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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ  

ТРАНСПОРТНИХ ЗАТОРІВ  В СУЧАСНИХ МІСТАХ НА ПРИКЛАДІ 

м. ВІННИЦІ 

 

Розглянуто причини виникнення та ефективні методи запобігання тран-

спортним заторам у сучасних містах, проаналізовано їхній шкідливий 

вплив на навколишнє середовище та здоров’я людей. Проглянуто основ-

ні місця транспортних заторів у м. Вінниці. Розраховано кількість вики-

дів токсичних речовин автомобілем, що рухається за маршрутом Водо-

канал – Зал. вокзал в одному напрямку в м. Вінниця. Наведено графік 

залежності викидів шкідливих речовин оксиду вуглецю та швидкості 

руху автомобіля; фотографії значних місць транспортних заторів у 

м. Вінниця. 
 

Рассмотрены причины возникновения и эффективные методы предотв-

ращения транспортным заторам в современных городах, проанализиро-

вано влияние на окружающую среду и здоровье людей. Рассмотрены ос-

новные места транспортных заторов в г. Виннице. Рассчитано количест-

во выбросов токсических веществ автомобилем, который двигается по 

маршруту Водоканал – Ж-д. вокзал в одном направлении в г. Винница. 

Приведено график зависимости выбросов вредных веществ оксида угле-

рода и скорости движения автомобиля; фотографии значительных мест 

транспортных заторов в г. Винница.  

Ключевые слова: транспортные заторы, выбросы токсических веществ, 

оксид углерода. 
 

Reasons of origin and the effective methods of prevention of transport 

congestions in modern cities are considered, their harmful influence on 

environment and health of people is analysed. The main places of transport 

congestions in Vinnytsya are viewed. The amount of extrass of toxic matters of 

car in Vinnytsya a route of Vodokanal –  Zaliznichniy Vokzal (one-way) is 

expected. There are a graph of the dependence of emission of carbon oxide 

and speed of movement of the car, and photos of the most important places of 

transport congestions in Vinnitsya. 
 

Постановка проблеми. Кількість транспортних засобів на дорогах сучас-

них міст перевищує їхню пропускну здатність. У пробках, які утворюються, 

середня швидкість руху автомобілів знижується, а викидання шкідливих ре-
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човин збільшується. Ця проблема має суттєвий вплив на екологічний стан 

навколишнього середовища та здоров’я людей. Зручність пересування насе-

лення є неодмінною умовою його активної участі в громадському житті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних джерелах [1] ви-

кладені загальні положення екології та питання захисту довкілля від забруд-

нення, спричиненого автомобільним транспортом. В Україні діє нормативний 

документ [2], за яким розраховують розміри викидів шкідливих речовин, на-

водяться граничнодопустимі концентрації викидів у повітря.  

Мета роботи – дослідити райони транспортних заторів м. Вінниці та при-

чини їх виникнення, запропонувати власний підхід до розвантаження вулиць, 

найбільш інтенсивних транспортних потоків у місті. 
Виклад основного матеріалу. У дорожніх пробках можна отримати такі 

легеневі захворювання, як алергія верхніх дихальних шляхів, хронічний бро-

нхіт, астма. Токсичні речовини накопичуються, і в легенях підвищується їх 

концентрація. 

Оксиди азоту згубно впливають на органи дихання, подразнюючи диха-

льні шляхи, сприяють появі пухлин і запальних процесів. 

Оксиди вуглецю можуть викликати кисневу недостатність тканин, зни-

ження дії гемоглобіну в крові. Вони також спричиняють руйнівний вплив на 

нервову і серцево-судинну системи. Часті нездужання, головні болі, задуха, 

запаморочення, млявість, дратівливість, порушення сну і багато інших пору-

шень роботи організму так чи інакше пов’язані з екологічним станом навко-

лишнього середовища. 

