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2.7 Транспорт
Структура Виконавчого комітету Полтавської міської ради включає лише відділ з питань
транспортних перевезень та зв`язку до функцій якого входить:
- здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення маршрутної і телефонної мережі
міста, розвитку підприємств транспорту та зв'язку;
- координація роботи по забезпеченню перевезення пасажирів усіма видами міського
пасажирського транспорту у взаємодії з іншими видами транспорту;
- здійснення контролю за роботою транспорту усіх форм власності, а також підприємств
зв'язку;
- затвердження маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно
від форм власності, визначення зупинок і кількість рухомого складу на маршрутах;
- підготовка проектів рішень, розпоряджень виконкому міської ради з питань роботи
транспорту та зв'язку.
Враховуючи вищенаведене, Полтавська міська рада, як орган місцевого самоврядування,
займається роботою лише пасажирського транспорту і не звертає уваги на розвиток ринку
перевезень вантажів автотранспортом в місті Полтава.
Відділ з питань транспортних перевезень та зв`язку розробляє чергову програму розвитку
пасажирського транспорту, але без залучення громадськості, шляхом коригування
існуючої програми.
Моніторинг громадських організацій показав, що:
- міські громадські організації, які об’єднують перевізників пасажирським транспортом –
відсутні;
- міські громадські організації, які об’єднують перевізників вантажним транспортом –
відсутні;
- міські організації роботодавців в сфері транспортних перевезень – відсутні.
Статистичні спостереження ринку транспортних перевезень в місті Полтава здійснює
лише Головне управління статистики в Полтавській області, яке проводить роботу лише в
межах офіційної державної статистичної звітності, обсяг якої не надає реальної картини
розвитку транспорту та транспортної інфраструктури у місті Полтава.
Полтавська міська рада, як орган місцевого самоврядування, не проводить офіційних
статистичних спостережень, на постійній основі, галузей, пов’язаних із забезпеченням
життєдіяльності міста, в тому числі роботи транспорту та транспортної інфраструктури
міста.
Автоматична система муніципальної статистики (АСМС), створена органами місцевого
самоврядування, передбачає лише спостереження за результатами роботи громадського
транспорту і при цьому місто Полтава не представлена в цьому спотереженні. Робота
вантажного автотранспорту залишилась позаувагою органів місцевого самоврядування.
Галузеві громадські організації, за їх відсутності, не проводили спостережень ринку
транспорту та транспортних перевезень в м. Полтава.
Відсутність попиту з боку Полтавської міської ради та перевізників жодним чином не
стимулювало проведення спостережень ринку транспорту та транспортної інфрастуктури
міста Полтава на комерційній основі.
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2.7.1.1 Перевезення вантажів.
2.7.1.1.1 Перевезення автомобільним транспортом.
Перевезення автотранспортом - виробничий процес по переміщенню автомобільним
транспортом вантажів або пасажирів.
В рамках реалізації проекту ПРОМІС у червні - липні 2016 року було проведене
опитування думки підприємців та керівників виробничих підприємств основних
роботодавців міста Полтава, в результаті якого були визначені ринки збуту підприємств та
перспективи розвитку секторів економіки міста.
Збут товарів та послуг підприємствами – респондентами, які прийняли участь у
опитуванні, здійснюється в межах області (13%), в інших областях України (58%). Решта
товарів та послуг реалізується в інші країни Європи та світу – 5% та СНД – 24%.
24%
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Рис. 2.7.1.1.1 Структура ринків збуту та рівень експортної орієнтації підприємств
В місті Полтава, за період з 2005 по 2015 роки зареєстровано 6038 вантажних
автомобілів1.
Вантажні автомобілі належать комерційним, державним та комунальним підприємствам, а
також приватним особам. Комунальна техніка, як правило використовується в межах міста
для забезпечення життєдіяльності міста. Вантажний транспорт державних установ
використовується для забезпечення виконання ними покладених на них повноважень.
Вантажний транспорт приватних власників та юридичних осіб використовується в місті для
забезпечення його мешканців та комерційних підприємств відповідними послугами, а
також здійснення міжміських, міжобласних та міжнародних перевезень.
Відповідно до вимог чинного законодавства реєстрація суб'єктів господарювання
здійснюється за місцем знаходження їх офісів, а це значит, що і звітуються вони за місцем
реєстрації.
Спрощення системи започаткування бізнесу, а також ліцензування видів діяльності
привели до того, що ліцензування перевезень вантажним автотранспортом в Україні не
здійнюється, тобто контроль за внутрішніми автоперевізниками не здійснюється також.
Відповідно до листа Регіонального сервісного центру в Полтавській області МВС України №31/16-8-2806 від
09.08.2016р.
1
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Відповідно до інформації Головного управління статистики у Полтавській області
об’єктами статистичного спостереження, в сфері вантажних транспортних перевезень, є
61 суб’єкт господарювання, при цьому фізичні особи-підприємці та приватні особивласники вантажного автотранспорту не звітують про результати своєї діяльності, тобто
держава та органи місцевого самоврядування не мають офіційної можливості щодо
спостереження за розвитком всього ринку вантажних перевезень, а можуть спостерігати
лише за сегментом в межах якого працюють юридичні особи.
В додатку 1 наведений повний перелік суб’єктів господарювання (юридичних осіб,
відокремлених підрозділів юридичних осіб) у м. Полтаві, які здійснюють вантажні
перевезення та офіційно звітують про свою господарську діяльність.
Аналіз наведеної інформації показав наступне:
1. Відповідно до статистичної інформації, перевізники, які здійснюють вантажні
перевезення та офіційно звітують за результатами своєї господарської діяльності,
переважно зареєстровані на території Шевченківського району м. Полтава – 54%, а також
Київського району – 33% та Подільського району – 13%.

Подільський район
Киїівський район
Шевченківський район

13,0%

54,0%

662
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Рис. 2.7.1.1.1.1 Реєстрація вантажних автоперевізників по адміністративних районах м.
Полтава.
2. за юридичним статусом автоперевізники розрізнюються на: 70% - товариства з
обмеженою відповідальністю та 30 % - приватні підприємства.
3. 30% автоперевезень здійснюється для забезпечення власних потреб, а 70%
автоперевізників надають послуги стороннім споживачам.
4. 26% автоперевізників зареєстровано за приватними оселями, 8% автоперевізників
зареєстровані в офісних приміщеннях, інші зареєстровані в приватних будинках та
нежитлових приміщеннях.
5. аналіз діяльності приватних власників не являється предметом офіційних досліджень,
хоча цей сегмент послуг постійно змінюється.
Всього підприємтсвами і організаціями м. Полтава, які офіційно звітують за результатами
своєї господарської діяльності, за 2015 рік, перевезено 870,4 тис. тон вантажів, що на
6,6% менше порівняно із попереднім роком.
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Таблиця 2.7.1.1.1.2 Динаміка вантажних перевезень, які здійснили автоперевізники, що
офіційно звітують за результатами своєї діяльності в м. Полтава
Період/рік
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Всього
Темп зміни
до
попереднього
року

Одиниця
виміру
тис.т
тис.т
тис.т
тис.т
тис.т
тис.т
тис.т
тис.т
тис.т
тис.т
тис.т
тис.т
тис.т

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2104

2015

27,8
27,0
38,9
41,1
46,7
41,8
62,4
76,7
66,7
83,1
64,7
48,4
624,7

35,4
35,2
37,6
29,8
66,6
63,0
52,4
68,6
66,2
63,4
66,9
60,5
675,6

31,2
35,4
64,6
53,8
55,7
76,7
89,7
69,1
63,4
94,5
68,8
71,6
774,5

69,6
82,8
81,3
106,9
102,2
108,6
144,6
124,4
127,2
243,5
110,9
106,8
1410,0

46,3
50,8
64,1
71,0
75,6
91,7
116,1
82,7
86,9
80,9
78,8
76,6
921,5

48,3
58,2
69,8
93,6
84,5
97,1
101,8
105,3
114,4
104,2
120,6
92,3
1090,5

101,2
65,2
27,4
77,6
75,2
85,9
83,8
87,1
86,5
84,4
81,7
72,6
928,6

50,5
52,8
65,6
70,0
75,2
70,0
79,4
82,2
84,6
89,1
84,6
52,0
868,0

56,8
60,8
79,1
75,0
73,2
75,6
89,4
83,0
81,4
84,9
112,2
96,6
968,2

54,4
73,9
78,3
75,8
79,1
76,4
80,7
77,2
94,0
85,8
84,0
73,3
932,3

56,4
67,9
65,5
66,2
71,0
67,7
76,9
75,7
76,8
80,6
82,7
82,9
870,4

+8,1

+14,6

+82,1

-35,7

+18,3

-14,9

-6,5

+11,5

-3,7

-6,6

%

Аналіз наведених статистичних даних показав наступне:
- ринок вантажних перевезень нестабільний, обсяг вантажоперевезень коливається під
впливом різних факторів до складу яких входять і політичні, і економічні, і природні
фактории;
- розмір вантажних перевезень залежить від року та річного періоду;
- у період спостереження спостерігається зростання обсягу вантажоперевезень до 2009р.,
після чого спостерігається зниження обсягу вантажоперевезень. За період 2009-2015рр.
обсяг вантажоперевезень мав нестабільну тенденцію до зниження. Результати
спостереження підтверджують наявність сезонного впливу на вантажоперевезення та
вплив загальної економічної ситуації світової, національної та місцевої на обсяг
вантажоперевезень, так зростання обсягу вантажоперевезень здійснювалось до настання
загальносвітової фінансової кризи у 2008р., а нестабільність перевезень обумовлена
наслідками економічного розвитку регіону.
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Рис. 2.7.1.1.1.2 Динаміка зміни розміру вантажоперевезень в м.Полтава

- мінімальний розмір вантажоперевезень спостерігається у першому півріччі календарного
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року;
- максимальний розмір
календарного року;
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Рис. 2.7.1.1.1.3 Динаміка зміни обсягу вантажоперевезень в м.Полтава
Наведені дані показали, що найменщий обсяг вантажоперевезень спостерігався на
початку року, у січні місяці. Поступове збільшення обсягу вантажоперевезень на протязі
всього року привело до максимального показника, який спостерігався в грудні місяці.
За останні 10 років частина бюджетоформуючих промислових об’єктів міста
збанкрутували або були повністю чи частково перепрофільовані. Серед таких підприємств
можна назвати: «Полтавський завод газорозрядних ламп», «Полтавський завод алмазного
інструменту», «Тарний завод», завод «Комплект», підприємства будівельної індустрії,
«Полтавський тепловозоремонтний завод», Полтавський завод «Знамено», ПАТ
«Демітекс», ПАТ «Керамік», «Фарфоровий завод» та інше, які збанкрутували та
припинили власне виробництво, що не могло не вплинути на обсяги вантажоперевезень.
ПАТ «Лтава», ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод», частково перепрофілювали
свої виробничі потужності, в зв’язку із зменшенням попиту на виробничу продукцію,
необхідність зміни ринків збуту та збільшення попиту на іншу комерційну діяльність, завод
«Легмаш» повністю перепрофільовано в заклад торгівлі, що також не могло не вплинути
на обсяги вантажоперевезень.
Частина підприємств в тій чи іншій мірі змінили обсяг виробництва, що пов’язано з
торгівельними війнами з Росією, на ринки якої традиційно орієнтувалися підприємства
України, зниження купівельної спроможності споживачів.
В той же час, з прийняттям нової Стратегії розвитку міста Полтава в 2007-2008р., в місті
почалось активне будівництво торгівельних та торгівельно-розважальних центрів, серед
яких можна назвати: мережа супермаркетів «АТБ», «Бруснічка», «Сільпо», «Фуршет»,
ТРЦ «Велмарт», ТРЦ «Київ», ТРЦ «Паровоз», ТРЦ «Конкорд», «Епіцентр», «Метро», інше,
а також готелів та закладів громадського харчування, що позитивно вплинуло га обсяги
вантажоперевезень.
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Таблиця 2.7.1.1.1.3 Динаміка вантажних перевезень, які здійснили автоперевізники, що
офіційно звітують за результатами своєї діяльності в м. Полтава. Полтавській області та
взагалі в Україні
Регіон

2005
624,7

м. Полтава2
Полтавська область3
Україна
Доля перевезень міста Полтава
перевезеннях вантажів в Полтавській
області (%)
Доля перевезень міста Полтава в
загально-українських перевезеннях
вантажів (%)

Обсяг вантажоперевезень, тис.т/рік
2010
2011
2012
2013
1090,5
928,6
868,0
968,2

2014
932,3

108900
1121000

142100
1168000

182700
1253000

209800
1260000

220600
1261000

213800
1131000

0,574

0,767

0,508

0,414

0,439

0,436

0,056

0,093

0,074

0,068

0,077

0,082

Динаміка долі вантажоперевезень в загальному обсязі перевезень вантажів в Україні та
Полтавській області не повторює загальну тенденцію перевезень як в Україні взагалі, так і
Полтавської області зокрема.
Вантажооборот - загальний обсяг вантажної транспортної роботи, який дорівнює сумі
добутків перевезеного вантажу на відстань перевезення вантажу по кожній партії та
вимірюється у тонно-кілометрах.
Таблиця 2.7.1.1.1.4 Динаміка зміни вантажообороту, який здійснили автоперевізники
вантажним автотранспортом, що офіційно звітують за результатами своєї діяльності в м.
Полтава
Регіон
м.
Полтава2
Темп
зміни до
попереднього
року

Одиниця
виміру

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

млн.ткм

335,4

503,2

563,5

727,9

742,8

675,7

593,8

666,5

601,8

525,8

533,6

+50,1

+12

+29,2

+2

-9

-12,1

+12,3

-9,7

-12,6

+1,5

%

Наведена статистична інформація дає підстави вважати, що:
- з 2005р. до 2010р. спостерігається постійне зростання вантажообороту;
- з 2010р. по 2015р. спостерігається зменшення вантажообороту;
- у 2014р. завдяки анексії Криму та початку ведення АТО, розмір вантажоперевезень
незначно, але зменшився;
- під статистичне спостереження не попадають приватні особи, які на власному транспорті
здійснюють вантажні перевезення, внаслідок чого ці дані можна вважати, як мінімальні
показники;
Таблиця 2.7.1.1.1.5 Динаміка вантажообороту, який здійснили автоперевізники вантажним
автотранспортом, що офіційно звітують за результатами своєї діяльності в м. Полтава.
Полтавській області та взагалі в Україні.
Регіон
М.Полтава
Полтавська область3
Україна3
Доля
вантажообороту
міста Полтава у
вантажообороті в
2

2
3

Одиниця
виміру
млн.т.км
млн.т.км
млн.т.км

2005

2010

2011

2012

2013

2014

335,4
1611
35244,0

675,7
2776,7
53918,4

593,8
3491,8
57308,1

666,5
3249,1
57452,9

601,8
3286,4
58683,1

525,8
2644,3
55963,5

%

20,8

24,3

17,0

20,5

18,3

19,9

Статистичні дані Головного управління статистики у Полтавській області.
Статистичні дані Держкомстат України.
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Полтавській області
Доля
вантажообороту
міста Полтава в
загальноукраїнському
вантажообороті

%

0,95

1,25

1,04

1,16

1,03

0,94

Наведені статистичні дані дають підстави вважати, що тенденції зміни вантажообороту в
місті Полтава, в Полтавській області та Україні схожі, але не ідентичні.
Таблиця 2.7.1.1.1.6 Динаміка пробігу вантажного автотранспорту, автоперевізників, що
офіційно звітують за результатами своєї діяльності в м. Полтава
Показник
Вантажоперевезення
Темп зміни до
попереднього року
Вантажооборот
Темп зміни до
попереднього року
пробіг вантажного
автотранспорту
Темп зміни до
попереднього року

Од.
виміру
тис.т
млн.т.км

км
%

2005

2006

624,7

335,4

536,9

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2104

2015

675,6

774,5

1410,0

921,5

1090,5

928,6

+8,1

+14,6

+82,1

-35,7

+18,3

-14,9

868,0

968,2

932,3

870,4

-6,5

+11,5

-3,7

-6,6

503,2

563,5

727,9

742,8

675,7

593,8

666,5

601,8

525,8

533,6

+50,1

+12

29,2

+2

-9

-12,1

12,3

-9,7

-12,6

+1,5

744,8

727,6

516,2

806,1

619,6

639,5

767,9

621,6

564,0

613,1

+38,7

-2,3

-29,1

+56,2

-23,1

+3,2

+20,1

-19,1

-9,3

+8,7

Якщо прийняти до уваги, що основні показники роботи вантажного автотранспорту
повинні відображати загальні тенденції розвитку ринку вантажних перевезень в м.
Полтава, то розбіжність отриманих результатів свідчить про необхідність додаткового
дослідження ринку вантажних перевезень м.Полтава.
Робота вантажного автотранспорту також визначається середнім розміром вантажу.
З метою аналізу розміру вантажів, що перевозять в м. Полтава, було проведено аналіз
діяльності підприємств міста, який показав наступне:
- підприємства харчової та переробної промисловості отримують сировину насипом,
розмір вантажу при цьому залежить від ємності кузову автомобіля та причіпа. В останній
час доставка частини вантажів здійснюється автотранспортом вантажопідйомністю до 45т
(МЕЗ ПАТ «Кернел-груп»). Доставка борошна кондитерській фабриці «Домінік»
здійснюється спеціалізованим транспортом – борошновозами, інші інгрідієнти
транспортуються машиними партіями в мішках та насипом.
Доставка тварин на переробку до Полтавського м’ясокомбінату здійснюється
спеціалізованим транспортом, як правило це вантажні тягачі із спеціальним причіпом типу
СЗАП.
Готова продукція цих підприємств транспортується універсальним автотранспортом та
спеціалізованим транспортом – цистерни (МЕЗ ПАТ «Кернел-груп»), рефрижератори
(Полтавський м’ясокомбінат та фірма «Зоря»), а також залізничним транспортом. Щодо
розміру вантажів, то, як правило, їх розмір залежить від об’єму транспорту який здійснює
перевезення. Виробники, в залежності від виду готової продукції здійснюють її пакування
та використовують відповідну тару, так МЕЗ ПАТ «Кернел-груп» розливає олію в
брендовані пластикові бутилки, які упаковуються в полієтиленову тару. Кондитерська
продукція, як правило, упаковується в картонні ящики невеликої місткості, набір яких
становить партію вантажу.
- підприємства будівельної індустрії використовують застарілі технології
будівництва які не передбачають транспортування крупногабаритних, нестандарних
вантажів. Переважно в будівництві використовують насипні та штучні вантажі, розмір та
кількість яких відповідає технічним можливостям вантажного транспорту.
- підприємства машинобудування отримують метал, профіль, вузли та агрегати
вагонними або автотранспортними партіями, готова продукція цих підприємств також
може транспортуватись із застосуванням залізничного та автомобільного транспорту. В
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залежності від відстані транспортування та габаритів відправник може використовувати
різні види транспорту. Автотранспортні перевезення вантажів, в даному випадку,
відповідають технічним можливостям автотранспорту. Частина вантажів відправляється
попутним транспортом. Пакування вантажів здійснюється у відповідну тару, яка дозволяє
виконання механізованих вантажно-розвантажувальних робіт.
- підприємства паливно-енергетичного комплексу, розташовані в місті отримують
крупногабаритне технологічне обладнання, при цьому, як правило, використовують
спеціальний автотранспорт, а також причіпи. Транспортування таких вантажів
здійснюється за умови погодження з відповідними структурними підрозділами МВС
України. Переважно логістичні центри цих підприємств знаходяться за межами міста або
на їх околицях. Такі перевезення є тимчасовими і незначно впливають на транспортну
інфраструктуру міста.
Паливно-мастильні матеріали доставляються у місто дрібнооптовими автомобільними
партіями. На вимогу правил перевезення рідини, забороняється її транспортування
партіями меншими ніж ємність цистерни для її перевезення. Аналіз проектів брендових
АЗС показав, що їх ємностний парк, переважно, складається з ємностей об’ємом від 25 до
50м3, тобто об’єм перевезення також коливається від 25 до 50м3. Сучасні брендові
мережі можуть використовувати сучасні бензовози цистерни яких мають кілька
герметичних відсіків для перевезення різної рідини, що дозволяє забезпечувати за один
рейс АЗС паливом різних марок.
- комунальні підприємства міста в своїй діяльності використовують стандартні за розміром
вантажі, насипні та штучні, які відповідають технічним особливостям вантажного
транспорту.
- при здійсненні поштових перевезень, переважно більшу увагу приділяють своєчасності
та збереженню вантажів, в наслідок чого використовують спеціалізований транспорт,
фургони з обмеженою вантажопідйомністю, що обмежує і розмір та вагу пересилаємих
вантажів, а вартість поштових послуг, в порівнянні із іншими транспортними послугами,
приводить до економічної недоцільності пересилання крупногабаритних та важких
вантажів.
Скрізь місто проходить значна кількість транзитних вантажів, контроль за якими місцеві
органи не здійснюють, в статистичних дослідженнях ця інформація відсутня.
Враховуючі різноманітність товарів, які доставляються у місто, відправляються з міста та
використовуються у місті, розрахунок середнього розміру вантажу потребує проведення
додаткових досліджень.
Скрізь місто проходять автошляхи, які є частиною міжнародних транспортних коридорів,
внаслідок чого скрізь Полтаву проходить значний транспортний потік, серед якого є всі
види транспорту, в тому числі вантажівки. Якщо прийняти до уваги що транспортні
перевезення залежать від попиту на послуги, які можуть бути постійними, сезонними та
тимчасовими, то справедливо було б відзначити, що сезонність впливає не тільки на
загальний транспортний потік, а і на потік вантажівок.
В місті поток вантажного автотранспорту проходить вулицями, які співпадають з
автошляхами загального користування, які є частиною міжнародних транспортних
коридорів. Самий активний потік вантажного транспорту проходить вулицями К. Шосе та
Харківське Шосе4.

