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Попередні зауваження 

Добре налагоджене перевезення пасажирів є однією з основних 
цілей системи загальноміського громадського транспорту (СЗГТ). 
Пасажири очікують від системи також дотримання розкладу руху 
та наявності надійних автобусних перевезень. Особливо в умовах 
конкуренції з використанням приватних автомобілів швидке та 
надійне досягнення цілей маршруту має вирішальне значення для 
привабливості та ступеню використання громадського транспорту 
близького сполучення.  

Швидкість руху громадського транспорту також безпосередньо 
впливає на операційні витрати для транспортних компаній 
міського сполучення. Затримки у тривалості руху зумовлюють 
недешеве використання додаткового автобусного транспорту 
включаючи відповідне додаткове залучення водіїв, необхідні для 
забезпечення дотримання графіка чи, відповідно, бажаного 
інтервалу руху.  

З іншого боку, прискорення швидкості руху (а разом з тим - 
зменшення його тривалості) зумовлює скорочення тривалості 
робочого циклу і, за певних умов, заощадження на залучених 
транспортних засобах. Відтак, ці заощадження можуть бути 
використані або для поліпшення досі недостатньої транспортної 
пропозиції без залучення додаткових коштів, або безпосередньо 
для зниження експлуатаційних витрат. 

У дослідженні, що його подано нижче, наочно продемонстровано 
на прикладі конкретного маршруту у Львові, яких засобів варто 
вжити задля прискорення автобусного сполучення. Цілісний підхід, 
а також його окремі модулі можуть бути як адаптованими як для 
інших автобусних маршрутів у Львові, так і використаними загалом 
при впровадженні заходів із прискорення транспортного 
сполучення в інших містах шляхом відповідної адаптації до 
місцевих умов.  

Наступне дослідження стосується конкретного автобусного 
коридору маршруту № 11, що пролягає від проспекту Свободи в 
центрі міста до торговельного центру «Ашан» на південній околиці 
міста. 
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Підхід до планування (і реалізації) концепції прискорення 
відповідає, в цілому, наступній схемі. Дана схема включає в себе 
різні операційні кроки, які необхідні починаючи від підготовки і 
завершуючи реалізацією заходів із прискорення громадського 
транспорту.  

 

Зображення 1: Хід планування заходів з прискорення сполучення
1
 

Дане дослідження має за мету представити огляд етапів з 1-го 
(підготовка) до 3-го (пропоновані заходи). Конкретний план із 
обширним вивченням і розрахунком опцій наразі не виконувався, 
але є необхідним для подальшого планування. 

 

                                                 
1
 Відповідно до [5] 
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1 Цілі 

Головна мета даного дослідження: 

 Прискорення руху автобусного сполучення на маршруті      
№ 11, м. Львів. 

Задля досягнення головної мети належить реалізувати, серед 
іншого, такі конкретні цілі: 

 Скорочення тривалості руху громадського транспорту 

 Скорочення часових втрат на перехрестях і зупинках 

 Зменшення циклічності руху автобусного транспорту 

 Заощадження на циклі руху та/або скорочення частотної 
послідовності циклів (інтервалу руху) 

 Поліпшення дотримання графіка / дотримання інтервалів 

 Уможливлення безпечного доступу пасажирів до автобусних 
зупинок та до транспортних засобів із автобусних зупинок 

 Скорочення шляхів доступу до автобусних зупинок 

 Поліпшення системи розв’язок і пересадок 

 Підвищення безпеки дорожнього руху для пасажирів та інших 
учасників дорожнього руху 

Побічний вплив реалізації заходів із прискорення громадського 
транспорту у Львові: 

 надання привабливості громадському транспорту 

 збільшення попиту на пасажирські перевезення 

 підвищення рентабельності 

У рамках проекту з прискорення громадського транспорту 
планування цілей узгоджується з відповідними органами та 
залученими установами. Такі керівні цілі повинні отримати 
підтримку політичних органів шляхом їх подальшого закріплення у 
принципах чи директивах з відповідного транспортного 
забезпечення. Це дозволить одразу з самого початку локалізувати 
й обмежити спірні дискусії, що можуть виникнути у ході 
імплементації подальших етапів. 
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2 Аналіз 

Компанія «ФеркерсКонсалт Дрезден-Берлін ГмбХ» (VCDB) 
проводила докладну інвентаризацію та аналіз відповідної 
транспортної ситуації у Львові у період між 24.10.2011 р. і 
08.11.2011 р. Крім того, Німецьке Товариство Міжнародного 
Співробітництва ГмбХ (GIZ) залучило свій власний обширний 
досвід у регіоні, надавши у розпорядження проекту фотографічну 
документацію, статистичні дані та розрахунки.  

Поглиблений аналіз сформованої ситуації є основою для 
ухвалення рішень про характер і масштаби пропонованих заходів 
із прискорення громадського транспорту (див. Розділ 1). 
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2.1 Автобусний маршрут № 11 

Маршрут пролягає від торгового центру «Ашан» на південній 
околиці до проспекту Свободи у центрі міста. На проспекті 
Свободи існує можливість (безкоштовної) пересадки на інші 
автобусні маршрути міста у північному, східному та південному 
напрямках.2 

 

Зображення 2: Автобус на кінцевій зупинці "Ашан" 

Автобусний маршрут № 11 експлуатує комунальне підприємство 
ATП-1. Це підприємство також експлуатує три інші міські автобусні 
маршрути, що їх виконують стандартні низькополі автобуси та 
подвійні низькополі автобуси.  

Основні характеристики автобусного маршруту № 11 

Графік Нефіксований часу відправлення  

Інтервал руху – 12 хв.  

 

Довжина маршруту прибл. 8,5 км 

Кількість зупинок 15/14 зупинок (з центру / до центру міста) 

Відстань між зупинками в середньому прибл. 600 м 

Транспортні засоби на 12-метрові низькополі стандартні автобуси 

 

                                                 
2
 з пред’явленням квитка, який можна отримати, на запит, у водія. 
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маршруті  

Таблиця 1: Основні характеристики автобусного     маршруту № 11 

 

 

Зображення 3: Профіль маршруту та діапазон його використання 

 

Діапазон використання зупинок 
 
Зупинка лише у напрямку до 
околиць / у напрямку в центр      
міста зупинка відсутня 
 
 
 
Зупинка у центрі міста                     
(щільна забудова) 
 
 
 
 
 
Зупинка на ділянках околиць міста 
(нещільна забудова) 
 
 
 
 
 
Назва зупинки з відповідною 
нумерацією 
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Можна виділити наступні недоліки профілю маршруту: 

 Великі відстані між зупинками в центрі міста (від 500 до 900 м) 
Нормальна дистанція у щільно забудованих районах повинна 
становити від 300 до 600 м. 

 Відсутня зупинка "Кн. Романа" у напрямку до центру міста, 
тобто близько 1,0 км шляху маршруту у центрі міста 
позбавлено проміжної зупинки. 

 Дуже короткі відстані між зупинками "Гашека" і "Максимовича" 
(290 м), а також між зупинками "Стрийська біля Ашану" та 
"Ашан" (180 м) 

 Подекуди не відбувається під’їзд маршрутного автобусу до 
зупинок з пасажирами, що очікують маршруту, задля того щоб, 
до прикладу, обігнати тролейбус. 

 Частково присутні незаплановані зупинки поза зоною 
встановлених місць посадки-висадки пасажирів задля того, 
щоб здійснити посадку-висадку пасажирів, зокрема на вулиці 
Кн. Романа у напрямку до центру. 

 

2.2 Зупинки 

Діючі зупинки позначені принаймні одним вказівником "Зупинка". 
Частина зупинок обладнана, крім того, сховом для пасажирів, 
власне, сконструйованою зупинкою.  
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Зображення 4: Зупинка "Максимовича" 

Більшість зупинок (21 шт.) знаходиться безпосередньо на смузі 
проїзної частини, деякі зупинки (8 шт.) організовані у спеціально 
відведеному для автобусів з’їзді з основної проїзної частини. 

 

Зображення 5: Велика дистанція від борта зупинки 

Можна виділити наступні недоліки у плані самих зупинок: 

 Вхід здебільшого через одні двері.          
Це призводить до значно тривалішого перебування на 
зупинках - аж до 3 хвилин. 

 Оплата проїзду тільки готівкою у водія. 

 Проблеми при здійсненні виходу з транспортного засобу, 
оскільки відкриваються лише одні вхідні двері біля водія. 

 Можливість здійснення входу в транспортний засіб почасти 
лише тоді, як завершено вихід з нього. 

 Здебільшого недостатнє інформування пасажирів (карта 
маршруту, розклад), переважна відсутність достатньої кількості 
місць для сидіння, сховів (обладнаних зупинок), кошиків для 
сміття. 

 Широка дистанція від борта посадки (див. Зображення 5). 

 Перешкоди, створювані на заїздах до зупинок маршрутними 
таксі (див. Зображення 6). 
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 Небезпечні шляхи доступу пасажирів до автобусних зупинок 
(заплутані переходи, відсутність допоміжних засобів здійснення 
переходів на зразок серединних острівців). 

 

Зображення 6: Перешкода для заїзду на зупинку, спричинена        
нагромадженням маршрутного таксі (вул. Наукова) 

2.3 Попит на транспортні послуги 

У рамках локального спостереження за об’єктом, що його було 
проведено з кінця жовтня до початку листопада, було також 
опитано пасажирів, що здійснювали посадку-висадку на зупинках 
маршруту. У наступному огляді наведено оцінювання за 8 
підрахун-ками (4 у напрямку від центру і 4 у напряму до центру 
міста, 4 у ранкові і 4 у вечірні години пік). 
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Зображення 7: Розподіл посадки-висадки пасажирів на маршруті 

 Найбільше використовується зупинка "проспект Свободи"  

 Наступні найбільш використовувані зупинки: "Ашан", 
"Лазаренка", "Стрийський ринок" та "Шота Руставелі" 



 

Прискорення руху автобусного сполучення 
Автобусний маршрут №11 / 3A , м. Львів  

 

 

Аналіз 

 VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH, лютий 2012 

 

11 

 Зупинки "вул. Гашека" та "вул. Стрийська біля Ашану" найменш 
затребувані. Обидві зупинки знаходяться близько до 
відповідних сусідніх зупинок (див. Розділ 2.1) 

 У години пік автобуси в районі центру міста, як правило, цілком 
заповнені пасажирами, частково навіть переповнені. 

 Непоганий розподіл транспортних навантажень у автобусів до 
кінцевої зупинки “Ашан” та від неї. 

На кінцевій зупинці "проспект Свободи" в центрі міста майже 
половина пасажирів здійснює посадку і висадку одночасно. Це 
означає, що зупинка "проспект Свободи" має не тільки високу 
інтенсивність використання, але й має значення як місце 
пересадки для подальших поїздок у міському сполученні, 
наприклад, з південних житлових районів у райони на півночі і 
заході міста. 

При русі в напрямку центру міста було також виявлено в 
результаті спостереження, що через тривале перебування у 
заторах деякі пасажири автобуса ще до кінцевої зупинки покидали 
автобус і долали решту маршруту пішки.  

2.4 Маршрут 

Даний автобусний маршрут проходить через щільну ділянку 
центру міста (від проспекту Свободи до Стрийського ринку) із 
вузькими й переважно двосмуговими вуличними дорогами, а також 
через менш щільну ділянку у напрямку до околиці міста з 
переважно широкими дорожніми смугами.  

Зокрема в ділянці центральної частини міста часто виникають 
грубі перешкоди проїзду унаслідок формування заторів чи через 
вузькі місця проїзду біля припаркованих автомобілів (наприклад, 
по вул. Руставелі, див. Зображення 9). 
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Зображення 8: Перешкоди, створювані паркуванням автомобілів 

Під’їзні дороги до вузлів сполучення у центральних районах міста 
й частково на ширшій ділянці маршруту у напрямку до околиці 
міста зазвичай не мають (достатніх) додаткових смуг повороту 
та/чи об’їзду. Таким чином, продуктивність цих вузлів уже на 
структурно-архітектурному рівні значно обмежена (наприклад, на 
ділянці     "вул. Стрийська / вул. І. Франка"). Крім того, на ділянці 
центру міста, особливо на вул. І. Франка,  вул. Кн. Романа і пр. 
Свободи,  автомобільний трафік перевищує можливості наявного 
вуличного простору, тож автобус на цій ділянці або тільки дуже 
повільно рухається, або взагалі застряє у заторі. 

2.5 Автобуси 

На автобусному маршруті № 11 використовуються наразі наступні 
автобусні транспортні засоби: 

 стандартний низькополий автобус  

 довжина транспортного засобу - прибл. 11-12 м 

 зазвичай, 2-дверні; почасти, також 3-дверні 

 Перевізна здатність (пасажиропотужність): прибл. 80-100 
пасажирів (залежно від розподілу місць для сидіння та 
стояння) 

 Максимальна перевізна здатність (пасажиропотужність) у 
одному напрямку: прибл. 450 пас. / год. 
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Зображення 9: Автобус маршруту № 11 

Нові міські автобуси забезпечують, у порівнянні з більшістю 
використовуваних до цього часу маршрутних таксі та тролейбусів, 
значне поліпшення якості та обсягу перевезень.  

Однак, при докладному вивченні виявлено такі, усе ще присутні, 
недоліки даних автобусів: 

 Зазвичай тільки двоє дверей у автобусі для входу і виходу         
У порівнянні з автобусами із трьома дверима, посадка-висадка 
пасажирів займає більше часу. 

 Дуже велика частка місць для сидіння, що призводить до 
занадто малої кількості місць для стояння. 