Затори, крім екологічної шкоди, мають ще кілька негативних наслідків, 

[2]: 

– втрата часу: водії (часто і пасажири) в пробці, як правило, не можуть ні 

працювати, ні відпочивати; 

– затримки в дорозі; 

– подальше збільшення часу в дорозі: учасники руху починають «на випа-

док пробки» відводити більше часу на дорогу; 

– витрачається більше палива: у пробках питомі витрати автомобільного 

палива значно збільшуються через часте прискорення і гальмування, що 

позначається на довкіллі; 

– додатковий знос автомобілів: довга робота, часті прискорення і гальму-

вання призводять до додаткового зносу і вимагають частішої заміни де-

талей; 

– стрес і роздратування водіїв транспортних засобів, що негативно позна-

чаються на здоров’ї. Нанесення істотної шкоди здоров’ю не лише водіїв, 

але і пасажирів, що супроводиться різким погіршенням настрою, що не 

рідко переростає у відверту агресію відносно інших учасників дорожньо-

го руху; 

– служби екстренної допомоги (швидка допомога, пожежна, міліція) не в 

змозі оперативно дістатися до місця призначення; 

– спроби «об’їхати пробку» поширюють затор на сусідніх вулицях, тим са-
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мим впливаючи на екологічну і економічну картину сусідніх районів. 

Розглянемо причини виникнення транспортних заторів для подальшого їх 

ліквідування. Отже, причинами виникнення заторів може бути: 

– низька якість дорожнього покриття; 

– погана оглядовість аварійно небезпечних місць; 

– відсутність місць для парковки; 

– недосконала дорожня розмітка; 

– відсутність паралельних вулиць і об’їздів; 

– дефіцит підземних і надземних переходів; 

– відсутність смуг для громадського транспорту (окрім центру); 

– нерегульовані пішоходні переходи; 

– парковка машин на узбіччі доріг; 

– ДТП; 

– відсутність необхідних багаторівневих розв’язок; 

– неправильно відрегульовані світлофори (коли зелений сигнал світлофора 

працює украй нетривалий час 10-15 секунд, потік автомобілів, що таким 

чином зібрався, не встигає проїхати і звільнити місце для нового потоку); 

– низька пропускна здатність вулиць.  

Загальні відомості про викиди шкідливих речовин від автомобілів у місті. 

Витрати палива і викид шкідливих речовин суттєво змінюються залежно 

від швидкості руху автомобіля, режима роботи двигуна і дорожніх умов. До-

слідження показують, що на приміських ділянках час руху зі сталою швидкі-

стю може складати до 40%, 33% – із прискоренням (розгін), 17% – з уповіль-

ненням і 10% – у режимі холостого ходу двигуна. Рух при гальмуванні дви-

гуном з точки зору токсичності в 4-5 разів небезпечніший, ніж режим холос-

того ходу. На рис. 1 зображена залежність кількості викидів шкідливих речо-

вин  від швидкості руху автомобіля. Аналіз графіка показує, що максимальна 

кількість викидів відповідає швидкості руху 10-30 км/год, мінімум викидів 

відповідає швидкостям 70-80 км/год. 

Під час згорання 1 кг бензину при середніх швидкостях та навантаженнях 

виділяється 300-310 г токсичних компонентів (255 г оксидів вуглецю,                

55 г оксидів азоту, 20 г вуглеводнів, 1,5-2,025 оксидів сірки, 0,8-1 г альдегі-

дів, 1-1,5 г сажі). При згоранні 1 кг дизельного палива виділяється 80-100 г 

токсичних компонентів (20-30 г оксидів вуглецю, 20-40 г оксидів сірки,          

0,8-1 г альдегідів, 3-5 г сажі), [3]. 

У відпрацьованих газах є й інші токсичні складові: діоксид вуглецю СО2 

(вуглекислий газ), сірчистий газ SO2, альдегіди, сажа, свинцеві сполуки. Не-

безпека отруєння сполуками свинцю ускладнюється тим, що вони, як і канце-

рогенні речовини, не видаляються з організму, а затримуються в ньому до 

небезпечних концентрацій. Поблизу автомагістралей свинець накопичується 

в ґрунті і рослинах. Техногенні свинцеві аномалії ґрунту фіксуються на відс-
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тані до 100 метрів від автомобільних магістралей, при цьому свинець не ней-

тралізується в ґрунтах через його слабку здатність до міграції. 

Транспортні затори у м. Вінниця. Проблеми транспортних заторів не 

оминули і Вінницю. У місті наявні райони пробок, такі як вул. Привокзальна, 

вул. Островського, Хмельницьке шосе, виїзд на Центральний та Старомісь-

кий мости.  

Рис. 1. Залежність викидів СО від швидкості руху [3] 

 

 
Рис. 2.  Транспортні затори у Вінниці на вул. Привокзальній 

 

У районі вул. Привокзальної (рис. 2) та вул. Островського (рис. 3) причи-

ною затору є вузька проїзна частина та паркування машин на узбіччі. Розван-

тажити вулицю можна за рахунок заборони паркування автомобілів та улаш-

тування регульованого пішохідного переходу. На Хмельницькому шосе            

(рис. 4) і на вул. Коцюбинського (рис. 5) затори виникають через ДТП та че-

рез нераціонально відрегульовані світлофори. Виходом з існуючого стану є 
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удосконалення світлофорного регулювання, дорожньої розмітки та покра-

щення якості дорожнього покриття.  

 
Рис. 3. Паркування машин на узбіччі доріг, що зменшує пропускну здатність  

на вул. Островського 

В цілому, допустимий рівень заторів є компромісом (не завжди усвідом-

леним) між вартістю поліпшення транспортної системи і перевагами швид-

шого переміщення. Існують ще такі способи запобігання заторів [4]:  

1. Удосконалення перехресть: 

– світлофори, що регулюють доступ до дороги, які при її великому заван-

таженні обмежують інтервали в’їзду автомобілів з прилеглих доріг; 

– зменшення кількості поворотів: додаткові смуги руху на дорозі для роз-

гонів і уповільнення руху машин, що в’їзджають або звертають на приле-

глі дороги; локальні дороги повинні примикати до шосе і далі вирушати 

до певного об’єкту; 

– смуги із змінним напрямом (реверсивний рух), які в години великого на-

вантаження можуть «розширювати» дорогу. Напрям руху регулюється 

світловими сигналами або механічними обгороджуваннями; 

– окремі смуги руху для транспорту, що має велику ефективність переве-

зення: автобусів, автомобілів з декількома пасажирами (наприклад, що 

використовують метод спільних поїздок на роботу), мотоциклів, моторо-

лерів і велосипедів; 

– розширення доріг – створення нових смуг і нових напрямів. Це класич-

ний спосіб боротьби із заторами. 

2. Регулювання доступу до доріг: 

– обмеження стоянки. Роблять автотранспорт менш привабливою альтер-

нативою за допомогою ускладнення його паркування. До того ж навіть 

поставлені через 200 м автомобілі виводять з використання крайню сму-

гу, тому заборона стоянки може серйозно розвантажити вулицю; 

– плата за в’їзд на дорогу може застосовуватись в певний час або до окре-

мих категорій автомобілів;  
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– обмеження в’їзду певних типів машин у певні години або в окремому ра-

йоні. Часто допомагає заборона на проїзд транзитних вантажівок у поєд-

нанні із будівництвом об’їзної дороги. 

 
Рис. 4. Транспортні затори у Вінниці на Хмельницькому шосе 

 

3. Інші методи боротьби з транспортними пробками: 

– зміщений час роботи. У районах, де потік шкільних автобусів і машин 

студентів складає значний відсоток загального потоку, зміщений час ро-

боти шкіл і університетів здатний значно полегшити ситуацію. У містах 

багато компаній також зміщують робочий час; 

– пропаганда безпечної поведінки на дорозі. Часте перестроювання з однієї 

смуги в іншу і рух упритул до інших машин зменшує пропускну спромо-

жність дороги і збільшує вірогідність заторів; 

– адаптативна система регулювання руху. Кожен світлофор у цій моделі 

буде обладнаний датчиками, які контролюватимуть локальний транспор-

тний потік. Використовуючи дані від цих датчиків, кожен світлофор об-

числює кількість транспортних засобів, що наближаються, і визначає, 

який час буде залишатися зелене світло для того  щоб без перешкод про-

пустити весь потік; 

– створення координаційних центрів, які, використовуючи стандартні ме-

тоди зв’язку, наприклад мобільні телефони, інтернет, радіо, повідомляли 

б водіїв, де і в якому місці дорога найбільш перевантажена. Ці центри 

складаються з аналітичного центру, який систематизує інформацію про 

стан доріг, численних відеокамер на дорогах та інформаційних табло, що 

направляють водіїв; 

– перенесення транзитного транспортного потоку на незавантаженні на-

прямки. 
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Рис. 5. Транспортні затори у Вінниці на вул. Коцюбинського 

 