«Статистичний аналіз автодорожнього господарства Полтавського регіону, як об’єкта
інвестування пенсійних ресурсів недержавних пенсійних фондів» О.В. Калініченко .
4
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Рис. 2.7.1.1.1.4 Інтенсивність руху колісних транспортних засобів на автошляху КиївХарків-Довжанський
Таблиця 2.7.1.1.1.7 Динаміка зміни структури транспортного потоку на автошляху Київ–
Харків-Довжанський
Показник
Загальна кількість автотранспорту, в т.ч.:
Темп зміни до попереднього року
Вантажний автотранспорт
Темп зміни до попереднього року
Доля в загальному потоці автотранспорту
Вантажний важкий автотранспорт
Темп зміни до попереднього року
Доля в загальному потоці автотранспорту
Автобуси
Темп зміни до попереднього року
Доля в загальному потоці автотранспорту
Легковий автотранспорт
Темп зміни до попереднього року
Доля в загальному потоці автотранспорту

Одиниця
виміру
тис.шт
%
тис.шт
%
%
тис.шт
%
%
тис.шт
%
%
тис.шт
%
%

2005

2006

2007

2012

7942

9362
+17,9
398
-51,8
4,3
980
+31,5
10,5
48
-64,4
0,5
7936
+27,3
84,7

15550
+66,1
3267
+720,9
21
2890
+194,9
18,6
418
+770,8
2,7
8975
+13,1
56,7

24800
+59,5
5759
+76,3
23,2
4046
+40
16,3
669
+60
2,7
14326
+58,6
57,8

827
10,4
745
9,4
135
1,7
6235
84,9

Аналіз наведених даних свідчить, що інтенсивність руху автотранспорту автошляхом КиївХарків-Довжанський має тенденцію до збільшення, а структура транспортного потоку
змінюється за рахунок збільшення долі вантажних та пасажирських перевезень
автотранспортом.
15 серпня 2016р., 15 вересня 2016р., 15 жовтня 2016р., ГО «Перший інкубатор бізнесу»,
були проведені дослідження транспортного потоку на автошляху Київ-ХарківДовжанський, на перехресті вулиць Європейська та К.Шосе в м. Полтава.
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Таблиця 2.7.1.1.1.8 Моніторинг транспортного потоку автошляху Київ-Харків-Довжанький
на перехресті вулиць Європейська та К.Шосе в м. Полтава
Тип КТЗ

800-900
18

Вантажні автомобілі,шт
Темп зміни до
попереднього періоду, %
Доля в загальному потоці
25
автотранспорту, %
Автобуси, шт
1
Темп зміни до
попереднього періоду, %
Доля в загальному потоці
1,4
автотранспорту, %
Легкові автомобілі, шт
63
Темп зміни до
попереднього періоду, %
Доля в загальному потоці
74,6
автотранспорту, %
Всього КТЗ, шт
72
Темп зміни до
попереднього періоду,
шт
Темп зміни до
попереднього періоду
аналогічного часу доби,
%

15.08.2016
1300-1400 1900-2000
27
23
+50

-14,8

33,3

14,6

3

2

+15,8

-33,3

3,7

2,9

51

44

-19,1

-13,7

62,9

63,8

81

69

+12,5

-14,8

800-900
20

15.09.2016
1300-1400 1900-2000
27
19
+35

-29,6

13,7

32,5

28,8

2

3

1

+50

-66,7

2,5

3,6

1,5

59

53

46

-10,2

-13,2

72,8

63,9

69,7

81

83

66

+2,5

-20,5

+2,5

-4,3

+12,5

800-900
20

15.10.2016
1300-1400 1900-2000
24
25
+20

+4,2

25,6

29,6

35,2

2

3

3

+50

0

2,6

3,7

4,2

56

54

43

-3,6

-20,4

71,8

62,7

60,6

78

81

71

+3,8

-12,3

-2,5

+7,5

-3,7

Аналіз отриманих результатів дає підстави вважати, що:
- транспортний потік неоднорідний, змінюється за часом доби та місяця;
- транспортний потік переважно складається з транзитного транспорту;
- аналіз транспортного потоку потребує проведення додаткових досліджень на протязі
тривалого проміжку часу.
Вантажні автомобілі на вулицях міста з’являються тільки за певної необхідності в місцях
дозволених ДАІ. Для забезпечення життєдіяльності міста, закладів торгівлі та
громадського харчування переважно використовують вантажні автомобілі малої
вантажопідйомності та вантажні мікроавтобуси, які здійснюють доставку вантажів в межах
міста.
15 серпня 2016р., 15 вересня 2016р., 15 жовтня 2016р., ГО «Перший інкубатор бізнесу»,
були проведені дослідження транспортного потоку на вулиці М. Бірюзова, на перехресті
вулиць М. Бірюзова та Героїв пожежних в м. Полтава, результати якого наведені в
таблиці:
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Таблиця 2.7.1.1.1.9
Моніторинг транспортного потоку транспортної магістралі
містоформуючого значення, вулиці М. Бірюзова, на перехресті вулиць М. Бірюзова та
Героїв пожежних в м. Полтава
Тип КТЗ

800-900
Вантажні автомобілі, шт
2
Темп зміни до
попереднього періоду, %
Доля в загальному
потоці автотранспорту, 4,3
%
Автобуси, шт
10
Темп зміни до
попереднього періоду, %
Доля в загальному
потоці автотранспорту, 21,7
%
Легкові автомобілі, шт
34
Темп зміни до
попереднього періоду, %
Доля в загальному
потоці автотранспорту,
74
%
Всього КТЗ, шт
46
Темп зміни до
попереднього періоду,
шт
Темп зміни до
попереднього періоду
аналогічного часу доби,
%

15.08.2016
1300-1400 1900-2000
2
1
0

-50

5,0

3,6

11

10

+10

-9,1

27,5

35,7

27

17

-20,6

-37

67,5

60,7

40

28

-13

-30

800-900
8

15.09.2016
1300-1400 1900-2000
10
8
+25

-20

15,1

19,6

20

10

12

11

+20

-8,3

18,9

23,5

27,5

35

29

21

-17,1

27,6

66

56,9

52,5

53

51

40

-3,8

-21,6

+27,5

+42,8

+15,2

800-900
8

15.10.2016
1300-1400 1900-2000
10
8
+25

-20

17

19,6

21,1

10

10

11

0

+10

17

19,6

28,9

29

31

19

+6,9

-38,7

66

60,8

50

47

51

38

+8,5

-25,5

0

-5

-11,3
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Аналіз отриманої інформації дає підстави вважати що:
- транспортний потік на одній з вулиць містоформуючого значення – неоднорідний;
- транспортний потік формується за рахунок руху громадського, легкового та вантажного
транспорту;
- структура транспортного потока залежить від місяця та часу доби, а також від наявності
домінуючої забудови;
- в даному випадку рух вантажного транспорту визначається наявністю ПАТ «Полтавський
маслоекстракційний завод», робота якого активізується після збирання насіння та рухом
транзитного транспорту по міжнародним транспортним коридорам, які співпадають з
міськими вулицями;
- для отримання реальної картини транспортних потоків та їх структури у місті Полтава,
необхідно провести додаткові дослідження на протязі тривалого часу.
Структура транспортного потоку.
Структура транспортного потоку також визначається і номенклатурою вантажів, які
завозяться до міста та покидають його межі.
Місце відправлення вантажів не є предметом офіційного статистичного дослідження.
Безперечно можна на підставі статистичної звітності відслідкувати окремі відправлення
вантажів, але враховуючи чинне законодавство, інформація, яку можна отодожнити з її
надавачем, офіційно вважається конфеденційною інформацією і не підлягає офіційному
оприлюдненню органами статистики, враховуючи вищенаведене, можна прогнозувати, що
більшість статистичної інформації органами статистики буде признана конфеденційною.
Серед підприємств міста, які виробляють продукцію та користуються автотранспортом
для її транспотування можна назвати: Полтавський автоагрегатний завод; Полтавський
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турбомеханічний завод; Полтавський м’ясокомбінат; Полтавський маслоекстракційний
завод; Полтавський пивзавод; ПАТ «Електромотор»; ПАТ «Полтавамедскло»; ПАТ
«Лтава»; Завод «ПластиКом»; Хлібзавод «Кулінічі»; Хлібзаводи №1 та3; Хлібзавод
«Південий»; Полтавський завод безалкогольних напоїв «Світанок»; Полтавський завод
профнастилу; фірма «Зоря»; Кондитерська фабрика, Швейна фабрика «Ворскла»;
«МТН-Полтава» та інші.
Враховуючи направлення їх діяльності можна визначити наступну номенклатуру товарів,
які можуть транспортуватися з м. Полтава: олія; борошно; кондитерські вироби; м’ясні
вироби; пиво; безалкогольні напої; хліб та хлібобулочні вироби; кондитерські вироби;
вироби з металу; вироби з дерева; вузли та агрегати для автомобілів; вузли та агрегати
турбин; скляні вироби для медицинських цілей; електромотори малої потужності; насоси
водяні малої потужності; компресорне обладнання; металопластикові вікна та інші вироби;
меблі; жіночий одяг; профнастіл; світлі нафтопродукти; інші вироби.
Аналіз можливої номенклатури товарів, які транспортуються з міста Полтава, дає підстави
вважати, що вони є габаритними, стандартними для перевезення, більшість з яких мають
індивідуальну упаковку.
Економічний потенціал міста не забезпечує попит на всі товари та послуги, внаслідок чого
більшість товарів завозиться до міста, серед них: продукти харчування; товари широкого
вжитку; одяг; насіння соняшнику; зерно; метал та металічний профіль; труби металеві та
пластикові; металопластиковий профіль; вироби з дерева; будівельні матеріали; паливномастильні матеріали; канцелярські вироби; лікарські засоби; автомобілі; обладнання;
електротехнічні вироби; сантехнічні вироби; інше
Серед товарів, які можуть завозитися до міста, є товари штучні та насипні, при цьому
може використовуватись як уніфікований вантажний транспорт, так і спеціальний,
призначений для транспортування окремих видів вантажів. Штучні товари, як правило
мають власну упаковку.
Ринок вантажних перевезень має як притаманні йому проблеми, так і потенціал до
розвитку.
Таблиця 2.7.1.1.1.10 Проблеми розвитку ринку вантажних перевезень в м. Полтава, іх
причини та шляхи вирішення.
Проблема

Зниження рівня
вантажоперевезень з
2008р. по 2015р
на 38,3%

Причини

Потенціал

Відсутність загальної
концепції розвитку
транспорту та
транспортної
інфраструктури

Розвиток міста, як
транспортного
вузла

Різна підпорядкованість та неузгодженість дій власників з
метою розвитку
транспорту та
транспортної
інфраструктури міста

Створення
транспортного
кластеру.

Примітка
В м. Полтава знаходиться
залізничний вузол, поряд з
містом розташовано аеропорт
«Полтава», подальше
використання якого власником
передбачається зі статусом
міжнародний, а саме місто
розташовано на перехресті
чотирьох міжнародних
транспортних коридорів.
Повітряний транспорт:
Аеропорт «Полтава» - власник
Полтавська обласна рада,
оперативний керуючий –
Полтавська ОДА;
Військовий аеродром: державна власність,
балансоутримуач Міністерство
оборони України;
Залізничний транспорт:
державна власність,
балансоутримувач
«Укрзалізниця»;
Громадський транспорт:
- міський електротранспорт –
власник Полтавська міська рада,
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балансоутримувач – КП
«Полтаваелектроавтотранс»;
- міський автотранспорт –
приватна власність;
Вантажний транспорт –
приватна, комунальна та
державна власність;

Зниження попиту на
транспортні
перевезення

Відсутність мотивації
потенційних
інвесторів до
створення
транспортної
інфраструктури міста

Відновлення
промислового
потенціалу міста
шляхом:
- створення
преференцій для
зареєстрованих в
місті виробництв;
- створення
індустріальних
парків типу:
«greenfeeld» та
«brounfeeld»;
- створення
технологічних
парків;
- створення
вільних
економічних зон;
- співпраця
Полтавського
міськвиконкому з
виробничими
підприємтвами,
зареєстрованими в
місті шляхом
розміщення заказів
необхідних для
забезпечення
господарської
діяльності
комунальних
підприємств та
організацій;
- створення
сприятливих умов
для залучення
внутрішніх та
зовнішніх
інвесторів
Розробити
Концепцію
розвитку
транспортної
інфраструктури
міста, виконати
відповідний проєкт
та залучити
потенційних
інвесторів до
розвитку
транспортної
інфраструктури
міста шляхом
надання

За останні 10 років більшість
бюджетоформуючих
промислових підприємств міста
збакрутіли, або знаходяться в
стадії санації та ліквідації.
Частина промислових
підприємств перепрофільована,
інша частина в зв’язку із зміною
ринків збуту та купівельної
спроможності потенційних
споживачів зменшили своє
виробництво.

Закон України «Про регулювання
містобудівельної діяльності»
№3038-17 від 17.02.2011р.:
«Розрахунок розміру пайової
участі (внеску) замовника
(інвестора, забудовника) у
створенні і розвитку
інфраструктури:
10% кошторисної вартості, окрім:
- 6% паркінг;
- 6% автомийка;
- 6% об’єкти інфраструктури
транспорту (об’єкти сервісу)»
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преференцій та
створення спільних
з приватним
бізнесом суб’єктів
господарювання.

Тінізація
вантажоперевезень
автомобільним
транспортом

Обмежень щодо
придбання
вантажного та
спеціального
автотранспорту
приватними особами
не існує
Державні статистичні
спостереження не
передбачають обліку
результатів
діяльності приватних
власників
вантажного та
спеціального
транспорту
В місті відсутній
орган до функцій
якого входив би
моніторинг
діяльності вантажних
перевізників та їх
результатів на
транспортну
інфраструктуру
міста, екологічні
наслідки,
надходжень до
місцевого бюджету
Можливість
оптимізації
оподаткування
шляхом:
- отримання
розрахунків готівкою;
- можливість
розрахунків, за
сервіс наданий
перевізникам,
готівкою;
- нереєстрація
суб’єкта
господарювання;
- можливість
подрібнення крупних
суб’єктів
господарювання до
відповідності
вимогам до суб’єктів
господарювання, що
працюють на
єдиному податку
Спрощена система
оподаткування не
передбачає
глибокого аналізу
господарської

Створення нового
органу або
надання
додаткових
повноважень
існуючому органу
Полтавської
міської ради,
функцій якого
повинні
передбачати:
- організацію
статистичних,
аналітичних та
інших досліджень
щодо:
- наявності
вантажного та
спеціального
автотранспорту;
- вантажообороту
перевезень;
- потреб у
вантажних
перевезеннях;
-законності
підприємницької
діяльності;
- розвитку
транспортної
інфраструктури;
- ринків вантажних
перевезень та
можливості
просування на них
суб’єктів
господарювання,
зареєстрованих у
місті;
- мотивація
перевізників до
самоорганізації та
співпраці з
Полтавською
міською радою.

Придбання спеціальної техніки
та вантажного транспорту
приватними особами не має
жодних обмежень.
Органи місцевого
самоврядування не впливають
на ліцензування та надання будь
яких дозвільних документів на
здійснення вантажних
перевезень.
З метою спрощення
підприємницької діяльності,
спрощенно систему реєстрації
автотранспорту, що надає
можливість його реєстрації без
прив’язки до локалізації, тоб-то в
місті можуть знаходитися та
працювати іногогодні перевізнки,
так само і зареєстровані в
Полтаві перевізники можуть
здійснювати свою діяльність в
інших населених пунктах.
При реєстрації в місті 6038
одиниць вантажного
автотранспорту, в Головне
управління статистики в
Полтавській області звітує лише
61 суб’єкт господарювання, тобто більшість власників
вантажного автотранспорту
офіційно не звітує за результати
своєї господарської діяльності і
контроль над їх діяльністю також
відсутній.
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діяльності
перевізників

Сезонність
автоперевезень

Частина виробницт
активізує свою
діяльність у
відповідні сезони
року. Серед них
можна назвати:
- будівництво;
- сільське
господарство;
- харчопереробна
промисловість;
- підприємства
будівельної індустрії
і т.і.
В осінньо-зимовий
період активізуються
перевезення листя,
снігу, піску, різних
дорожніх сумішей

Розвиток
виробництв, які
використовують
вантажний
автотранспорт на
протязі року.
Допомога
зареєстрованим в
місті перевізникам
отримати
контракти на
перевезення
сезонних товарів,
будівельних
конструкцій,
матеріалів і т.і.
Залучення
приватних
автоперевізників,
зареєстрованих в
місті Полтава, для
забезпечення
життєдіяльності
міста.
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2.7.1.1.2 Перевезення залізничним транспортом
Залізничний транспорт — перевезення пасажирів і вантажів в колісних екіпажах, що
рухаються залізницею. Залізничний транспорт є частиною логістичних ланцюгів, які
сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
ПАТ «Укрзалізниця» — державне акціонерне товариство залізничного транспорту
загального користування, національний перевізник вантажів та пасажирів, метою
діяльності якого є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у
внутрішньому та міжнародному сполученні, забезпечення ефективного функціонування та
розвитку залізничного транспорту.
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Рис. 2.7.1.1.2.1 Схема залізничного сполучення в Україні
В Україні сформувалась мережа великих залізничних вузлів з розвинутим станційним і
складським господарством: Харків, Лозова, Дебальцеве, Ясинувата, Волноваха, Полтава,
Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Жмеринка, Козятин, Тернопіль, Львів, Ковель,
Коростень, Чоп та інші.
Найважливіші залізничні магістралі України нині:
- Київ — Фастів — Козятин — Здолбунів — Львів — Чоп;
- Фастів — Знам'янка — Дніпропетровськ — Донбас;
- Київ — Полтава — Харків;
- Кривий Ріг — Запоріжжя — Донбас; Харків — Донбас;
- Харків — Запоріжжя — Севастополь, а також ті, що йдуть до морських портів та
державних кордонів країни. Найбільші залізничні вузли — Київ, Львів, Харків,
Дніпропетровськ, Знам'янка, Ясинувата, Запоріжжя.
Місто Полтава відноситься до найважливіших залізничних магістралей України.
Аналіз пасажирських перевезень в Україні виявив, що країна має три великих центри:
міста Київ, Харків та Львів (окуповані території не входили до моніторингу). Всі виявлені
центри дуже інтенсивно комунікують між собою та іншими населеними пунктами. Люди
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потребують поїздок, контактів, підтримання різноманітних зв’язків, і це здорова тенденція
розвитку суспільства.
Місто Київ є універсальним, головним, абсолютно пануючим центром комунікації в Україні,
а міста Харків і Львів є регіональними центрами комунікації. Місто Львів найбільш
виражений у цій ролі і випереджає інші міста.
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Рис. 2.7.1.1.2.2 Схема пасажирського трафіка ПАТ «Укрзалізниця» та інтенсивність
пасажирських перевезень
Квіткові пелюстки - так виглядає загальний пасажирський трафік ПАТ «Укрзалізниця»,
сірий колір – відображає пасажирів, що виїздять, помаранчевий колір – пасажирів, які
приїздять, що товстіша лінія, тим більше пасажирів.
Всі їдуть до столиці, Київ - фактично є єдиним мегаполісом в Україні. Три мільйони людей
- не таке вже й велике місто, але на 42 мільйони (без окупованих територій) населення
України – майже 10% її населення.
Харків - регіональний центр для Слобожанщини і Донбассу, цікавий тим, що він реально –
столиця Слобожанщини. Там дуже висока інтенсивність контактів із дрібними станціями.
Їздять студенти, підприємці, родичі і друзі 5.
Аналіз наведеної інформації показав, що м.Полтава, яка знаходиться на шляху комунікації
між Київом та Харківом змушена відігравати важливого, але транзитного пункту між ціма
населеними пунктами. (карта «Типи і напрямки пасажирських перевезень залізницею»
додаток № 01).
Регіональна філія «Півде́нна залізни́ця» обслуговує Харківську, Полтавську та Сумську
області, а також окремі райони сусідніх областей і за вантажооборотом є найменш
потужною в порівнянні з іншими філіями.

