
2. Зм1ст пропоновано! концепц1'1 житлово! пол1тики для окремого репону 
(м1ста) не може включати цшого ряду положень, як1 aiflnocHTbCH до 
компетенц!! загальнодержавного порядку. Тому питания економ1чного i 
сощально-пол1тичного характеру в пропонован1й концепц!) спец1ально не 
розглядались.

3. Новизна пщнятоУ проблеми потребуе подальших досл1джень i д1ево1 
ynacTi Bcix зaцiкaвлeниx в Ц1Й сфер! знань фах1вц1в, можливо в межах 
спец1ально1 конференцп.

Анотащя
В po6oxi розглядаеться проблематика формування основних засад 

репонально! житловоУ пол!тики
Аннотация

В работе рассматривается проблематика формирования основных засад 
региональной жилой политики
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ФУНКЦЮНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАН13АЦ1Я ГРОМАДСЬКО- 
ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛ1В НА СТАНЦ1ЯХ МЕТРОПОЛ1ТЕНУ В 

ДЕКЫЬКОХ Р1ВНЯХ

Постановка проблеми. Для громадсько-транспортних вузл1в 
характерним е взаемозв’язок транспорту i транспортних споруд 3i спорудами 
громадського обслуговування, що орган1чно вписуються в навколишне 
середовище. 3 розвитком м!стобуд1вного процесу проблема повстала в 
територ!альних ресурсах столиц!, що вимагае забезпечення icTOTHoro прогресу 
в розвитку громадсько-транспортних з’еднань. Ки1в е осередком культурного та 
технолопчного розвитку, що зумовлюе тягот1ння велико!' кшькост! населения 
1нших perioHiB з ч1тко поставленими ц!лями. Пост1йн1 м1грацн населения 
провокують до збшьшення илькост! транспоргу та п!двищення пасажирооб!гу 
на транспортних вузлах. Вже сьогодн! транспортна проблема в столиц! е 
складною для вир1шення . Зростання парку транспортних засоб1в вже призвело 
до перенасичення 1снуючих мапстралей, в!дбуваеться зниження руху 
транспорту, зростають витрати часу пасажир1в на пересадження, що вже 
призвело до м1стобуд1вних труднощ1в.



Основними причинами появи нового напрямку проектування i буд1вництва 
фомадсько-транспортних вузл1в в деюлькох р1внях е наступи!:

1сную ча п р о б л е м о ю  yp6aH i3aq ii, p ie r  н асел ен и я  i тер и то р п  м1ста ви су вае  

в и м о ги  щ о д о  економ11 М1ських зем ел ь н и х  pecypciB .

розвиток м1стобудування, що супроводжуеться техшчним прогресом 
прискорюе темни життед1яльност1 населения, при цьому головною метою 
створення оргашчного та зручного середовища для населения е максимальна 
економ1я людського часу. Досягаеться поставлена мета шляхом об’еднанням 
громадського та транспортного простору.

Для пасажира основною потребою е безпека в пересувани!, комфорт, 
економ!я часу та сил у виконанн! будь-якого процесу. Для авто також необхадна 
територ!я, для яких характерно: висока пропускна сгфоможн1сть, можливють 
розм1щення автомобшьних стоянок та збер1гання автомобш1в[1].

На сьогодн!шн1й день найбшьшу к1льк1сть пасажир1в обслуговуе 
метропол1тен. Кшвський метрополгеен охоплюе Bci райони Киева та поступово 
розвиваеться i розширюе cb o i меж1. Пересування на ньому вважаеться швидким та 
зручним для пасажир!в. кнуе план розвитку мереж! Кшвського метропол1тену до 
2020 року, зпдно якому з ’являються нов! плки, як! будуть об’еднаш м!ж собою та 
вже юнуючими трьома напрямами, що ще б!льше зб!льшить пасажиропопк i 
в!дпов!дно за!рати часу пасажир!в та спровокуе виникнення конфл!ктних 
ситуащй. Головними вузлами скупчення пасажир!в е м!сця виходу та пересадки з 
метро на 1нший наземний громадський транспорт. Тому з’являеться комплексний 
подш транспортно! мереж! по типах, що формують планувальну структуру м!ста, з 
вид!ленням транспортних вузл!в, зупинно-пересадочних пункпв, як! сп!льно 
повинн! скласти ц!л!сну взаемозалежну просторову систему. До щеУ систем! 
будуть тягот!ть р!зн! типи заклад!в.