Розрахунок викидів токсичних речовин автомобіля, що рухається в один 

бік на прикладі маршруту Водоканал – Зал. вокзал 

У м. Вінниця є можливість розвантажити вул. Коцюбинського за маршру-

том Водоканал – Зал. вокзал через вул. Гонти – Кірова. Задіявши цей напря-

мок, значно зменшиться кількість викидів шкідливих речовин, що зумовлено 

малою кількістю світлофорів. За напрямком Водоканал – Зал. вокзал через 

вул. Гонти – Кірова їх нараховується 4, а через вул. Коцюбинського – 10. За-

пропонований напрямок, за проведеними дослідженнями, виявився швидкий 

та вимагає меншої кількості витрати палива. 

Результати дослідження маршруту Водоканал – Зал. вокзал за двома на-

прямками наведені у таблиці. 

Таблиця 

Витрати палива та викиди шкідливих речовин  від автомобіля за  

маршрутом Водоканал – Зал. вокзал  

Напрямок 

маршруту 

Витрати 

палива, л 

Тривалість, 

хв 

Викиди шкідливих речовин, г 

СО2 NOх SO2 сажа 

через Коцюбин-

ського 1
,0

7
 бензин 

11,02 

231,92 50,02 1,82 1,36 

дизель 27,29 21,83 36,38 4,55 

через Гонти – 

Кірова 0
,8

6
 бензин 

6,22 
186,41 40,21 1,46 1,1 

дизель 21,93 17,54 29,24 3,7 

 

Напрямок через вул. Коцюбинського: 

– загальна витрата палива: 

Q = Qн + Qхол + 10 · Qр + 10 · Qг, де Qн – нормативну витрату палива (10л/год); 

Qхол – витрата палива у режимі холостого ходу двигуна (1л/год); Qр – ви-
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трата палива при розгоні автомобіля (30л/год); Qг – витрата палива при га-

льмуванні двигуном (рис. 6.); 

– нормативна витрату палива 

    Qн = Нн · t = 10 · 0,07 = 0,7 (л), де Нн – базова лінійна норма витрати палива 

10 л/год; S – довжина напрямку 4,18 км; t – час, за який проходить автомо-

біль весь маршрут при середній швидкості – 60 км/год 

    t = S/V = 4,18/60 = 0,07 (год);  

– витрата палива у режимі холостого ходу двигуна 

    Qхол = Нхол · tс = 1 · 0,112 = 0,112 (л), де Нхол – базова лінійна норма витрати 

палива при холостому ході 1л/год; tс – сума часу, коли автомобіль стоїть на 

усіх світлофорах при червоному світлі  

     t с = 44 + 58 + 25 + 58 + 80 + 32 + 37 + 35 + 13 + 20 = 402 (с) = 0,112 (год); 

– витрата палива при розгоні автомобіля 

     Qр = Нр · tр = 30 · 0,00083 = 0,025 (л), де Нр – базова лінійна норма витрати 

палива при розгоні автомобіля 30 л/год; S – довжина розгону автомобіля; tр 

– час, за який розганяється автомобіль 

     tр = S/V = 0,05/60 = 0,00083 (год);  

     (у формулі загальної витрати множимо Qр на 10 – кількість світлофорів); 

– витрата палива при гальмуванні двигуном 

     Qг = Нг · tг = 1 · 0,00083 = 0,00083 (л), де Нг – базова лінійна норма витрати 

палива при гальмуванні 1л/год; tг – час гальмування автомобіля 

     tг = S/V = 0,05/60 = 0,00083 (год);  

     (у формулі загальної витрати множимо Qг на 10 – кількість світлофорів); 

– загальна тривалість шляху 

    tз = t + tс + tр + tг = 0,07 + 0,112 + 2 · 0,00083 = 0,18366(год) = 11,02 (хв); 

– Q = Qн + Qхол + 10 · Qр + 10 · Qг = 0,7 + 0,112 + 10 · 0,025 + 10 · 0,00083 = 

=1,07 (л); 

– кількість викидів шкідливих речовин визначається за загальною формулою 

    Х = (N · Q)/1000, де N – кількість токсичної речовини на 1 кг бензину або 

дизельного пального (г); Q – загальна витрата палива (г). 
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Рис. 6. Загальна витрата палива при різних режимах роботи двигуна 

t 

50 м 
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Перевід витрати з (л) в (г) 