С. Данилов
http://texty.org.ua/pg/article/txts/read/66744/Pro_shho_svidchyt_pasazhyropotik_Ukrzaliznyci_Odyn_me
gapolis.
5
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Географічне розташування і конфігурація напрямків та дільниць Південної залізниці
визначає її велике транзитне значення. Залізниця зв'язує Донбас зі столицею України і
західними областями, розташована на головному пасажирському напрямку Північ — Крим
— Кавказ.
Таблиця 2.7.1.1.2.1 Структурні підрозділи Полтавської дирекції залізничних перевезень
Південної залізниці
Підрозділ

Адреса

Основний вид
діяльності

Підпорядкування

Полтавська
дирекція
залізничних
перевезень
Південної залізниці

36030, м.
Полтава, вул.
Гайового,5

перевезення пасажирів
та вантажів

СТГО Південна
залізниця
(м. Харків)

Полтавська
дистанція
сигналізації та
зв’язку Південної
залізниці

36030, м.
Полтава, вул.
Гайового, 8а.

Вокзал Полтава –
Південна

36030, м.
Полтава, пл.
Слави,1

Станція Полтава –
Південна

36030, м.
Полтава, пл.
Слави,1

передача
електроенергії
підприємствам
залізниці та населенню
- поточне утримання
колії і штучних споруд.
- ремонт під’їздних
колій.
- експлуатація
пристроїв сигналізації,
централізації
блокування та зв’язку.
- надання послуг
зв’язку
пасажирське
господарство
(відправлення
пасажирів)
•відправлення вагонів;
•навантаження та
вивантаження
вантажів.

36030, м.
Полтава, пл.
Слави,1

ремонт вантажних
вагонів та їх технічне
обслуговування

Полтавська
дистанція
електропостачання
Полтавська
дистанція колії

Вагонне депо
Полтава

Локомотивне депо
Полтава
Полтавська
вагонна дільниця

Полтавська
автоколона
Південної залізниці

36030, м.
Полтава, вул.
Красноградське
шосе, 3
36030, м.
Полтава, вул.
Красноградське
шосе,3

36015, м.
Полтава, вул.
Сортувальна, 3
36030,м.
Полтава, мдн.
Слави, 1
36030, м.
Полтава, вул.
Красноградське
шоссе,9.

- перевезення вантажів
та пасажирів;
- ремонт тягового
рухомого складу.
- пасажирські
перевезення
- надання послуг
пасажирам в поїздах
-автотранспортні
перевезення.
-утримання стоянок,
зварювальні та токарні
роботи

Примітка
Чисельність
працюючих
– 2960 чол.

служба
електропостачання
Південної залізниці
(м.Харків)

Чисельність
працюючих
– 226 чол

служба колії
Південної залізниці
(м. Харків).

Чисельність
працюючих
– 580 чол

служба
сигналізації та
зв’язку Південної
залізниці
(м.Харків)
пасажирська
служба Південної
залізниці
(м. Харків)
Полтавська
дирекція
залізничних
перевезень
Південної залізниці
служба вагонного
господарства
Південної залізниці
(м.Харків).

Чисельність
працюючих
– 91 чол.
Чисельність
працюючих
– 220 чол.
Чисельність
працюючих
– 511 чол.
Чисельність
працюючих
– 1141 чол.

пасажирська
служба Південної
залізниці
(м. Харків)

Чисельність
– 1049 чол

автобаза
Південної залізниці
(м. Харків)

З розвитком міста залізничні колії Південної залізниці опинилися на території міста
Полтава.
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Станція
Шведська
Могила

Станція
Яківці

Станція
Кривохатки

Станція
311км

Станція
Івашки

Станція
Вакуленці
Станція
Дублянщина

Станція
ПолтаваКиївська
Київський
вокзал

Південний
вокзал
Станція Пост
Ворскла
Станція
Полтава - Південна

Рис. 2.7.1.1.2.3 Схема розміщення об’єктів ПАТ «Укрзалізниця» на території м. Полтава
В межах міста знаходяться кілька промвузлів, в т.ч. Супрунівський та Затуринський.
Підприємства розташовані в цих промвузлах, як правило, мають власні під’їздні залізничні
шляхи, що примикають до основної залізничної колії.
Окремі промислові підприємства, розташовані в безпосередній близкості до залізничних
станцій та вокзалів, також мають власні під’їздні залізничні колії.
В передмісті знаходяться станції, що обслуговують вантажні перевезення.
Відповідно до напрямків руху вантажів міжнародними транспортними коридорами, рух
вантажів здійснюється від портів Чорного моря до м. Київ та міста Харків. Місто Полтава
знаходиться між Київ і Харківом і не задіяне в цій схемі транспортування вантажів.
Напрямок руху вантажів Київ-Полтава-Харків відноситься до важливих напрямків руху
вантажів, більшість вантажів через м. Полтава рухається транзитом.
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Рис. 2.7.1.1.2.3 Схема руху залізницею
коридорами по території України

вантажів

міжнародними

транспортними

Серед транзитних вантажів, які транспортуються через місто Полтава, є штучні та насипні
вантажі, а також рідини. Для забезпечення перевезення певного виду вантажів
залізницею, використовують відповідні типи вагонів: криті, відкриті, платформи,
рефрижераторі, наливні цистерні, ємності під тиком і т.і. Потяги формуються з різних типів
вагонів, в залежності від логістики їх руху. Склад потягу на протязі маршруту руху може
змінюватись.
На запит Головному управлінню статистики у Полтавській області щодо надання
результатів статистичного спостереження за період з 2005р. по 2015р. результатів роботи
підприємств залізниці у м. Полтава отримано відповідь про відсутність цієї інформації.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Полтавській області, в
Полтавській області, в 2015р., відправлено 21,7 млн.т. вантажів, що на 0,8% менше, ніж у
2014р., при цьому відправлення цементу збільшилося на 77,1%, хімічних та мінеральних
добрив на 33,25, зерна та продуктів перемелу на 16,2%, чорних металів на 7,8%, руди
залізної та марганцевої на 4,3%. Відправлення нафти та нафтопродуктів зменшилось на
34,1%, будівельних матеріалів на 24,1%, брухту чорних металів на 17,4%, вугілля на 9,1%,
лісових вантажів на 6,8%.
Вантажооборот залізничного транспорту у Полтавській області в 2015р. становив 6690,3
млн.т.км, що на 4% більше ніж у 2014р.
Враховуючи сезонність вантажних перевезень, відсутність офіційних статистичних
спостережень, моніторинг ринку вантажних перевезень залізничним транспортом в м.
Полтава потребує додаткового часу на проведення.
Залізничні станції міста переважно забезпечують рух транзитних вантажів. Відправниками
вантажів залізничним транспортом в місті Полтава були виробництва, що поставляли
готову продукцію споживачам на значні відстані. Переважно це були підприємства, що
здійснювали поставки на територію Росії та інших країн СНГ. Із розвитком торгівельних
війн попит на вантажні перевезення залізницею зменшився, а часстинв виробників
продукції збанкрутіла або була перепрофільована.
Аналіз господарської діяльності промислових підприємств міста дає підстави вважати, що
в залежності від розміру партії та місця доставки ванжів, послугами залізниці можуть
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користуватись: Полтавський автоагрегатний завод; Полтавський турбомеханічний завод;
Полтавський м’ясокомбінат; Полтавський маслоекстракційний завод; Полтавський
пивзавод; ПАТ «Електромотор»; ПАТ «Полтавамедскло»; ПАТ «Лтава»; Завод
«ПластиКом»; Полтавський завод безалкогольних напоїв «Світанок»; Кондитерська
фабрика, «МТН-Полтава» та інші.
Враховуючи направлення їх діяльності, можна визначити наступну номенклатуру товарів,
які можуть транспортуватися з м. Полтава: продукти харчування; вироби з металу;
вироби з дерева; скляні вироби для медицинських цілей; продукція машинобудування;
мебл та інші вироби.
Переважна більшість вантажів має власну упаковку та потребує критих вагонів, цистерн
для транспортування рідин та рефрижераторів для транспортування швидко псующихся
товарів.
Економічний потенціал міста не забезпечує попит на всі товари та послуги, внаслідок чого
більшість товарів завозиться до міста. В залежності від партії та відстані транспортування,
в разі економічної доцільності до міста можуть завозитися: продукти харчування; товари
широкого вжитку; метал та вироби з металу; будівельні матеріали; паливно-мастильні
матеріали; продукція машинобудування та інше.
Кожна галузь господарювання має свої проблеми, причини їх виникнення та шляхи їх
вирішення, перевезення вантажів залізничним торанспортом також не є винятком.
Таблиця 2.7.1.1.2.2 Проблеми розвитку ринку перевезень залізничним транспортом в м.
Полтава, іх причини та шляхи вирішення.

Зношеність матеріально-технічної
бази

Проблема

Причини

Потенціал

Відсутність достатнього
рівня фінансування
галузі власником

Зниження попиту на
залізничні вантажні
перевезення
Полтавських
виробників

Примітка
Органи місцевого
самоврядування жодним чином
не мають можливості впливати
на розвиток державної
власності, окрім як збільшити
економічну доцільність її
експлуатації, що може змусити
власника утримувати власність
у працездатному технічному
стані

Розвиток транзитних
вантажних перевезень.
Розвиток міста, як
транспортного вузла.
Створення індустральних, технологічних парків.
Відновлення промислового потенціалу міста.
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Відсутність достатнього
рівня фінансування
галузі власником

Створення регіонального
складського центру в
рамках дії міжнародного
транспортного коридору
на базі станції «ПолтаваПівденна»;
Відповідно до Національної програми
будівництва та
експлуатації нових
транспортних
магістралей на 20052015р передбачено
будівництво нової
транспортної магістралі,
в тому числі ХарківПолтава-Кропивницький.
Відповідно до
затвердженого Генплану
м. Полтава від 2011р.,
заплановано виконання
наступних дій:
- реконструкція товарного
двору станції «ПолтаваПівденна» під прийомвідправлення приміських
поїздів; - прокладання
другої головної колії на
напрямках:
- Полтава-Київ;
- Полтава-Кременчук;
- Полтава – Красноград.
- електрофікація лінії
Полтава-Кременчук;

Частина земель
транспорту
знаходиться в зоні
наближеної до
адміністративного
центру міста, тоб-то в
інвестиційнопривабливій зоні міста

Оптимізація земель
транспорту

Частина земель транспорту або пром.
підприємств в межах
яких прокладені залізничні підїздні шляхи
використовуються не
раціонально

Оптимізація земель
транспорту
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Залізничні колії будувались на
околиці міста. Розвиток міста в
напрямку вул. М.Бірюзова,
Затуринського промвузла і т.і.
створив ситуацію, в наслідок
якої залізничні шляхи та
інфраструктура залізниці
опинилася в межах інтенсивної
забудови міста. Ряд
інвестиційно привабливих
територій виведено з зони
забудови, при цьому
створюються певні проблеми
для функціонування трансп.
інфраструктури (шляхопроводи,
залізничні переїзди) та
прокладання підземних
інженерних мереж
В зв’язку із банкрутством пром.
підприємств міста та скорочення попиту на вантажні перевезення залізничним транспортом, частина залізничних
підїздних шляхів до пром.
підприємств не витребувані і не
функціонують.
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2.7.1.2. Міжміський пасажирський транспорт
2.7.1.2.1 Залізничний транспорт
В місті Полтава знаходяться два пасажирських залізничних вокзала: Полтава-Південний
та Полтава-Київський.
Таблиця 2.7.1.2.1.1 Паспорт залізничного вокзалу «Полтава-Південний»
Адреса
36030, м. Полтава, площа Слави, 1

Фото 2.7.1.2.1.1 зовнішній вигляд залізничного вокзалу «Полтава-Південний»
с-ц: (0532) 512-035 щоденно з 09-00 до 17-00
Комунікація
Довідка (0532) 512-000 цілодобово
Черговий по вокзалу: (0532) 512-002 цілодобово
Камера схову
Кімната відпочинку
Довідкове бюро
Послуги:
Багажне відділення
Платний туалет
Сервіс-каса
Реалізація продуктів харчування (в асортименті)

Рис. 2.7.1.2.1.1 Кількість пасажирів на добу в 2015р.
Примітка:
пр
- кількість приїзжіх осіб

– кількість від’їзжаючих осіб
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Рис. 2.7.1.2.1.2 Кількість пасажирів на
годину в 2015р.
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Мал. 2.7.1.2.1.3 Кількість пасажирів на добу в 2015р.
Пасажиропотік в 2015р.

1020 пас/добу

Аналіз наведеної інформації показав наступне:
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-

розмір пасажирських перевезень на протязі року змінюється;

-

пікові перевезення приходяться на період липень-вересень;

-

мінімальний обсяг вантажоперевезень зафіксовано на початку року;

-

на протязі року зберігається тенденція домінування кількості приїжджих над кількістю
від’їжджаючих, що свідчить про те, що частина приїжджих користується для виїзду з
міста іншими видами громадського транспорту.

-

рух пасажирів залежить не тільки від сезону, а і від часу доби та дня тижня, так пікові
перевезення приходяться на період з 5 по 10 годину та з 20 по 24 годину, тобто в
період відправлення приміських та міжміських пасажирських поїздів;

-

пасажиропотік залежить від дня тижня, найбільший рух пасажирів спостерігається по
понеділках, п’ятницях та суботах, в той час коли полтавці виїджають до місця роботи
та освіти у міста Київ та Харків, у приміські села, а також приїджають громадяни
торгувати на ринки міста.

Розклад руху поїздів та електропоїздів по станції «Полтава-Південна», наведенний у
додатку, день включає інформацію щодо руху 16 поїздів далекого слідування, 39
приміських поїздів та електропоїздів, в тому числі дизельних поїздів. 18 поїздів –
транзитні, а 37 місцевого формування. Більшість поїздів прибуває на станцію з ранку.
Прибуття першого потягу передбачено о 2 годині 11 хвилин в напрямку станції Огульці, а
останній прибуває о 23годині 50 хвилин.
Частина поїздів курсує за маршрутом щоденно, а інша має індивідуальний розклад руху.
Таблиця 2.7.1.2.1.3 Паспорт залізничного вокзалу «Полтава-Київська»
Адреса
36009, м. Полтава, вул. Степана Кондратенка, 1
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Фото 2.7.1.2.1.2 зовнішній вигляд залізничного вокзалу «Полтава-Київська»
Черговий по вокзалу (0532) 51-45-04 цілодобово,
Комунікація
Довідкове бюро (автовідповідач) (0532) 51-45-01 цілодобово.
Камера схову
Кімната відпочинку
Послуги:
Довідкове бюро
Обслуговування в сервіс-касі
Оренда приміщень вокзалу
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Рис. 2.7.1.2.1.4 Кількість пасажирів на добу в 2015р.
Примітка:
- кількість приїзжіх осіб

– кількість від’їзжаючих осіб
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Рис. 2.7.1.2.1.5 Кількість пасажирів на годину в 2015р.
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Рис. 2.7.1.2.1.6 Кількість пасажирів на добу в 2015р.
Пасажиропотік
822 осіб/добу
у 2015р.
Аналіз наведеної інформації показав наступне:
- розмір пасажирських перевезень на протязі року змінюється;
- пікові перевезення приходяться на період травень-липень;
- мінімальний обсяг вантажоперевезень зафіксовано на початку року;
- на протязі року зберігається тенденція домінування кількості приїжджих над кількістю
від’їжджаючих, що свідчить про те, що частина приїжджих користується для виїзду з
міста іншими видами громадського транспорту.
- рух пасажирів залежить не тільки від сезону, а і від часу доби та дня тижня, так пікові
перевезення приходяться на період з 5 по 10 годину та з 20 по 24 годину, тобто в
період відправлення приміських та міжміських пасажирських поїздів;
- пасажиропотік залежить від дня тижня, найбільший рух пасажирів спостерігається по
понеділках, п’ятницях та суботах, в той час коли полтавці виїджають до місця роботи
та освіти у міста Київ та Харків, у приміські села, а також приїжджають громадяни
торгувати на ринки міста.
Розклад руху поїздів по залізничному вокзалу «Полтава-Київська»наведений у додатку.
Аналіз графіку руху пасажирських поздів показав наступне:
- переважну більшість поїздів, 58%, складають міжміські поїзди;
- кількість транзитних поїздів домінує і складає 89,5% із загальної кількості
міжміських поїздів;
- стоянка транзитних поїздів на станції «Полтава-Київська» становить 2-3 хвилини,
що свідчить про відсутність надання сервісних послуг залізницею;
- поїзд місцевого формування лише один - Полтава-Київ-Полтава;
- транзитні потяги курсують за чотирьма напрямками: Київ-Харків-Київ, КиївКостянтинівка-Київ; Харків-Мукачево-Харків; Харків-Львів-Харків.
- рух приміських поїздів орієнтовано на київський напрямок.
-прибуття пасажирів приходиться на ранковий та вечірній час.
Таблиця 2.7.1.2.1.3 Аналіз графіку руху поїздів на залізничних вокзалах міста Полтава
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Показник
ПолтаваПівденна
ПолтаваКиївська
Всього

Міжнародні
маршрути

Приміські
маршрути

Міські
маршрути

3,6%

Міжміські
маршрути
25,5%

70,9%

----

----

58%

42%

----

2,4%

40,2%

57,4%

----

Загальний пасажиропотік на залізничному вокзалі «Полтава-Південна» в м. Полтава, в
2015р., становив 1020 осіб/тиждень та на залізничному вокзалі «Полтава-Київська», в цей
же період, становив 822 осіб/тиждень6.
Місто Полтава за статусом населеного пункту, місця його розташування на території
України та за кількістю населення схоже на обласні центри місто Черкаси та місто
Кропивницький.
Аналіз пасажиропотоків обраних обласних центрів показав наступне:
- в місті Полтава, серед подібних йому обласних центрів центральної частини України,
спостерігався найбільший рівень комунікації з використанням пасажирських перевезень
залізничним транспортом, в 2,3 р. більше пасажиропотоку на добу ніж у м. Черкаси та у
2,6р. бідьше ніж пасажиропотік у місті Кропивницький;
- в усіх містах домінує кількість приїжджаючих громадян;
- на відміну від м. Полтава, в м. Черкаси домінують пасажироперевезення в період з 5 до
10 години ранку та з 15 до 20 години, а в м. Кропивницький з 0 до 5 години ранку та з 20
по 24 годину;
- пікові пасажиропотоки спостерігаються в Полтаві: понеділок, п’ятниця, субота, в м.
Черкаси: понеділок, п’ятниця, неділя, в м. Кропивницький: понеділок, п’ятниця, субота.

