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Заняття № 30
Тема 8: Організація руху  маршрутних транспортних засобів
Тема уроку: Забезпечення пріоритету в русі маршрутного пасажирського 
транспорту . 
Питання:
6. Забезпечення пріоритету в русі маршрутного пасажирського транспорту

6.

При збільшенні інтенсивності транспортних потоків завдання підвищення 
швидкості і безпеки маршрутного пасажирського транспорту стає особливо 
актуальною і разом з тим важко вирішуваної. Її рішення вимагає надання 
певних переваг маршрутним транспортним засобам, які забезпечуються:

1. Відповідними положеннями Правил дорожнього руху України, ДСТУ 
4100-2002 ЗНАКИ ДОРОЖНІ Загальні технічні умови. Правила 
застосування, ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори 
дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки. 
2. Спеціальними знаками і засобами світлофорного регулювання;
3. Введенням пріоритету в циклі світлофорного регулювання на перехрестях;
4. Введенням окремих обмежень для інших транспортних засобів на дорогах, 
по яких проходять маршрути громадського транспорту;
5. Виділенням смуги для руху маршрутного пасажирського транспорту, по 
якій забороняється рух інших видів транспортних засобів (смуги 
пріоритетного руху маршрутного пасажирського транспорту).

Правила дорожнього руху і державні стандарти передбачають ряд переваг 
для маршрутних транспортних засобів:
- Надають трамваю пріоритет при роз'їзді на нерегульованих перехрестях з 
нерейковими транспортними засобами;
- Зобов'язують всіх водіїв уникнути негативного впливу на тролейбусам і 
автобусам при від'їзді їх від позначених зупинок в населених пунктах;
- Встановлюють спеціальну розмітку 1.17 для позначення зони зупиночних 
пунктів (жовта зигзагоподібна лінія біля краю проїзної частини). У поєднанні 
із забороною зупинки і стоянки ближче 30 м від покажчиків зупинок 
автобуса, тролейбуса, трамвая така розмітка забезпечує умови для 
скорочення затримок маршрутного пасажирського транспорту.

Не поширюють дії заборонних знаків 3.1 - 3.3; 3.18.1; 3.18.2; 3.19; 3.27, а 
також наказових знаків 4.1.1 - 4.1.6 на транспортні засоби загального 
користування, що рухаються за встановленими маршрутами. Це дозволяє 



організаторам руху пропускати пасажирські транспортні засоби загального 
користування за закритими для інших видів транспортних засобів 
напрямками і дорогах;

Для пропуску маршрутних транспортних засобів на регульованому 
перехресті можуть використовуватися:
- спеціальні параметри регулювання і режими координації, Розраховані з 
урахуванням пріоритету руху по дорогах, по яких рухається  громадський 
транспорт;
- активні методи, Пов'язані з ідентифікацією транспортного засобу, що 
наближається до перехрестя 
Для реалізації активних методів надання пріоритету світлофорний об'єкт 
повинен бути обладнаний спеціальними датчиками, які ідентифікують 
транспорт загального користування.
Для включення дозволяючого рух сигналу світлофора може 
використовуватися умовний і безумовний пропуск.

- при безумовному пропуску зелений сигнал світлофора включається з 
розрахунком забезпечити безперервний рух громадського транспорту 
незалежно від ситуації на пересічних напрямах.

- умовний пропуск передбачає оцінку ситуації на всіх напрямках і 
пошук найближчого часу включення зеленого сигналу світлофора без 
створення перешкод або з мінімальними перешкодами іншим 
учасникам руху.

Обмеження, спрямовані на запобігання затримок маршрутного 
пасажирського транспорту і підвищення безпеки його руху, можуть бути 
самими різними. Так, з цією метою всім іншим транспортним засобам може 
бути заборонений поворот направо на перехресті, якщо перед ним 
розташований зупинний пункт.
На окремих ділянках інтенсивного руху маршрутного пасажирського 
транспорту можна додатково за допомогою знаків забороняти зупинку або 
стоянку інших транспортних засобів. Дороги та перехрестя, за якими 
проходять автобусні маршрути, можуть позначатися знаками 2.1 «Головна 
дорога».

Ефективним методом прискорення пропуску маршрутних транспортних 
засобів є виділення спеціальної смуги, по якій заборонено рух іншим 
транспортним засобам. Для цього в залежності від конкретних умов можна 
виділяти як першу (близько тротуару) смугу руху, так і середню або ліву 
крайню смугу проїжджої частини.
В окремих випадках не виключається можливість спільного використання 
автобусами зупинкових майданчиків трамвая. Виділення крайньої правої 
смуги для автобусного руху означає по суті повну заборону на цій стороні 
зупинки і стоянки автомобілів, а також ускладнює виконання поворотів 
направо.



Тому смуга для руху автобусів може бути виділена в лівому крайньому ряду 
з урахуванням їх високої маневреності на окремих ділянках (на перегонах 
між зупинками великої протяжності).
Вивчення досвіду зарубіжних країн показує, що забезпечення швидшого руху 
маршрутного пасажирського транспорту приділяється значна увага. Для 
цього використовуються в різних поєднаннях всі перераховані заходи, в тому 
числі виділення відокремлених смуг на ділянках, на яких в результаті 
транспортної ситуації, що склалася спостерігаються особливо значні 
затримки маршрутного пасажирського транспорту і зниження швидкості 
руху.
Як приклад можна привести результати узагальнення досвіду 25 міст 
Німеччини, де були обстежені 102 спеціально виділені смуги для 
маршрутних автобусів. Характерно, що 52% цих смуг мали протяжність 
всього 100 ... 400 м при ширині смуги 2,5 ... 5,5 м. Це свідчить про те, що 
смуга виділяється тільки на особливо перевантажених ділянках доріг, а не по 
всій їх довжині.
По розташуванню виділені смуги характеризуються такими даними:
- Крайня права - 43%;
- Середня - 13%;
- Пролягає по трамвайних коліях - 29%.
Для того, щоб прийняти рішення про необхідність створення локального 
пріоритету або виділення смуги ні значному протязі магістралі, повинні бути 
проведені відповідні обстеження дорожнього руху і на їх основі виконаний 
техніко-економічний аналіз ефективності прийнятого рішення.
Критерієм доцільності впровадження пріоритетного руху маршрутного 
пасажирського транспорту є скорочення сумарних витрат часу учасників 
руху на даній ділянці дорожньої мережі з урахуванням наповнення 
маршрутного пасажирського транспорту і легкових автомобілів.

Домашнє завдання.
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Законспектувати: Забезпечення пріоритету в русі  на регульованих 
перехрестях.


