіуси кривих в плані
для різних категорій міських вулиць і доріг .
В усіх випадках, коли є можливість, доцільно для всіх категорій
міських вулиць і доріг приймати рекомендовані радіуси.
В гірських умовах часто використовують криві малих радіусів з
розміщенням заокругленні не у середині кута, а назовні. Горизонтальні
криві такого типу звуться серпантинами.
Поздовжній профіль вулиці характеризується поздовжніми
уклонами окремих її ділянок. Уклоном зветься відношення різниці висот
між двома точками траси до горизонтальної відстані між ними.
Величина уклону виражається в проміле, тобто тисячних частках.
Величина уклону в проміле показує, на скільки метрів підвищується або
знижується траса вісі вулиці протягом 1000м.
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Поздовжні уклони повинні задовольняти вимоги нормальних умов
руху транспорту і не мають перевищувати для різних категорій міських
вулиць і доріг значень, наведених у нормах.
Найменший поздовжній уклон дозволяється 4 – 5 проміле,
виходячи з умов забезпечення водовідведення з проїзної частини вулиць
і доріг.
В місцях перетинів ділянок з різними поздовжніми уклонами
утворюються переломи, які можуть бути опуклими й увігнутими.
Опуклу переломи обмежують видимість дороги і порушують плавність
руху автомобіля при переході через гребінь. На увігнутих переломах
виникає поштовх і перевантаження ресор під дією відцентрової сили.
Для забезпечення необхідної видимості і плавності руху переломи
поздовжнього профілю поєднують кривими, які характеризуються
величинами переломів поздовжнього профілю і радіусами вертикальних
кривих.
Проектування траси дороги або вулиці та її забудови й
благоустрою слід виконувати одночасно і взаємопов’язано із
забезпеченням необхідних умов видимості. Недотримання умов по
величинам зони видимості (залежить від розрахункової швидкості руху:
120 км/год – 175м, 30 км/год – 40м) призводить до незручностей
користування вулицею, зросту кількості дорожньо-транспортних
пригод.
Сприятливе рішення досягається при трасуванні вулиць по
тальвегах. При перетині великої височини доцільно обійти її в цілях
зменшення уклонів і радіусів опуклих кривих, що вписуються.
Елементи плану і поперечного профілю міських вулиць і доріг
План вулиці – це графічне зображення її горизонтальної проекції з
усіма елементами.
Елементами вулиці є: проїзна частина, бокові та місцеві проїзди,
тротуари, велосипедні доріжки, смуги для руху трамваю, розділювальні
і технічні смуги, автостоянки, смуги для озеленення, пункти зупинок
наземного громадського пасажирського транспорту. Розміри основних
елементів вулиць і доріг залежать від категорій магістралей і
визначаються ДБН 360-92* (табл. 4).
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Таблиця 4

Група
поселень

Категорія вулиць і
доріг

1

2

Найзначніші,
значні
міста
Найзначніші,
значні
міста
Найзначніші,
значні
міста
Великі
міста
Великі
міста
Середні,
малі міста

Розрахункова
швидкість
руху,
км/год

Шири
на сму
ги руху,
м

Кількість
смуг
проїзної
частини

3
4
5
Магістральні вулиці і дороги:

Най- Найменш
більий
Шиший
радіус
рина
позкритродовжвих у
туа-ру,
ній
плані,
м
уклон
м
6
7
8

Загальноміського
значення
безперервного руху

100

3,75

6-8

40

500

4,5

Загальноміського
значення
регульованого руху

80

3,75

4-6

50

400

3,0

Районного значення

70

3,75

4-6

60

250

2,25

Загальноміського
значення

80

3,75

4-6

60

400

3,0

Районного значення

60

3,75

2-4

60

250

2,25

Магістральні вулиці
(дороги )

60

3,75

2-4

60

250

2,25

Вулиці і дороги місцевого значення
Усі групи
поселень
Усі групи
поселень
Усі групи
поселень
Усі групи
поселень
Усі групи
поселень