С. Данилов
http://texty.org.ua/pg/article/txts/read/66744/Pro_shho_svidchyt_pasazhyropotik_Ukrzaliznyci_Odyn_me
gapolis.
6
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Таблиця 2.7.1.2.1.4 Порівняльна таблиця пасажиропотоків в
центральної частини України.
Показник
м. Полтава
м. Черкаси
Статус
Обласний центр
Обласний центр
населеного
пункту
Населення
294 тис. Осіб
285 тис. Осіб
Місце
Центральна
частина Центральна
частина
знаходження
України
України
Кількість
пасажирів
добу

на

Кількість
пасажирів
годину

на

обласних

центрах

м. Кропивницький
Обласний центр
239 тис. Осіб
Центральна частина
України
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Кількість
пасажирів
добу

на

Пасажиропотік

1842 осіб/добу

Примітка:
- кількість приїзжіх осіб

813 осіб/добу

719 осіб/добу

– кількість від’їзжаючих осіб
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Таблиця 2.7.1.2.1.5 Проблеми пасажирських перевезень залізничним транспортом,
причини їх виникнення та шляхи подолання.
Проблема

Причини
Якість рухомого
складу
Обмежена
можливість
користування
вагонами поїздів
для маломобільних
громадян

Низька якість
сервісу та
висока вартість
послуг
пасажирських
перевезень
залізничним
транспортом

Незручний графік
руху

Вартість проїзду не
відповідає
купівельній
спроможності
частини потенційних
споживачів

Морально
застаріла
інфрастуктура
забезпечення
руху залізницею
Неузгодженість
дій
Полтавського
міськвиконкому
та адміністрації
Південної
залізниці в
питаннях
формування
пасажиропотоку
до м. Полтава

Низький рівень
електрофікації
залізничних доріг

Відсутність або
обмежена кількість
міських заходів, що
створюють умови до
масового
відвідування міста

Потенціал
Оновлення
рухомого складу
вагонів
пасажирських
поїздів та
покращення сервісу
Зміна відношення
перевізника до
громадян з
обмеженими
можливостями
Узгоджений рух
громадського
транспорту до
приходу або
відправленню
пасажирських
потягів.
Диференціація
оплати за послуги
залізниці в
залежності від:
маршруту;
кількості
поїздок;
часу доби;
дня неділі;
сезону;
наявності
пільг;
сервісу;
класу
вагона;
- мотивуючих
акцій;
Продовження
програми
електрофікації
залізниці, в тому
числі і в напрямку
Полтава-Кременчук

Примітка
Рухомий склад пасажирських
поїздів – морально та технічно
застарілий і потребує оновлення
Висота та крутизна сходів,
ширина дверних прорізів та
коридорів, відсутність місьць
зберігання колясок, інше
створюють значні проблеми
маломобільним пасажирам.
Полтава – транзитний
залізничний вузол, більшість
поїздів проходить у напрямку
Київ-Харків-Київ. Формування
поїздів та графіку руху
здійснюється для зручності
пасажирів на кінцевих станціях.
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Розвиток
туристичної галузі
Проведення
масових
міроприємств:
культурних;
спортивних;
релігійних
інше.
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2.7.1.2.2.Автобус
Полтава – важливий центр автомобільних перевезень, знаходиться на перетині
транспортних шляхів, що з'єднують західну і східну частини України. Автомобільні шляхи
пов'язують Полтаву з Києвом, Харковом, Дніпром, Сумами, Кременчуком, Черниговом,
Черкасами, Кропивницьким та іншими населеними пунктами, як на території України, так і
на території інших країн
Пасажирські автотранспортні перевезення поділяються на:
- маршрутні (карта «Типи та напрямки пасажирських перевезень» (додаток №3);
- службові (на замовлення);
- туристично-екскурсійні;
- індивідуальні
Туристично-екскурсійні перевезення пов’язані з розвитком внутрішнього туризму в країні.
Місто Полтава – культурний та духовний центр України. Серед споживачів можна
визначити іногородні туристичні групи. Головними організованими споживачами цих
послуг, як правило, є діти. Організатори екскурсій наймають відповідний автотранспорт,
супроводжуючого та здійснюють доставку до м.Полтава, організацію екскурсії та доставку
до міста проживання. Як правило, туристично-екскурсійні перевезення, здійснюються в
період шкільних канікул.
Службові автобусні перевезення застосовуються для доставки фахівців на підприємства,
доставки делегацій різноманітного напрямку та інше. Ці перевезення здійснюються, як
власним транспортом підприємств, організацій та закладів так і залученим транспортом.
Як правило, ці перевезення є тимчасовими та нерегулярними. В залежності від кількості
пасажирів використовується транспорт від мікроавтобуса до міжміських автобусів.
Статистичні спостереження за цим напрямком діяльності не проводиться окремо.
В місті здійснюються міжнародні, міжміські, приміські та міські маршрутні автобусні
перевезення.
Міжнародні пасажирські перевезення автотранспортом.
Місто Полтава знаходиться на перетині автошляхів загального користування, які входять
до міжнародних транспортних коридорів, в наслідок чого, частина міжнародних
автобусних маршрутів прокладена через Полтаву.
Таблиця 2.7.1.2.2.1 Міжнародні автобусні маршрути, які проходять через м.Полтава.
Запорiжжя Ав

Хайльбронн

Запорiжжя Ав

Дюссельдорф

Полтава Ас-1

Щецин

Харкiв Ас-1

Бидгощ

Харкiв Ас-1

Варшава Ав

Полтава Ас-1

Москва Ав

Харкiв Ас-1

Кишинiв

Київ Ав

Волгоград Ас

Мариупіль Ав

Мiнськ Ав

Днiпро Ав
Краснодар Ав
75% міжнародних автобусних перевезень – транзитні. Перевізник зацікавлений отримати
максимальний прибуток від своєї діяльності, а автостанція отримати оплату за свої
послуги, яка залежить від вартості проданих квитків, внаслідок чого перевага надається
пасажирам які мандрують весь маршрут слідування автобуса. В окремих випадках
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пасажири, при наявності вільних місьць, можуть придбати квитки на транзитний рейс, як
по території країни, так і за її межі.
Відповідно до інформації Головного управління статистики у Полтавській області обсяг
міжнародних перевезень автотранспортом з міста Полтава не є предметом статистичного
спостереження. До функцій АС-1, яка обслуговує транспорт міжнародних перевізників не
входиять статистичні спостереження за діяльністю своїх клієнтів.
Таблиця 2.7.1.2.2.2 Перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами) у
міжнародному сполученні 7
Регіон

Одиниця
виміру

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Україна

тис.осіб

1622,9

1516,5

1365,3

1259,5

1355,8

1067,4

Полтавська область

тис.осіб

4,5

–

0,6

–

–

–

Волинська

тис.осіб

257,6

315,2

240,5

184,3

179,7

148,4

Дніпропетровська

тис.осіб

32,3

14,5

12,2

11,1

11,2

6,0

Донецька

тис.осіб

40,6

7,3

11,6

15,3

23,3

22,2

Житомирська

тис.осіб

0,7

0,2

0,6

1,0

1,3

1,2

Закарпатська

тис.осіб

55,0

84,6

57,5

27,3

18,2

14,4

Запорізька

тис.осіб

49,6

25,2

14,7

14,4

11,2

16,8

Івано-Франківська

тис.осіб

15,8

13,8

15,4

14,5

13,8

13,9

Луганська

тис.осіб

191,3

105,4

107,1

81,2

93,2

24,6

Львівська

тис.осіб

278,7

184,8

214,6

201,1

223,2

211,5

Миколаївська

тис.осіб

0,3

–

–

–

–

1,1

Одеська

тис.осіб

38,5

199,7

105,8

94,7

97,2

71,0

Рівненська

тис.осіб

74,0

15,5

12,9

10,5

9,6

7,7

Сумська

тис.осіб

37,7

13,0

18,3

16,9

70,9

98,5

Тернопільська

тис.осіб

22,4

10,0

11,2

12,3

11,4

15,3

Харківська

тис.осіб

151,4

269,5

266,3

276,5

258,8

226,0

Херсонська

тис.осіб

2,3

12,2

9,2

18,0

3,6

2,6

Хмельницька

тис.осіб

57,0

3,6

6,5

2,8

23,9

1,4

Чернівецька

тис.осіб

30,4

23,5

25,9

22,3

12,6

8,0

Чернігівська

тис.осіб

41,5

44,6

49,0

45,6

49,6

52,3

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що Полтавська область не входить
до списку лідерів з перевезення пасажирів на міжнародних маршрутах автотранспортом.
Місто Полтава, як обласний центр, відіграє ключову роль, в усіх галузях господарювання в
межах Полтавської області, справедливо було б прогнозувати і вплив міста на міжнародні
перевезення. Якщо в 2011р., в Полтавській області зафіксовано, що послугами
7
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міжнародних автоперевізників скористувалися всього 600 осіб, то доля полтавчан могла
становити 200-250 осіб на рік.
Міжміські пасажирські перевезення автранспортом (автобус)
Місто Полтава – адміністративний центр Полтавської області, який зв’язаний регулярними
міжміськими пасажирськими перевезеннями із більшістю обласних центрів України та її
столицею. На території Полтавської області знаходиться і 6 міст обласного
підпорядкування також зв’язані регулярними автоперевезеннями з обласним центром.
Аналіз маршрутів міжміського транспорту показав, що основний акцент автоперевізники
ставлять на можливість перевезення пасажирів в сільській місцевості, які використовують
міжміські перевезення як локальні. Кількість пасажирів на цих маршрутах можна
контролювати лише на кінцевих маршрутах.
Відповідно до інформації Головного управління статистики у Полтавській області обсяг
міжміських перевезень автотранспортом з міста Полтава не є предметом статистичного
спостереження. До функцій автостанцій статистичні спостереження за діяльністю своїх
клієнтів не входять. Автоматична система муніціпальної статистики не передбачає
статистичного спостереження за результатами міжміських пасажирських перевезень
автотранспортом. Громадські організації, які об’єднують перевізників, які здійснюють
міжміські пасажирські перевезення автотранспортом в місті Полтава – відсутні.
Враховуючи вищенаведене можна зробити висновок, що в місті не існує органу до функцій
якого входить постійний моніторинг ринку пасажирських перевезень автотранспортом,
сезонність перевезень, вплив дня тижня, час доби, рівень тінізації ринку, детальний аналіз
ринку міжміських пасажирських перевезень потребує додаткового часу.
Таблиця 2.7.1.2.2.3 Перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами) у
міжміському сполученні 8
Регіон

Одиниця
виміру

20051

20101

20111

20121

Україна

тис.осіб

141884,0

146571,8

154738,2

149942,8

Полтавська область
доля перевезень
Полтавської області в
загальноукраїнському
обсязі перевезень (%)

тис.осіб

2676,1

1778,0

1602,7

1661,2

1630,4

2231,1

тис.осіб

1,89

1,2

1,04

1,1

1,11

1,7

20131

20141

146502,3 128345,5

З урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень (автобусами), виконаних
фізичними особами-підприємцями.
1

Кількість перевезених, в м. Полтава, пасажирів міжміським автотранспортом можна
прогнозувати на рівні 15-20% від загальної кількості перевезених пасажирів в Полтавській
області.
Приміські пасажирські перевезення автранспортом (автобус).
Місто Полтава – обласний центр, в якому розташовані адміністративні будівлі Полтавської
ОДА та її структурних підрозділів, Полтавської обласної ради та її структурних підрозділів,
Державна податкова інспекція, Пенсійний фонд, Фонд нещасного випадку, заклади освіти
та медицини, заклади торгівлі, інше, в обласному центрі також більша можливість до
працевлаштування, що формує попит на приміські регулярні пасажирські перевезення
серед мешканців населених пунктів, розташованих в транспортній доступності до
обласного центру.
8
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Середня кількість людей, які щоденно відвідують місто, становить 30 тис. осіб, в тому
числі з першої (приміської) зони приїздить 25,0 тис.осіб (з них внутрішній пояс - 15,0
тис.осіб, зовнішній пояс - 10,0 тис.осіб), з другої - 3 тис.осіб, з третьої - 1,5 тис.осіб, з
четвертої - 0,5 тис. осіб. Розподілення населення за днями тижня відбувається
нерівномірно: в будні більше відвідує Полтаву жителів першої та четвертої зон, у вихідні другої та третьої зон. Маятникова міграція має сезонні коливання: влітку - 28,9% від
загальної кількості візитів, восени і навесні - 24,3%, взимку - 22,5%9.
Відповідно до інформації Головного управління статистики у Полтавській області обсяг
міжміських перевезень автотранспортом з міста Полтава не є предметом статистичного
спостереження. До функцій автостанцій статистичні спостереження за діяльністю своїх
клієнтів не входять. Автоматична система муніціпальної статистики не передбачає
статистичного спостереження за результатами міжміських пасажирських перевезень
автотранспортом. Громадські організації, які об’єднують перевізників, які здійснюють
приміські пасажирські перевезення автотранспортом в місті Полтава – відсутні.
Таблиця 2.7.1.2.2.3 Перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами) у
приміському сполученні 10
Регіон

Одиниця
виміру

Україна

тис осіб

727092,5 655386,9 643119,2 634717,5 620754,6 539469,9

тис осіб

22363,4

12133,6

9280,4

7546,0

9828,4

9999,3

тис осіб

3,08

1,85

1,44

1,19

1.58

1,85

Полтавська
область
Доля перевезень
Полтавської
області в
загальноукраїнському
обсязі
перевезень (%)

2005

2010

2011

2012

2013

2014

693

1 З урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень (автобусами),
виконаних фізичними особами-підприємцями.
Динаміка приміських перевезень в Україні та в Полтавській області різні, це пов’язано і з
розвитком власного автотранспорту, і з купівельною спроможністю споживачів, і з
розвитком електронного самоврядування і т.і.
Кількість перевезених, в м. Полтава, пасажирів приміським автотранспортом можна
прогнозувати на рівні 15-20% від загальної кількості перевезених пасажирів в Полтавській
області.

9

Дослідження к.е.н. доцента Полтавського університету економіки та торгівлі Юрко І.В.
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Міський транспорт
В кожному місті Полтавської області здійснюються перевезення пасажирів громадським
транспортом. Тільки Полтава та Кременчук в складі громадського пасажирського
транспорту мають електротранспорт, в інших містах перевезення здійснюються
автобусами різної місткості.
Таблиця 2.7.1.2.2.4 Перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом
(автобусами).
Одиниця
виміру

2005

2010

2011

2012

2013

2014

м.Полтава11
Темп зміни до
попереднього періоду
доля перевезень м.
Полтава в загальному
обсязі перевезень
Полтавської області
доля перевезень м.
Полтава в
загальноукраїнському
обсязі перевезень

млн.осіб

67,5

20,4

23,9

21,2

21,4

19,0

-69,8

+17,2

-11,3

+0,9

-11,2

Регіон

%

%

71,12

33,8

49,17

50

51,9

47,02

%

2,27

0,69

0,84

0,79

0,83

0,84

Полтавська область12
Темп зміни до
попереднього періоду

млн.осіб

94,9

60,2

48,6

42,4

41,2

40,4

-36,6

-19,3

-12,8

-2,8

-1,9

Україна12
Темп зміни до
попереднього періоду

млн.осіб

2575,0

2244,4

-3,3

-12,8

%

%

2965,9 2922,8 2812,6 2664,3
-1,4

-3,8

-5,3

Аналіз наведеної інформації показав, що в м. Полтава, в Полтавській області та Україні
взагалом спостерігається зменшення обсягів міських перевезень автотранспортом
(автобусом).
За період спостереження кількість перевезених пасажирів в міському транспорті міста
Полтава зменшилась в 3,55 рази. В 2010 році після початку світової фінансової кризи
обсяги пасажироперевезень в місті зменшились майже на 70% в порівнянні з докризовим
періодом.
На зменшення кількості пасажирів впливає багато факторів, серед яких можна визначити
наступні: загальне зменшення кількості населення міста, зростання кількості пенсіонерів,
частина яких, за різних причин, не користується громадським транспортом, банкрутство
більшості крупних промислових підприємств міста та скорочення обсягів виробництва
інших, що привело до скорочення штатів працівників, результати освітньої та трудової
міграції, зростання приватного автопарку, зниження купівельної спроможності громадян,
інше.
За останні 10 років в місті кардинально змінилась схема руху приміського, всередині
обласного та міжобласного транспорту. Це пов’язано з бажанням розвантажити
центральну частину міста від транзитного та приміського транспорту, а також направити
потік громадян до окремих торгівельно-розважальних центрів, що збільшить їх
домінування в районі локалізації та вплив на відповідну галузь.
Від СРСР місто отримало в спадок атостанцію по вулиці Н-Базарна (Центральний ринок),
автостанцію АС-2 по вул. Шевченка та автовокзал АС-1 по вулиці В-Тирнівська.
11
12
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З метою розвантаження центральної частини міста від приміського та транзитного
автотранспорту Полтавською міською радою було прийняте рішення щодо створення на
околицях міста двох нових автостанцій для обслуговування приміського та міжміського
сполучення в напрямках смт. Котельва, на площі залізничного вокзалу «ПолтаваПівденна» та Диканька, Опішня, Зіньків, Лохвиця, Гадяч, за адресою м. Полтава, вул.
Зіньківська 6б.
З метою детінізації ринку міжміських автоперевезень, міською владою надано дозвіл на
створення автостанції «Київська», для двох автоперевізників «Зелений слон» та
«Владіслав», які здійснюють перевезення в напрямках м. Київ та м. Харків.
В місті також є незареєстрована автостанція біля ТРЦ «Конкорд», з якої здійюснюються
перевезення до м. Кременчук.
Автостанція в районі Центрального ринку в м.Полтава.
Будь-який торгівельний заклад має перспективу розвитку при наявності споживачів та
транспортної інфраструктури. В центральній частині міста розташовані, поряд з друг
другом, три ринки: Центральний продовольчий ринок, Речовий ринок та Книжковий ринок.
Обмежені території цих ринків привели до використання, майже всіх будівель та споруд,
які розміщені на прилеглих територіях, для розміщення закладів торгівлі та складських
приміщень. Підвозом продавців та споживачів займаються міські та приміські перевізники,
що створює певні незручності для місьцян, пробки на доргах, забруднення території та
руйнування дорожнього покриття та відповідної інфраструктури.
Аналіз маршрутів руху перевізників в районі Центрального ринку міста Полтава показав,
що, переважно, ними обслуговуються мешканці Полтавського району та населених пунктів
розташованих на відстані до 50км.
Міський та приміський транспорт, що здійснює регулярні пасажирські перевезення та
використовує платформи автостанції в районі Центрального ринку м. Полтава,
використовує міську транспортну мережу, створює проблеми для інших учасників
дорожнього руху, власники ринків та закладів торгівлі отримують додаткові прибутки від
роботи транспорту, який забезпечує їх потенційними споживачами, але ніхто з них не
приймає участі в утриманні міської транспортної мережі, навіть в районі свого місця
розташування.
Перевезення пасажирів, до Центрального ринку міста, переважно, здійснюється
пристосованими для пасажирських перевезень мікроавтобусами різних виробників, в т.ч.
(«ГАЗ», «Мерседес»), різних модифікацій та автобусами малої місткості, також різних
виробників та моделей.
Враховуючи відсутність будівлі автостанції в районі Центрального ринку міста, попередній
продаж білетів на рейси міського та приміського транспорту - відсутній. Перевізники на
міських та приміських маршрутах намагаються витримувати графік руху на протязі всього
року, при тому, що інтенсивність пасажиропотоку залежить від сезону перевезень. Так в
весінньо-осіній період інтенсивність пасажиропотоку різко збільшується, особливо у
святкові та вихідні дні, що обумовлено виїздом містян на дачі, городи, місця відпочинку, а
громадян з інших територій приваблює робота, шопінг, відвідування адміністратих
будівель державних органів влади та місцевого самоврядування, а також медичних
закладів в обласному центрі.
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Приміська автостанція АС-2 , м. Полтава, вул. Шевченка 65а.