 Обмежена сукупна потужність перевезень, здійснювана 
автобусом. 

 Майже відсутні місця для дитячих чи інвалідних візків. 

 Переповнення автобусів у години пік - як наслідок заниженої 
перевізної потужності і відносно великого інтервалу руху у 12 хв. 

 Зчаста дуже груба практика водіння. 

 Підвищений ризик нещасних випадків і занижений комфорт 
пересування для пасажирів. 

 Завищена витрата палива. 

 Водії помітно відволікаються від керування автобусом у зв’язку 
з підрахунком грошей чи розмовами по телефону. 
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2.6 Аналіз втрати швидкості руху 

Даний аналіз фактичної втрати швидкості руху слугує цілі об’-
єктивності  оцінки реально сформованої ситуації. Відтак, він 
становить вихідний момент ухвалення рішень щодо характеру та 
обсягу заходів з прискорення руху.  

В ході локального аналізу, здійсненого у жовтні та листопаді, було 
вивчено загалом 13 показних циклів руху на автобусному 
маршруті № 11, що спеціально припадали на години пік.  

 

 

Зображення 10: Характеристика руху у напрямку                                    
від просп. Свободи до Ашану

3
 

Дана діаграма швидкостей руху чітко демонструє грубі перешкоди 
автобусному рухові у центрі міста, від проспекту Свободи до 
Стрийського ринку. Швидкість руху тут у години пік становить 
найчастіше лише від 3 до 6 км./год., що відповідає швидкості руху 
пішоходів. На цій ділянці нагромаджуються найбільші втрати часу 
для цілої тривалості руху за маршрутом. 

 

                                                 
3
 Виконання маршруту 08.11.2011 р. у вечірні години пік 

Швидкість руху між зупинками [км/год] 
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Зображення 11: Затор на вулиці Івана Франка 

 

Зображення 12: Максимальні показники часу затримки на зупинках
4
 

Результати аналізу швидкостей руху та затримок на зупинках: 

 Серйозні втрати часу у центрі міста аж до зупинки "Стрийський 
ринок"   
- Затори і перешкоди, створювані загальним автомобільним 
трафіком 

 

                                                 
4 Максимальні показники усіх досліджених циклів руху на відповідних зупинках 
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 Висока швидкість руху починаючи від зупинки "Стрийський 
парк" і завершуючи зупинкою "Ашан" 

 Втрата часу на розв’язці "вул. Стрийська - вул. Наукова"  
- брак перевізної здатності  

 Інші розв’язки поза межами центру міста, як правило, можливо 
перетнути в межах одного циклу роботи світлофора  
- тим не менше, присутній час очікування через відсутнє 
регулювання переваг транспортного руху 

 Почасти, значний час перебування на зупинках  
- Оплата проїзду готівкою у водія, перешкоди у здійсненні 
посадок і висадок 

Більш суттєвим для аналізу потенціалу прискорення руху 
громадського транспорту є графіки залежності часу та відстані. 
Завдяки їм можна, зокрема, визначити можливий потенціал 
економії часу, а також локалізувати ділянки зі значним ефектом 
перешкоджання дорожньому рухові. 

 

Зображення 13: Графік залежності часу та шляху, складений за       
показниками 6-ти циклів руху у напрямку до околиці міста 
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Зображення 14: Графік залежності часу та шляху, складений за       
показниками 6-ти циклів руху у напрямку до центру міста 

Результати аналізу циклів руху (Оціночне дослідження 12-ти         
показових циклів руху). 

 Велика різниця тривалості руху на ділянці від просп. Свободи 
до Стрийського ринку (різниця - аж до 15 хв) . 
- Змішання з загальним автомобільним трафіком ,схильним до 
формування заторів.  
- відсутність регулювання переваг руху транспортних засобів 
та можливостей впливу на трафік у вузлах сполучення (на 
перехрестях). 

 Періодичний затор довжиною у 900 м починаючи від 
Стрийського парку і завершуючи Стрийським ринком та вул. І. 
Франка під час виконання маршруту у напрямку до центру 
міста. 

 Порівняно стабільний процес виконання маршруту на ділянці 
від Стрийського ринку до Ашану (за винятком перехрестя "вул. 
Стрийська - вул. Наукова"). 

 Мінімальні відхилення від розкладу руху через здійснення 
незапланованих проміжних зупинок для посадки-висадки 
пасажирів. 

Мінімальна та максимальна тривалість циклу руху, яку було 
виявлено, становить відповідно 1год. 10 хв. та 1 год. 40 хв., 
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враховуючи час простою та посадки-висадки пасажирів, який 
становить 1/6 від загального часу тривалості маршруту. 

Задля дотримання на зупинках установленого інтервалу руху в    
12 хв., фактично необхідно залучити: 

 12 автобусів у період найменшого циклу тривалості руху      
(тобто, у години помірного трафіку) та 

 17 автобусів у період найбільшого циклу тривалості руху      
(тобто, у години пік). 

Крім цього, належить врахувати резерв операційного та 
ремонтного часу у майже 10%. Якщо використовується менше, 
аніж необхідно, автобусів, то показник інтервалу руху на зупинках 
збіль-шується. У години пік це виливалося у затримки й 
додатковий час очікування у більш ніж 20 хвилин до наступного 
автобуса. Автобуси, що пізно прибувають, відповідно, більш 
заповнені і навіть переповнені, що призводить до подальших 
затримок через тривале перебування на зупинках для здійснення 
інтенсивнішої посадки-висадки пасажирів. 

2.7 Розрахунок трафіку 

На транспортних розв’язках, що є вузлами сполучення, у деяких 
випадках місце має значна втрату часу на ділянці руху. Це пов’яза-
но з недостатньою пасажиропотужністю відповідних вузлів 
сполучень. 

Пасажиропотужність транспортного вузла залежить, зокрема, від 
кількості та розподілу смуг у стосунку до інтенсивності перевезень, 
а також від використовуваної системи світлового сигнального 
управління трафіком.  

Підрахунок поточного обсягу перевезень є основою для оцінки 
характеру і ступеня переобладнання транспортного вузла. На 
основі дослідженого обсягу перевезень (пасажирського трафіку) 
проводиться тестування продуктивності (пасажиропотужності) 
дійсного та пропонованого оригінал-макетів транспортної 
розв’язки.  

Відповідно, обсяг перевезень (пасажирський трафік) було 
підраховано у години пік на наступних вузлах: 

 Транспортний вузол вул. Стрийська/вул. Наукова, 24.10.2011 р. 

 Транспортний вузол вул. Кн. Романа/вул. І. Франка, 26.10.2011 р. 

 Транспортний вузол вул. Ш. Руставелі/вул. І. Франка, 27.10.2011 р. 

 Транспортний вузол вул. Стрийська / вул. І. Чмоли, 04.11.2011 р. 
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Нижче подане зображення показово демонструє обсяг перевезень 
(пасажирський трафік), визначений на транспортній розв’язці   
"вул. Стрийська / вул. Наукова". 

 

Зображення 15: План потоку перевезень на транспортній розв’язці 
"вул. Наукова / вул. Стрийська" 
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3 Пропозиції заходів та їх опції 

У наступному розділі представлені посильні заходи, які здатні 
уможливити прискорення автобусного сполучення. Крім того, 
належатиме також усунути недоліки, кивладені нижче у Розділі 2. 

При цьому цілком свідомо заходи охоплюють різні сфери, кожна з 
яких має свій суттєвий вплив на прискорення експлуатації 
автобусного транспорту. 

3.1 Транспортна інфраструктура та організація 
дорожнього руху 

3.1.1 Проектування транспортних вузлів 

Вузли транспортних сполучень є ділянками трафіку, де його 
динаміка обмежується. Потужність трафіку (перевізна здатність) 
певної ділянки шляху, як правило, визначається потужністю вузлів 
сполучень (пропускною здатністю).  

Виконаний аналіз практики водіння показав, що поза межами 
центру міста часто призводить до значних затримок зокрема 
транспортний вузол "вул. Стрийська / вул. Наукова".  

Решта вузлів поза межами центру міста хоча, у принципі, й мають 
достатню пропускну здатність для автомобільного трафіку, однак і 
в цих випадках надання переваги автобусному трафіку через 
спеціально відведені смуги та / чи попереджувальну й регуляторну 
дію світлофорів могло би сприяти подальшому прискоренню 
автобусного сполучення, а також спричинитися до стабілізації 
ситуації з дотриманням графіків руху автобусів. 

Для підвищення ефективності функціонування транспортних 
вузлів у цілому рекомендуються такі заходи: 

 збільшення кількості смуг руху на під’їздах до вузлів розв’язок. 

 спеціальні виділені смуги для руху автобусів. 

 зміна смуг руху на вузлових перехрестях. 

 зміна транспортних потоків у дорожніх мережах. 

 регуляторна адаптація пристроїв оптичної сигналізації (ПОС). 

 попередження про наближення громадського транспорту та 
надання йому переваги у русі. 

 оптимізація ПОС (наприклад, через прокладення спеціальних 
автобусних гейтів). 
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Було розроблено кілька окремих концепцій можливої 
трансформації важливих транспортних вузлів, що знаходяться на 
ділянках автобусного коридору маршруту № 11. При цьому 
вищезазначені загальні заходи були адаптовані до місцевих умов.  

Мова йде про відповідні доцільні проілюстровані пропозиції, які 
мають на меті сприяння прискоренню автобусного сполучення за 
даним маршрутом та підвищення безпеки дорожнього руху.  

Інші опції та їх підопції, звісно, можливі. Ще до фактичної 
реалізації окремих заходів належатиме здійснити детальне 
планування з порівнянням варіантів та  врахуванням потреб усіх 
учасників дорожнього руху, зацікавлених або залучених до руху 
іншим чином суб’єктів, а також компетентних установ (органів 
регулювання автомобільного, велосипедного і пішохідного руху, 
відділів у справах громадського транспорту, містобудування, 
збереження історичної спадщини, захисту навколишнього 
середовища, мешканців прилеглих до доріг будинків, комерційних 
структур тощо). 

Проблема продуктивності вузлів сполучень істотно 
співвідноситься із проблемою їх спроектованого дизайну. Дизайн 
перехрестя повинен відповідати таким основним критеріям: 
видимість, хороша прохідність. Добре продуманий дизайн 
транспортного вузла зводить до мінімуму кількість конфліктних 
випадків між учасниками дорожнього руху уже з самого початку, 
що дозволяє реалізовувати більш ефективний і оптимальний за 
часом світлофор-контроль.  

Вузли транспортних сполучень у Львові часто організовані на 
великій площі. Переходи для пішоходів часто зміщені далеко від 
внутрішнього коридору вузлів, а смуги руху на під’їздах до вузлів 
сполучень мають ширину до 3,75 метра. 

Відтак, по-перше, багато місця просто не використовується. По-
друге, в режимі реального транспортного потоку спостерігається, 
що запаси місця незаконно експлуатуються зокрема легковими 
автомобілями задля того щоб, наприклад, обігнати інші автомобілі, 
що очікують у черзі. Це призводить до небезпечних і некерованих 
конфліктних ситуацій, які ані не можуть бути видимими з боку 
учасників дорожнього руху, ані врахованими з боку системи 
управління світлофорами. 

Чітко структуровані, компактні вузли сполучень призведуть 
натомість до безпечного і впорядкованого транспортного потоку. У 
той же час вони дозволять учасникам дорожнього руху більш 
ефективно використовувати час дії "зеленого світла", що знову ж 
таки позитивно вплине, у свою чергу, на потенціал функціональної 
продуктивності вузлів. 
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Що стосується пішохідних переходів, слід зазначити, що вони 
присутні у відносно обмеженій кількості. Щоб уникнути конфлікту 
між пішоходами та транспортними засобами, рекомендується 
спорудження додаткових пішохідних переходів, зокрема на 
перехресті вул. Стрийської, де бажано би було використати 
допоміжні засоби перетину дороги або ж острівці безпеки для 
пішоходів. Вони не тільки підвищать безпеку, але й дозволять - 
завдяки скороченню мінімального часу дії "зеленого світла" -  
здійснити більш гнучку інтеграцію з системою управління 
світлофорами. 

 

3.1.2 Система управління ПОС 

У плані світлофор-контролю (системи управління ПОС) у 
Львові перевага надається довгим циклам роботи ПОС. 
Тривалий час очікування хоча й збільшує частку вивільнення 
черги на одиницю періоду часу, але призводить також до більш 
тривалого очікування у черзі та більшої довжини самих черг. 

Що стосується тривалості робочого циклу ПОС, то варто, 
відтак, зважити, чи величина такої тривалості є доцільною та 
виправданою характеристиками необхідної продуктивності 
вузлів (чи, можливо, й іншими причинами, на зразок 
параметру координації). Крім того, слід зазначити, що 
продовжена тривалість релізу (дії "зеленого світла") у циклі 
ПОС, починаючи з певної величини, може уже бути 
неефективно використовуваною через "розбавлення" 
(зменшення інтенсивності) потоку руху.  

 

3.1.3 Вплив на рух громадського транспорту 

Істотним технічним елементом прискорення громадських 
перевезень через регуляторну функцію ПОС є вплив на 
управління світлофорами засобами, що є у самому 
громадському транспорті.  

Такими можливостями впливу є зокрема: 

 запит "зеленого світла" / Продовження дії "зеленого 
світла" та Продовження дії "зеленого світла" на самому 
громадському транспорті. 

Запиту "зеленого світла" застосовується для того, щоб 
при наближенні громадського транспорту вивільнити 
смугу руху на під’їзді до відповідного світлофора таким 
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чином, щоби засоби громадського транспорту із якомога 
меншими перешкодами долали ПОС та/чи могли 
безперешкодно дістатися до зупинок, розташованих на 
відповідних під’їздах. Якщо сигналізатори наближення 
громадського транспорту до під’їздів уже видають сигнал 
«ЗВІЛЬНИТИ СМУГУ», то функція продовження дії 
"зеленого світла" може бути необхідною задля того, щоб 
забезпечити вільну смугу аж до проходження 
громадського транспорту через відповідний ПОС.  

 Автобусні гейти: 

Автобусні гейти - це обладнані й гарантовані сигнально-
технічними засобами (за можливості, також архітектурно-
конструкторськими засобами) дорожні смуги руху на 
перехрестях, місцях примикання побічних доріг чи 
під’їзних дорогах, які зарезервовані виключно для 
громадського транспорту (автобусів). В’їзд до загально 
використовуваного дорожнього простору відбувається 
завдяки технічній гарантії відповідного окремого сигналу, 
що інформує про блокування зустрічного (а також 
паралельного) транспортного потоку. 

 

Основними технічними передумовами для реалізації 
концепції прискорення громадського сполучення 
безпосередньо на ПОС є:  

 виявлення транспортного засобу і передача відповідної 
інформації на контролер ПОС. 

 обробка інформації в системі управління ПОС. 

 увімкнення інформаційних елементів ПОС / сигналів, що 
інформують про наближення громадського транспорту, 
згідно зі стратегію управління дорожнім рухом за 
допомогою ПОС. 

Важливим аспектом у введенні заходів з прискорення 
громадського транспорту безпосередньо засобами ПОС є, 
відтак, надійне виявлення громадського транспорту, як 
представлено нижче: 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptfahrbahn
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Вибір систем 
виявлення 

Особливості використання 

Маніпулятор, 
ручний 
транспондер 
(передавач 
сигналу) 

Необхідне 
оперативне 
використання з 
боку персоналу. 
Якщо це не буде 
виконуватися 
водієм, 
необхідно буде 
зупинятися і 
виходити з 
транспортного 
засобу.  

Сфера 
використання - 
наприклад, 
кінцеві чи 
пересадні 
станції (зупинка 
транспортного 
засобу) 

Відносно легкий 
монтаж 

Відео-фіксація Робочі умови 
використання 
оптичних систем 
належить 
перевірити 
(погода, 
видимість і т.д.) 

Врахування 
оптично 
осяжних умов 
руху 

Відносно легкий 
монтаж 

Індукційна 
петля 

Виявлення 
виключно 
громадського 
транспор-ту 
вимагає засобів 
виключення 
інших 
транспортних 
засобів або 
додаткового тех-
нічного 
обладнання для 
ідентифікації 
громад-ського 
транпорт-ного 
засобу  

Вигідна при 
використанні в 
окремих 
смугах, 
спеціально 
відведених для 
громадського 
транспорту 

Монтаж вимагає 
втручання в 
інфраструктуру. 

Радіосистема / 
Система інфра-
червоного 
зв’язку 

Велика система 
з обширним по-
тенціалом 
виявлення 
громадського 
транспорту і 
втручання в його 
регулювання, а 

Універсальне 
застосування 

Необхідне 
встановлення 
системи разом з 
іншим 
обладнанням 
транспортних 
засобів та разом 
з інтерфейсом 
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також із 
чималим 
комфортом 
використання 

систем 
управління ПОС 

Таблиця 2: Огляд систем виявлення транспортних засобів           
(вибіркові приклади) 

 

Ступінь пріоритетності громадського транспорту, тобто 
ступінь інтенсивності, з якою даний вид транспорту 
маніпулює системою управління ПОС на власну користь, 
визначається і налаштовується залежно від необхідного 
ефекту прискорення громадського транспорту, що його 
очікують, загальних умов дорожнього руху, дорожньо-
транспортних, інфра-структурних та політичних рамкових 
умов тощо.  

 

Зображення 16: Принцип прискорення громадського транспорту 
шляхом його пріоритетності 

 

Приклад реалізації №1 - Сигналізація громадського   
транспорту на ділянці "Гіпермаркет Ашан", "вул. 
Стрийська / під’їзд до Ашану" 

Прискорення руху громадського транспорту через його пріоритезацію 

>> Увімкнення світлових індикаторів ПОС для громадського транспорту << 
 

 Оптимальні за часом світлові індикатори ПОС для 
громадскього транспорту забезпечують майже 
безперешкодний проїзд 

 Жодних суттєвих змін у пропорції циклу роботи ПОС на 
підїіздах до світлофорів (перерозподіл циклів роботи 
світлових індикаторів) 

 Жодного істотного впливу на продуктивність самого 

транспортного вузла 

Приклади: 

 Запит «зеленого світла», н-д, на вул. Стрийска / Під’їзд до Ашану 

 Автобусний гейт, н-д, на ТВ «вул. Стрийська / вул. Сахарова» 
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1а: Сигналізація від’їзду автобуса зі станції в 
залежності від сигналізації на транспортному вузлі 

Основний принцип полягає у тому, що на зупинці 
повідомляється за допомогою сигналу потенційний час 
відправлення автобуса, за якого вираховується прохід 
автобуса на найближчому світлофорі. Визначення самого 
сигналу від’їзду є відбувається в залежності від стану систем 
сигналізації на ПОС і теоретичної тривалості руху автобуса 
від зупинки до ділянки, що регулюється відповідним ПОС. 

На наступному малюнку показано схематичне уявлення 
функціональності такої сигналізації. Стани сигналізації, 
починаючи від "1" і завершуючи "4", відповідають при цьому 
часовій послідовності сигналізації, починаючи з моменту 
блокування руху на відповідному світлофорі. 

 

Зображення 17: Функціональна схема сигналізації від’їзду автобуса 

 

Переваги: 

 від’їзд автобуса сигналізується у такий спосіб, що після 
виїзду від зупинки будь-яка його затримка на світлофорі 
майже виключається.  

Світлофорне регулювання  на  з`їздi для автобусів 
залежно від світлофорного регулювання на перехресті 

 

альтерна
тивні 
сигнали 
для ГТ  

сигнальна позиція 1 

 сигнальна позиція 1 

 сигнальна позиція 2 

 сигнальна позиція 1 

 

 сигнальна позиція 2 

 

сигнальна позиція 3 

 сигнальна позиція 1 

 

 сигнальна позиція 2 

 

сигнальна позиція 4 

 сигнальна позиція 1 

 

 сигнальна позиція 2 

 

регулювання 
на з`їзді для 
автобусів 
для ГТ  

регулювання 
на 
перехресті 
для ГТ  
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 якась система виявлення громадського транспорту при 
цьому не є необхідною. Сигналізація оптимального 
моменту від’їзду автобуса зі станції відбувається на 
безперервній основі як додатковий сигнальний елемент 
ПОС. 

Недоліки:  

 активний вплив на ПОС, здійснюваний громадським 
транспортом, не можливий. 

 прискорення як таке у його звичному розумінні не 
відбувається - натомість має місце краще (з боку 
пасажирів громадського транспорту) використання часу 
очікування громадського транспорту (більш оптимальні 
графіки / можливості підсадки до транспорту)  

Додаткове технічне обладнання / оновлення: 

 додатковий індикаторний елемент на ПОС 

 включення додаткових елементів відображення до 
системи управління ПОС 

 

1b: Запит "зеленого світла" / Продовження дії "зеленого 
світла", здійснювані самим громадським транспортом 

Наступне зображення схематично окреслює принцип 
функціонування запиту "зеленого світла" / продовження дії 
"зеленого світла" як системи взаємодії запитів, що надходять 
з громадського транспорту, та світлової сигналізації. 
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Зображення 18: Функціональна схема запиту "зеленого світла" / 
продовження дії "зеленого світла" 

 

Переваги:  

 активний регуляторний вплив на ПОС, здійснюваний 
безпосередньо громадським транспортним засобом 
задля мінімізації часу очікування / втраченого часу та 
забезпечення ситуації дотримання графіка. 

Недоліки:  

 необхідні засоби виявлення громадського транспорту 

Додаткове технічне обладнання / оновлення: 

 необхідні технічні пристрої для виявлення громадського 
транспортного засобу 

 за потреби, додатковий індикаторний елемент для 
візуалізації / підтвердження виявлення транспортного 
засобу  

 за потреби, додатковий індикаторний елемент для  
відокремленої сигналізації потоку громадського 
транспортного (сигнал "Громадський транспорт") 

Вимоги до першості проїзду ГТ, світлофоне регулювання залежно від вимог 
перед/на з`їзді для автобусів   

Вимоги першості проїзду, 
напр. Відеофіксація, кнопка, 

індукційна стрічка 
світлофорне регулювання 
проїзду, напр. відеофіксація 

приклад дотримання вимог 1: 
сигнал «червоне» 

управління першістю проїзду на світлофорі 

приклад дотримання вимог 
2: сигнал «зелене»   

утримання першості проїзду на світлофорі 

Обнулення вимог до першості проїзду за допомогою індикаторів часу або 
детекторів. 
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 інтеграція детекторів та, за потреби, додаткових 
елементів в систему управління ПОС 

 
Приклад реалізації № 2 - Автобусний гейт "вул. Стрийська / 
вул. Сахарова": 

Автобусний гейт становить особливий вид "вільної смуги" 
для громадського транспорту. Такий гейт (спеціально 
виділена для громадського транспорту смуга руху) дозволяє 
гарантувати сигнально-технічними засобами резервацію 
ділянки проїзної частини чи, відповідно, відведення 
спеціальної смуги руху.  

Наступне зображення демонструє можливий автобусний гейт 
на розв’язці "вул. Стрийська / вул. Наукова".  

 

Зображення 19: Схема функціонування автобусного гейту 

 

Автобус, що рухається у напрямку центру міста, виїжджає на 
спеціально відведену автобусну смугу руху. Після 
здійсненого обслуговування відповідної зупинки автобусу 
надалі знову необхідно повернутися до загально 
використовуваного дорожньої частини. Таким чином виникає 
додатковий конфліктний момент посеред під’їзду до 

автобусна смуга-шлюз 

сигнали для а\м 
люз 

 сигнали для 

а\м люз 
 

сигнали для ГТ 
люз 

 сигнали для 

а\м люз 
 сигнальна 

позиція 1: 

 

першість 

проїзду а\м 

сигнальна 

позиція 2: 

 

першість 

проїзду 

автобусів 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptfahrbahn
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розв’язки з південної сторони вулиці Стрийська між 
автобусами та паралельним потоком легкових автомобілів. 
Захист від такого конфлікту надають додаткові сигнали, що 
повідомляють про необхідність надання переваги 
громадському транспорту. 

 



 

Прискорення руху автобусного сполучення 
Автобусний маршрут №11 / 3A , м. Львів  

 

 

Пропозиції заходів та їх опції 

 VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH, лютий 2012 

 

31 

 

3.1.4 Виділені смуги для руху автобусного транспорту 

Особливо на ділянках доріг із частими чи регулярними 
проявами заторів, розмежування проїзних смуг громадського 
транспорту та загального транспортного потоку може стати 
ефективним засобом обмеження або ж уникнення втрат часу 
для громадського транспорту. 

Окрім обмеження / уникнення втрат часу, спеціальні смуги 
руху для автобусів чи-то смуги руху, що використовуються як 
автобусні для різного громадського транспорту загалом, 
мають за мету: 

 забезпечення регулярності та пунктуальності 

 підвищення потенціалу 

 скорочення тривалості руху громадського транспорту 

 мінімізацію зовнішніх операційних перешкод, особливо з боку 
автомобільного потоку 

 підвищення безпеки дорожнього руху 

 скорочення експлуатаційних витрат з боку компаній 
громадського транспорту 

Поряд із суто автобусними (окремими) смугами руху можливі 
також, особливо на під’їзних шляхах до транспортних вузлів, 
комбіновані смуги руху. Крім автобусів, ці смуги можуть 
повністю або ділянками, а також в обмеженій кількості 
використовувати, згідно з окремою сигналізацією авторизації, 
інші транспортні потоки, в основному, транспортні засоби, що 
здійснюють поворот направо  
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Зображення 20: Приклад автобусної смуги перед транспортною 
розв’язкою 

Із комбінованими автобусними смугами руху перед розв’-
язками пов’язані наступні переваги: 

 об’їзд заторів та інших явищ скупчень трафіку локального 
значення перед транспортними розв’язками і світлофорами  

 ефективне використання наявного транспортного 
простору різними видами транспорту 

Обов’язковим у кожному разі залишається забезпечення 
в’їзду автобусів у безперервний транспортний потік 
наприкінці автобусної смуги. Таке "влиття" може 
здійснюватися (без застосування спеціальної сигналізації) на 
вільній ділянці дороги або на достатній відстані від 
перехресть чи світлофорів. Однак прямо перед самими 
розв’язками чи світлофорами або ж при переході з 
комбінованих чи окремих виключно автобусних смуг до 
загального потоку транспорту у межах внут-рішнього 
простору транспортних вузлів сигналізація надання 
пріоритету громадському транспорту (автобусний гейт) є 
необхідною. Сигналізація руху громадського транспорту за-
безпечує водночас оптимальне продовження маршруту авто-
бусів. При використанні комбінованих смуг руху належить 
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також переконатися, що наявний транспорт особистого 
використання буде в стані звільнити розв’язку для проїзду 
автобуса, що курсує позаду. Це можна реалізувати на ПОС 
через скоординовані процеси управління, сигналізації пріо-
ритету смуг або ж спеціальні світлові сигнали, що наказують 
звільнити перехрестя. 