Беручи до уваги потреби в!дв!дувач!в громадсько-транспортного вузла 
та можливий розвиток ! розширення його територ!!', виникае дощльним 
використання просторово-ярусно! побудови громадсько-транспортних 
вузл!в на станц!ях метропол!тену,

Отже, арх!тектурно-планувально1 взаемод!!' систем громадського ! 
транспортного обслуговування е актуальним м!стобуд!вним завданням, 
р!шення якого вимагае створення зручних найкоротших ! безпечних шлях!в 
руху для п!щоход!в; забезпечення безперешкодного руху автомоб!л!в; 
розм!щення комплекс!в обслуговування на стику основних п!щох!дних ! 
транспортних щлях!в.

Зв'язок роботи 3 науковими працями. Досл!дження спираеться на 
досв!д наукових розробок в облает! арх!тектурного моделювання м!ських 
громадсько-транспортних вузл!в О.В. Рябово!', та на досл!дження Г.€.
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Голубева «Багатор1виев1 транспортн! вузли», В.В. Товбича «Принципи 
формування пoлiфyнкцioнaльниx громадсько-транспортних комплекс1в»,
I.A, Урбаха «Багатоярусн! громадсько-торгов! центри» та 1н.

Ц1л1. Проанал1зувати методи функц1онально-шшнувальну opraHisauii' 
громадсько-транспортних вузл1в на станц1ях метропол1тену в дек)лькох 
р1внях.

Результати досл1дження. Багатоярусн! громадсько-транспортн! вузли 
мають самий високий коеф1ц1ент використання м1ських TepHTopiM; 
щ1льн1сть забудови досягае 70-80% [2].

Сучасн! apxiтeктypнo-плaнyвaльнi тендеиц!'! р1шення громадсько- 
транспортних вyзлiв на cтaнцiяx метропол1тену вимагають ретельного 
aиaлiзy так як вони е найбшьш складними i пов’язан! з пропуском через них 
десятк1в тисяч людей. Виникае проблема великого перевантаження, яку сл1д 
вир1шувати шляхом винесення певних елемент1в вузла за його меж1.

Як стверджуе Рябова О.В. в науков1й npaui «Методи арх1тектурного 
моделювання М1ських громадсько-транспортних вузл1в», пшвищенню 
iHTencHBHocTi використання й скороченню площ! територ!! громадсько- 
трапспортного вузла сприяе:

• кооперування фупкщональних зон, укрупнения й усунення 
дубльованих елемент1в;

• узгоджен1сть режим1в функц1онування зон;
•  в з а е м о п р о н и к н е н н я  з а б у д о в и  й T epH Topii;

•  багатор1вневе зонування - призводить до зб1льшення територ1У.
При цьому особливостями орган1зац|| територ1Т громадсько-

транспортного вузла е:
• безперервп1сть взаемозв'язку прим1щень i територ1Й,;
•  багаточиссльн1сть i розма'тсть д1лянок та зон 1з 1снуючими 

зв’язками взаемод1| м1ж ними;
• об'еднання однор1дних дшянок i зон;
• багатофункц1ональне використання окремих зон.
Кооперування й ун1версальне використання елемент1в територ!]

забезпечуе скорочення загальноТ площ! на 25-30 % суми д1лянок, як1 
передбачаються нормативно[2].