Фото 2.7.1.2.2.1 зовнішній вигляд АС-2
Приміська автостанція АС-2, на відміну від автостанції в районі Центрального ринку,
надає перевізникам більш цивілізовані послуги: стоянка автотранспорту, примішення для
відпочинку пасажирів, каси попереднього та поточного продажу квитків, контроль
пасажиропотоку, послуги громадської вбиральні, а також закладів громадського
харчування.
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Рис. 2.7.1.2.2.1 Схема маршрутів автотранспорту з АС-2 м. Полтава
Аналіз маршрутів руху автотранспорту ((додаток №4)) показав, що АС-2 обслуговує
перевізників та пасажирів в наступних напрямках; смт. Чутово, м. Карлівка, м. Кобеляки,
смт Н-Санжари та частини Полтавського району на відстань 10-80км. Автостанцією
обслуговується 70% приміських та 30% міжміських маршрутів.
Автостанція АС-2 надає послуги з 500 по 2100 години.
В залежності від дня тижня попит на приміські та міжміські перевезення відрізняється.
Таблиця 2.7.1.2.2.5 Кількість рейсів автотранспорту, яка здійснюється з АС-2, відповідно
до дня тижня.
День тижня
Кількість рейсів
Понеділок
141
Вівторок
150
Середа
150
Четверг
144
П’ятниця
166
Субота
150
Неділя
107
Розбіжність в кількості рейсів відображає залежність роботи автостанції від графіка
роботи Центрального продовольчого та речового ринків, а також державних установ та
органів місцевого самоврядування.
Перевезення пасажирів, переважно, здійснюється пристосованими для перевезення
пасажирів мікроавтобусами марки «ГАЗ» різних модифікацій, на окремих маршрутах
використовуються автобуси малої місткості різних виробників.
Поїздки пасажирів до м. Полтава переважно пов’язані з відвідуванням адміністративних
будівель органів влади та місцевого самоврядування, закладів торгівлі та медичних
закладів, а також роботою у місті.
Автовокзал АС-1, м. Полтава, вул. В-Тирнівська, 7.
Автовокзал АС-1 знаходиться на околиці міста Полтава, в мікрорайоні Алмазний, на виїзді
з міста, в напрямку м. Київ.
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Фото 2.7.1.2.2.2 зовнішній вигляд АС-1
Автовокзал надає послуги, як пасажирам, так і перевізникам. Відповідно до чинного
законодавства перевізники зобов’язані прокладати маршрути руху пасажирського
транспорту з урахуванням зупинок на сертифікованих автостанціях.
Автовокзал «Полтава» представляє собою спеціалізований комплекс будівель та споруд,
територія якого забезпечує рух транзитного та місцевого пасажирського транспорту, а
також його збереження. Автовокзалом надаються послуги з попереднього та поточного
продажу квитків, збереження речей пасажирів, послуги громадської вбиральні, закладів
громадського харчування, готельні номери, інше.
Розклад руху автобусів від автостанції Полтава АС 1 (Центральний автовокзал) наведено
в додату №5.
Аналіз маршрутів пасажирського автотранспорту з АС-1 показав, що:
- автовокзал в м. Полтава (АС-1) надає послуги міжнародним, міжміським та
приміським перевізникам:

Рис. 2.7.1.2.2.2 Схема міжнародних маршрутів автотранспорту з АС-1 м. Полтава
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Рис. 2.7.1.2.2.2 Схема міжобласних маршрутів автотранспорту з АС-1 м. Полтава

699

Рис. 2.7.1.2.2.3 Схема міжміських та приміськіх маршрутів автотранспорту з АС-1 м. Полтава
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- 72% автотранспортних перевезень приходиться на транзитні перевезення і
тільки 28% перевезень приходиться на місцеві маршрути;
- міжнародні маршрути становлять 4%, а міжміські маршрути становлять 96%;
- з метою забезпечення перевезення пасажирів автотранспортом, перевізники
використовують 74% автобусів середньої місткості та 26% автобусів великої місткості.
Автовокзал АС-1 надає послуги цілодобово.
Автостанція АС-3, м. Полтава, вул Зіньківська, 6б.

Фото 2.7.1.2.2.3 зовнішній вигляд АС-3
Автостанція АС-3 розташована у перепрофільованому виробничо-складському приміщені,
яке належить ПАТ «ПТМЗ».
Автостанція надає послуги з перевезенням пасажирів в Гадяцькому напрямку: Гадяцький,
Лохвицький, Миргородський, Диканський, Зіньківський, Шишацький райони.
Автостанція АС-3 надає пасажирам наступні послуги:
- для перевізників - послуги автостанції, відповідно до ліцензійних умов;
- пасажирам - попередній та поточний продаж квітків, невеличкий зал
очікування.
Автостанція АС-3 не тільки надає послуги перевізникам и пасажирам, а і приймає участь у
формуванні пасажиропотоків до самого крупного, в місті, торгівельно-розважального
центру «Київ». На відміну від АС-1 та АС-2, автостанція АС-3 представляє собою
вбудовані приміщення двохповерхової пристосованої нежитлової будівлі, із спільним
входом з іншими приміщенями, наданими в оренду іншим користувачам.
Аналіз розкладу руху автобусів з автостанції АС-3, додаток №6, показав наступне:
- автостанція надає послуги міжміським та приміським перевізникам;
- переважна більшість перевізників використовує автобуси середньої місткості
для перевезення пасажирів;
- приміські перевезення становлять 28%, а міжміські – 72%.
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Рис 2.7.1.2.2.3 Схема міжміських та приміськіх маршрутів автотранспорту з АС-3 м. Полтава
Свої послуги АС-3 надає з 500 до 2100. В середньому за тиждень АС-3 обслуговує 1146
рейсів автотраснспорту, кількість яких коливається в залежності від дня тижня:
День тижня
Кількість рейсів
Понеділок
152
Вівторок
162
Середа
162
Четверг
159
П’ятниця
172
Субота
172
Неділя
167
Розбіжність в кількості рейсів відображає залежність роботи автостанції від графіка
роботи Центрального продовольчого та речового ринків, а також державних установ та
органів місцевого самоврядування.
Автостанція АС-4, м. Полтава, площа Слави, 5.
Автостанція АС-4 знаходится на площі Слави, біля Південного вокзалу і призначена
обслуговувати Котелевский напрямок. Рух транспорту здійснюється з 500 до 2000.
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Фото 2.7.1.2.3.3 зовнішній вигляд АС-4
Будівля АС-4 представляє собою окреморозташовану будівлю спеціально призначену для
розміщення автостанції. На сьогодняшній день будівля АС-4 не введена в єксплуатацію.
Аналіз маршрутів пасажирського автотранспорту з АС-4, додаток №7, показав, що:
- АС-4 надає послуги місцевим перевізникам, що здійснюють міжміські та приміські
перевезення;
- 100% автотранспортних перевезень приходиться на місцеві маршрути;
- міжміські маршрути становлять 91%, а приміські -9%;
- з метою забезпечення перевезення пасажирів автотранспортом, перевізники
використовують 100% автобусів середньої місткості;

Рис. 2.7.1.2.2.4 Схема міжміських та приміськіх маршрутів автотранспорту з АС-4 м. Полтава
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Автостанція «Київська»
Перевізники, фірми «Владислав» та «Зелений Слон» організували маршрути руху в
напрямку міст Харків, Київ, Кременчук. Місце збору та посадки пасажирів перевізниками
обладнано біля Київського вокзалу в м. Полтава. Автостанція цих перевізників
представляє собою металевий навіс для очікування пасажирів, відкритий майданчик
привокзальної площі та тимчасова споруда для розміщення диспетчерської служби.

703
Фото 2.7.1.2.3.4 зовнішній вигляд автостанції «Київська»
Незважаючи на те, що перевізники мали дозвіл на виконання лише 5 рейсів Полтава-КиївПолтава, ними виконувались рейси на Харків та Київ майже цілодобово, при цьому для
перевезення пасажирів залучаються мікроавтобуси закордонного виробництва,
переобладнані для міжміських перевезень, власники яких отримали дозвіл на пасажирські
перевезення і ті, що такого дозволу не мають.
Висока щільність маршруту, дає переваги перевізникам в конкуренції із пасажирськими
перевезеннями залізничним транспортом та транзитними маршрутами автоперевізників
«Автолюкс» та «Гюнсел» в наслідок більш зручного графіку руху для пасажирів до
аеропорту «Бориспіль».
Автостанція біля ТРЦ «Конкорд”
На паркувальному майданчику біля ТРЦ «Конкорд» окремі перевізники: «Фаетон», служби
1556 та 1558 організували пасажирські перевезення за маршрутом Полтава-КременчугПолтава, без використання послуг автостанцій. Пункт посадки-висадки пасажирів не
обладнано а ні будівлями, а ні спорудами. Інформація про пасажирські перевезення
розповсюджується в мережі Internet, ЗМІ, шляхом розповсюдження візитівок в таксі,
закладах торгівлі і т.і. Диспетчер в телефонному режимі бронює місця в автотранспорті на
певний час відправлення, інформує про місце відправлення і т.і.
Переважно перевізники користуються автобусами середньої місткості та мікроавтобусами
закордонного виробництва, які пристосовані для перевезення пасажирів на дальні
відстані.
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Показники роботи пасажирського автотранспорту
Таблиця 2.7.1.2.2.6 Розмір пасажиропотоку 13.
Регіон
м. Полтава,
тис. осіб
Темп зміни до
попереднього
періоду, %
доля
перевезень м.
Полтава в
загальному
обсязі
перевезень
Полтавської
області, %
Полтавська
область тис. осіб

Темп зміни до
попереднього
періоду, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

67538

71790

74172

62145

35774

20380

23931

21236

21360

19014

6

+6,3

+3,3

-16,2

-42,4

-43

+17,4

-11,3

+0,6

-11

-11

56,3

54,7

52,1

46,4

38,6

27,5

40,4

41,1

40,6

36,1

32,6

119990

131168

142494

133927

92739

74142

59235

51623

52634

52682

51935

+9,3

+8,6

-6

-30,8

-20,1

-20,1

-12,9

+2

+0,1

-1,4

Аналіз отриманої інформації показав наступне:
- м. Полтава, за обсягом автоперевезень пасажирів займає ключові позиції в Полтавській
області;
- за період спостереження розмір пасажиропотоку в місті Полтава зменшився майже в 4
рази, особливо різкий спад спостерігався у 2009-2010 р., як наслідок світової фінансової
кризи;
- на відміну від міста Полтава, в Полтавській області, за останні 10років, пасажиропотік
зменшився майже в 2 рази;
- після 2008 р. і в обласному центрі і в області спостерігається майже щорічне зменшення
пасажиропотоку.
Таблиця 2.7.1.2.2.7 Розмір пасажирообороту 14.
Регіон
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
м. Полтава,
931,6
1028,8
1102
904,5
523,4
336,2
381
361,3 318,3 281,4 264,8
млн.пас.км
Темп зміни до
попереднього
+10,4
+7,1
-17,9
-42,1
-35,8
+13,3
-5,2
-11,9
-11,6
-5,9
періоду, %
доля
перевезень м.
Полтава в
загальному
57,3
55,4
51,4
42,4
34,4
26,8
37,7
37,0
32,9
----обсязі
перевезень
Полтавської
області, %
Полтавська
область
1626,8 1857,5 2144,9 2130,8 1523,1 1254
1009,4 977,3 966,1
---*
---*
млн.пас.км
Темп зміни до
попереднього
+14,2
+15,5
-0,1
-28,1
-17,7
-19,5
-3.2
-1,1
----періоду %
Примітка:
* інформація не оприлюднюється з метою забезпечення виконання Закону України «Про Державну статистику»,
щодо конфеденційності інформації\

13
14
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Аналіз отриманої інформації показав наступне:
- м. Полтава, за обсягом пасажирообороту займає ключові позиції в Полтавській області;
- за період спостереження розмір пасажирообороту в місті Полтава зменшився в 3,5 рази,
особливо різкий спад спостерігався у 2009-2010 р., як наслідок світової фінансової кризи;
- на відміну від міста Полтава, в Полтавській області, за період з 2005р. по 2013р.,
пасажирооборот зменшився в 1,7 раз;
- після 2008 р. І в обласному центрі і в області спостерігається майже щорічне зменшення
пасажирообороту.
Таблиця 2.7.1.2.2.8 Пробіг пасажирського автотранспорту
2005
Пасажироперевезення
тис. осіб
Пасажирооборот
млн.пас.км
пробіг
пасажирського
автотранспорту
, км
Темп зміни до
попереднього
року, %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2104

2015

6753
8

71790

7417
2

62145

35774,7

20380

6

21236

21360

19014

16937

931,6

1028,
8

1102

904,5

523,4

336,2

381

361,3

318,3

281,4

264,8

13,8

14,3

14,9

14,6

14,6

16,5

15,9

17,0

14,9

14,8

15,6

+3,6

+4,2

-2

0

+13

-3,6

+6,9

-12,4

-0,7

+5,4

Динаміка зміни розміру пробігу пасажирського автотранспорту, власники якого зареєст
ровані в м. Полтава та звітують за результатами своєї господарської діяльності, за період
з 2005р. по 2015р. показала зростання в 1,3 рази.
Якщо прийняти до уваги, що основні показники роботи пасажирського автотранспорту
повинні відображати загальні тенденції розвитку ринку пасажирських перевезень в м.
Полтава, то розбіжність отриманих результатів свідчить про якість отриманих вихідних
даних та тінізацію ринку.
Інтенсивність руху пасажирів автотранспорту залежить від сезонності та доби у тижні. У
весняно-осінній період приходиться пік приміських та міжміських перевезень. Громадяне
їздять на свої дачі, присадибні земельні ділянки, привозять до міста на продаж
сільськогосподарську продукцію, мандрують, інше. У осінньо-весняний період домінує
трудова та освітня міграція населення. Незважаючи на загальні тенденції зміни попиту на
пасажирські перевезення статистичні дослідження з цього приводу офіційно не
проводяться. Для більш змістовного аналізу сегменту пасажирів, які слідують до Полтави
або за її межі необхідно провести додаткові дослідження в різних порах року, в різний час і
різні дні доби.
Відповідно до інформації Головного управління статистики у Полтавській області
об’єктами статистичного спостереження є лише юридичні особи, які здійснюють
пасажирські перевезення та звітуют за результатами своєї господарської діяльності.
Перелік суб’єктів господарювання (юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних
осіб) у м. Полтаві, які здійснюють пасажирські перевезення і офіційно звітують про свою
господарську діяльність, наведений у додатку.
Аналіз наведеної інформації дає підстави вважати, що:
- загальна кількість автоперевізників, які зареєстровані в місті Полтава та офіційно
звітують за результати своеї господарської діяльності складає 75 суб’єктів
господарювання, з них офіційно займаються пасажирськими перевезеннями 14 суб’ктів
господарювання15, що складає 19% від загальної кількості автоперевізників;

15
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- облік приватних власників, що здійснюють або можуть здійснювати пасажирські
перевезення офіційно не проводиться;
- по адміністративним районам міста зареєстровано пасажироперевізників:
- Подільський район- 30%;
- Київський район – 20%;
- Шевченківський район – 50%.
- 50% пасажироперевізників зареєстровано за адресою приватних квартир, 7%
зареєстровано в офісних приміщеннях, інші в житлових та нежитлових будинках, що може
свідчити про низький рівень матеріально-технічного забезпечення пасажироперевізників,
хоча, в окремих випадках, можуть і не співпадати юридична та фактична адреси.
Таблиця 2.7.1.2.2.10 Проблеми перевезень пасажирів автотранспортом (автобус),
причини їх виникнення та шляхи подолання.
Проблема

Тінізація
перевезень

Причини
Державні
статистичні
спостереження
не
передбачають
обліку
результатів
діяльності
приватних
власників
автотранспорту, в т.ч. і
автобусів
Можливість оптимізації
оподаткування шляхом:
- отримання розрахунків
готівкою;
можливість
розрахунків, за сервіс
наданий перевізникам,
готівкою;
- нереєстрація суб’єкта
господарювання;
можливість
подрібнення
крупних
суб’єктів
господарювання
до
відповідності вимогам до
суб’єктів
господарювання,
що
працюють на єдиному
податку
Спрощена
система
оподаткування
не
передбачає
глибокого
аналізу
господарської
діяльності перевізників
Нелегальні пасажирські
перевезення

Недостатня
якість
надання
послуг
з
перевезення
пасажирів

Якість
шляхів

автомобільних

Потенціал

Примітка

Створення нового органу
або надання додаткових
повноважень існуючому
органу
Полтавської
міської ради, функцій
якого
повинні
передбачати:
організацію
статистичних,
аналітичних та інших
досліджень щодо:
наявності
парку
автобусів в місті;
пасажирообороту
перевезень;
- попиту на автобусні
перевезення;
-законності
підприємницької
діяльності;
- розвитку транспортної
інфраструктури;
- мотивації перевізників
до самоорганізації та
співпраці з Полтавською
міською радою;
застосування
електронних білетів.
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Легалізація нелегальних
пасажирських
перевезень

Визначення
власників
автошляхів, пріоритетів
щодо їх утримання та
джерел фінансування

Якість автомобільних
шляхів впливає на
частоту та вартість
проведення ремонтів
рухомого складу, що в
свою чергу впливає на
собівартість
перевезень, а значить і
на вартість квитка на
проїзд в ньому
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Якість
сервісу

дорожнього

Вартість
проїзду
не
відповідає
купівельній
спроможності
частини
потенційних споживачів

Конкуренція

Конкуренція з боку інших
видів
пасажирського
транспорту,
а
також
зростання
кількості
приватних автовласників

Міська рада не впливає
на автоперевізників що
працюють в тому числі і
на території міста

Відсутність
правових
взаємовідносин
між
автоперевізниками
та
Полтавською
міською радою

Автоперевізники
користуються
автошляхами міста та
його
транспортною
інфраструктурою,
а
оплату здійснюють лише
власникам автовокзалу
та автостанцій.
На
шляху
до
автостанцій,
розташованих
в
центральній
частині
міста, автоперевізники
здійснюють посадку –
висадку пасажирів на
зупинках громадського
транспорту, що створює
додаткове
кокурентне
навантаження на роботу
міського
громадського
транспорту

Розміщення схем та
графіків руху автобусів,
додаткової
інформації
про зміни, наявність
вільних місць та вартість
проїзду
в
режимі
реального часу у мережі
Internet
Застосування
електронних квитків
Формування
корпоративного
стилю
автоперевізника
Диференціація оплати за
послуги автоперевізників
в
залежності
від:
маршруту;
кількості
поїздок; часу доби;дня
неділі;сезону;
наявнсті
пільг;
сервісу;класу
автобусу;
мотивуючих
акцій
Аналіз попиту та прозиції
щодо автоперевезень та
оптимізація маршрутів і
графіку руху. Збільшити
обсяги перевезень «На
замовлення». Збільшити
потік
туристів
та
паломників.
Уніфікація
рухомого
складу.
Укрупнення
автоперевізників
Погодження
міською
радою
маршрутів
слідування
автотранспорту
територією міста
Автостанції
в
місті
забезпечують
рух
міжнародного,
міжміського
та
приміського транспорту в
усіх
напрямках,
удосконалення
транспортної мережі не
потребує
створення
нових автостанцій, а
лише удосконалення їх
місця знаходження в
обласному
центрі
:
перенесення автостанцій
на околиці міста та
забезпечення пасажирів
послугами громадського
транспорту з узгодженим
графіком руху міжнар.,
міжміського
та
приміського
автотранспорту
та
громад.автотранспорту.

