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Автобусні перевезення в 
українських містах –

короткострокові перспективи
Дипл.інж. Армін Вагнер

Armin.Wagner@giz.de

червень 2011

за дорученням
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Труднощі 

Підходи

Цілісний підхід до маршруту

Шлях у майбутнє, включаючи швидкісні автобусні 
перевезення
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Загальноміський ГТ: приклад з конкретного маршруту

Вулиця Князя Романа у Львові:

� Швидкість міських автобусів 
знижується у години-пік аж до
4 км/год.

� Прибл. 6000 хв. сукупних втрат 
часу пасажирів за годину, отже, 
економічні втрати, спричинені, 
зокрема 5-ма припаркованими 
легковиками.

� Термінова необхідність 
запровадження виділених 
автобусних смуг.
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Стабільність руху громадського транспорту

мінімальна середня максимальна

4 км/год. 7км/год. 10км/год.

10 км/год. 12 км/год. 13 км/год.

Весь маршрут

Центр міста ± 10 хвилин!

± 15 хвилин!
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Тривалість зміни пасажирів на зупинці

Місто Вид транспорту
Ø Тривалість зупинки на одного 

пасажира

Львів Автобус 3,2 ± 0,8 с.

Маршрутне таксі 3,6 ± 2,7 с.

Берлін Автобус 1,92 с.

Ерфурт Трамвай 1,00 с.

Проблеми, що 
потребують вирішення:

� Продаж квитків в автобусі
� Конструкція зупинок
� Висота посадки
� Відсутність інформації для 

пасажирів

� Заблокованість у зв'язку з 
рухом та стоянкою 
іншого транспорту
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Підсумок проблем експлуатації

Якість 
руху

Втрата 
часу

Низька 
пропускна 
здатність

Більші 
витрати на 
експлуатацію

Менші 
доходи

Менша привабливість 
у зв'язку з нижчою 
швидкістю та 
переповненими 
автобусами

Стан інфраструктури,
виділені лінії руху,
рівень технічного 
обслуговування,
конструкція зупинок... 

На дорогах, на 
перехрестях, 
на зупиках

Більші 
дотації

Тенденція до 
використання інших 
видів транспорту
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Погіршення загальноміського громадського транспорту

� По довжині маршруту: ріст кількості приватного автотранспорту, 
збільшення проблем з паркуванням та з обслуговуючим транспортом
���� все це уповільнює рух ГТ

� На перехрестях: ріст загального потоку транспорту, недостатнє 
врегулювання щодо смуг руху та права першості проїзду���� все це 
уповільнює рух ГТ

� Система квитків / проїзних тарифів: недостатнє врегулювання ціни 
проїзних квитків (експлуатаційні витрати зростають швидше); відсутня 
система інтегрованих квитків / немає великих транспортних обєднань 
���� необхідність просування інтегрованої системи 
загальноміського громадського транспорту ОЧЕВИДНА.
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Три практики в українських містах

Виділені смуги руху автобусів у Києві 

Швидкісний трамвай у Києві

Автобусно- залізничне сполучення Петрівка-Троєщина
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Виділені смуги руху автобусів в Києві
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� Брак контролю за 
виконанням (припарко-
ваний автомобіль блокує 
зупинку)

� Смуга призначена і 
для інших автомобілів, 
що повертають 
праворуч

� Не суцільна смуга 
руху (заїзди на стоянки, 
у двори і т. п)

� У такому вигляді не 
ефективний інструмент 
надання переваги 
проїзду громадського 
транспорту

Виділені смуги руху автобусів у Києві
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Швидкісний трамвай у Києві
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� Нещодавно відремонтований 
(збудований у 1970-х)

� Максимальна швидкість локомотиву 
становитиме 65 км на годину, але 
враховуючи зупинки на станціях, 
середня швидкість руху потягів 
коливатиметься від 25 до 30 км на год. 

� Оплата проїзду перед посадкою

� Інформація для пасажирів

� Виділені шляхи

� Системний підхід

�Правильне використання ресурсів 
(наявність рухомого складу, ін.) 

�Відносно висока вартість проекту та 
проблеми із якістю (колії)

Швидкісний трамвай у Києві
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Автобусно- залізничне сполучення Петрівка-Троєщина
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� Пряме сполучення лівого і 
правого берега Дніпра (Петрівка -
Троєщина )

� Єдиний квиток: 
� 1,75 грн. електричка
� 2,00 грн. електричка + 
автобус

� Частина передбаченого 
проекту надземних метро 
(кільцева)

� Потрібно детальніше вивчити 
систему

Автобусно- залізничне сполучення Петрівка-Троєщина
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Повний план впровадження маршруту

Управління дорожнім рухом 
• Контроль за виконанням
• Стратегії контролю руху на маршруті

Перевага руху автобусів: фізичні методи і система 
визначення пріоритетного транспорту (ВПТ)
• Камери контролю за дотриманням руху по автобусних смугах

Підвищення якості зупинок
• Накриття на зупинках
• Інформація для пасажирів

Введення в експлуатацію
• Нові автобуси
• Інтервал руху
• Підвищення кваліфікації водіїв

� Зосередити увагу на швидкі досягнення при обмежених коштах

� Застосовувати уроки інших міст України
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Львів – транспортний коридор Ашан/ Стадіон – Центр

Авто-
вокзал

вул. Стрийська Стрийський 
ринок

вул. Ш. 
Руставелі

вул. Князя 
Романа

просп. 
Свободи 

� Розташування і тип зупинки (перед/після світлофору, кишеня заїзду /
острівець безпеки)

� Заходи організації переваги (світлофори, смуги руху)

� Зменшення часу очікування (у зв'язку зі заторами, заблокованим 
проїздом, …)
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Реорганізація пл. 
Петрушевича

Інформація для гостей 
міста (укp./aнгл.)