Житлові вулиці

40

3,5

2-3

70

125

1,5

Дороги у промислових
і комунально-складських зонах

40

3,75

2

60

250

1,5

Проїзди

30

3 - 3,5

1-2

80

30

0,75

Пішохідні вулиці
і до роги

4

0,75

2-6

60

---

----

Велосипедні доріжки

30

1,5

1-2

40

50

---

Важливим для правильного проектування міста є питання
трасування вулиць і доріг. Так, магістралі для вантажного
автомобільного руху в місті доцільно трасувати вздовж залізничних
ліній, по озеленених територіях меліоративного значення, по санітарнозахисних зонах з по можливості меншою кількістю пересічень з
магістральними вулицями загальноміського значення. Це дасть
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можливість легше вберегти жителів від шуму, що створюється
вантажними автомобілями.
Практично, загальна ширина вулиць і доріг визначається набором
елементів плану, з яких вона складається. Набір цих елементів, їхнє
взаєморозміщення в плані залежить від функціонального призначення
вулиці, її місцеположення в плані міста, характеру і призначення
розташованої вздовж неї забудови, інтенсивності руху і складу
транспортного потоку, організації руху громадського пасажирського
транспорту, інтенсивності і характеру руху пішоходів, розміщення
підземних споруд. Взаєморозміщення елементів міських вулиць і доріг,
тобто їхнє композиційне рішення, зображується на поперечному
перерізі, яке зветься поперечним профілем.
Особливу увагу при композиційному рішенні поперечного
профілю необхідно приділяти архітектурному обрису вулиці,
зменшенню негативного впливу транспорту на навколишнє середовище,
забезпеченню безпеки руху транспорту і пішоходів.
Поперечні профілі міських вулиць і доріг настільки різноманітні,
наскільки різноманітне міське середовище.
Для зменшення негативного впливу вулиць в найзначніших містах
за кордоном створюються багатоярусні вулиці з використанням
підземного простору.
Червоні лінії проводяться вздовж крайнього елемента міської
вулиці або дороги. Відокремлюючи між магістральну територію від
вулиці, вони служать її межею. Червоні лінії встановлюють регулятивні
лінії міського планування, що визначають межі міських вулиць і площ.
В межах червоних ліній міських вулиць, доріг і площ не
дозволяється розміщення ніяких нових будинків, споруд та їхніх
елементів (навісів, сходів, порталів тощо), крім необхідних для
обслуговування вулиці або дороги.
Ширина вулиці в червоних лініях залежить від розміру міста, в
якому вона прокладається, її категорії, характеру забудови, ширини
проїзної частини, тротуарів, технічних зон для прокладання підземних
споруд, озеленення та деяких інших факторів і встановлюється
відповідно з поперечним профілем вулиці, що проектується.
Лінія регулювання забудови встановлює розміщення будівель і
споруд вздовж міських шляхів сполучення. Відстань між лініями
регулювання забудови слід приймати відповідно до поверховості
будівель, розташованих вздовж неї, та до ширини вулиці в червоних
лініях.
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Відстань від краю проїзних частин міських швидкісних доріг і
доріг вантажного руху до лінії регулювання забудови з точки зору
санітарно-гігієнічних вимог необхідно приймати не менше 50м, від
магістральних залізничних ліній і відкритих ліній метрополітену – 100м
від крайньої рейки, при спорудженні ліній метрополітену мілкого
закладанні – 40м.