В місті зареєстровано
1010 автобусів та 90
пасажирських
мікроавтобусів,
при
цьому
легкового
транспорту
зареєстровано 43689
одиниць і кількість
приватного
автотранспорту
постійно збільшується.
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2.7.1.3. Транспортна структура в м. Полтава
2.7.1.3.1 Зареєстрований автотранспорт в м. Полтава.
Станом на 01.08.2016р. в місті Полтава зареєстровані наступні колісні транспортні
засоби16:
легкові автомобілі – 43689 одиниць;
вантажні автомобілі – 6038 одиниць;
автобуси – 1010 одиниць;
пасажирські мікроавтобуси – 90 одиниць.
Аналіз структури автотранспорту, зареєстрованого в місті Полтава показав наступне:
легкові автомобілі складають 85,8%;
вантажні автомобілі складають 12%;
автобуси складають 2%;
пасажирські мікроавтобуси 0,2%.
Офіційна статистика не передбачає статистичного спостереження за автотранспортом в
розрізі районів міста.
Особливості передачі права власності на автомобіль в Україні передбачає можливість
користування автомобілем за генеральним дорученням, внаслідок чого автомобіль може
бути зареестрований в одному населеному пункті, а використовуватись в іншому.
В зв’язку із анексією Крима, веденням АТО в Донецькій та Луганських областях Україні, в
місті з’явилися переселенці, які також мають у власності і автотранспорт. Відповідно до
чинного законодавства, власник автомобіля не зобов’язаний проводити перереєстрацію
автотранспортного засобу, при зміні місця проживання.
Таблиця 2.7.1.3.1 Проблеми розвитку транспортної структури в м. Полтава, причини їх
виникнення та шляхи подолання.

Розвиток транспортної структури міста
проводиться несистемно

Проблема

Причини

Потенціал

Відсутній орган,
консолідуючий
зусилля Полтавської
міської ради, її
структурних
підрозділів,
комунальних
підприємств та
інвесторів.

Створення
інформаційної
системи
«Транспортна
модель Полтави»
як інструменту
підтримки
прийняття
містобудівних
рішень та оцінки
наслідків того чи
іншого сценарію
розвитку для
вулично-дорожньої
мережі та
транспортної
системи міста.

Доступність

Примітка
Мета створення інформаційної
системи є:
— аналіз існуючої та
прогнозування транспортної
пропозиції міста;
— оцінка варіантів розвитку
транспортної інфраструктури міста
Полтава та її передмість;
— техніко-економічні
обґрунтування інвестиційних
проектів, спрямованих на розвиток
транспортної інфра-структури м.
Полтава та області;
— оптимізація потоків
індивідуального та громадського
транспорту;
— регулярний моніторинг та
інформування про зміни
транспорт-ної системи міста
Полтава;
— аналіз профільних
управлінських рішень і підготовка
професійних пропозицій до них, а
також інші види діяльності.

Обмеження руху

Лист Регіонального сервісного центру в Полтавській області МВС України №31/16-82806 від 09.08.2016р.
16
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Постійне
збільшення
автотранспорту
в м. Полтава

придбання
автотранспорту

Відсутність мотивації
для використання
альтернативних
видів транспорту

Недосконала робота
громадського
транспорту: міського,
приміського та
міжміського

Збереження
приватного
автотранспорту

Негативний
вплив
автотранспорту
на оточуюче
середовище

Проблеми екології та
шуму

автотранспорту в
центральній
частині міста.
Платне
користування
міськими
парковками
Платне
користування
автошляхами міста
для транзитного
автотранспорту
Мотивувати
мешканців міста до
використання
велотранспорту в
своїй повсякденній
діяльності.
Створити систему
сервісу.
Збудувати
велодоріжки.
Оптимізація
графіку руху та
маршрутів, з
метою
максимального
задоволення вимог
потенційних
споживачів

Будівництво
багатоярусних
сучасних
автостоянок та
паркінгів для
збереження
приватного
автотранспорту

Підтримка
розвитку автотранспорту, що
використовують
альтернативні,
світлим
нафтопродуктам,
джерела руху
Проведення
моніторингу зон
забруднення та
перевищення
рівню шуму, на
підставі якого
розробити заходи
щодо запобігання
їх впливу на
оточуюче
середовище.

Розвиток альтернативного
транспорту може привести до
покращення екології в місті, а
зекономлені кошти можуть бути
направлені для подальшогоо
розвитку альтернативного
транспорту

Рішенням
міської
ради
від
13.09.2009р. в місті заборонено
будівництво
інд.
гаражів.
Збільшення
кількості
автотранспорту
привело
до
проблеми
його
збереження.
Відсутність організованих місьць
для збереження автотранспорту
змусив власників зберігати його у
дворах своїх багатоквартирних
будинків, що впливає на екологію
та
технічний
стан
внутрибудинкових проїздів і т.і
В місті з’явилися електромобілі.
Створення мережі міст для
заправки таких автомобілів може
привести до їх збільшення
кількості на дорогах містая
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2.7.1.3.2 Система доріг
Схема доріг міста Полтава
В місті Полтава налічується 1010 вулиць, загальною площею 7541,5 тис.м2 та
протяжністю 496 км, в т.ч. 78,3 км з твердим покриттям, 327,4 км з удосконаленим
покриттям, 1,9 км бруківка, 88,4 км ґрунтове покриття.
Зливовою каналізацією обладнано 110 км вулиць міста17 (карта магістралей міста
додаток № 8).
Таблиця 2.7.1.3.2.1 Класифікація доріг міста Полтави за категоріями 18
Показник
Одиниця виміру
Довжина
магістральні дороги
км
210
магістральні вулиці загальноміського значення
км
190
магістральні вулиці районного значення
км
80
дороги місцевого значення
км
150
Щільність мережі магістральних вулиць
км/км2
2,1
Таблиця 2.7.1.3.2.2 Технічні характеристики доріг м.Полтава. 19
Розрахункова швидкість
Розрахункова інтенсивність
Категорії вулиць і доріг
руху одиничного легкового
руху, прив. од/год на смугу
автомобіля (км/год)
Міські вулиці та дороги:
1.Магістральні дороги:
- безперервного руху
120
1200
- регульованого руху
90
800
2.Магістральні вулиці
загальноміського значення:
- безперервного руху
100
1200
- регульованого руху
90
700
3.Магістральні вулиці
80
500
районного значення
4.Вулиці та дороги місцевого
значення:
- житлові вулиці
60
200
- дороги промисловості та
60
300
комунально-складських зон
- проїзди
30
150
До автошляхів містоформуючого значення в місті Полтава можна віднести вулиці:
Соборності, М-Бірюзова, Великотирнівська, Мазепи, Європейська, Героїв Небесної Сотні,
Миру.
В основу територіального упорядкування міста покладена ідея формування
планувального каркаса на основі реорганізації міської вулично-дорожньої мережі
відповідно до сучасних вимог і перспективної інтенсивності руху масового пасажирського і
легкового транспорту.
Згідно з проблемним рішенням, роль такого каркасу повинні виконувати магістральні
вулиці загальноміського значення, що проходять по основним вісям функціональної
діяльності міста, а саме:

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтави на
2016 рік.
18 Генеральний план міста Полтава (2011р.)
19 ДБН В. 2.3.-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»
17
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- в меридіанному напрямку – по вул. Зіньківська, Соборності, Європейська, Лугова,
Великотирновська, проспект Миру;
- в широтному напрямку – по вул. Маршала Бірюзова, Половки, Героїв АТО, Героїв
Небесної Сотні, Патріарха Мстислава, Київське і Харківське шосе.
Мережа магістралей загальноміського значення доповнюється мережею вулиць
районного значення, які зв´язують окремі житлові райони, рекреаційні зони і групи
промислових підприємств.

711

Рис. 2.7.1.3.2.1 Схема доріг згідно категорії, структури та контролю дорожнього
руху
На протязі 3 місяців структурні підрозділи Виконавчого комітету Полтавської Міської ради,
в порушення чинного законодавства, не мали можливості надати офіційну відповідь на
запит щодо поділу площі покриття проїжджої частини вулиць міста між його
адміністративними районами. З метою отримання цієї інформації, необхідно провести
додаткові дослідження, які потребують додаткового часу.
Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка в червнілипні 2016 року, на замовлення Німецького товариства міжнародного співробітництва
(GІZ GmbH), було проведено дослідження методом опитування з метою з’ясування
поточної ситуації щодо загальної задоволеності жителів міста їх проживанням у Полтаві,
житловими просторами, житловими умовами, рекламою тощо.

Виконавець:

Волков Костянтин
Проект «Інтегрований розвиток міст України»
Номер проекту: 2015.2071.7.001
Робочий пакет «Транспорт»

712

Рис. 2.7.1.3.2.2 Результати опитування мешканців міста щодо загальної їх
задоволеності проживанням у м..Полтава
Аналіз отриманих результатів показав, що: другою по значущості пропозицією громадян
міста було визначно поліпшення стану доріг, тротуарів, пішохідних доріжок. Найбільш
важливим це вважають люди від 25 до 40 років та від 40-60 років.
Розвиток транспорту в м. Полтава20 передбачає: удосконалення транспортної мережі
міста; проведення аудиту стану і ремонту доріг.
Автошляхи загального користування, що співпадають з вуличною мережею м.
Полтава.
Автомобільні дороги, які підходять до м.Полтава, відіграють важливу роль у забезпеченні
зовнішніх пасажирських і вантажних перевезень в місті.
Таблиця 2.7.1.3.2.3 Технічні характеристики підїздних шляхів міста Полтава

20

Стратегічний план економічного розвитку м.Полтава, 2008р.
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№

Найменування доріг

Технічна
категорія

Тип
покрит
тя

Ширина
проїзної
частини
(м)

Існуюча
середньодобова
інтенсивність
(авт. на добу)

Перспективна
середньодобова
інтенсивність
(авт. на добу)

Дороги державного значення
1

Міжнародні

А

М-03 (Е-40) Київ-ХарківДовжанський:
-Київський напрямок
-Харківський напрямок

І

а.б
а.б

7,5+6+7,5
7,5+6+7,5

13600
10500

23500
20300

Б

М-22 (Е-577) ПолтаваОлександрія

ІІ

А.б

7,5

3800

14200

3

Національна Н-12 СумиПолтава (через ПолтавуДиканьку-ОпішнюОхтирку)

ІІ

А.б

7,5

6150

15500

4

Регіональна Р-11
Полтава-Красноград

ІІІ

А.б

7,0

2850

13200

В межах території передмістя м. Полтави проходять дороги державного значення - дві
міжнародні, національна та регіональна, з яких:
міжнародна автодорога М-03 Київ-Харків-Довжанський (східний напрямок: смт. Чутове, м.
Харків; західний напрямок – м. Хорол, м.Лубни, м.Київ), траса якої перетинає південну
частину міста по Київському-Харківському шосе, співпадає з дорогою міжнародного класу
Є-40 і є ділянкою траси міжнародного транспортного коридору Європа-Азія (КраківецьЛьвів-Рівне-Житомир-Київ-Полтава-Харків-Дебальцеве-Ізварине), що реконструюється.
Дорога І технічної категорії, інтенсивність руху автотранспорту - 13,6 тис. од./добу;
автодорога міжнародна М-22 Полтава-Кременчук-Олександрія, яка відмикається від
автодороги М-03 (Е-40) Київ-Харків-Довжанський, і є ділянкою дороги міжнародного класу
Є-577 (що з’єднує Молдову з Україною і проходить за напрямком КропивницькийКременчук-Полтава); ІІ технічної категорії, інтенсивністю руху автотранспорту – 3,8 тис.
од./добу;;
національна автодорога Н-12 Суми- Охтирка-Котельва-Полтава – ІІ технічної категорії,
інтенсивність руху автотранспорту – 6,2 тис. од./добу;
регіональна автодорога Р-11 Полтава-Красноград – ІІІ технічної категорії, інтенсивність
руху автотранспорту – 2,9 тис.од./добу.
Одним з пріоритетів розвитку транспортно-дорожнього руху в Україні є будівництво
об’їздних доріг населених пунктів. В місті Полтава, також існує необхідність будівництва
об’їздної дороги для руху транзитного транспорту.
Службою автомобільних доріг у Полтавській області розроблений спільно з Полтавським
ВКП ДП «Укрдіпродор» варіант траси південного обходу Полтави (довжиною 14 км), яка
може пройти з відмиканням від автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський в районі с.
Мильці далі з обходом с. Розсошенці, уздовж міської межі Полтави між с. Щербані та с.
Шмиглі з виходом знов на дорогу М-03.
На перспективу інститутом «Діпромісто» намічений дальній обхід м. Полтава дорогою М03 Київ – Харків – Довжанський за напрямком автомобільного транспортного коридору
Європа – Азія, що реконструюється.
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Відсутність об’їзної автодороги навколо Полтави змушує транзитний транспорт прямувати
через житлову забудову міста, що значно завантажує міські магістралі, створює суттєвий
дискомфорт для населення, погіршує стан довкілля.
Таблиця 2.7.1.3.2.4 Перелік вулиць міста, які суміщені з ділянками доріг державного
значення (карта «Ділянки міжнародних транспортних коридорів, що співпадають з
вулицями міста» додаток №9)
Протяжність дороги, км
Назва дороги державного значення
Назва вулиці
По ділянці
Всього
вулиці
- Київське шосе,
2,5
М-03 Київ-Харків-Довжанський
4,1
- Харківське шосе
1,6
М-22 Полтава –Олександрія
- Європейська
1,7
1,7
- Зіньківська,
5,1
- Глібова,
0,9
Н-12 Суми-Полтава
- П. Дорошенко,
0,9
- Харчовиків,
0,3
Героїв
пожежних,
0,6
14,3
- М.Бірюзова,
2,3
Н-12 Суми-Полтава (прод.)
- Ковпака,
0,4
1,0
Великотирнівська,
2,8
- Половка
Довжина всіх вулиць міста, які суміщені з ділянками доріг державного значення
становить 20,1км
В 2016р. в м. Полтава активізувалися проведення ремонтно-відновлювальних робіт
вуличної мережі доріг.
Таблиця 2.7.1.3.2.5 Вартість робіт з ремонту вулиць міста Полтава проведених у 2016р. 21
Вулиці
Протяжність (м)
Вартість млн.грн.
Ореста Левицького
300
1,04
Уютна
450
2,9
Героїв пожежних
550
6,3
Дружби
700
2,4
Котляревського
950
9,3
Разом:
2950
21,94
Середній розмір ремонту 1км вуличної мережі, в 2016р., становив: 7,43млн.грн./км.
Враховуючі, що більшість доріг загального користування співпадають з вулицями
містоформуючого значення міста, то в разі неврелюгування взаємовідносин між
Полтавською міською радою та «Укравтодор», їх ремонт, в цінах 2016р. може обійтися
бюджету міста майже в 149 млн.грн.
Особливості інженерного стану території міста Полтава.
Місто Полтава знаходиться в межах зон:
- з розвитком ґрунтів І типу просідання та острівними ділянками ІІ типу;
- зони вірогідного сильного прояву водної площинної, струмкової та яружної ерозії.
Ділянки графічно не виявлені, для детального визначення прояву цього фактору

21

Управління ЖКГ м. Полтава
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необхідне проведення вишукувань на фізико-хімічні властивості основ фундаментів і
ґрунтових вод.
Місто розташоване на кількох геоморфологічних елементах:
- більша частина - на Полтавському лесовому плато (центр, м/р-н Алмазний, Браїлки,
Половки, вул. Європейська і ін.);
- частково – на схилах розгалуженої долинно-балочної сітки, що розчленовує плато
(ділянки садибної забудови);
- на терасах р. Ворскли та її заплави (м/р-н Левада, селища Лісок, Залізничне, Герівка).
спричинює не тільки підтоплення, а й призводить до активізації старих та виникнення
нових зсувів.
Відповідно останнього реєстру зсувів, на території міста зарєєстровано 39 зсувів:
- І категорії ризику - „слабкий ризик” - 6;
- ІІ категорії ризику – „існуючий ризик” - 18;
- ІІІ категорії ризику - „екстремальна ситуація” - 15.
Практично всі схили в м. Полтава є зсувонебезпечними. Зсувна зона порівняно вузькою
смугою простягається з півночі на південь в східній частині міста і приурочена до схилів
вододільного плато в долині р. Ворскла та в балках Тарапунька, Нижньомлинська,
Кобищанська і ін. Більшість із зсувів неактивні, стабілізовані, деякі діючі.
На стадії періодичних посувань знаходяться зсуви у с.Червоний Шлях – уздовж вулиці 2ий проспект, с. Вороніне, район вул. Шолом-Алейхема та Інститутська гірка – за реєстром
№8, 9, 11, 13, 18, 25. Основними факторами, що зумовили активізацію зсувних процесів, є:
виходи на поверхню ґрунтових вод, витоки з водомереж, стихійна підрізка та
навантаження схилів, вплив транспортних магістралей, розвиток процесів підтоплення на
плато тощо. На розвиток зсувних явищ впливає режим ґрунтових вод, рівні яких останнім
часом мають динаміку до підвищення.
Інженерний стан території має вплив на будівельні конструкції будівель та споруд.
Будівництво в зоні зсувів потребує додаткових витрат при будівництві. Експлуатація таких
будівель та споруд супроводжується певними ризиками. Якщо при виборі земельних
ділянок для розміщення будівель та споруд можна звести до мінімуму ризики впливу
особливостей території, то при прокладанні нових доріг або при їх експлуатації, ці ризики
можуть здійснювати значний вплив. Враховуючи, що транспортна мережа міста доволі
розгалуджена, то її частина знаходиться в зоні зсувів, які впливають на їх технічний стан.

Фото 2.7.1.3.2.1 Зовнішній вигляд проїжджої частини вулиць в зоні можливих
зсувів
Результати впливу інженерного стану території на транспортно-дорожній комплекс міста
не тільки впливають на їх технічний стан, а і на безпеку руху.

Виконавець:

715

Волков Костянтин
Проект «Інтегрований розвиток міст України»
Номер проекту: 2015.2071.7.001
Робочий пакет «Транспорт»
Знизити результати впливу на нерухомість можливо лише за рахунок виконання
протизсувних міроприємств та безперебійної та безаварійної роботи підземних
інженерних комунікацій та організації водовідведення поверхневих вод.
Враховуючи вищенаведене, необхідно розробити та реалізувати відповідну міську
програму.
Технічний стан доріг, внутрішньо-квартальних, житлових, прибудинкових та інших
територій міста Полтава.
Перелік вулиць, доріг, внутрішньо-квартальних, житлових, прибудинкових та інших
територій, які потребують поточного та капітального ремонту у 2016р. 22 наведений у
додатку 10. Орієнтовний обсяг робіт з поточного ремонту вулиць, доріг, внутрішньоквартальних, житлових, прибудинкових та інших територій становив 551173 м2, а з
капітального ремонту – 571910 м2.
Враховуючи вищенаведене, капітального ремонту потребує 9,3% вулиць міста з твердим
та удосконаленим покриттям та 8,9% вулиць міста потребують проведення поточного
ремонту.Враховуючи вищенаведене, капітального ремонту потребує 9,3% вулиць міста з
твердим та удосконаленим покриттям та 8,9% вулиць міста потребують проведення
поточного ремонту.
Правовідносини між власниками землі, доріг, тротуарів та підземних інженерних
документацій.
Нерухоме майно (нерухомість) - земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з
поліпшеннями, які з нею нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше
майно, що згідно із законодавством належить до нерухомого майна. 23 Відповідно до Указу
Президента України № 666/99 від 16 червня 1999 року «Про державну реєстрацію прав на
нерухоме майно» в Україні запроваджено державну реєстрацію прав на нерухоме майно,
яка є офіційним визнанням і підтвердженням державою виникнення, обмеження
(обтяження), переходу або припинення прав на нерухоме майно, що супроводжується
внесенням відповідного запису до Державного реєстру прав на нерухоме майно, а в 2013
році прийнято відповідний закон. Відповідно до чинного законодавства право власності на
нерухоме майно виникає з моменту його державної рестрації. Дороги, проїзди, відкриті
асфальтовані майданчики, стоянки для автотранспорту і т.і. відносяться до
спеціалізованого нерухомого майна, право власності на яке, відповідно до чинного
законодавства, повинно бути зареєстрованим. За даними балансоутримувача, свідоцтво
на право власності на дороги загального користування в місті не отримано.
Розмежування прав власності між суб’єктами господарювання в місті не проведено, в
наслідок чого пред’явити претензії власникам або вирішити будь які спори, пов’язані з
автошляхами майже не можливо, це стосується і відшкодування шкоди в наслідок ДТП та
нещасних випадків, причиною яких стала транспортна інфраструктура міста.
Дорожньо-транспортний комплекс міста дістався громаді міста у спадок від УРСР. На час
проектування та будівництва транспортної інфраструктури всі комунальні підприємства та
автодороги відносились до державної власності, в наслідок чого інженерні комунікації
прокладались в місті під дорожнім полотном. За час, що пройшов змінилися власники,
змінилися технічні норми, але місце розташування інженерних комунікацій, колекторів,
колодязів залишилось. Якщо прийняти до уваги, що за інформацією комунальних
підприємств, статистичних даних фізичний знос інженерних комунікацій водопостачання,
водовідведення теплопостачання сягає 80%, а втрати води тільки у КП ПОР
«Полтававодоканал» становлять майже 7млн.м3, то можна прогнозувати руйнування
основи автошляхів, що проявляється неочікуваними проваллями автошляхів та
руйнуванням асфальтобетоного покриття.

22
23

«Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтава на 2016р.»
Постанова КМУ №1440 від 10.09.2003р.
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Фото 2.7.1.3.2.2 зовнішній вигляд результатів впливу аварійних ситуацій та місць
розташування підземних інженерних комунікацій на якість покриття доріг в місті
Полтава.
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Відповідність автошляхів сучасним вимогам автотранспорту.
Розвиток автотранспорту, що користується автошляхами, іде шляхом збільшення
потужності двигунів, економії та різноманітності палива, а також збільшення розмірів та
вантажопідйомності.
Аналіз технічних характеристик вантажного автотранспорту, який використовувався на
час формування транспортної мережі міста і на сучасному етапі експлуатації автодоріг
показав, що вантажопідйомність автотранспорту зросла з 11-15т до майже 45т, а несуча
спроможність автошляхів залишилась незмінною. Рух сучасного транспорту не може не
руйнувати існуючі автошляхи, а рух у спекотну погоду руйнує їх ще більше.
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Фото 2.7.1.3.2.3 Рух сучасного автотранспорту дорогами міста Полтава та наслідки для
проїжджої частини цих вулиць.
Інтенсивність руху в м. Полтава.
З метою корегування Генерального плану міста станом, на 2011р., було проведено
розрахунок інтенсивності руху транспорту вулицями міста Полтава.
За час, що минув, змінилася ситуація в місті, промислові підприємства збанкрутіли та
були перепрофільовані, з’явилися нові торгівельно-розважальні центри, які стали
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домінантою в своїй локалізації, нові багатоквартирні житлові будинки, змінилася
демографічна ситуація, збільшилась кількість автотранспорту та інші чинники, що
впливають на інтенсивність руху автотранспорту вулицями обласного центру, але за
останні 5 років корегування та дослідження цього показника в місті не проводились.
Розрахунок інтенсивності руху в м. Полтава, станом на 2016р., потребує додаткових
досліджень.
Таблиця 2.7.1.3.2.7 Проблеми автошляхів міста Полтава, причини їх виникнення та шляхи
подолання.
Проблема

Причини
Технічні можливості
автотранспорту
випереджають технічні
можливості автошляхів

Незадовільна якість доріг

Руйнування покриття
автошляхів від впливу
атмосферних опадів,
ожеледиці і т.і.

Особливості
місця

Потенціал
Обмежити рух вантажного та
транзитного автотранспорту
автошляхами міста
Збудувати об’їздну
автодорогу навколо міста
Здійснити реконструкцію
доріг містоформуючого
значення.

Використання інноваційних
технологій утримання
проїжджої частини

Руйнування покриття
проїжджої частини
автошляхів

Залучити громаду до
постійного моніторингу
технічного стану міських
автошляхів.
Створити інформаційний
продукт який відображає
наявність проблем з
автошляхами та хід їх
усунення
Визначити порядок
утримання вулиць міста та
автошляхів загального
користування

Затоплення проїздної
частини вулиць в

Відновлення роботи дощової
каналізації та постійне її

Примітка

Сучасні технології
дають можливість
захистити дорожнє
покриття від впливу
атмосферних опадів та
ожеледиці, що
позитивно впливають
на безпеку руху
автотранспорту та
тривалість експлуатації
покриття доріг.
20,1 км вулиць міста, в
тому числі вулиць
містоформуючого
значення співпадають
з автошляхами
загального
користування, якими
опікується
«Укравтодор» .
Вулицями міста
здійснюється рух
транзитного
автотранспорту, який
руйнує покриття
вулиць міста, за які
несе відповідальність
Полтавська міська
рада. Невизначеність
правил утримання цих
ділянок автодоріг
змушує міську раду їх
утримувати за власний
рахунок. В цінах 2016р.
Ремонт 20,1 км
проїжджої частини
вулиць міста моще
коштувати міському
бюджету біля 150
млн.гривень.
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розташування
підземних
інженерних
комунікації та
незадовільний
їх технічний
стан

період злив

Небезпека руху

Розвиток міста за рахунок
приєднання навколішніх
населених пунктів та нова
забудова міських
територій

Особливості
інженерного стану
території

Руйнування автодоріг в
місті в наслідок аварій
підземних інженерних
комунікацій які
проходять під їх
основою, а також
технологічних
колодязів, що
знаходяться на
проїжджій частині доріг
Відповідно останнього
реєстру зсувів, на
території міста
зарєєстровано 39
зсувів, у тому числі: І
категорії ризику „слабкий ризик” - 6; ІІ
категорії ризику –
„існуючий ризик” - 18;
ІІІ категорії ризику „екстремальна
ситуація” - 15.
Приєднання населених
пунктів та територій
навколо міста Полтава
(Івонченці, Яківці,
Тахтаулово, Вороніно,
Яр), будівництво нових
мікрорайонів
потребують
будівництва нових та
утримання існуючих
автодоріг та
транспортної
інфраструктури

Наявність аварійно
небезпечних ділянок
автошляхів міста

Відсутність дорожніх
знаків, необхідність
утримання та заміни
існуючих дорожніх
знаків
Відсутність пандусів на
пішохідних переходах

утримання в робочому стані.
Догляд за підземними ріками
міста.
Догляд за річками,
струмками, ставкамивідстійниками дощових вод.
Створити геоінформаційну
систему, визначити
власників інженерних мереж
та правовий статус земель,
визначити ступінь
відповідальності власників
підземних інженерних
комунікацій в разі руйнації
автодоріг в наслідок аварій
інженерних мереж та
спільного фінансування
ремонту покриття доріг
пов’язаного з ремонтом
технологічних колодязів.

Організація постійного
моніторингу за територіями
внесеними в реєстр зсувів,
проведення протизсувних
міроприємств
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Вивчення громадської думки,
проведення громадських
слухань, проектування та
будівництво здійснити з
урахуванням вимог громади
та потреб міста.

Міській раді спільно з
громадою міста та
правоохоронними органами
визначити найбільш
небезпечні ділянки
автошляхів, пішохідні
переходи та здійснити
міроприємства направлені на
зниження аварійності на
автошляхах міста
Забезпечити встановлення,
утримання та заміну знаків
дорожнього руху
Проведення доцільного
комплексу робіт для
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для руху
маломобільних
громадян
Відсутність освітлення
пішохідних переходів в
темний час доби

Відсутність юридично
обгрунтованих правовідносин між
власником земелі, власниками
інженерних комунікацій та
власниками і балансоутримувачами
автошляхів, як, об’єктів нерухомого
майна

Якість роботи
світлофорів

Невиконання
структурними
підрозділами
Полтавської міської
ради та відповідними
балансоутримувачами
чинного законодавства
України

забезпечення руху
маломобільних громадян.
Проведення доцільного
комплексу робіт для
забезпечення освітлення
пішохідних переходів.
Забезпечити утримання
світлофорів в робочому
стані, запровадити систему
звукового та візуального
таймеру для громадян з
вадами слуху та зору
Організація
відеоспостереження за
рухом автотранспорту на
дорогах міста

Заключення відповідних
договорів між власниками та
балансоутримувачами, щодо
солідарного утримання
відповідних ділянок
автошляхів міста та
фінансову відповідальність
за шкоду нанесену майну
територіальної громади м.
Полтава.

Відсутність розподілу
прав власності між
суб’єктами
господарювання
приводить до
додаткових витрат
міського бюджету на
ремонт проїжджої
частини в наслідок
необхідності ремонту
наслідків аварій,
прокладання
інженерних комунікацій
по тротуарах, ремонту
колодязів інженерних
комунікацій інших
балансоутримувачів.
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2.7.1.3.3 Система громадського транспорту.
В місті Полтава, для перевезення пасажирів, задіяні такі види громадського транспорту:
- електричний;
- автомобільний:
- автобуси різної місткості;
- міське таксі.
Мережа міського пасажирського транспорту охоплює всі райони міста і складається з
73,16 км тролейбусних ліній, що забезпечують рух тролейбусів 14 маршрутами та 66
автобусних маршрутів загальною довжиною більше 250 км, а також 407 зупинок
громадського транспорту. Інтервал руху між транспортними засобами на окремих
зупинках складає від 30 сек. до 15 хвилин
Таблиця 2.7.1.3.3.1 Показники роботи громадського транспорту:
Показник

Одиниця
виміру

Кількість маршрутів троллейбусу*
Кількість маршрутів автобусів**
Кількість тролейбусів
Кількість автобусів:
-великої місткості
-середньої місткості
- малої місткості
- надзвичайно малої місткості
Інтервал руху в годину «пік»
Щодня залучається для
перевезень пасажирів:
-тролейбусів
-автобусів:
-великої місткості
-середньої місткості
- малої місткості
- надзвичайно малої
місткості

маршрут
маршрут
тролейбус

автобус
автобус
автобус
автобус
хв

2004

2008

2013

2014

2015

2016

14
86
122

15
88
93

14
66
62

14
66
62

14
66
62

14
66
67

100
365
2-8

2-5
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тролейбус

автобус
автобус
автобус
автобус

82
75

70

50

50

50

50

40

49
159
140

300

300

300

350
160

179

12

Примітка:
* кількість маршрутів тролейбусу в м. Вінниця -14 маршрутів, в Черкасах – 14 маршрутів.
** кількість маршрутів автобусів в м. Вінниця – 38 маршрутів, в Черкасах – 30 маршрутів.

Полтавська міська рада представляє інтереси громади міста, в тому числі і у питаннях
пасажирських перевезень та утримання відповідної транспортної інфраструктури. Як
такового соціального замовлення на надання транспортних послуг громадським
транспортом Полтавська міська рада не розробляє і не проводить відповідних
громадських слухань. Виконавчим комітетом Полтавської міської ради підтримуються
маршрути громадського транспорту як такі що історично склалися, зміни до транспортної
мережі вносяться, як реакція на скарги і пропозиції громадян міста та безпосередньо
перевізників.
Міська маршрутна мережа забезпечує сполучення між центром міста і віддаленими
мікрорайонами та селищами міста (вул. Лугова, Патріарха Мстислава, Довженка, с.Дальні
Яківці, Рибці, Вакуленці та інші).
Основними видами пасажирського транспорту міста є автобусний, тролейбусний і
таксомоторний.
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Згідно з вимогами чинного законодавства у сфері транспорту визначення перевізників для
роботи на міських автобусних маршрутах загального користування проводиться виключно
на конкурсних засадах. Однією з функцій відділу є підготовка та проведення конкурсів з
надання послуг перевезення громадським транспортом в м. Полтава, а також контроль за
виконанням конкурсних умов перевезення пасажирів.
Незважаючи на те, що власником маршрутів пасажирських перевезень є територіальна
громада міста, аналіз вимог основних умов здійснення перевезень показав наступне:
- доцільність перевезень, графік руху, рухомий склад з громадою не
обговорювався;
- критерії оцінки якості послуг не визначені;
- відповідальність перевізника за ненадані або надані неякісні послуги відсутня.
Як наслідок цих дій можна було б навести громадську думку з цього приводу 24:
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Рис. 2.7.1.3.3.1 Результати опитування мешканців міста щодо проблем в сфері роботи
громадського транспорту та транспортної інфраструктури
Проведені дослідження показали, що в місті існує проблема в роботі громадського
транспорту та розвитку транспортної інфраструктури міста.
Світовий досвід організації роботи громадського транспорту показав, що існує два
напрямки розвитку: ринковий та соціально-орієнтований. Ринковий напрямок розвитку
громадського транспорту передбачає пріоритет розвитку приватного громадського
транспорту, а соціально-орієнтований муніціпального транспорту. В обласних центрах, з
кількістю населення від 200 до 500тис. Мешканців: Вінниця, Черкаси, І-Франківськ органи
місцевого самоврядування обрали соціально-орієнтований напрямок розвитку
громадського транспорту і в першу чергу розвивають муніціпальний громадський
транспорт, який передбачає: використання бюджетних засобів на субсидування
транспортних підприємств, розвиток приватного сектора, як допоміжної форми
обслуговування населення, що передбачає високу плату за високу якість, оновлення
муніціпального парку здійснюється з доходів міського бюджету, отриманих від
Громадський Форум «Інтегрований розвиток міста», зустріч «Мобільність» (громадський
транспорт, автомобільний, пішохідний та велосипедний рух), яка відбулася 23 червня
2016р.
24

Виконавець:

Волков Костянтин
Проект «Інтегрований розвиток міст України»
Номер проекту: 2015.2071.7.001
Робочий пакет «Транспорт»
нетранспортних галузей економіки, бюджетне субсидиювання пільгових категорій
пасажирів, вдосконалення засобів і методів контролю за роботою операторів.
В місті Полтава винайшли та застосовують гібридну модель організації роботи
громадського транспорту, яка передбачає розподіл напрямків розвитку громадського
транспорту за типом рухомого складу на міський електротранспорт та автотранспорт.
Структура громадського транспорту м. Полтава передбачає монопольне становище КП
«Полтаваелектроавтотранс»,
яке
є
монополістом
перевезень
міським
електротранспортом та монопольне становище приватних автоперевізників, які
здійснюють пасажирські перевезення автотранспортом.
Аналіз розробленої та затвердженю Виконавчим комітетом Полтавської міської ради
тендерної документації, показав, що розробником не передбачені умови щодо наявності у
перевізника необхідної кількості власного автотранспорту відповідної місткості для
забезпечення перевезень на маршруті громадського транспорту, що створило умови до
монополізації автоперевезень в місті Полтава кількома фірмами перевізниками, які
приймають участь у тендерах на перевезення пасажирів, а отримавши право на
перевезення наймають приватних власників автобусів та інші фірми-перевізники, які не
мали можливість перемогти у тендері на роботу. Така система організації перевезень не
стимулює перевізників до розвитку власної матеріальної бази, створення брендового
стилю перевезень громадян, покращення якості надання послуг, а також негативно
впливає на тарифоутворення, так як незважаючи на відмінність у пасажиропотоці,
пасажирообороті та пробігу громадського автотранспорту, а також собівартості
перевезень на кожному маршруті, в місті існує єдина вартість квитка на проїзд в
громадському автотранспорті, тоді як на маршрутах використовується власний та
найманий транспорт, що надає підстави перевізникам, з метою отримання очікуваного
прибутку, постійно вимагати підвищення оплати на послуги громадського автотранспорту.
Аналіз тендерної документації також показав, що:
- перевізники безкоштовно отримують право здійснювати господарську діяльність на
маршрутах, які є власністю територіальної громади, яка досі офіційно не оформлена
відповідно до чинного законодавства;
- користування транспортною системою міста, в тому числі зупинками громадського
транспорту, приватними перевізниками здійснюється безкоштовно, за рахунок місцевого
бюджету.
Враховуючи вищенаведене можна зробити висновок, що перевізникам надано право
отримувати дохід від своєї господарської діяльності, а бюджету міста понести витрати на
утримання його транспортної інфрастуктури, яка забезпечує надання транспортних послуг
приватними автоперевізниками.
Монополізація ринку пасажирських перевезень приватними перевізниками в місті Полтава
веде до залежності Полтавської міської ради від їх роботи. Організаційно пасажирськими
перевезеннями в місті займається Виконавчий комітет Полтавської міської ради та його
структурні підрозділи.
Таблиця 2.7.1.3.3.2 Функції структурних підрозділів Виконавчого комітету Полтавської
міської ради, які займаються розвитком транспорту та транспортної інфраструктури міста
Полтава.
Підрозділи що здійснюють обслуговування
Функції підрозділу, пов’язані з роботою
транспортної інфраструктури
громадського транспорту в м. Полтава
координація роботи по забезпеченню
Відділ з питань транспортних перевезень та
перевезення пасажирів усіма видами
зв`язку
міського пасажирського транспорту у
взаємодії з іншими видами транспорту
КП ШЕД
утримання проїздної частини автошляхів*
КП ШЕД
утримання тротуарів в місті*
Комерційні структури
зупинки громадського транспорту
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Підприємство електромереж
освітлення «Міськсвітло»
КП «Декоративні культури»
Міської ради

зовнішнього
Полтавської

КП «Полтаваелектроавтотранс»
Управління
житлово-комунального
господарства та Управління патрульної
поліції у м.Полтава
Комерційні структури
КП
«Полтаваелектроавтотранс»
та
комерційні структури
КП «Полтаваелектроавтотранс»

освітлення проїздної частини вулиць міста
утримання багаторічних зелених
насаджень та газонів
утримання контактної мережі
електротранспорту

міського

забезпечення безпеки руху
організація роботи диспетчерської служби
організація роботи рухомого складу
пасажирського автотранспорту
організація роботи рухомого складу
міського електротранспорту

*Примітка:
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради об’явило тендер
на Послуги щодо очищування, інші (90910000-9) (Послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані
об’єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави).