Високоякісна зупинка

Смуги 
переваги 
проїзду на 
перехресті

Реорганізація 
зупинки перед 
світлофором

Посадкова площадка
Інформація для гостей 

міста (укp./aнгл.)

Високоякісна зупинка

Посадкова 
площадка

Інформація

Смуги переваги 
проїзду на 
перехресті

Виділені смуги 
руху / заборона 
паркування 

Покращення організації руху на вул. 
І. Франка

Виділені автобусні / трамвайні смуги
Часткове обмеження руху для 

приватних автомобілів 
(односторонній рух)

Львів – потенційні підходи
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Striijska St

Львів – потенційні підходи
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Львів – потенційні підходи

вул. Стрийська

4.4 m 3.75 m 3.25 m 3.50 m

Тротуар Смуга руху 
автобусів

Смуга руху

(Масштаб: ~ 1:100)

Смуга руху Тротуар

Проблема: Ширина смуги < 3.75 m; автобусні смуги руху
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� ШАП (Система швидких автобусних 
перевезень) – це не тільки швидкість, це 
інтеграція та системне планування і 
операційна діяльність!

� Виділені автобусні смуги + зупинки

� Збір оплати перед посадкою та перевірка

� Обмеження на ринку перевізників

� Вільне сполучення транспортних коридорів

� Інтеграція різних видів транспорту з 
орієнтацією на споживача

� Концесії за результатами конкурсу

� Висока частота руху та короткий час стоянки 
на зупинках

� Чисті автобусні технології

� Зниження викидів СО2 та енергоспоживання

� Удосконалений менеджмент перевезеннями
Автор оригінального слайду Ллойд Райт

Введення в експлуатацію високоякісного
громадського транспорту
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ШАП: особливості дизайну

Простота доступу до 
системи

Естетично приємне середовищеДобре освітлені станції

Швидка посадка та 
висадка

Інтеграція з 
велосипедами

Лойд Райт

Чітке знакування
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Забезпечення життєдіяльності ГТ: окремі заходи

АКТИВНА ПРОМОЦІЯ ГТ ! 

Не потрібно просувати розвиток усіх видів міського транспорту одночасно.

� Менеджмент:

� Промоція транспортних об`єднань, які організовують усі види міських пасажирських 
перевезень (але не обов`язково мають бути перевізниками): 1 квиток, 1 тарифний 
план, 1 розклад руху.

� Система квитків: 

� Введення єдиного квитка та відсутність штрафів при пересадці на інший транспорт.

� Надання міським перевізникам більше свободи у плані корегування вартості квитка та 
варіантів у тарифній сітці квитків.

� Будівельні норми:

� Визначення (гнучке до змін) виділених смуг для автобусів і трамваїв та забезпечення 
права першості проїзду на перехрестях.

� Зміна нормативів ширини автомобільних смуг, що забезпечить більше простору для ГТ.

� Фінансування:

� Розробка механізму стабільного фінансування, зокрема для придбання додаткових 
транспортних засобів, для інвестицій у забезпечення пріоритету та в якість послуг.



11.07.2011 Seite 29стор. 29

Публікації, в т. ч. про кліматичні і транспортні зміни, управління попитом на транспорт, велорух

Технічна документація, в т. ч. про автобусні посадкові площадки, мобільність у житлових районах,
покращення бортових каменів, паркування.

Матеріали на www.mobilnist.org.ua

October 2010 18



11.07.2011 Seite 30стор. 30

Показники користування нашою веб-сторінкою: 
www.mobilnist.org.ua

� Широка аудиторія користувачів у всіх регіонах України

� Розсилка новин / випуск бюлетеня
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Дякую за Вашу увагу! – www.mobilnist.org.ua

Не слухайте його 
порад у питаннях 

міської 
мобільності! 
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Our project “Sustainable Mobility in Ukrainian Cities” works with
decision-makers and planners in applying international best-practices
and implementing these approaches to create modern public transport
systems. The project is financed by the German Federal Ministry for
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety in the context of
the International Climate Protection Initiative. For more information
please visit our webpage www.mobilnist.org.ua

У рамках нашого проекту “Стала мобільність в українських містах”
проводиться робота з особами, відповідальними за планування і
прийняття рішень, скерована на використання міжнародного

передового досвіду та реалізацію цих підходів для створення

сучасних систем громадського транспорту. Проект фінансується
Федеральним міністерством навколишнього середовища, охорони
природи та безпеки реакторів Німеччини (BMU) у контексті

Міжнародної ініціативи по захисту клімату. За детальнішою

інформацією завітайте, будь ласка, на нашу Інтернет-сторінку
www.mobilnist.org.ua

За підтримки Федерального
міністерства навколишнього

середовища, охорони природи та

безпеки реакторів на підставі 
рішення Німецького Бундестагу

В рамках нашего проекта «Устойчивая мобильность в украинских
городах» ведется работа с лицами, ответственными за принятие
решений и вопросы планирования, направленная на

использование передового международного опыта и реализацию

этих подходов для создания современных систем общественного

транспорта. Проект финансируется Федеральным министерством

окружающей среды, защиты природы и безопасности реакторов

Германии в контексте Международной инициативы по защите

климата (BMU). Для более подробной информации посетите,
пожалуйста, нашу веб-страницу www.mobilnist.org.ua

При поддержке Федерального
министерства окружающей 
среды, охраны природы и 
безопасности реакторов на 
основании решения Немецкого 
Бундестага

About us / Про нас / О нас:


