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ВИЯВЛЕННЯ ТИШ В ГРОМАДСЬКО-ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛ1В 
В МЕРЕЖ1 МЕТРОПОЛИТЕНУ (НА ПРИКЛАД1 MICTA КИЕВА) 

Чемакша О. В., кандидат архггектури, Лисюк I. О., мапстр архгтектури 
Нацюнальний ав1ашйний ушверситет, м. КиТв

Анотащ я. У cra rri приведет результата анашзу i вивчення транспортного обслуговування 
м1стобуд1Вно1 системи Киева. Визначеш типи суспшьно-транспортних вузл1в в мереж4 
метрополтену (на приклад1 MicTa Киева).
Ключош слова: сусшльно-транспортний вузол, класифжашя, типолопя, станцн метро, 
метрополией.
А н н о тац и я . Ч е м а к и н а  О . В ., Л и с ю к  И . О. В ы я в л е н и е  т и п о в  о б щ е с т в е н н о 
тр ан сп о р тн ы х  узлов на стан ц и я х  м етроп оли тен а (на п ри м ер е  города К иева).
В статье приведены результаты анализа и изучения транспортного обслуживания 
градостроительной системы Киева. Определены типы общественно-транспортных узлов 
в сети метрополитена (на примере города Киева).
Клю чевы е слова: общественно-транспортный узел, классификация, типология, станции 
метро, метрополитен.



Annotation. Chemakina О. V., Lysyuk I. A. Exposure of types o f  publicly-transport knots 
at the stations o f underground passage (on the example o f city o f Kiev). The results o f  
analysis and study o f  transport maintenance o f  the town-planning system o f  Kiev are resulted 
in the article. The types o f  publicly-transport knots are certain in the network o f  underground 
passage (on the example o f  city o f  Kiev).
Keywords: publicly-transport knot, classification, typology, tube stations, underground passage.

Постановка проблеми. Актуальнють дослщження стану функцюнального 
насичення i розвитку громадсько-транспортних вузл!в (ГТВ) у мгстобущвшй 
систем! Киева обумовлена державними завданнями створення повноцшного 
життевого середовища i визначаеться: кнуючою проблемою урбашзацп, 
дослщженням проблеми та ТТ науковою обгрунтовашстю, необхщшстю 
штенсифшацп використання м‘|ських територ1альних pecypcie.

Будь-який з райошв Киева не може розглядатися поза зв’язком i3 центром 
мюта. Одночасно основним розв’язанням проблеми транспортного сполучення 
став метрополией. Тому система фомадського обслуговування мкта повинна 
проектуватися, виходячи з необхщносп обслуговування Bcix райошв, бути 
комплексною, мютити елементи транспортного обслуговування Bcix вщцв.

Зв’язок роботи з науковими працями. Дослщження спираеться на 
досвщ наукових розробок в обласп архггектури транспортних споруджень 
i вузл1в: Н. В.Баранова, В. В.Товбича, А. I. Урбаха, П. Г.Буги, О. В.РябовоТ, 
В. А.ЩуровоТ та iH. Виходячи з проведених узагальнень матер1ал1в науково- 
методичноТ, нормативно!' лггератури, проекту генерального плану i натурного 
обстеження транспортних вузл1в MicTa Киева, визначено, що наукова проблема 
розробки метод!в реабштацп ГТВ на станщях метропол1тену мае безперечну 
актуальнють, значною M iporo пов’язана з виявленням Yx типологп, але ще не 
одержала необхщноТ науково-теоретичноТ розробки.

Громадсько-транспортпий вузол -  просторове поеднання горгоонтальних 
noTOKiB громадського транспорту та вертикальних комунжацш (л!фт1в, сход1в, 
ескалатор!в, пщйомниюв) з господарськими, побутовими, громадсько- 
дшовими, комунальними об’ектами р1зноУ функцюнальноТ насиченоеп.

Щ ль статт!. Виявити типи гр ом адсь ко-тр ансп ор тни х вузл1в 
(ГТВ) в мереж1 метрополггену шляхом систематизацп Тх класифпсацШних 
особливостей.

Для виявлення тишв ГТВ проведено ix  класиф1кащю на станщях 
метрополггену за такими критер1ями: видами перетишв вулиць i дорщ  
пасажиропотоком, змютом функцюнального насичення, р1внем гтропкання 
пасажирського руху, функциональною структурою. Проведен! класифкацн на 
станщях КиТвського метрополитену дали змогу видшити ciM тишв ГТВ.

Micmo6ydiena класифтацы транспортних вузл'т. Транспортш вузли 
за характером взаемного розташування мапстральних вулиць i мкьких 
майдашв, що розташоваш у вузл1, подитяються на: склад Hi вузли (до мюькоТ 
плопц пщходять бшьше чотирьох мапстральних вулиць та дорк); вузли 
перетинання (до одшеУ головно! мапстрал! шд прямим або близьким до
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прямого кута примикае шша мапстраль). Класифшащею вулиць та дор1г 
передбачаються так! основш класи перетинань за величиною: крупш -  
мапстрал1 европейського значения з уама дорогами; велим -  мапстрал1 
регионального значения М1ж собою; середш -  дороги мкького значения; мал1 -  
дороги районного значения.

У робот1 проанал1зоваш транспортш вузли в мереж! метропол1тену 
м. Киева: велим -  ст. м. Чершпвська, Бориспшьська; середш -  ст. м. Святошин, 
Нивки, Берестейська, Шулявська, Полггехшчний шститут, Дншро, Пдропарк, 
Л1вобережна, Дарниця, Палац «Украша», Поштова площа, Петр1вка, 
Харк1вська, Позняки, Осокорки, Славутич, Видубич1, Дружби народ!в, 
Печерська, Видубиш; M a n i -  ст. м. Контрактова площа, Вокзальна, Ушверситет, 
Арсенальна, Тараса Шевченко, Мшська, Оболонь, Лук’яшвська.

Класифтащя ГТВ в мер еж i метрополитену за пасажиропотоком. 
Пасажнропопк може бути як в одному, так i в протилежному напрямку, 
вщр1зняеться великою нер1вном1рнютю в n p o c T o p i  (у р1зних ГТВ) i в 4aci (року, 
мкяця, доби). Використовуючи статистичш дан! метрополггену м. Киева за 
2004 piK щодо пасажиропотоку станцш за добу, було складено Д 1аграм у , за 
якою визначеш типи ГТВ в мереж1 метропол1тену: крупш (пасажиропотш 
90-50 тис. чол/добу) -  Вокзальна, Петр1вка, Л1вобережна, Дарниця, Мшська, 
Святошин, Лук’яшвська; велию (49-33 тис. чол/добу) -  Контрактова площа, 
Оболонь, Житомирська, Видубич1, Хармвська, Позняки, Нивки; середш (33- 
19 тис. чол./добу) -  Ушверситет, Палац «УкраУна», Печерська, Шулявська, 
Дорогожич1, Арсенальна, Берестейська, Бориспшьська; мал1 (19-6 тис. 
чол/добу) -  Осокорки, Поштова, Кловська, Вирлиця, Пдропарк, Славутич, 
Дншро.

Класиф'тащя ГТВ за видом функцюнального насичення. Поеднуючи 
адмшютративш, транспорта!, науков1 та культурш центри, сучасне м1сто 
складаеться з об’ектш мютоформуючого значения, обслуговуючих, сельбищних 
територш та транспортно!' системи. Простий пасажирський рух вщ одного 
фокусу ТЯЖШНЯ до ш ш о го  з р1зномаштними цшями (трудовий, культурно- 
побутовий рух) по комушкацшних шляхах, накладаеться один на одний, 
утворюючи людсьм потоки [1]. Громадський рух мае своТ законом1рноеп 
залежно вщ мюця протшання процесу (забудови мюцевостО та цш. Можна 
видшити 7 основних категорш громадського руху: в торгових, промислових 
(офкна забудова), адмшютративно-управлшських, транспортних мюьких, 
спортивно-розважальних, комплексних вузлах, на привокзальних площах.

В ход1 робота визначено класифшашю ГТВ в мереж1 метрополггену за 
функцюнальним навантаженням: три або два функщональш навантаження, 
з виконанням одшеТ функцй'. До першоУ групи належать ГТВ в мереж! 
метрополггену -  м. Вокзальна, Петр1вка, Л1вобережна, Дарниця, Чершпвська, 
Мшська, Святошин, Лук’яшвська, Контрактова площа, Оболонь, Житомирська, 
Позняки; до другоТ групи -  м. Шулявська, Видубшп, Хармвська, Нивки,



Пол1техш чний Гнститут, Ушверситет, Дружби народ1в, Дорогожич1, 
Арсенальна, Берестейська, Печерська, Бориспшьська, Палац «УкраУна», 
Тараса Шевченка, Осокорки, Поштова площа, Кловська, Вирлиця, Пдропарк, 
Славутич; до третьоТ групи -  ст.. м. Дншро.