Надалі подаються конкретні пропозиції з облаштування  
локального автобусного коридору маршруту №11. Виділені 
смуги для руху громадського транспорту, у тому числі в 
поєднанні зі смугами для здійснення правостороннього 
повороту, становлять у поданих опціях  основні і перевірені 
засоби прискорення руху громадського транспорту.  

 

3.1.5 Безпека дорожнього руху 

На додаток до вживання заходів із прискорення руху 
громадського транспорту заходи із підвищення безпеки 
дорожнього руху мають велике значення. Зокрема, 
швидкісна їзда по широкій вул. Стрийській і в основному 
незабезпечені можливості перетину вулиці для пішоходів 
спричиняються до нагромадження суттєвого потенціалу 
ризику.  

У рамках заходів із реструктуризації автобусного коридору 
маршруту № 11 необхідно, таким чином, також опрацювати 
конкретні детальні рішення для підвищення безпеки руху: 

 Доступ до автобусних зупинок та вихід із них 

 Здійснення пересадки на інші транспортні засоби 
(маршрутне таксі, трамвай, тролейбус) (вихід із 
транспорту, пересадка з подальшим трансфером, 
переходи через дорогу) 

 Безпека усіх учасників дорожнього руху на розв’язці 

 

При цьому належить врахувати зокрема наступні аспекти: 

 Гарантування безперешкодного поля зору для 
встановлення візуального зв’язку між учасниками 
дорожнього руху.  
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 Ефективне зниження в швидкості руху транспортних 
засобів через архітектурно-структурні заходи, а також 
правила дорожнього руху. 

 Встановлення допоміжних засобів перетину доріг, 
наприклад, спорудження острівців безпеки. 

 Гарантований захист переходу через дорогу засобами 
ПОС. 

 

 

Зображення 21: Небезпека ДТП на підході до зупинки "вул. Гашека" 
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3.2 Пропозиції з організації руху на вибраних вузлах  

3.2.1 Транспортний вузол біля Автовокзалу 

 

Зображення 22: Транспортний вузол "вул. Стрийська біля            
Автовокзалу", напрям руху - до центру міста  

 

Фактичні характеристики стану вузла: 

 Перехрестя обладнане системою сигналізації. 

 Дизайн вузла виконаний з використанням великої площі. 

 Пропускна здатність – достатня. 

 Реалізація автобусного трафіку за один цикл роботи ПОС. 

 Трасування ліній напрямків руху автобусного транспорту та 
ліній автобусних зупинок у відповідних напрямах відрізняється 
одне від одного та не має спільної локальної прив’язки. 

 Можливість здійснення пішохідного переходу вулиці Стрийська 
тільки у південному рукаві транспортного вузла (Стрийська -    
Південь). 

 Жодних інших допоміжних засобів перетину вулиці Стрийська 
не існує, наявний слід від протоптаної через газон доріжки у 
північному рукаві транспортного вузла (Стрийська - Північ) 

 Відсутні будь-які засоби регулювання велосипедного руху  
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Пропозиція загальних заходів: 

 

Зображення 23: Пропонована концепція організації руху на ділянці 
"вул. Стрийська біля Автовокзалу" 

 Нове позиціонування (переміщення) обох станцій в південному 
рукаві транспортного вузла (Стрийська - Південь). 

 Короткі шляхи до автобусів регіонального сполучення на 
автовокзалі (Автовокзал). 

 Елімінація петлевої їзди до зупинки тролейбуса в напрямку 
до центру міста; уможливлення пересадки на тролейбус чи 
маршрутне таксі на спільній зупинці "вул. Наукова". 

 Економія часу в напрямку до центру міста приблизно 2,5 хв. 

 Компактна структура перехрестя у межах діючого запасу.  

 Зменшення кількості смуг руху на вул. Стрийська до двох у 
кожному з напрямків → ніяких обмежень в продуктивності 
проїзної частини. 

 Облаштування пішохідних переходів на всіх рукавах 
транспортного вузла. 

 Коротші шляхи доступу → необхідність здійснити тільки 
один перехід через дорогу у напрямку до житлового району 
на схід від вул. Стрийська. 

 Підвищення безпеки → запобігання незаконному 
незабезпеченому перетину доріг. 

 Облаштування об’єктів для здійснення та регулювання 
велосипедного руху.  
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 Підвищення безпеки → високі швидкості руху та висока 
інтенсивність руху 

 Створення привабливих пропозицій для велосипедистів. 

 

Задля прискорення автобусного коридору пропонуються    
наступні заходи: 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку від центру міста: 

 Сходження смуг руху автомобільного транспорту, у межах 
стадії зеленого світла для автомобілів.  

 Використання переваг керованого впливу на ПОС → 
скорочення втрат часу, а також зменшення показників 
графіка відхилень.  

 Проїзна смуга через ПОС. 

 В’їзд у "кишеню" зупинки, обслуговування автобусної 
зупинки. 

 Виїзд з "кишені" зупинки на смугу автомобільного руху без 
застосування засобів сигналізації шляхом злиття 
(інтеграції) або у тіні наступної стадії червоного світла 
(зеленого для пішоходів). 

 Потенціал заощадження втраченого часу5 : 

– 0-20 с з наданням пріоритету громадському транспорту 
засобами ПОС,  

– Без залучення системи надання громадському 
транспорту пріоритету через регуляторну функцію ПОС 
ефект скорочення втрат часу не буде присутній. 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку до центру міста: 

 Облаштування комбінованої смуги руху автобусного 
транспорту / автомобільного транспорту, що здійснює 
правосторонній поворот, на південному під’їзді до 
перехрестя (Стрийська - Південь). 

 Виділена смуга для руху автобусів перед автобусною 
зупинкою → об’їзд зворотного затору на транспортному 
вузлі. 

 

                                                 
5
 Оцінки базуються на підрахунку запасів ПОС - тривалості зеленого/червоного 

світла, відповідно, 60с/25с  
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 Обслуговування зупинки: 

 Опція 1: Автобусний гейт, що наказує надати пріоритет 
громадському транспорту, та одночасне вивільнення 
транспорту, що здійснює правобічний поворот 

 Опція 2: Виїзд із зупинки на смугу автомобільного руху 
(безпосередньо) без застосування засобів сигналізації 
шляхом злиття (інтеграції); сприятливою перевагою тут 
буде залучення системи активного впливу на управління 
ПОС 

 Виїзд на смугу автомобільного руху; альтернативно: в’їзд 
на виділену смугу для руху автобусів уздовж вул. 
Стрийська (у такому випадку автобусний гейт більше не 
потрібен) 

 
 Потенціал реалізації концепції6: 

– 1,5 до 2,5 хв через елімінацію петлевої їзди. 

– 0-60 с з наданням пріоритету громадському транспорту 
засобами ПОС.  

– 0-30 с без надання пріоритету громадському транспорту 
засобами ПОС.  

 

3.2.2 Транспортний вузол "вул. Стрийська / вул. Наукова" 

 

                                                 
6
  Оціночні значення базуються на підрахунку запасів ПОС - тривалості 

зеленого/червоного світла, відповідно, 30с/55с, а також на основі аналізу 
транспортного потоку 
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Зображення 24: Транспортний вузол "вул. Стрийська / вул. Наукова", 
напрямок руху - до центру міста 

 

Фактичні характеристики стану вузла: 

 Дизайн вузла виконаний з використанням великої площі. 

 Транспортний вузол повністю сигналізований. 

 Недостатня продуктивність вузла, довгий час очікування. 

 Зупинка у всіх випадках на виїзді з вузла.  

 Можливості здійснення пішохідного переходу існують, на 
під’їзді Стрийська-Південь наявний острівець безпеки. 

 Відсутні будь-які засоби регулювання велосипедного руху. 

 

Пропоновані загальні заходи: 

 Компактна структуризація транспортного вузла, облаштування 
комбінованої смуги руху для транспорту, що здійснює 
правосторонній поворот / автобусного транспорту на кожному з 
під’їздів до вузла.  

 Облаштування пішохідних переходів із серединними 
острівцями на рукавах перехрестя  "Стрийська-Північ", 
"Наукова" та "Хуторівка" →  підвищення безпеки. 

 Перенесення зупинок до світлофора на під’їздах до перехрестя 
"Наукова" та "Хуторівка" → скорочення для пасажирів їх 
маршруту до житлового району. При цьому ці скорочені 
маршрути інтегруватимуться у нові / змінені смуги руху → 
полегшення доступу і відступу з зупинки. 
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 Облаштування об’єктів для здійснення та регулювання 
велосипедного руху → підвищення безпеки. 

 

Зображення 25: Пропонована концепція організації руху на ділянці 
"вул. Стрийська / вул. Наукова" 

 

Задля прискорення автобусного коридору пропонуються   
наступні заходи: 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку від центру міста: 

 Сходження смуги для руху автобусів до смуги для 
транспорту, що здійснює правосторонній поворот. 

 В’їзд на комбіновану смугу руху для транспорту, що 
здійснює правосторонній поворот. 

 Проїзний коридор через ПОС із комбінованої смуги руху 
для транспорту, що здійснює правосторонній поворот, до 
зупинки (автобусна "кишеня"), за можливості, окрема 
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система сигналізації наближення і надання переваги 
громадському транспорту.  

 Потенціал заощадження втраченого часу7   

– 2-3 хв зі спеціально відведеною смугою для руху 
автобусів та системою пріоритезацїі громадського 
транспорту засобами ПОС.  

– 1,5-2,5 хв зі спеціально відведеною смугою для руху 
автобусів та без системи пріоритезацїі громадського 
транспорту засобами ПОС. 

– Виділена смуга для руху автобусів на під’їзді до 
транспортного вузла дозволяє уникнути втрат часу на 
загальній тривалості руху в основному до 5 хв у години 
пік → значне зниження відхилень від графіка. 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку до центру міста: 

 Облаштування комбінованої смуги руху автобусного 
транспорту / автомобільного транспорту, що здійснює 
правосторонній поворот, на південному під’їзді до 
транспортного вузла (Стрийська - Південь). 

 Виділена смуга для руху автобусів перед автобусною 
зупинкою → об’їзд зворотного затору на транспортному 
вузлі.  

 Обслуговування зупинки. 

 Опція 1: Автобусний гейт, що наказує надати пріоритет 
громадському транспорту, та одночасне вивільнення 
транспорту, що здійснює правобічний поворот. 

 Опція 2: Виїзд із зупинки на смугу автомобільного руху 
(безпосередньо) без застосування засобів сигналізації 
шляхом злиття (інтеграції); сприятливою перевагою тут 
буде залучення системи активного впливу на управління 
ПОС. 

 Виїзд на смугу автомобільного руху; альтернативно: в’їзд 
на виділену смугу для руху автобусів уздовж вул. 
Стрийська (у такому випадку автобусний гейт більше не 
потрібен). 

 Потенціал заощадження втраченого часу8 .  

 

                                                 
7
  Оціночні значення базуються на підрахунку запасів ПОС, а також на основі 

аналізу транспортного потоку 
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– 2-3 хв зі спеціально відведеною смугою для руху 
автобусів та системою пріоритезацїі громадського 
транспорту засобами ПОС.  

– 1,5-2,5 хв зі спеціально відведеною смугою для руху 
автобусів та без системи пріоритезацїі громадського 
транспорту засобами ПОС. 

– Виділена смуга для руху автобусів на підїзді до 
транспортного вузла дозволяє уникнути втрат часу на 
загальній тривалості руху в основному до 5 хв у години 
пік → значне зниження відхилень від графіка. 

 

 

Визначення продуктивності транспортного вузла 

Дослідження місцевості та аналіз транспортного потоку вказують 
на серйозний дефіцит продуктивності перехрестя "вул. Стрийська / 
вул. Наукова". Щоб оцінити ступінь ремоделювання транспортного 
вузла з ціллю підвищення його продуктивності, нижче подано 
розрахунок продуктивності актуальної ситуації облаштування 
вузла та його запланованого редизайну. 

Якість транспортних потоків для годин пік визначається відповідно 
до положень Довідника з проектування дорожньо-транспортних 
систем (ДпДТС) і розділена на різні якісні ступені. У наступній 
таблиці описано ступені якості, визначені у ДпДТС. 

                                                                                                                     

 

 

 

 
8
  Оціночні значення базуються на підрахунку запасів ПОС, а також на основі 

аналізу транспортного потоку 
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Ступінь якості Опис 

LOS A 
Більша частина учасників дорожнього руху може 
безперешкодно пройти транспортний вузол Час 
очікування дуже короткий. 

LOS B 

Усі учасники дорожнього руху, що нагромаджуються 
на вузлі за час його блокування, можуть продовжити 
власні автомобільні чи піші маршрути протягом 
наступного ж періоду розблокування транспортного 
вузла; або ж можливості проїзду потоків 
автомобільного транспорту, на які розповсюджується 
дія принципу очікування на вузлі, регулюються 
відповідною системою надання переваги руху. Час 
очікування короткий. 

LOS C 

Майже усі учасники дорожнього руху, що 
нагромаджуються на вузлі за час його блокування, 
можуть продовжити власні автомобільні чи піші 
маршрути протягом наступного ж періоду 
розблокування транспортного вузла; або ж водії 
транспортних засобів, що рухаються у побічних 
потоках, повинні зважати на помітну кількість 
привілейованих учасників дорожнього руху. Час 
очікування відчутний. У випадку автомобільного 
трафіку, в середньому, лише локально обмежені 
затори формуються наприкінці часу розблокування 
транспортного вузла. 

