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Безпека в громадському транспорті

● Опитування
● Натурні обстеження роботи ГТ
● Ситуація в галузі ГТ у зв’язку з COVID-19
● Міф про “небезпечний ГТ”
● Транспортні та екологічні наслідки пандемії
● SWOT та пропозиції
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РЕЗУЛЬТАТИ НАТУРНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Рис. 2.1 - Аналіз натурних спостережень 
на перехресті у прямому напрямку (Харків)













Послугами пасажирського  транспорту  скористалося 

396,8 млн  пасажирів (58,7%  від  обсягу січня‒лютого 

2020 р).

Пасажирообіг  підприємств  транспорту  

Послугами пасажирського транспорту скористалися 

60,0 млн. пасажирів, що становить 64,5% від обсягу 

січня–листопада 2019 р.



Видача ліцензій Укртрансбезпекою 2019-2021





Тролейбуси
17 маршрутів
55 тролейбусів 
на маршруті
(максимум)

12 маршрутів
30 тролейбусів 
на маршруті
(вдень)



Новий транспорт використовується неефективно 





Аналіз безпечності публічного транспорту

1. Вірогідність поширення 
вірусу у добре 
вентильованому транспорті 
де всі використовують 
захисні маски і дотримуються 
дистанції надзвичайно 
низька (Рис.1).

2. Кореляції між використанням 
публічного транспорту та 
збільшенням кількості 
випадків коронавірусної 
хвороби зафіксовано не було 
(Рис.2).

3. Громадський транспорт - 
найменш небезпечний із усіх 
місць громадського 
скупчення (Рис.3).

Дані: Advancing Public Transport

https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Policy-Brief-PTisCOVID-Safe.pdf


Аналіз “затримок” транспортного потоку

TomTom моніторить “затримки” 
руху транспортного потоку 
відносно швидкості у вільній 
мережі.

За відсутності засобів 
пріоритезації громадський 
транспорт буде мати ідентичні 
затримки, що і весь потік.

TomTom - класний спосіб об’
єктивного визначення 
“транспортного колапсу”.

Cервіс TomTom - https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ukraine-country-traffic 

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ukraine-country-traffic


Приклад “транспортного колапсу”

Снігопад 8 лютого 2021 року 
драматично вплинув на ранковий рух 
містом.

Замість звичної години подорож 
могла тривати до двох.



Локдаун 2020 показав потенціал “комфорту” для Києва 

Локдаун показав як можуть виглядати 
міста України якщо власники авто їх не 
використовуватимуть.

19 березня 2020, в день закриття метро, 
багато автовласників залишились вдома. 
Задача міста - утримати карантинні 
показники “затримок”, пересадивши 
автовласників на ГТ.

Динаміка “затримок” у мережі у вечірній пік 
(18:00 - 19:00) очевидна: 

● 113% за тиждень до закриття;
● 71% в день закриття;
● 37% через тиждень після закриття.

Згідно даних сервісу TomTom - https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/kiev-traffic/  

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/kiev-traffic/




АНАЛІЗ СТАНУ ПОВІТРЯ
Гіпотеза: в період обмеження руху громадського транспорту люди змушені обирати інші види переміщення, частина 
з них обере приватні автівки чи таксі і це спричинюватиме більшу кількість шкідливих викидів у повітря.



ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ



SWOT



SWOT





ПРОПОЗИЦІЇ

Єдиний квиток: 1 квиток для всіх видів транспорту (Наприклад: Проект SmartTicket).
Національна транспортна стратегія «Drive Ukraine 2030».
Проект «Міський громадський транспорт в Україні».
Підходи «Безпечна система»/«Vision Zero».
ДСТУ  «Засоби заспокоєння руху».

Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським 
електричним транспортом».