На територп громадсько-транспортного вузла слщ вид1лити 
K oon ep o B au i зони: вщв1дувач1в, зелено!, автостоянок i господареько1, що 
стануть загальними для Bcix установ. Об’еднання уставов дуже ефективний 
зас1б п1двищення 1нтенсивност1 використання бyдинкiв i TepnropiT (чим 
б]льший вузол i в ньому велика к1льк1сть кооперованих зон тим 
компактн1шим буде громадсько-транспортний вузол).
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Р1вном1рний характер BiflBiflyeaiiocTi в громадсько-транспортного 
вузла досягаеться сполученням гпдприемств торгово-побутового 
обслуговування й громадського харчування з в1дд|ленням зв'язку, 
установами 1нформац11 й фiнaнcyвaння. Насичен1сть громадсько- 
транспортних вузл1в такими установами в1дбуваеться зпдно з типом вузла, 
та к1льк1стю пасажиропотоку за добу. Для регулювання пасажиропотоку 
сл1д передбачити:

для великих громадсько-транспортних вузл1в слщ розширити 
кому1икац1Йну функц1ю;

для cepeflnix громадсько-транспортних вyзлiв - упорядкувати 
обслуговуючу та кoмyнiкaцiйнy функц!!;

для малих громадсько-транспортних вузл1в необхщно забезпечити 
розвиток обслуговуючо! функц!!'.

Укрупнения елемент1в територ!! та усунення Ухнього дублювання 
варто зд1йснювати на основ! розпод1лу зон за ix використанням; 
ун!версальн1; комб1нован1; спец1ал1зован1.

Ефективному використанню та економп територ!! в1дпов1дають 
принципи багатор1вневого зонування й часткового розм1щення окремих зон 
(стоянок, зон вщпочинку, об’ект1в торпвл! i т.д.) у структур! забудови, а 
також ixHboro ун1версального використання.

Основним напрямком зонування багатоярусного простору громадсько- 
транспортного вузла е вертикальне зонування, в якому зони розм1щуються 
одна над 1ншою. При вертикальному зонуванн! сл1д наземний р1вень 
в1дводити для:

•  п1шох1дного руху i руху деякого транспорту;
•  для п1дприемств обслуговування, м1сць в1дпочинку;
•  озелепення.

PiBHi близьк! до поверхн! земл! сл1д в1двесги для;
•  пропуску основних noroKie пасажир1в;
•  розм1щення об'ект1в торпвл!, громадського харчування;
• прокладення 1нженерних комун1кац1й.

Структура громадсько-транспортних вузл1в повинна включати 
наступи! головн! функц1ональн1 елементи:

• транспортний вузол i станц1я метро на баз! яко1 в1н формуеться;
• о б ’екти торг!вл!;
• об ’екти громадського обслуговування;
• п!дприемства громадського харчування.

Транспортний вузол безпосередньо зв'язаний !з:
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• зупинками громадського транспорту i стоянками легкових 
автомоб1л1в;

обов'язков! просторов! зв'язки з:
•  п1дприемствами торпвл!,
•  пщприемством громадського харчування; 

бажаш npocmopoei зв'язки пщприемствами зв’язку.
Зв'язки зупинок громадського транспорту.

обов'язков1 npocmopoei з:
•  п1дприемствами торг1вл1;
•  п1дприемствами побутового обслуговування;
•  об’ектами громадського харчування;
•  установами охорони здоров'я;
•  розважальними установами;
•  транспортними спорудженнями - п1шохшними тунелями; стоянок 

легкових aвтoмoбiлiв з п1дприемствами торпвл!, побутового 
обслуговування (банком, телефоном-автоматом), пщприемством 
громадського харчування - кафе. Бажан! просторов! зв'язки стоянок 
легкових автомоб1л!в з баром; п1дприемство торпвл! з установами 
охорони здоров'я, пщприемствами громадського харчування.
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Анотац1я
Як1сний аспект проектування багатоярусних громадсько-транспортних 

вузл1в. Методи зонування простору громадсько-транспортного простору.
Ключов! слова: громадсько-транспортний вузол, багатор1вневий, 

зонування.
Аннотация

Качественный аспект проектирования многоуровневых общественно
транспортных узлов. Методы зонирования пространства общественно
транспортных узлов.
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