Елементи траси шляхів сполучення міського рейкового транспорту
Трамвайні колії на відокремленому полотні можуть прокладатися
як в межах міських вулиць і доріг, так і по самостійним трасам, тобто
розміщуватися поза поперечним профілем міської вулиці або дороги і
мати самостійний план і поздовжній профіль.
Шляхи ліній метрополітену бувають надземні, наземні, підземні,
причому підземні поділяються на лінії мілкого закладання (10 – 12м від
поверхні землі) і глибокого закладання (25 м і більше від поверхні
землі). Найбільшу протяжність в даний час мають підземні лінії.
Надземні шляхи проектуються на мостах, естакадах, окремо або
суміщено з проїзною частиною інших видів транспорту. Наземні лінії
метрополітену проектуються тільки на самостійних коліях і, як правило,
паралельно магістральним вулицям. Всі пересікання з іншими видами
транспорту влаштовуються в різних рівнях.

Контрольні запитання:
1. Які періоди розвитку масового міського транспорту можна
виділити?
2. Що є рисами сучасного періоду розвитку масового транспорту?
3. Яке значення має транспорт в розвитку міст та міських
агломерацій?
4. Наведіть транспорту класифікацію міст.
5. Дайте класифікацію міського транспорту.
6. Що таке промисловий район?
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7. На які категорії поділяються промислові райони залежно від
розташування у плані міста?
8. Які питання транспортного обслуговування промислових
районів віршуються на стадіях генерального плану і ПДП?
9. Як здійснюється транспортне обслуговування промислових
районів автомобільним транспортом?
10. Які особливості проектування вулично-дорожньої мережі і
пішохідних шляхів у промисловому районі?
11. Яким
чином
промислові
райони
обслуговуються
залізничним транспортом?
12. Які види міського масового пасажирського транспорту
мають малу провізну здатність?
13. Що входить в групу експресних видів транспорту, маючих
малу провізну здатність?
14. Які швидкісні види транспорту складають третю групу
транспортних засобів міського пасажирського транспорту?
15. Які швидкісні види транспорту мають середню провізну
здатність?
16. Які види транспорту містить у собі п'ята група транспортних
засобів пасажирського транспорту?
17. Наведіть приклади надшвидкісних видів міського
пасажирського транспорту.
18. Що входить до складу спеціальних видів транспорту?
19. Чим обумовлюються перспективи розвитку різних видів
міського масового транспорту?
20. Зовнішній транспорт міста: розподіл на типи, показники,
задачі.
21. Які є розділювальні пункти залізничних ліній, види станцій?
22. Яким чином класифікуються морські порти?
23. Як розміщуються пристрої морського транспорту в містах?
24. Які бувають річкові потри і як вони розміщуються в
населених місцях?
25. Які є засоби повітряного транспорту, як вони розміщуються
і сполучаються з містами?
26. Де відбувається взаємодія міжміського автомобільного
транспорту з міським?
27. Як здійснюється сполучення міста з автомагістраллю, що
проходить в районі розташування міста?
28. Що входить в поняття «транспортний вузол міста»?
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29. Які бувають автотранспортні споруди і як вони
влаштовуються?
30. По яких критеріях здійснюється класифікація автомобільних
доріг?
31. Які принципи проектування автомобільних доріг загальної
мережі?
32. Яким чином автомобільні дороги сполучаються з системою
міських вулиць і доріг?
33. На які групи поділяються міські шляхи сполучення?
34. Перелічіть вимогу міського транспорту до вуличнодорожньої мережі міста.
35. Що є основними функціями вулично-дорожньої мережі
міста?
36. Які відомі основні системи планування ВДМ міст?
37. На які групи поділяються вулиці і дороги міст за
функціональним призначенням?
38. Для чого служать пішохідні вулиці? Які вони бувають?
39. Як класифікуються сільські вулиці і проїзди?
40. Які бувають вузли міських шляхів сполучення?
41. Як класифікуються міські площі?
42. Які ви знаєте елементи траси міських вулиць і доріг?
43. Що таке план вулиці? Які є елементи вулиць у плані?
44. Якими факторами визначається загальна ширина вулиці?
45. Що таке поперечний профіль міських вулиць і доріг?
46. Яка різниця між червоною лінією вулицю і лінією
регулювання забудови?
47. Які ви знаєте елементи траси шляхів сполучення міського
рейкового транспорту?
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