LOS D 

В автомобільному трафіку присутній ефект 
постійного залишкового затору. Час очікування для 
усіх учасників дорожнього руху значно відчутний. 
Стан дорожнього трафіку усе ще стабільний. 

LOS E 

Учасники дорожнього руху перебувають у суттєвих 
конкурентних умовах у стосунку один до одного. У 
автомобільному трафіку формується постійно 
зростаючий затор. Час очікування дуже довгий. Межа 
продуктивності досягнута.  

LOS F 

Попит на трафік більший за продуктивність вузла. 
Транспортні засоби змушені неодноразово 
здійснювати короткі поступальні рухи вперед перед 
тим, як рушити з місця в напрямку їх маршруту. Затор 
постійно зростає. Час очікування вкрай довгий. 
Транспортний вузол перевантажений. 

Таблиця 3: Ступені якості трафіку відповідно до положень 
Довідника з проектування дорожньо-транспортних систем (ДпДТС) 

Середня величина часу очікування на транспортних вузлах є 
важливим параметром для визначення якості трафіку. Розподіл на 
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відповідні ступені якості відбувається згідно з наведеними у 
Таблиця 4 (відповідно до ДпДТС) граничними показниками. 

Ступінь якості допустимий середній час очікування МІТ9 [с] 

LOS A ≤ 20 

LOS B ≤ 35 

LOS C ≤ 50 

LOS D ≤ 70 

LOS E ≤ 100  

LOS F > 100 

Таблиця 4: Граничні показники середнього часу очікування на    
транспортних вузлах, обладнаних системами сигналізації руху 

Відправною точкою для оцінки ефективності функціонування 
транспортного вузла "вул. Стрийська / вул. Наукова" є 
відображення реальної ситуації з урахуванням поточного дизайну 
вузла та діючого засадничого принципу управління системою 
ПОС. Виявлена в ході підрахунку трафіку завантаженість 
транспортного вузла мусила коригуватися із застосуванням 
кількісного перепланування трафіку. Причиною тому було 
будівництво аеропорту (вул. Кульпарківська), що мало місце під 
час підрахунку трафіку та призвело до блокування різних 
маршрутів, в результаті чого побічний вплив на транспортний потік 
на перетині вул. Стрийська / вул. Наукова був чималим. 

Оскільки у нас не було доступу до поточних програм сигналізації 
ПОС, даний розрахунок базується застосовуваному у цьому 
відношенні принципі управління (окремий активації окремих 
під'їзних шляхів) з оптимально розподіленими періодами релізу 
(розблокування вузла). 

 

 

                                                 
9
 МІТ – моторизований індивідуальний транспорт 
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Назва під’їзної   
дороги 

Q  

Продуктив-
ність 

[тр.з./год] 

LStau 
Довж. 
затору 

[м] 

W 

Час 
очікув. 

[с] 

QSV 

Ступінь 
якості 

Стрийська_Пн_п.пр 438 >>100 218 F 

Стрийська_Пн_л.пр 439 >>100 217 F 

Хуторівка_Сх_п 222 >>100 196 F 

Хуторівка_Сх_пр 164 58 69 D 

Хуторівка_Сх_л 227 >>100 226 F 

Стрийська_Пд_п 446 >>100 170 F 

Стрийська_Пд_пр 446 >>100 170 F 

Стрийська_Пд_л 264 59 35 C 

Наукова_Зх_п.пр 443 >>100 233 F 

Наукова_Зх_л.пр 443 >>100 233 F 

Таблиця 5: Витяг із розрахунків паспорта якості ДпДТС, 
застосованих до актуальної ситуації з транспортним вузлом                         

"вул. Стрийська / вул. Наукова"  

 Фактично, даний транспортний вузол має відповідно до 
проведених за ДпДТС розрахунків ЗАГАЛЬНИЙ СТУПІНЬ 
ЯКОСТІ F (найнижчий ступінь якості).  

Це означає, що попит на трафік більший за продуктивність вузла. 
Транспортний вузол перевантажений. Транспортні засоби змушені 
неодноразово здійснювати короткі поступальні рухи вперед перед 
тим, як рушити з місця в напрямку їх маршруту. Затор постійно 
зростає, а час очікування - вкрай довгий.  

Максимальне значення середнього часу очікування - понад 230 с 
на під’їзній дорозі з вул. Наукова. В головному напрямку цей 
показник складає понад 215 с для напрямку руху з півночі на 
південь та 170 с для напрямку руху з півдня на північ. 

З метою поліпшення якості транспортного потоку на даному вузлі 
було здійснено реконструкцію дизайну вузла з відповідними 
модифікаціями системи управління ПОС. Надалі було наново 
підраховано значення часу очікування на світлофорі та виконано 
новий перерахунок відповідних ступенів якості з тими ж 
фактичними обсягами перевезень (показниками трафіку).  
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Важливим елементом в дизайні вузла для транспортних потоків 
була зміна розподілу смуг на під’їзних шляхах "Стрийська-Північ" 
та "Стрийська-Південь" (див. План розташування у Додатку №1). 
Основними засадами підвищення якості транспортних потоків 
стали дві програми дорожніх сигналів, адаптовані до кількісних 
показників потоків. Ці програми реалізовуються за тим же 
принципом сигналізації, але мають різні цикли сигналізації - то в 
100 секунд, як і в поточній ситуації, то 80 секунд. 

У випадку нової програми дорожніх сигналів з циклом сигналізації 
у 100 секунд заново перерахований час очікування вказує на 
значно вищу якість транспортного потоку на вузловій точці, аніж це 
має місце за поточних умов. На під’їзному шляхові з вул. Наукова 
час очікування удвічі коротший за фактичний. На основному 
напрямку час очікування настільки помітно скорочується, що цей 
параметр досягає рівня якості C. 

Назва під’їзної  

дороги 

Q  

Продуктив-
ність 

[тр.з./год] 

LStau  
Довж. 
затору 

[м] 

W   

Час 
очікув. 

[с] 

QSV  
Ступінь 
якості 

Стрийська_Пн_п 125 35 39 C 

Стрийська_Пн_пр2 308 77 48 C 

Стрийська_Пн_пр 308 77 48 C 

Стрийська_Пн_л 136 37 39 C 

Хуторівка_Сх_п 222 49 30 B 

Хуторівка_Сх_пр 164 38 29 B 

Хуторівка_Сх_л 227 69 61 D 

Стрийська_Пд_п 226 68 61 D 

Стрийська_Пд_пр 333 83 50 C 

Стрийська_Пд_пр2 333 83 50 C 

Стрийська_Пд_л 264 82 70 D 

Наукова_Зх_п.пр 493 113 54 D 

Наукова_Зх_л.пр 393 103 62 D 

Таблиця 6: Витяг із розрахунків паспорта якості ДпДТС, 
застосованих до проектної моделі транспортного вузла "вул. 

Стрийська / вул. Наукова" із циклом сигналу 100 сек 
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Нова програма дорожніх сигналів із циклом сигналу в 80 с також 
демонструє вищу якість транспортних потоків у порівнянні з 
актуальною ситуацією. У порівнянні з новою програмою дорожніх 
сигналів із циклом сигналу у 100 с, тут також досягається 
результат менших за довжиною заторів, однак із дещо більшими 
параметрами часу очікування. 

Назва під’їзної  

дороги 

Q  

Продуктив-
ність 

[тр.з./год] 

LStau  

Довж. 
затору 

[м] 

W  

Час 
очікув. 

[с] 

QSV 
Ступінь 
якості 

Стрийська_Пн_п 125 30 32 B 

Стрийська_Пн_пр2 308 77 56 D 

Стрийська_Пн_пр 308 77 56 D 

Стрийська_Пн_л 136 32 32 B 

Хуторівка_Сх_п 222 42 25 B 

Хуторівка_Сх_пр 164 32 23 B 

Хуторівка_Сх_л 227 69 69 D 

Стрийська_Пд_п 226 60 53 D 

Стрийська_Пд_пр 333 81 55 D 

Стрийська_Пд_пр2 333 81 55 D 

Стрийська_Пд_л 264 80 75 E 

Наукова_Зх_п.пр 493 109 57 D 

Наукова_Зх_л.пр 393 90 54 D 

 

Таблиця 7: Витяг із розрахунків паспорта якості ДпДТС, 
застосованих до проектної моделі транспортного вузла "вул. 

Стрийська / вул. Наукова" із циклом сигналу 80 сек 

З урахуванням зазначених вище розрахунків продуктивності було 
доведено, що пропонований редизайн даного транспортного вузла 
дозволив досягнути значного поліпшення його продуктивності та 
що такий дизайн вузла добре підходить для обробки трафіку. 
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3.2.3 Транспортний вузол "вул. Стрийська / вул. В. Великого" 

 

Зображення 26: Транспортний вузол "вул. Стрийська /                     
вул. В. Великого", напрямок руху - до центру міста 

Фактичні характеристики стану вузла: 

 Дизайн вузла виконаний з використанням великої площі, 
транспортний вузол повністю сигналізований. 

 Зупинки у кожному напрямку - позаду транспортного вузла. 

 Можливість використання пішохідного тунелю для здійснення 
переходу через вул. Стрийська; часто здійснюється "дикий" 
перехід через вул. Стрийська. 

 Відсутні будь-які засоби регулювання велосипедного руху. 
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Пропоновані загальні заходи: 

 

Зображення 27: Пропонована концепція організації руху на ділянці 
"вул. Стрийська / вул. В. Великого" 

 Компактна структуризація транспортного вузла, облаштування 
комбінованої смуги руху автобусного транспорту / 
автомобільного транспорту, що здійснює правосторонній 
поворот, на південному під’їзді до транспортного вузла 
(Стрийська Південь). 

 Облаштування пішохідних переходів із серединними 
острівцями на всіх рукавах вузла → підвищення безпеки. 

 Облаштування об’єктів для здійснення та регулювання 
велосипедного руху → підвищення безпеки. 

 Продовження смуги для транспорту, що здійснює 
правосторонній поворот, на північному під’їзному шляху 
(Стрийська-Північ) і позиціонування смуги як комбінованої для 
транспорту, що здійснює правосторонній поворот / автобусного 
транспорту.  

 

Задля прискорення автобусного коридору пропонуються   
наступні заходи: 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку від центру міста: 

 Сходження у комбіновану смугу для руху транспорту, що 
здійснює правосторонній поворот / автобусного транспорту, 
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об’їзд зворотного затору на смузі з прямим інерційним 
рухом 

 Сприятливою перевагою тут буде залучення системи 
активного впливу на управління ПОС. 

 Проїзд через коридор на ПОС та в’їзд на третю смугу руху, 
що починається на транспортному вузлі (діапазон зупинки). 

 Обслуговування зупинки. 

 Продовження руху від зупинки по третій смузі з подальшим 
перелаштуванням у виділену автобусну смугу руху перед 
перехрестям "вул. Стрийська / вул. Наукова". 

 Потенціал заощадження втраченого часу10 .  

– 0-20 с з наданням пріоритету громадському транспорту 
засобами ПОС,  

– 0-10 с без надання пріоритету громадському транспорту 
засобами ПОС  

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку до центру міста: 

 Сходження смуг руху автомобільного транспорту, 
використання переваг керованого впливу на ПОС 

 Альтернативно: Виділена смуга для руху автобуса як 
додаткова третя смуга руху на східній обочині проїзної 
частини – не рекомендується через необхідність знищення 
у такому випадку ряду зелених насаджень та з огляду на 
невеликі часові втрати. 

 Проїзна смуга через ПОС. 

 В’їзд у "кишеню" зупинки, обслуговування зупинки автобуса. 

 Виїзд з "кишені" зупинки на смугу автомобільного руху без 
застосування засобів сигналізації шляхом злиття 
(інтеграції) з потоком. 

 Потенціал заощадження втраченого часу11 : 

– 0-20 сек з наданням пріоритету громадському 
транспорту засобами ПОС.  

 

                                                 
10

  Оціночні значення базуються на підрахунку запасів ПОС та аналізі 
транспортного потоку 

11
  Оціночні значення базуються на підрахунку запасів ПОС та аналізі 
транспортного потоку 



 

Прискорення руху автобусного сполучення 
Автобусний маршрут №11 / 3A , м. Львів  

 

 

Пропозиції заходів та їх опції 

 VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH, лютий 2012 

 

51 

– 0 сек без надання пріоритету громадському транспорту 
засобами ПОС.  

 

3.2.4 Транспортний вузол "вул. Стрийська / вул. Чмоли" 

 

Зображення 28: Транспортний вузол "вул. Стрийська / вул. Чмоли", 
напрямок руху - до центру міста 

Фактичні характеристики стану вузла: 

 Дизайн вузла виконаний з використанням великої площі, 
транспортний вузол повністю сигналізований 

 Зупинки у кожному з напрямків розташовані в північному рукаві 
транспортного вузла (Стрийська - Північ) 

 Існують можливості здійснення пішохідного переходу через дорогу 

 Відсутні будь-які засоби регулювання велосипедного руху 

 

Пропоновані загальні заходи: 
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Зображення 29: Пропонована концепція організації руху на ділянці 
"вул. Стрийська / вул. Чмоли" 

 

 Компактна структуризація транспортного вузла, облаштування 
комбінованої смуги руху автобусного транспорту / 
автомобільного транспорту, що здійснює правосторонній 
поворот, на південному під’їзді до транспортного вузла 
(Стрийська - Південь), а також облаштування виділеної смуги 
руху для автобусів на північному під’їзді до вузла (Стрийська - 
Північ). 

 Облаштування пішохідних переходів із серединними 
острівцями на рукавах вузла вул. Стрийська →  підвищення 
безпеки. 

 Облаштування об’єктів для здійснення та регулювання 
велосипедного руху → підвищення безпеки. 

 Інтеграція наявних зупинок з новими / зміненими смугами руху. 

 

Задля прискорення автобусного коридору пропонуються   
наступні заходи: 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку від центру міста: 

 Сходження смуг руху автобусного транспорту. 

 Обслуговування зупинки. 

 Виїзд із зупинки на смугу автомобільного руху 
(безпосередньо) через автобусний гейт на світлофорі; 
необхідним у такому випадку є активний регуляторний 
вплив на ПОС 
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 Альтернатива: Виїзд із зупинки на смугу автомобільного 
руху (безпосередньо) без застосування засобів сигналізації 
шляхом злиття (інтеграції); задля формування т.зв. "ділянки 
злиття" необхідно буде відмежувати і віддалити зупинку від 
транспортного вузла. 

 Проїзна смуга через ПОС. 

 Потенціал заощадження втраченого часу12  : 

– 0-30 сек з наданням пріоритету громадському 
транспорту засобами ПОС.  

– 0-15 сек без надання пріоритету громадському 
транспорту засобами ПОС.  

– Виділена смуга для руху автобусів на під’їзді до 
транспортного вузла дозволяє уникнути втрат часу на 
загальній тривалості руху в основному до 2 хв у години 
пік → значне зниження відхилень від графіка. 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку до центру міста: 

 Сходження смуг руху автомобільного транспорту, 
використання переваг керованого впливу на ПОС. 

 В’їзд на комбіновану смугу руху для транспорту, що 
здійснює правосторонній поворот / автобусного транспорту. 

 Проїзд через коридор на ПОС (за можливості та/чи потреби 
– зокрема, система сигналізації наближення і пріоритезації 
громадського транспорту) та в’їзд до "кишені" зупинки. 

 Обслуговування зупинки. 

 Виїзд із зупинки на смугу автомобільного руху без 
застосування засобів сигналізації шляхом злиття 
(інтеграції) з потоком. 

 Потенціал заощадження втраченого часу13 : 

– 0-30 сек з наданням пріоритету громадському 
транспорту засобами ПОС.  

– 0-15 сек без надання пріоритету громадському 
транспорту засобами ПОС.  

 

                                                 
12

  Оціночні значення базуються на підрахунку запасів ПОС та аналізі 
транспортного потоку 

13
  Оціночні значення базуються на підрахунку запасів ПОС та аналізі 
транспортного потоку 
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– Виділена смуга для руху автобусів на під’їзді до 
транспортного вузла дозволяє уникнути втрат часу на 
загальній тривалості руху в основному до 2 хв у години 
пік → значне зниження відхилень від графіка. 

 Впровадження окресленої реструктуризації разом із адепта-
цією / дооснащенням системи управління ПОС. 

 

 

 

 

 

3.2.5 Транспортний вузол "вул. Стрийська / вул. Сахарова" 

 

Зображення 30: Транспортний вузол "вул. Стрийська / вул. 
Сахарова", напрямок руху - від центру міста 

 

Фактичні характеристики стану вузла: 

 Дизайн вузла виконаний з використанням великої площі, 
транспортний вузол повністю сигналізований 

 Зупинки у кожному з двох напрямків - перед транспортним вузлом 

 Існують можливості здійснення пішохідного переходу через дорогу 

 Відсутні будь-які засоби регулювання велосипедного руху 
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Зображення 31: Пропонована концепція організації руху на ділянці 
"вул. Стрийська / вул. Сахарова" 

Пропоновані загальні заходи: 

 Компактна структуризація транспортного вузла, облаштування 
виділеної смуги для руху автобусного транспорту на 
південному під’їзді до транспортного вузла (Стрийська 
Південь) 

 Продовження смуги для транспорту, що здійснює 
правосторонній поворот, на північному під’їзному шляху 
(Стрийська Північ) і позиціонування смуги як комбінованої для 
транспорту, що здійснює правосторонній поворот / автобусного 
транспорту   

 Облаштування пішохідних переходів із серединними 
острівцями на всіх рукавах вузла → підвищення безпеки, а 
також можлива оптимізація інтервалів для надання пріоритету 
громадському транспорту 

 Облаштування об’єктів для здійснення та регулювання 
велосипедного руху → підвищення безпеки 

 Інтеграція наявних зупинок у напрямку руху до центру із новою 
виділеною смугою руху для автобусного транспорту 

 

 

Задля прискорення автобусного коридору пропонуються    
наступні заходи: 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку від центру міста: 
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 Сходження смуг руху автомобільного транспорту, 
використання переваг керованого впливу на ПОС 
(продовження проїзної смуги у північному напрямку до 
об’їзду зворотного автомобільного затору перед 
транспортним вузлом) 

 В’їзд на комбіновану смугу руху для транспорту, що 
здійснює правосторонній поворот / автобусного транспорту   

 Обслуговування зупинки 

 Виїзд із зупинки на смугу автомобільного руху 
(безпосередньо) через автобусний гейт на світлофорі; 
необхідним у такому випадку є активний регуляторний 
вплив на ПОС 

 Альтернативно: Виїзд із зупинки на смугу автомобільного 
руху (безпосередньо) без застосування засобів сигналізації 
шляхом злиття (інтеграції) з потоком 

 Проїзна смуга через ПОС 

 Потенціал заощадження втраченого часу14   

– 0-30 с з наданням пріоритету громадському транспорту 
засобами ПОС,  

– 0 с без надання пріоритету громадському транспорту 
засобами ПОС  

– Виділена смуга для руху автобусів на під’їзді до 
транспортного вузла дозволяє уникнути втрат часу у 
години пік → зниження відхилень від графіка 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку до центру міста: 

 Сходження смуг руху автобусного транспорту 

 Обслуговування зупинки 

 Виїзд із зупинки на смугу автомобільного руху 
(безпосередньо) через автобусний гейт на світлофорі; 
необхідним у такому випадку є активний регуляторний 
вплив на ПОС 

 Альтернативно: Виїзд із зупинки на смугу автомобільного 
руху (безпосередньо) без застосування засобів сигналізації 
шляхом злиття (інтеграції); задля формування т.зв. "ділянки 

 

                                                 
14

  Оціночні значення базуються на підрахунку запасів ПОС та аналізі 
транспортного потоку 
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злиття" необхідно буде відмежувати і віддалити зупинку від 
транспортного вузла 

 Проїзна смуга через ПОС 

 Потенціал заощадження втраченого часу15   

– 0-30 сек з наданням пріоритету громадському 
транспорту засобами ПОС.  

– 0-15 сек без надання пріоритету громадському 
транспорту засобами ПОС.  

– Виділена смуга для руху автобусів на під’їзді до 
транспортного вузла дозволяє уникнути втрат часу у 
години пік → зниження відхилень від графіка. 

 Впровадження окресленої реструктуризації разом із адаптацєю 
/ дооснащенням системи управління ПОС. 

 

3.2.6 Транспортний вузол "вул. Стрийська / пл. Гвардійська" 

 

Зображення 32: Транспортний вузол "вул. Стрийська /                      
пл. Гвардійська", напрямок руху - від центру міста 

Фактичні характеристики стану вузла: 

 

                                                 
15

  Оціночні значення базуються на підрахунку запасів ПОС та аналізі 
транспортного потоку 
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 Дизайн вузла виконаний з використанням великої площі, однак 
не структурований, територія площі використовується без 
застосування будь-яких засобів сигналізації. 

 Існує можливість здійснення пішохідного переходу.  

 Існує лише одна пішохідна доріжка як затверджений спосіб 
переходу через вулицю. 

 Відсутній зоровий контакт пішохода та водія 
автомобільного транспорту на даній пішохідній доріжці 
(перешкоди для встановлення зорового контакту через 
загороду та кущі) → висока небезпека ДТП 

 Дві смуги руху у кожному з напрямків уздовж вул. Стрийська- 
Південь. 

 Відсутні будь-які засоби регулювання велосипедного руху. 

  

 

Зображення 33: Пропонована концепція організації руху на ділянці 
"вул. Стрийська / пл. Гвардійська" 

Пропозиція загальних заходів: 

 Поліпшення панорами огляду на точці примикання доріг. 

 Облаштування знаків для інформування про привілейований 
рух по вул. Стрийська. 

 Розширення і акцент на характері площі перед пам'ятником 
через створення зони із забороною проїзду на північ від точки 
примикання доріг. 
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 Облаштування країв тротуарів та пішохідного острівця за 
погодженням відділу міської архітектури та відділу збереження 
історичної спадщини; тротуарну доріжку можна виконати, до 
прикладу, з натурального каменю у різних відтінках, а також 
металевої бруківки 

 Компактна структуризація транспортного вузла, облаштування 
виділеної смуги для руху автобусного транспорту на 
південному під’їзді до транспортного вузла (Стрийська 
Південь) 

 Скорочення прямих смуг руху вздовж вул. Стрийська у 
напрямку до центру міста 

 Виділення окремої смуги для руху автобусів у напрямку до 
центру міста з одночасним облаштуванням зупинки у цьому 
напрямку 

 Облаштування пішохідного переходу з серединним острівцем 
→ підвищення безпеки 

 Облаштування об’єктів для здійснення та регулювання 
велосипедного руху → підвищення безпеки 

 
Задля прискорення автобусного коридору пропонуються   
наступні заходи: 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку від центру міста: 

 Сходження смуг руху автомобільного транспорту  

 Проїзна смуга через транспортний вузол 

 Обслуговування зупинки з боку правої проїзної смуги 

 Продовження руху по правій проїзній смузі 

 Відсутній потенціал заощадження втраченого часу, оскільки 
цей транспортний вузол, не обладнаний системою 
дорожньої сигналізації, все рівно дається долати без втрат 
часу навіть за поточних умов 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку до центру міста: 

 Сходження смуг руху автомобільного транспорту.  

 Виїзд на смугу руху автобусного транспорту. 

 Проїзна смуга через транспортний вузол. 

 Обслуговування зупинки. 

 Продовження руху смугою для автобусного транспорту. 
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 Відсутній потенціал заощадження втраченого часу, оскільки 
цей транспортний вузол, не обладнаний системою 
дорожньої сигналізації, все рівно дається долати без втрат 
часу навіть за поточних умов. 

 

 

 

3.2.7 Ділянка маршруту "вул. Стрийська між пл. Гвардійська 
та Стрийським ринком" 

 

Зображення 34: Ділянка маршруту "вул. Стрийська перед 
Стрийським ринком", напрямок руху - до центру міста 

 

Фактичні характеристики стану вузла: 

 Паркування автомобільного транспорту по обидва боки вул. 
Стрийська (східний під’їзний шлях). 

 Тільки одна смуга для руху автомобільного транспорту, що 
здійснює правосторонній і лівосторонній повороти, а також для 
транспорту, що рухається по прямій. 

 Періодичний зворотній затор аж до пл. Гвардійська у ранкові 
години пік. 

 Вузол повністю обладнаний системою сигналізації. 

 Відсутні будь-які засоби регулювання велосипедного руху. 
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Зображення 35: Зміна розподілу смуг руху у напрямку до           
центру міста 

Пропоновані загальні заходи: 

 Заборона зупинки на південній обочині проїзної частини вул. 
Стрийська (східний під’їзний шлях). 

 Облаштування виділеної смуги для руху автобусного 
транспорту (за бажанням - разом із короткою смугою для руху 
автомобільного транспорту, що здійснює правосторонній 
поворот). 

 Облаштування знаків для інформування про привілейований 
рух по вул. Стрийська. 

 Розширення і акцент на характері площі перед пам'ятником 
через створення зони із забороною проїзду на північ від точки 
примикання доріг. 
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 Облаштування країв тротуарів та пішохідного острівця за 
погодженням відділу міської архітектури та відділу збереження 
історичної спадщини; тротуарну доріжку можна виконати, до 
прикладу, з натурального каменю у різних відтінках, а також 
металевої бруківки. 

 Компактна структуризація транспортного вузла, облаштування 
виділеної смуги для руху автобусного транспорту на 
південному під’їзді до транспортного вузла (Стрийська 
Південь). 

 Скорочення прямих смуг руху вздовж вул. Стрийська у 
напрямку до центру міста. 

 Виділення окремої смуги для руху автобусів у напрямку до 
центру міста з одночасним облаштуванням зупинки у цьому 
напрямку. 

 Облаштування пішохідного переходу з серединним острівцем 
→ підвищення безпеки. 

 Облаштування об’єктів для здійснення та регулювання 
велосипедного руху → підвищення безпеки. 

 

Задля прискорення автобусного коридору пропонуються    
наступні заходи: 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку від центру міста: 

 Сходження смуг руху автомобільного транспорту.  

 Проїзна смуга через транспортний вузол. 

 Обслуговування зупинки з боку правої проїзної смуги. 

 Продовження руху по правій проїзній смузі. 

 Потенціал заощадження втраченого часу16.  

– прибл. 2-3 хв у ранкові години пік. 

– Виділена смуга для руху автобусів на під’їзді до 
транспортного вузла дозволяє уникнути втрат часу на 
загальній тривалості руху в основному до 5 хв у години 
пік → зниження відхилень від графіка. 

 Технічне виконання проекту громадського транспорту у 
напрямку до центру міста: 

 

                                                 
16

  Оціночні значення базуються на підрахунку запасів ПОС та аналізі 
транспортного потоку 
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 Сходження смуг руху автомобільного транспорту.  

 Виїзд на смугу руху автобусного транспорту. 

 Проїзна смуга через транспортний вузол. 

 Обслуговування зупинки. 

 Продовження руху смугою для автобусного транспорту. 

 Відсутній потенціал заощадження втраченого часу, оскільки 
цей транспортний вузол, не обладнаний системою 
дорожньої сигналізації, все рівно дається долати без втрат 
часу навіть за поточних умов. 
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3.3 Організація дорожнього руху в центрі міста 

Аналіз практики водіння продемонстрував, що основна маса 
загального втраченого часу у центрі міста припадає на ділянку між 
проспектом Свободи та Стрийським ринком. Затримки спричинені 
тим, що автобусний маршрут пролягає через автомобільну трасу, 
схильну до формування заторів. У години пік по всій центральній 
частині міста панують затори. Наявний поперечний профіль 
дороги в історичному центрі міста не дає жодних можливості 
розширювати вулицю чи закласти додаткові виділені смуги (для 
автобусів). Крім того, надширокі траси для автомобільного 
транспорту недопустимі з огляду на небезпеку руйнування 
загального архітектурного ансамблю, що перебуває під захистом 
як історична пам’ятка.  

Основною проблемою є реорганізація управління дорожнім рухом 
уздовж автобусного коридору маршруту № 11 у південній частині 
центру міста. При цьому належить враховувати не лише 
автобусний трафік, але й усі інші види трафіку, їх вимоги в 
загальному комплексі. За умов перевантаженості трафіку перевага 
повинна надаватися ощадливому у стосунку до проїзної частини і 
екологічно сприятливішому автобусному транспорту, а не 
приватному автомобільному транспорту.  

Змінена концепція організації дорожнього руху в центрі міста 
повинна служити наступним цілям: 

 Окремі спеціальні смуги руху для автобусів, маршрутного таксі 
та, при наявності, трамваїв і тролейбусів (наприклад, на вулиці 
Івана Франка та вулиці Князя Романа) 

 Мінімізація перешкод для руху громадського транспорту, а 
також між видами громадського транспорту (наприклад, між 
лініями маршрутного таксі та міського автобуса) 

 Мінімізація перешкод для моторизованого індивідуального 
транспорту 

 Забезпечення належної доступності для жителів і об’єктів 
роздрібної торгівлі / комерційних об’єктів (наприклад, 
регулювання періодів, у які дозволяється здійснення поставок 
смугами, виділеними для громадського транспорту) 

Зміна організації дорожнього руху позначиться на всій 
транспортній мережі центральної частини міста внаслідок 
переналаштування транспортних потоків. Відтак, вироблення 
зміненої концепції організації дорожнього руху в центрі міста 
потребує окремого дослідження трафіку з тим, щоби вивчити 
потенційний вплив на мережу автомобільних доріг у центрі міста 
ЗАГАЛОМ.  
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Компонентами такого окремого дослідження трафіку для вироблення 
оновленої концепції організації дорожнього руху в центрі міста є: 

 Аналіз поточних і майбутніх обсягів перевезень на основі 
стійкої транспортної моделі 

 Калібрування цієї транспортної моделі через підрахунок трафіку 

 Ітераційне (повторюване) моделювання переналаштування 
системи дорожнього руху з використанням методу 
макроскопічного симулювання трафіку. 

 Розробка і порівняння різних варіантів організації дорожнього 
руху у цій зоні. 

 Детальні рішення для транспортних вузлів 

 За потреби, більш детальне дослідження, включаючи 
мікроскопічні симулювання трафіку. 

Незалежно від так чи інакше необхідної зміни організації 
дорожнього руху, невеликих покращень ситуації на дійсній ділянці 
маршруту в центрі міста можна добитися через облаштування 
смуг руху для громадського транспорту. 

 

Зображення 36: Перешкода, створювана паркуванням 
автомобільного транспорту на вул. Руставелі у напрямку руху до 

центру міста 

На вул. Руставелі уже досягнуто певного поліпшення транспортного 
потоку до центру міста через введену заборону в’їзду 
автомобільного транспорту у напрямку до центру міста. Однак, 
припарковані автомобілі додають ефекту стислості потоку цією 
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вулицею, що суттєво перешкоджає проходженню автобусів, що 
рухаються назустріч (див. Зображення 36).  

Для забезпечення достатньої ширини проїзної частини на випадок 
зіткнення автобусів, що рухаються зустрічно один до одного, 
можливі такі два заходи: 

 Заборона зупинки, яка повинна суворо контролюватися, 
або 

 Використання частини тротуару для паркування, марковане 
відмежування тротуарної пішохідної доріжки шириною 0,5 - 
1,0 м для паркування автомобілів та / чи здійснення 
доставок у магазини 

 

3.4 Оперативні заходи 

3.4.1 Зупинки  

Тривалість руху за маршрутом можна зменшити завдяки 
коротшому часу перебування транспорту на автобусних зупинках. 
Оптимальне розташування зупинок у стосунку до головних 
вихідних і цільових областей для пасажирів скорочує час доступу і, 
таким чином, загальний час поїздок в громадському транспорті. З 
іншого боку, автобусні зупинки не варто розміщувати на дуже 
коротких відстанях одна від одної, щоби обмежити втрату часу 
через додаткові зупинки транспорту. 

Крім того, шляхи доступу до автобусних зупинок й шляхи 
пересадки належить облаштувати відповідно до вимог безпеки 
руху та особливо з урахуванням підвищених вимог безпеки для 
дітей, літніх людей та інвалідів. Надалі, належить забезпечити 
привабливість зупинки і вивіски, що позначає зупинку 
громадського транспорту, шляхом їх належного функціонального 
облаштування.  

Архітектурне виконання зупинок повинно сприяти швидкому заїзду 
і виїзду автобусів. З цієї причини утвердилася практика здійснення 
зупинки громадського транспорту безпосереднього на краю 
проїзної смуги. У разі бокового паркування автомобільного 
транспорту наявний борт використовується як "мис" зупинки аж до 
виїзду на пряму проїзну смугу.  
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Зображення 37: Приклад "мису" зупинки 

 

Зображення 38: Приклад "мису" зупинки 

Переваги здійснення зупинки транспорту на краю проїзної смуги / 
"мисі" зупинки 

 Суттєво менша довжина зупинок в порівнянні з зупинками типу 
«кишеня» (елімінація довжини жолоба). 

 Відсутність перешкод через відсутню необхідність зміни смуг 
руху та повторного перелаштування у транспортний потік. 

 Забезпечення невеликого зазору між дверима автобуса та 
бортом зупинки завдяки лінійному рухові транспорту. 

 Простота обслуговування взимку. 
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Здійснюючи зупинку, автобус повинен допускати якнайменший 
зазор із бортом зупинки. Це забезпечує швидкий і зручний доступ 
пасажирів, особливо літніх людей, інвалідів та пасажирів з 
дитячими візками.  

Автобусні "кишені" можуть використовуватися як альтернатива до 
зупинки на краю проїзної частини в особливих випадках, 
наприклад, при дуже високій інтенсивності руху транспортних 
засобів або для дуже довгого часу перебування на зупинках, 
скажімо, на кінцевих станціях. Для того щоб уможливити зупинку 
автобусів безпосередньо біля борта смуги руху, необхідно 
забезпечити достатню довжину жолоблення борта аж до 40 м на 
в’їзді та на виїзді з "кишені".  

Забезпечення прямолінійного в’їзду до автобусної "кишені", 
наприклад, поза транспортним вузлом чи перед виїздом до нього 
може частково збалансувати недоліки цього типу автобусних 
зупинок.  

 

 

Системи перехоплювального паркування "Park-and-Ride (P+R)" 
/ "Bike-and-Ride (B+R)" 

Центральна частина міста Львів з її щільною та історично цінною 
забудовою дуже обмежено підходить для водіння і паркування 
автотранспортних засобів. Одним із способів розвантаження міста 
від дорожнього руху є створення систем перехоплювального 
паркування "Park-and-Ride" (з англ. "паркуйся і продовжуй поїздку 
громадським транспортом") на околицях міста, що дозволятимуть 
здійснювати пересадку із приватного транспортного засобу чи 
рейсового автобуса на громадський транспорт, що курсує у 
напрямку до центру міста.  

Задля вирішення проблеми перевантаження трафіку і надання 
привабливості системі перехоплювального паркування "Park-and-
Ride" в принципі необхідно передбачити місце розміщення таких 
систем, що має бути у найбільш віддалених районах, 
позиціонування систем перехоплювального паркування "P+R" у 
близьких до центру місцях розташування слід уникати. Навіть при 
обмеженій кількості паркувальних місць у центрі міста, для 
"маятникових пасажирів" (тих, що регулярно курсують відповідним 
маршрутом з місця проживання до роботи і у зворотному 
напрямку) привабливим залишатиметься варіант, за якого вони 
потраплятимуть безпосередньо до цілі, розташованої у центрі 
міста, замість того щоб недалеко від цілі пересідати у міський 
громадський транспорт. Крім того, облаштування додаткових 
паркувальних місць недалеко від центру міста може навіть 
призвести до того, що пасажири, які до цього часу користувалися 



 

Прискорення автобусного сполучення 
Автобусний коридор маршруту №11 / 3A у м. Львів  

 

 

Список джерел та літератури 

 VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH, лютий 2012 

 

69 

виключно громадським транспортом, перейдуть на систему 
перехоплювального паркування "P + R". 

Що стосується автобусного коридору, котрий є головним 
предметом дослідження даного документу, то розміщення системи 
перехоплювального паркування на південному Автовокзалі 
неподалік нового стадіону може створити дуже хороші умови для 
здійснення пересадок на трамвай (якщо такий буде доступний) до 
центру міста. З одного боку, транспортне сполучення із великою 
магістральною вулицею (вул. Стрийська) дуже сприятливе, а з 
іншого боку, існують додаткові можливості для здійснення 
пересадок на тролейбуси, регіональні та міжміські автобуси. 
Паркувальні місця, що їх потребує система перехоплювального 
паркування "P + R", можуть, при необхідності, також виступати в 
ролі додаткового паркінгу на час масових заходів на новому 
стадіоні. 

Для продовжених ділянок автобусного коридору виправдані також 
пересадки велосипедистів на громадський транспорт. Для 
забезпечення адекватного паркування велосипедів належить 
забезпечити достатню кількість паркувальних місць у системі 
перехоп-лювального паркування "Bike-and-Ride Anlagen " (B + R, з 
англ. "Долай маршрут велосипедом і використовуй переваги 
громадського транспорту").  

Достоту як і в системі перехоплювального паркування "Park-and-
Ride", користувач системи "Bike-and-Ride" долає значну частину 
загального маршруту на громадському транспорті. При 
використанні систем "Bike-and-Ride" слід враховувати, однак, 
наступні точки зору, що впливають на використання системи: 

 Якість мережі велосипедного руху у межах окресленої зони 
суттєво впливає на використання системи "Bike-and-Ride". 

 Місця розташування точок системи "Bike-and-Ride" мають 
порівняно меншу сферу використання, аніж локації системи 
"Park-and-Ride". 

 Цікавими у цьому відношенні постають також місця 
розташування точок системи у центі міста. 

 Топографічні умови і культура населених пунктів мають вплив 
на продуктивність системи. 

 

Пропоновані заходи для автобусного коридору маршруту № 11 

В плані зупинок для автобусного коридору маршруту № 11 ми 
рекомендуємо такі конкретні заходи: 
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 Переміщення зупинки "вул. Наукова" на смузі руху до центру 
міста до транспортного вузла у напрямку сусіднього житлового 
району. 

 Потенціал економії часу доступу: 1-2 хв (виключення 
необхідності здійснення переходу через дорогу).  

 Ліквідація зупинок "вул. Гашека" (у напрямку від центру міста) і 
"вул. Стрийська біля Ашану" через їх близькість до сусідніх 
автобусних зупинок (див. Розділ 2.1) 

 Потенціал економії тривалості руху: 0,5 хв (у напрямку від 
центру міста) і також 0,5 хв (у напрямку до центру міста) 

 Облаштування додаткової зупинки для здійснення виходу на 
вул. Кн. Романа у напрямку до центру міста 

 Додаткова тривалість руху: 0,5 хв (до центру міста). 

 Елімінація петлевої їзди до зупинки тролейбуса в напрямку до 
центру міста; уможливлення,  крім того, здійснення пересадки 
на тролейбус чи маршрутне таксі на спільній зупинці "вул. 
Наукова" . 

 Потенціал економії тривалості руху: прибл. 2,5 хв (у 
напрямку до центру міста). 

 

3.4.2 Конфігурація транспортних засобів (діапазон посадки, 
розміщення дверей, відкриття дверей) 

Використовувані автобуси належить облаштувати таким чином, 
щоби гарантувати швидке здійснення посадки-висадки пасажирів. 
Залучені до обслуговування маршруту низькополі автобуси є 
суттєво відчутною перевагою у плані перевізної потужності та 
комфорту в порівнянні з досі використовуваними на даному 
автобусному коридорі маршрутними таксі. Задля оптимізації 
використовуваних наразі і в майбутньому автобусних 
транспортних засобів належить врахувати зокрема ще й такі 
наступні моменти: 

 Використання автобусів із 3-ма дверми замість автобусів із 2-
ма дверима. 

 Облаштування достатнього простору в районі дверей для 
пасажирів, що здійснюють посадку та заносять дитячі візки, 
інвалідні крісла чи об’ємний багаж. 

 Збільшення кількості місць для стояння за рахунок деяких 
місць для сидіння → підвищення пасажиропотужності, 
уможливлення більш швидкого здійснення посадки-висадки 
пасажирів. 
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 Продаж квитків не безпосередньо у водія (а, наприклад, 
попередній продаж, продаж електронних квитків, продаж через 
квиткові автомати). 

