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Анотація: у статті надається аналіз розміщення багатоповерхових 

перехоплюючих автостоянок (далі – БПА) на території дорожньо-транспортних 

вузлів зон зовнішнього транспорту найкрупніших міст (далі – НМ) України.  
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Постановка проблеми. Із зростанням у 90-х рр. кількості 

автотранспортних засобів, в Україні почав відбуватися процес «вибухової 

автомобілізації». Це стало призводити до збільшення заторів, у першу чергу, у 

«години пік», зниження пропускної спроможності під’їзних шляхів до 

центральної частини міста, адміністративно-ділових районів у тому числі, 

паркування автомобілів на проїжджих частинах вулиць, газонах, тротуарах, у 

житлових дворах, тощо.  

Одним із варіантів розвантаження міста від автомобілів що в’їжджають 

до його структури з міст-супутників, передмість, тощо є їх тимчасове 

зберігання у багатоповерхових перехоплюючих автостоянках (стоянка, 

розташована поблизу транспортних шляхів прямування населення з місця 

проживання до місця здійснення трудової діяльності. Призначена для 

розвантаження центральної частини в приміській і периферійній зонах, шляхом 

зберігання автомобілів із пересадкою на внутрішньоміський пасажирський 

транспорт) на території дорожньо-транспортних вузлів (далі – ДТВ). 

У свою чергу, ДТВ окрім розв'язки руху транспортних, пішохідних 

потоків є насиченими функціями: пересадочного вузла різних видів транспорту, 

торгово-розважального, багатофункціонального центрів, тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження містобудівної 

організації багатоповерхових споруд для зберігання легкових автомобілів 

розкриті у роботах дослідників близького зарубіжжя – Е. М. Хевельова, 

В. В. Шештокаса, Г. Є. Голубєва, Б. Ф. Сереброва, [1, 2, 3, 4, 5] та вітчизняних – 

М. М. Христюка, Є.О. Рейцена, О. І. Осєтріна, О. В. Стельмаха та ін. [6, 7]. 
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Метою статті є аналіз містобудівних планувальних схем розміщення 

багатоповерхових перехоплюючих автостоянок на території ДТВ зон 

зовнішнього транспорту найкрупніших міст України.  

Виклад основного матеріалу. У залежності від наближення до центру та 

від конфігурації ДТВ, виникають різноманітні схеми їх функціональної і 

планувальної організації, у тому числі з багатоповерховими перехоплюючими 

автостоянками.  

Основним функціональним призначенням зазначених споруд є 

розвантаження міст, шляхом організації тимчасового зберігання автомобілів 

автовласників-гостей, що приїжджають з передмість.  

Розвантажувально-перехоплюючі багатоповерхові автостоянки за 

розміщенням у визначених зонах НМ поділяються на (рис. 1):  

- допоміжні – розташовані на межі центральної зони міста і такі, що 

обслуговують поїздки  з розміщених поблизу районів до його центру; 

- приміські – розташовані на межі міста або у найближчому передмісті та 

такі, що обслуговують щоденні поїздки на роботу з передмість до центру; 

- віддалені – виносяться до громадського центру поселення супутника і 

мають швидкісний зв'язок з віддаленим центром агломерації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Класифікація перехоплюючих автостоянок  

за розміщенням у структурі міста 
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У залежності від наближення до центру, від конфігурації ДТВ, типів 

перетинів магістральних вулиць і доріг, змінюється місткість та планування 

багатоповерхових перехоплюючих автостоянок (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При організації планування ДТВ важливим є доцільне розміщення 

багатоповерхових перехоплюючих автостоянок. Розміщувати БПА необхідно в 

зонах під’їздів до ДТВ, а не в їх структурі. Оскільки це може впливати на 

загальне перевантаження їх роботи та стати причиною утворення заторів, 

транспортних колапсів, тощо. Тому, незважаючи на тип перетинів 

магістральних вулиць і доріг: «конюшинові», кільцеві, петельні, ромбоподібні, 

лінійні, комбіновані, тощо, розміщувати БПА необхідно на в’їздах-виїздах до 

дорожно-транспортних вузлів (рис. 3). 

Рис. 2 Пропозиції з містобудівної типології перехоплюючих 

багатоповерхових автостоянок 
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зони ДТВ доцільні для розміщення багатоповерхових 

перехоплюючих автостоянок 

    

 

 

 

 

Висновки. Доведено, що розміщувати більшу кількість машино-місць на 

ділянці економічно доцільно у багатоповерхових автостоянках. Способом же 

розвантаження міст від автомобілів, що в’їжджають до них з міст-супутників є 

організація на в’їздах-виїздах у ДТВ багатоповерхових перехоплюючих 

автостоянок різного планування та функціонального насичення.  

Крім того, перехоплюючі автостоянки впливають на економічний 

розвиток міста і можуть стати джерелами прибутку, за рахунок супутніх 

сервісів. Важливим фактором є те, що вони мають значний вплив на екологічне 

середовище міста, зменшуючи кількість викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу від автомобілів, що перехоплюються. 

Рис. 3  Варіанти розміщення багатоповерхових перехоплюючих 

автостоянок на території дорожньо-транспортних вузлів в структурі 

різних типів перетинів магістральних вулиць і доріг:  

а) «конюшинові»; б) кільцеві; в) петельні; г) ромбовидні 
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Аннотация 

В статье дается анализ размещения многоэтажных перехватывающих 

автостоянок на территории дорожно-транспортных узлов зон внешнего 

транспорта крупнейших городов Украины. 

Ключевые слова: многоэтажная перехватывающая парковка, дорожно-

транспортный узел, легковые автомобили, крупнейший город. 

 

Abstract 

The article describes an analysis of the location of multi-storey intercepting 

parking lots on the territory of road transport nodes of external transport zones of the 

largest cities of Ukraine. 

Key words: multi-storey interception parking, road and transport junction, cars, 

the largest city. 
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