КласифЫащя ГТВ в мереж ! м ет рополт ену за р1внем прот1кання 
пасаж ирського  руху. Ф ункцюнальне зонування ГТВ р1зномаштноУ 
функщональноТ насиченосп з урахуванням конкретних планувальних умов 
передбачае взаемопроникнення i сушдрядшсть таких зон: шшохщноУ, 
транспортноТ, забудови. При взаемному вертикальному i горизонтальному 
розмщенню окремих зон та Тх елеменпв шшохщна зона стае своерщною 
перехщною ланкою M i > K  мапстраллю i  внутр1шньою структурою елемент!в 
обслуговування. Зпдно з цим, тш охщ ш  зони влаштовуються в р1зних 
р1внях, асаме: прибудова наземного шшохщного р1вню; використання тшьки 
шдземного простору; поеднання наземного i шдземного простору. Визначено 
таку класифжацпо ГТВ в мереж1 метрополтену за p i B H e M  проткання 
пасажирського руху: надземш (крупна -  м. Лук’яшвська^мала -  м. Дншро), 
шдземш (крупна -  м.Мшська, велию -  м.Житомирська, Шулявська, Позняки, 
Хармвська; середш -  м.Ушверситет, Дружби народiв, Дорогожтп, Печерська, 
Палац«УкраТна», M a n i  -  м.Кловська, Вирлиця, Тараса Шевченка, Осокорки, 
Поштова площа, Пдропарк, Славутич), 3Miuiam (крупш -  м. Вокзальна, 
Петр1вка, Л^вобережна, Дарниця, Чершпвська; велим -  м.Нивки, Оболонь, 
Видубичц серед Hi -  м. Полггехшчний i нети тут, Берестейська, Арсенальна, 
Бориспшьська).

Класиф1кац1я ГТВ в мереж 1 мет ропол1т ену за  функц1оналъною  
ст рукт урою . Серед ГТВ в мереж 1 м е т р о п о лт е н у  eud inen i вузли з 
концентрованими функщями: точков! -  локальне недостатньо розвинуте 
утворення, що формуеться на 6a3i одшеУ станцп метрополтену (велик1 — 
Житомирська, Позняки, середш -  Ушверситет, Дружби народов, Арсенальна, 
Печерська, M a n i -  Тараса Шевченка, Поштова площа, Кловська, Вирлиця, 
Пдропарк, Дншро); лшшш -  лшШно-розвинуте утворення, що формуеться 
вздовж кому шкаш иного коридору, що пролягае вщ станин метрополтену 
(велии -  XapKiBCbKa, Нивки, середш -  Палац «УкраУна», Mani -  Осокорки, 
Славутич) i з винесеними функц1ями\ розгалужеш -  просторово-розвинуте 
утворення вздовж комушкащйного коридору, що пролягае вщ станщУ 
метрополтену ( K p y n n i  -  Вокзальна, Святошин, Г1етр1вка, велик! -  Контрактова 
площа, середш -  Шулявська); точков! -  локальне недостатньо розвинуте 
просторове утворення (крупш -Л!вобережна, Дарниця, Чершпвська, Мшська, 
Лук’яшвська, вел ию-Оболонь, Видубич^ середш -Дорогожшн, Берестейська, 
Бориспшьська).

Результати досл1дження: 3 приведених класифкацшних особливостей 
ГТВ в мереж! метрополггену визначено c i M  основних тишв (див. табл. 1).
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Таблиця 1
Типи громадсько-транспортних вузл1в 

в мерена метрошштену м. Киева

Жтомидеька 
Поимки 
Нивки 
Харювсыса

[ Ушосрсинч ШШШШ
VI Дружби народи» ШШШШ

I 11ечерсыса ■ Ш И ШШШШ
1 Арсенальна яяим я

Палац «Украша» Ш Ш Ш Ш i i_____
Тараса Шевченка ,
Пошюна площе
К юнськн
Вирлния
Гьтропирк
Славутич
Осокорки
Дншро 1
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