 Одночасне відкриття всіх дверей при істотному скупченні пасажирів. 

 Ретельне технічне обслуговування транспортних засобів, 
особливо дверного приводу -і системи обслуговування дверей. 

 

3.4.3 Проектування мережі 

Маршрутна мережа загальної системи громадського транспорту 
орієнтується на структуру розселення та зокрема на попит на 
перевезення. Маршрутна мережа є особливо привабливою для 
пасажирів у тому випадку, якщо існують прямі сполучення між 
основними транспортними цілями, а для інших маршрутів існує 
якомога менше необхідності здійснювати пересадки.  

Маршрут № 11 сполучає наразі радіальною лінією центр міста 
(проспект Свободи) з його південною окраїною. Пасажири з цілями 
поїздок у іншу сторону міста, у північному, західному та/чи 
східному центральному районі міста чи його окраїні, змушені 
здійснювати пересадку на проспекті Свободи або долати пішки 
великі відстані до власних цілей.  

Через сполучення наразі чотирьох автобусних радіальних 
маршрутів можна скоротити кількість пересадок. Крім того, 
відпадає втрата часу на поворотних процесах. 

Задля компенсації відхилень від графіку руху у центрі міста, 
схильному до формування заторів, можна альтернативно 
запланувати збільшення часу очікування на зупинках у центрі 
міста (наприклад, 1-3 хв), а в години пік - використання 
підсилювальних циклів курсування за скороченим маршрутом у 
центрі міста. Необхідна кількість автобусів не збільшиться у 
порівнянні з поточним станом, тому що за поточних умов автобуси 
так чи інакше очікують в області центру міста. Власне, якщо 
заходи з прискорення дорожнього руху у центрі міста 
реалізовуватимуться з відповідним виділенням окремих смуг для 
руху автобусного транспорту, слід глибше обдумати схему 
сполучення існуючих радіальних ліній маршруту з діаметральними 
лініями. 
 

3.4.4 Інші оперативні заходи 

Інформація для пасажирів 

Належить організувати добре продуману і зрозумілу інформаційну 
кампанію для інформування пасажирів на автобусних зупинках, 
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особливо на тих зупинках, що є місцями здійснення пересадок, про 
лінію маршруту, можливості пересадки, тарифи тощо. На додаток 
до підвищення привабливості системи громадського транспорту 
добра поінформованість пасажирів також прискорює процеси 
здійснення посадок-висадок на автобусних зупинках. 

 

Контроль процесу експлуатації громадського транспорту 

Поточне розташування відносно схеми руху та актуальне 
місцезнаходження кожного транспортного засобу можна визначити 
і контролювати за допомогою комп'ютеризованої системи 
управління процесом експлуатації громадського транспорту. 

Завдяки доступу до такого центру управління відхилення від 
графіка можуть дієво і швидко компенсуватися відповідною 
диспозицією.  

Навіть без використання автоматизованої системи управління 
функціональна диспозиція транспортних засобів і радіозв'язок з 
водіями автобусів повинні бути забезпеченими. 

 

3.5 Органи / Установи 

Цілі будь-якого проекту з прискорення дорожнього руху уже на 
підготовчому етапі повинні бути узгоджені з органами влади та 
спеціалізованими установами і, за можливості, бути 
затвердженими як модель на рівні місцевого самоврядування. Це 
істотно сприяє підготовці та реалізації подальших конкретних 
заходів із прискорення дорожнього руху.  

Враховуючи велику кількість залучених до проекту органів і 
комплексні ефекти таких планувань, належить, крім того, 
заздалегідь створити робочу групу проекту, "Комісію з реалізації 
проекту прискорення дорожнього руху". До її міждисциплінарного 
складу повинні входити представники залучених органів влади і 
транспортних компаній, що володіють необхідними 
повноваженнями і навичками. Керівником робочої групи 
рекомендується призначити старшого співробітника міської ради.  

Дана робоча група повинна забезпечити супровід проекту 
прискорення дорожнього руху починаючи з підготовки, включаючи 
його реалізацію і завершуючи управлінням і технічним 
обслуговуванням системи заходів з прискорення дорожнього руху.  

На додаток до нормативної роботи відповідних органів важливе 
значення для успішної реалізації заходів із прискорення 
дорожнього руху має також інтенсивна робота з громадськістю. 
Остання вимагає регулярної роботи з пресою та інформування 
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громадськості про переваги таких заходів для загальної системи 
громадського транспорту і для загального трафіку. Крім того, 
варто залучити до роботи також установи місцевої торгівлі і 
промисловості. 
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4 Результати розробленої концепції 
прискорення дорожнього руху 

4.1 Огляд заходів 

У наступній оглядовій таблиці зведено рекомендації Розділу 1. 
Окремі заходи співставлені з параметрами очікуваної вигоди для 
тривалості руху. Економія часу в дорозі (вигода у тривалості руху) 
оцінюється як середнє на основі виміряних даних транспортного 
потоку. У зв'язку з аналітичним характером даного дослідження, 
наявні дані не є статистично значущими і конкретними 
характеристиками, з яких можна отримати такі значення, як 15% 
чи 85%.  

Зважаючи на те, що більша частина заходів, таких як введення 
виділених смуг для руху автобусів, спричиняється до великої 
економії часу в години пік, однак не позначається великими 
виграшами у непікові періоди здійснення маршруту, вирахувані 
параметри економії часу подаються як часові проміжки, 
наприклад, 0,5 хв (звичайний трафік) - 2 хв (трафік у години пік).  

Надалі подаються оцінки інвестиційних витрат і попередня 
календарна перспектива реалізації відповідного заходу. 
Імплементаційний потенціал того чи іншого заходу класифікується 
відповідно до складності та попередньої тривалості процесу 
планування і реалізації, наприклад, на основі даних про наявність 
необхідних площ / необхідності придбання нерухомості для 
інфраструктурних заходів або ж на основі тривалості прийняття 
політичних рішень. Проведена якісна оцінка становить відправний 
момент пріоритезації  окремих заходів, кількісні значення та 
фактичні показники реалізації належить дослідити у наступних 
етапах планування. 
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№ 
з/п 

Вид заходу 

Вигода у 
тривалос
ті руху 

від / до 
центру 
міста [хв] 

Інвестицій
ні     
витрати  

Перспектива 
реалізації 

 
Пріоритезація 
СЗГТ на 6 ТВ із 
ПОС) 

2-4 / 
2-4  

середні - 
високі 

середньо-
строкова 

 

Реконструкція ТВ 
"Стрийська/ 
Автовокзал"  
 

0 – 0,5 / 
0  

високі 
середньо-
строкова 

 
Реконструкція ТВ 
"Наукова"  
 

0,5 – 2,5 / 
0,5 – 2,5 

високі 
середньо-
строкова 

 
Реконструкція ТВ 
"В.Великого"  
 

0 – 0,5 / 
0 – 0,5 

середні 
середньо-
строкова 

 
Реконструкція ТВ 
"Стрийська/Чмоли"  
 

0 – 2 / 
0 – 2 

середні 
середньо-
строкова 

 
Реконструкція ТВ 
"Сахарова"  
 

0,1 – 0,5 / 
0,1 – 1 

середні 
середньо-
строкова 

 

Реконструкція пл. 
Гвардійська – 
безпечний перехід 
для пішоходів 

0 / 
0 

середні 
середньо-
строкова 

 

Автобусна смуга 
на вул. Стрийська 
перед Стрийським 
ринком 
 

0,5 – 4 /  
0,5 – 4   

обмежені 
коротко-
строкова 
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Траса 
громадського 
транспорту на вул. 
І. Франка,     Кн. 
Романа 

(див. Розділ 3.3) 

2 – 8 / 
2 – 8 

середні 
середньо- / 
довго-
строкова 

 

Заборона 
паркування або 
спільне з 
пішоходами 
використання 
тротуару на вул. 
Руста-велі 
(Маркування) 
(див. Розділ 3.3) 

0,5 – 1,0 / 
0,5 – 1,0 

обмежені 
коротко-
строкова 

 

Виключення 
необхідності заїзду 
на автовокзал 
(див. Розділ 3.4.1) 

0 / 
1,5 – 2,5  

обмежені 
коротко-
строкова 

 

Скасування 
зупинки "Гашека" у 
напрямку від 
центру та зупинки 
"Стрийська біля 
Ашану" 
(див. Розділ 3.4.1) 

0,5 / 
0,5  

обмежені 
коротко-
строкова 

 
Заборона продажу 
квитків водіями 
(див. Розділ 3.4.2) 

2 – 4 /  
2 – 4 

високі 
середньо-
строкова 

 

Додаткова зупинка 
"Кн.Романа" у 
напрямку до 
центру міста 
(див. Розділ 3.4.1) 

0 / 
- 0,5  

обмежені 
коротко-
строкова 

 

Нові автобуси з 3-
ма дверима і 
більшою кількістю 
місць для стояння  

(див. Розділ 3.4.2) 

1 – 3 / 
1 – 3 

високі 
середньо-
строкова 

Таблиця 8: Огляд заходів 
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4.2 Практично досяжні результати 

Представлені заходи сприяють отриманню вигод у тривалості руху 
на відповідних локаціях. Зокрема, заплановані спеціально виділені 
перед транспортними вузлами та/чи у центрі міста смуги руху для 
громадського транспорту дозволяють мінімізувати відхилення від 
нормальної роботи власне у пікові періоди курсування маршрутом. 

Скорочення тривалості циклу маршруту дозволяє а) економити на 
використанні автобусів або б) скорочувати інтервал 
обслуговування маршруту при одночасному підвищенні перевізної 
потужності.  

 

 

Зображення 39: Цільова тривалість руху у напрямку від центру   
міста / Кількість необхідних автобусів на напрям руху 

Цільовий коридор прискореної 
експлуатації автобуса 

 

Цільова тривалість циклу: 
22-25хв 

 

6 автобусів [31 хв] 

5 автобусів [26 
хв] 

7 автобусів [36 хв] 
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Зображення 40: Цільова тривалість руху у напрямку до центру    
міста / Кількість необхідних автобусів на напрям руху  

Враховуючи ситуацію з інколи переповненими автобусами, вигоди у 
тривалості руху, зокрема у години пік, варто було би використати 
задля того, щоб скоротити інтервал руху і збільшити перевізну здатність. 

 

Зображення 41: Перевізна здатність на напрям руху  

Цільовий коридор прискореної 
експлуатації автобуса 

 

Цільова тривалість циклу: 
23-26хв 

 

6 автобусів [31 хв] 

5 автобусів [26 
хв] 

7 автобусів [36 хв] 

+60% 

 

+20% 

 



 

Прискорення автобусного сполучення 
Автобусний коридор маршруту №11 / 3A у м. Львів  

 

 

Список джерел та літератури 

 VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH, лютий 2012 

 

79 

 

В результаті даного дослідження було доведено, що запланованих 
цілей із прискорення дорожнього руху реально досягнути через 
упровадження цілого комплексу різних заходів: 

 Збільшення швидкості дорожнього руху 

 Поліпшення параметру точності та регулярності 

 Підвищення комфорту для пасажирів (менше переповнених 
автобусів) 

 Підвищення економічної ефективності 

 

Виходячи з цього аналізу і розробленої концепції заходів 
наступним кроком належить провести подальше планування 
заходів у тісній співпраці з міською радою та операторами 
автобусних маршрутів. 



 

Прискорення автобусного сполучення 
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Список джерел та літератури 

[1] Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06, FGSV 2006, 
Ergänzung 2008 

[2] Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, FGSV 
2002 

[3] Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen, 2010 

[4] Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs, 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2003 

[5] Merkblatt für Maßnahmen zur Beschleunigung des öffentlichen 
Personennahverkehrs mit Straßenbahnen und Bussen, 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 1999  

 

. 
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Список скорочень 

FG пасажир [Fahrgast] 

GIZ Німецьке Товариство Міжнародного Співробітництва (GIZ) 
ГмбХ [Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit(GIZ) GmbH] 

HVZ година пік [Hauptverkehrszeit] 

Kfz  моторизований транспортний засіб, автомобільний 
транспорт [Kraftfahrzeug] 

VCDB ФекерсКонсалт Дрезден-Берлін ГмбХ [VerkehrsConsult 
Dresden-Berlin GmbH] 

IV транспорт особистого використання [Individualverkehr] 

ÖPNV система загальноміського громадського транспорту (СЗГТ)  
[Öffentlicher Personennahverkehr] 

ТВ   транспортний вузол 

ПОС    пристрій оптичної сигналізації (світлофор) 
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Додаток 
Додаток 1 Схеми розташування  

Реструктуризація транспортного вузла "біля Автовок-
залу" 

Реструктуризація транспортного вузла "вул. Стрийська 
/ вул. Наукова" 

Реструктуризація транспортного вузла "вул. Стрийська 
/ вул. В. Великого" 

Реструктуризація транспортного вузла "вул. Стрийська 
/ вул. Чмоли" 

Реструктуризація транспортного вузла "вул. Стрийська 
/ вул. Сахарова" 

Реструктуризація транспортного вузла "вул. Стрийська 
/ пл. Гвардійська" 

 

Додаток 2 Розрахунок продуктивності транспортного вузла 
"вул. Стрийська / вул. Наукова" відповідно до ДпДТС 
- Фактичні дані 

Додаток 3 Розрахунок продуктивності транспортного вузла 
"вул. Стрийська / вул. Наукова" відповідно до ДпДТС 
- Проектні дані 

 

 