Q (г) = ρ · Q (л) = 0,85 · 1,07 = 0,9095 (г), де  ρ – щільність палива (г/л); 

СО2: бензин: 255 · 0,9095 = 231,92 (г); дизель: 30 · 0,9095 = 27,29 (г); 

NOх: бензин: 55 · 0,9095 = 50,02 (г); дизель: 24 · 0,9095 = 21,83 (г); 

SO2: бензин: 2 · 0,9095 = 1,82 (г); дизель: 40 · 0,9095 = 36,38 (г); 

сажа: бензин: 1,5 · 0,9095 = 1,36 (г); дизель: 5 · 0,9095 = 4,55 (г). 

2. Напрямок через вул. Гонти – Кірова: 

– загальна витрата палива 

    Q = Qн + Qхол + 4 · Qр + 4 · Qг, де Qн – нормативну витрату палива (10л/год); 

Qхол – витрата палива у режимі холостого ходу двигуна (1л/год); Qр – ви-

трата палива при розгоні автомобіля (30л/год); Qг – витрата палива при га-

льмуванні двигуном; 

– нормативна витрату палива 

    Qн = Нн · t = 10 · 0,073 = 0,73 (л), де Нн – базова лінійна норма витрати па-

лива 10 л/год; S – довжина напрямку 4,38 км; t – час, за який проходить ав-

томобіль весь маршрут при середній швидкості – 60 км/год 

    t = S/V = 4,38/60 = 0,073 (год);  

– витрата палива у режимі холостого ходу двигуна 

    Qхол = Нхол · tс = 1 · 0,029 = 0,029 (л), де Нхол – базова лінійна норма витрати 

палива при холостому ході 1л/год; tс – сума часу, коли автомобіль стоїть на 

усіх світлофорах при червоному світлі  

    t с = 13 + 20 + 37 + 36 =106 (с) = 0,029 (год); 

– витрата палива при розгоні автомобіля 

    Qр = Нр · tр = 30 · 0,00083 = 0,025 (л), де Нр – базова лінійна норма витрати 

палива при розгоні автомобіля 30л/год; S – довжина розгону автомобіля 

(рис. 6.); tр – час, за який розганяється автомобіль 

    tр = S/V = 0,05/60 = 0,00083 (год);  

    (у формулі загальної витрати множимо Qр на 4 – кількість світлофорів); 

– витрата палива при гальмуванні двигуном 

    Qг = Нг · tг = 1 · 0,00083 = 0,00083 (л), де Нг – базова лінійна норма витрати 

палива при гальмуванні 1л/год; tг – час гальмування автомобіля 

    tг = S/V = 0,05/60 = 0,00083 (год);  

    (у формулі загальної витрати множимо Qг на 4 – кількість світлофорів); 

– загальна тривалість шляху 

    tз = t + tс + tр + tг = 0,073 + 0,029 + 2 · 0,00083 = 0,1036(год) = 6,219 (хв); 

– Q = Qн + Qхол + 10 · Qр + 10 · Qг = 0,73 + 0,029 + 4 · 0,025 + 4 · 0,00083 = 0,86 

(л); 

– викиди токсичних речовин 

Q (г) = ρ · Q (л) = 0,85 · 0,86 = 0,731 (г); 

СО2: бензин: 255 · 0,731 = 186,41 (г); дизель: 30 · 0,731 = 21,93 (г); 

NOх: бензин: 55 · 0,731 = 40,21 (г); дизель: 24 · 0,731 = 17,54 (г); 

SO2: бензин: 2 · 0,731 = 1,46 (г); дизель: 40 · 0,731  = 29,24 (г); 
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сажа: бензин: 1,5 · 0,731 = 1,1 (г); дизель: 5 · 0,731 = 3,66 (г). 

Висновки. Переміщення транспортного потоку, який рухається за марш-

рутом Водоканал – Залізничний вокзал з вул. Київська – Коцюбинського на 

вул. Гонти – Кірова дозволить мешканцям міста швидше діставатись до місця 

призначення за рахунок меншої кількості світлофорів, а також зменшиться 

кількість викидів токсичних речовин у центральній частині міста, що 

пов’язане з меншою витратою палива та режимом руху автомобіля. Об’їзд 

запропонованим напрямком призведе до зменшення заторів у місті. 
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