Загальне керівництво комунальними підприємствами здійснюють структурні підрозділи
Виконкому Полтавської Міської ради, але загальної концепції розвитку транспортної
інфраструктури міста та координації дій між учасниками процесу не має. Кожне
підприємство, кожний підрозділ має свій баланс, розпоряджається певними коштами та є
виконавцем окремих міських програм. Комунальні підприємства діють лише в межах своїх
повноважень та рівня фінансування, що не завжди відповідає потребам. В більшості дії
комунальних підприємств обмежені поточними та капітальними ремонтами матеріальної
бази направлені на підтримання її у робочому стані.
Роботу транспорту в місті можна охарактеризувати кількістю скарг до міськвиконкому,
хоча це може бути лише частина скарг, так як не кожний громадянин, з різних причин,
звертається із скаргами та пропозиціями до органу місцевого самоврядування.
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Таблиця 2.7.1.3.3.3 Звернення громадян із скаргами на роботу транспорту в м. Полтава 25:
Одиниці
Показник
2011
2012
2013 2014
2015
виміру
Загальна кількість звернень громадян до
скарга
10468
8875
6127 4252
9349
Полтавського міськвиконкому
Кількість звернень громадян, пов’язаних із
скарга
265
188
205
160
218
роботою транспорту
Темп зміни до попереднього періоду
%
-16
+61,9 +14,7
-41
Доля звернень з питань транспорту в
%
2,5
2,1
3,4
3,9
2,3
загальному обсязі звернень громадян.
Рівень звернень громадян з приводу роботи транспорту в місті, в незалежності від зміни
загальної кількості звернень до міськвиконкому, незважаючи на заходи щодо покращення
роботи транспорту, залишається майже на одному рівні.
Оперативне управління роботою громадського транспорту на маршрутах
регулярного перевезення пасажирів.
Для оперативного управління роботою громадським транспортом на міських маршрутах та
координації і взаємодії усіх його видів, створено комунальне підприємство «Центральна
диспетчерська служба міських пасажирських перевезень», яке зареєстроване 27 грудня
2007 року.
Для контролю за виконанням перевізниками транспортного законодавства та договірних
умов у місті функціонує ТОВ «Трек Сервіс Контроль», на яке покладено виконання
25
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функцій з організації та управління рухом автобусів на міських автобусних маршрутах і
підготовки інформації про роботу перевізників. На базі цього підприємства налагоджено
функціонування «гарячої телефонної лінії» (65-13-55), куди мешканці можуть звертатися
для оперативного реагування у разі виявлення порушень
З метою удосконалення якості транспортних послуг ТОВ «Трек Сервіс Контроль»
створений інтернет-портал громадського транспорту міста «CityBus» (sitybus.pl.ua), у
якому застосовуються сучасні рішення в системі відображення руху міського транспорту
та контролю за ним.
Відповідно до чинного законодавства органи місцевого самоврядування не можуть
втручатися в господарську діяльність суб’єкта господарювання. ТОВ «Трек Сервіс
Контроль» офіційно не оприлюднює результати своєї роботи, пов’язані з контролем за
виконанням перевізниками їх тендерних зобов’язань, тобто реального контролю за їх
виконанням у Виконавчого комітету Полтавської міської ради не має.
Перевезення пасажирів в місті Полтава автотранспортом.
Таблиця 2.7.1.3.3.4 Маршрути міського автотранспорту*
№
Номер
№
Номер
Назва маршруту
з/п
маршруту
з/п маршруту
до 1600 К.Ринок –
с.Вакуленці,
1
1
36
34
з 1600 Центр –
с.Вакуленці
К.Ринок – вул.
2
2
37
35
Харчовиків

Назва маршруту
с.Горбанівка – Затуринський
залізничний переїзд
с.Горбанівка – м-н Алмазний –
м-н Браїлки – вул.Гожулянська
с.Горбанівка – Інститут зв’язку
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(ч/з Центр)
м-н Огнівка – Новобудови
м-н Огнівка – Інститут зв’язку
(ч/з Центр)
м-н Огнівка – м-н Левада
м-н Огнівка – Південний
вокзал
м-н Огнівка – з-д ГРЛ (ч/з
Центр)
м-н Огнівка – с.Залізничників
м-н Левада –м-н Половки –
м-н Алмазний – м-н Левада
м-н Левада – м-н Алмазний –
м-н Половки – м-н Левада
Техуніверситет – м-н Огнівка
Інститут зв’язку – м-н Половки –
м-н Алмазний – Інститут зв’язку

3

3

К.Ринок – с.Дублянщина

38

36

4

4

К.Ринок – с.Дальні Яківці

39

37

5

5

К.Ринок – с.Яківці

40

38

6

6

К.Ринок – вул.Лугова

41

39

7

7

К.Ринок – с.Рибці

42

40

8

8

К.Ринок – с.Вороніна

43

41

9

9

44

42

10

10

К.Ринок – с.Івонченці
К.Ринок –
с.Червоний.шлях

45

43

11

11

К.Ринок – с.Залізничників

46

44

12

12

К.Ринок – м-н Половки

47

45

13

13

К.Ринок – с.Лісок

48

46

14

14

49

47

Інститут зв’язку –
(ч/з вул.Сінну)

15

15

50

48

Інститут зв’язку –
Г.Сталінграда

16

16

51

49

Південний вокзал –
с.Розсошенці

17

17

Т.Ц.Паровоз – ОЦЕВУМ

52

50

18

18

Обласна психлікарня –

53

51

К.Ринок –
Малобудищанський
завод
Техуніверситет –
вул.Балакіна
Домобудівельний
комбінат (ДБК) – м-н
Половки

м-н Огнівка

Південний вокзал – Інститут
зв’язку
Південний – м-н Алмазний –
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вул. Г.Сталінграда

м-н Половки – Південний
Південний – м-н Алмазний –
м-н Половки – Південний
Південний - м-н Половки –
м-н Алмазний - Південний
Південний - м-н Половки –
м-н Алмазний - Південний
вул. Балакіна – м-н Огнівка
з-д ГРЛ – Південний вокзал
(ч/з Центр)
з-д ГРЛ – с.Розсошенці
(ч/з Алмазний)
з-д ГРЛ – с.Розсошенці
(ч/з Центр)

19

19

Кільцевий (ч/з Юрівку)

54

51н

20

20

Кільцевий

55

52

21

20н

Кільцевий

56

52н

22

21

Кільцевий

57

53

23

21н

Кільцевий

58

54

24

22

Центр – Розсошенське
кладовище

59

55

25

23

Центр – вул. К.Лібкнехта

60

56

26

24

Центр – Обласна
дослідна станція

61

57

з-д ГРЛ – м-н Левада

27

25

Центр – м-н Огнівка

62

58

с.Яр – м-н Алмазний –
м-н Половки – с.Яр

28

26

63

59

с.Рибці – м-н Браїлки

29

27

64

60

с.Лісок – м-н Алмазний –
м-н Половки – с.Лісок

30

28

65

61

с.Вакуленці – вул.
Г.Сталінграда

31

29

66

62

с.Вакуленці – м-н Половки – мн Алмазний – с.Вакуленці
727

32

30

67

63

м-н Сади-2 – с.Вороніна

33

31

68

64

м-н Сади-2 – м-н Левада

34

32

69

65

35

33

70

66

Центр – м-н Огнівка
(ч/з вул. Р. Люксемург)
Центр – вул. Софії
Ковалевської
вул. Г.Сталінграда –
Зату-ринський
залізничний переїзд
вул. Г.Сталінграда –
с.Дублянщина
вул. Г.Сталінграда –
Маслосирбаза
вул. Г.Сталінграда –
Хлібоприймальний пункт
(ХПП)
вул. Г.Сталінграду –
с.Червоний Шлях
с.Розсошенці –
Дендропарк – с.Яківці

Завод медичного скла –
с.Рибці (ч/з Алмазний)
вул.Героїв Сталінграда –
с.Івонченці

*Примітка:
Графік руху громадського автотранспорту наведено в додатку №11.
Графіки руху автотранспортних засобів передбачають корегування на вихідні, святкові дні і т.і.
Частина маршрутів пов’язана з роботою Центрального ринку, який в понеділок вихідний і як наслідок
графік руху автотранспорту може відрізнятися від графіку руху в інші дні.
На час масового скупчення людей (спортивні змагання, народні гуляння, офіційні масові заходи,
релігійні свята і т.і.), організовуються додаткові рейси та маршрути руху громадського транспорту.

До прокладання міських маршрутів громада міста не залучалась і змушена
пристосовуватись до маршруту перевезення та графіка перевезення запропонованих
автоперевізником.
Невід’ємною умовою здійснення пасажирських перевезень в м. Полтава є виконання
перевізником умов конкурсу на перевезення мешканців міста.
Обов’язкові умови конкурсу на перевезення пасажирів автотранспортом в місті Полтава
наведені в додатку №12
В залежності від маршруту та перевізника, автобусне сполучення околиць міста з його
центральною частиною здійснюється з 6 ранку по 21-22 годину вечора, в місті існує лише
кілька нічних автобусних маршрутів. В інший час транспортна доступність у місті
забезпечується приватними таксі.
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Більшість автобусних маршрутів, які пов’язують різні мікрорайони міста, транзитом
проходять скрізь центр міста, що створює певне дублювання маршрутів на їх окремих
ділянках, а також навантаження на рух транспорту дорогами містоформуючого значення.
Майже 30% автобусних маршрутів – кільцеві, на інших маршрутах, для забезпечення
роботи автотранспорту автоперевізники повинні були облаштувати кінцеві зупинки (місце
відстоя транспорта, вбиральня, місце проведення поточного ремонта та прибирання
транспорта, інше), але цього не сталося. Водії змушені на кінцевих маршрутах паркувати
свій транспорт на вільних місцях та пристосовуватись до оточуючого середовища.
На міських маршрутах загального користування 26 допускається використання автобусів
категорій М2 та М3, класів А, В, І, ІІ, з врахуванням вимог до режимів руху та
пасажиромісткості27;
- забезпечення роботи на об’єкті конкурсу не менш як 20% транспортних засобів
(але не менше одного автобуса), пристосованих для перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями, з поступовим збільшенням кількості таких транспортних засобів
не менш як до 25% на початок 2016 року, 30% – 2017, 35% – 2018».
Переважна більшість автобусів великої місткості – бувші у використанні міські автобуси
закордонного виробництва, імпортовані для роботи на території м. Полтава. На
маршрутах міста працюють міські автобуси наступних виробників: «Volvo», «Mersedec»,
«Man», «Scania», «Neoplan». Жодний з автоперевізників не представляє конкретного
виробника міських автобусів. Парк автобусів представляє собою різні за виробниками,
технічним станом, моделями автобусну техніку, що накладає певні проблеми на її
утримання та обслуговування.
Парк автобусів середнього классу переважно представлено автобусами українських
виробників «Богдан», «Еталон» та інші. Враховуючі високу вартість нових автобусів,
значний строк окупності інвестицій, перевізники, переважно, використовують бувші у
використанні автобуси.
Парк автобусів малої та надзвичайно малої місткості переважно представлений
автобусами «Рута» та «ГАЗ».
Відповідно до досліджень фахівців, економічний строк експлуатації автотранспортного
засобу – біля 7 років при його використанні в рамках обумовлених заводом-виробником.
Після 7 років експлуатації зростають витрати на утримання автотранспорту в
працездатному стані. Більша частина автобусів великої місткості має строк експлуатації
на багато більший, ніж 7 років, тобто витрати на їх утримання доволі значні, що не може
негативно не впливати на собівартість перевезень.
З метою оновлення рухомого складу автоперевізниками у 2014 році було придбано 15
нових автобусів. Для створення сприятливих умов для пересування осіб з обмеженими
фізичними можливостями на транспорті загального користування перевізники у цьому
році придбали 5 спеціально обладнаних автобусів з низькою підлогою.
На даний час 64 спеціалізовані автобуси з низьким рівнем підлоги працюють на 14 міських
автобусних маршрутах. На 12 автобусах установлена візуальна та звукова система
інформування пасажирів про найменування зупинок.
З метою оновлення рухомого складу автоперевізниками у 2015 році придбано 12 нових
автобусів «Рута 25».
В місті курсують 76 (28 з пандусами) спеціалізованих автобусів з низьким рівнем підлоги
(«Вольво», «Сканія», «Ман», «Неоплан»), які працюють на 20 міських автобусних
маршрутах: №8 «К.Ринок – с.Вороніна», №10 «К.Ринок – с.Червоний Шлях», № 20, 21
«Кільцевий», №19 «Кільцевий ч/з Юрівку», №26 «Огнівка – Центр», №27 «Центр –
Рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради №149 від 05.08.2015р.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 №285 «Порядок
визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами
сполучень та режимами руху»
26
27
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вул.Софії Ковалевської», №33 «Розсошенці – с.Яківці», №38 «Огнівка – Інститут зв’язку»,
№43 «Левада – Половки – Алмазний – Левада», №44 «Левада– Алмазний – Половки –
Левада», №46 «Інститут зв’язку – Половки – Алмазний - Інститут зв’язку», №47 «Інститут
звязку – Сади-2», №48 «Інститут зв’язку – Г.Сталінграду», №51 «Південний вокзал –
Алмазний – Половки - Південний вокзал», №52 «Південний вокзал – Половки – Алмазний
- Південний вокзал», №54 «ГРЛ –Південний вокзал», №56 «ГРЛ – с.Розсошенці», №57
«ГРЛ – Левада», №61 «с.Вакуленці – Г.Сталінграду». Два спеціалізовані автобуси
«Богдан» працюють на автобусних маршрутах №36 «с.Горбанівка – Інститут зв’язку» та
№38 «Огнівка – Інститут зв’язку».
На 98 автобусах (33%) установлено GPS обладнання (із них на 40 автобусах установлена
система для звукового інформування пасажирів про найменування зупинок на маршруті).
Таблиця 2.7.1.3.3.5 Перелік автоперевізників в м. Полтава. .
Маршрут руху громадського
№ з/п
Автоперевізник
автотранспорту
1
ТОВ «Євробус-Полтава»
10,19,20,25,48,52
2
ТОВ «ШОРТ»
26,53
3
ТОВ «Люкс-Полтава» 2009
21,28,33,38,39,42,44,51
4
ТОВ «Віраж-В»
43
5
ПП «Кардинал +»
9,14,20н,22,41
6
ПП «Полтаваавтоінвест»
7
7
ПП «Полтавагазсервіс»
36,49
8
ПП «Норд - Ост»
47
9
ПП «Вежа-1»
40, 46
10
ПП «Люкстранс»
21н, 29,37
11
ФОП Чаплигін
8
12
ФОП Андрієвська О.Є.
51н, 52н
13
ФОП Шевчук Ю.П.
18,30,31,32,50
14
ФОП Верхола В.І.
45
15
ФОП Мусієнко І.В.
17,34
16
ФОП Чижанська О.Г.
27
17
ФОП Щербак П.О.
24
18
ФОП Данік В.С.
2
19
ФОП Волинець Л.І.
11
20
ФОП Кириченко О.А.
12
В м. Полтава офіційно звітують про надання послуг з перевезення пасажирів наступні
суб’єкти господарювання28:
- ТОВ «Люкс Полтава 2009»;
- ТОВ «Віраж - В»;
- ПП «Полтавагазсервіс»;
- ПП «Вежа-1»;
Це свідчить про те, що:
- інші суб’єкти господарювання зареєстровані в інших населених пунктах;
- бюджет міста Полтава не отримує, або отримує не в повному обсязі, податки та збори з
господарської діяльності яка проводиться на території міста;
- система статистичного спостереження є недосконалою і частина суб’єктів
господарювання не охоплена їх статистичним спостереженням.

Головне управління статистики у Полтавській області
Головного управління статистики у Полтавській області №13-11/96 від
15.08.2016р.
28

29Лист

Виконавець:

729

Волков Костянтин
Проект «Інтегрований розвиток міст України»
Номер проекту: 2015.2071.7.001
Робочий пакет «Транспорт»

Період

Таблиця 2.7.1.3.3.6 Пасажирські перевезення
транспортом29
Одиниця
2005
2006
2007
2008
2009
виміру

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Всього

тис. пас.
тис. пас.
тис. пас.
тис. пас.
тис. пас.
тис. пас.
тис. пас.
тис. пас.
тис. пас.
тис. пас.
тис. пас.
тис. пас.

Темп зміни
до
попереднього
періоду

%

5264,1
5047,0
5715,4
5760,6
5125,4
4845,0
4940,4
6012,6
6257,8
6147,1
6416,3
63536,7

в

місті

Полтава,

автомобільним

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5802,9
5796,2
6502,5
6188,4
5769,8
5504,1
5359,8
5773,4
6296,1
5918,6
6320,1
67237,9

6769,8
6224,2
6724,7
6452,1
5733,8
5952,6
5521,7
5841,2
6257,2
5985,9
5907,3
69377,5

5290,7
5303,1
5499,9
5203,5
4825,4
5374,7
6325,5
6895,3
4360,3
4239,6
3599,2
58925,2

3393,1
3469,3
3621,6
3384,6
2911,7
2378,7
2508,0
2968,9
2944,4
2208,9
2671,9
34470,1

1765,7
1896,99
2046,6
1923,5
1628,9
1402,1
1197,3
1600,6
1678,1
1832,3
1699,8
20681,89

2524,7
2233,3
2755,8
2630,8
1712,9
1394,6
1599,2
1640,3
1682,5
1711,7
1807,1
23703,9

1878,9
1794,6
1837,3
2449,9
1843,9
1895,1
1783,1
1428,1
1542,6
1510,0
1376,9
21352,4

1944,8
1965,7
2026,1
2194,2
1919,6
1925,8
1701,1
1704,4
1490,9
1096,0
1319,5
21301,1

1333,3
195,1
2129,2
1859,8
1377,8
1482,1
1384,0
1381,5
1442,6
1397,0
1612,8
17609,2

1644,2
1469,5
1367,5
1520,1
1351,8
1371,9
1369,5
1273,6
1308,1
1285,6
1426,7
17403,5

+5,8

+3,2

-15,1

-41,5

-40

+14,6

-9,9

-0,2

-0,17

-1,2

Наведена вище інформація показала, що:
за останні 10 років обсяг пасажирських перевезень автотранспортом в місті
скоротився майже на 73%;
за виключенням 2011р., за останні 10 років спостерігається поступове
зменшення кількості пасажирів, перевезених в м. Полтава автотранспортом;
перевезення пасажирів мають сезонний характер, найменший обсяг
перевезень пасажирів спостерігається в літні місяці, а найвищий - у зимовий період, що
можна пояснити зменшенням в місті кількості студентів в літній період, збільшення
кількості громадян, які користуються власним автомобілем, період відпусток та трудової
міграції.
Одним з головних факторів ефективності будь якого бізнесу, в тому числі і пасажирських
перевезень автотранспортом, є попит на вироблені товари та запропоновані послуги.
Аналіз попиту на пасажирські автотранспортні перевезення показав свою залежність від
якості послуг, що надаються, і на які впливають наступні фактори та умови: безпека
руху;якість
транспортних
(маршрутних)
мереж;взаємодія
з
іншими
видами
транспорту;якість рухомого складу;регулярність руху ТЗ; надійність ТЗ; доступність
тарифів; час очікування; мінімальна кількість пересадок; рівень наповнення ТЗ; витрати
часу на проїзд; мікроклімат у салоні ТЗ; рівень шуму у ТЗ; ступінь фізичної і психологічної
втоми пасажира; час на посадку та висадку; ввічливість, культура персоналу.
Аналіз умов здійснення пасажирських перевезень громадським автотранспортом в м.
Полтава показав, що вони абсолютно не стимулюють перевізника до покращення якості
своїх послуг. Громадський транспорт складається з автобусів різних виробників, різного
технічного стану, різного коліру, що жодним чином не підтримує бренд міста або
перевізника. Значна конкуренція серед перевізників на загальних ділянках різних
маршрутів приводить до порушень правил перевезень пасажирів, в тому числі і до
порушень безпеки руху. Персонал автоперевізників, який безпосередньо контактує з
пасажирами, не дотримується дрес-коду. Мінімальна кількість пересадок досягається не
за рахунок оптимізації маршрутів, а за рахунок їх кількості.
Доступність тарифів ніхто не вивчав. Різні перевізники, які працюють на різних маршрутах,
з різною інвестиційною привабливістю, використовують різний за місткістю та технічним
станом рухомий склад і т.і., тобто мають різну собівартість перевезення 1 пасажира, але
здійснюють перевезення за єдиним тарифом.
Аналіз дат про прийняття рішень щодо зміни тарифів показав наступне: тарифи на
перевезення пасажирів змінюються, як правило, у першому півріччі року, тобто у період
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сезонного зменшення попиту на міські перевезення, кількість студентів в літній період
зменшується, більшість автовласників користується своїми автомобілями, прихільники
здорового способу життя менше користуються автотранспортом, в тому числі і
громадським.
Міськвиконком не контролює перевізників в частині перевірки даних, формуючих тариф
на перевезення громадським транспортом, а це значить, що постійного моніторингу
собівартості перевезень з боку органу самоврядування не передбачено. Враховуючі, що
серед перевізників є юридичні особи різних організаційних форм, то і правила ведення
бухгалтерського обліку в них різні, і статистична звітність також, тобто аналіз офіційної
фінансової та статистичної звітності підприємств не дає можливості визначити фактичні
показники собівартості перевезень 1 пасажиру. А це означає, що відповідно до основних
умов здійснення перевезень для переможців конкурсу, переможець не гарантує збереження
запропонованого тарифу на протязі якогось періоду часу в може на свій розсуд звертатися до
міськвиконкому за дозволом на зміну тарифу на перевезення пасажирів громадським
транспортом. Відсутність моніторингу з боку міськвиконкому зводить цю процедуру на
перевірку правильності заповнення перевізником відповідного пакету документів та
оприлюднення результатів.
Таблиця 2.7.1.3.3.7 Порівняння умов пасажирських перевезень громадським
автотранспортом на міських та міжміських маршрутах.
Показник

Клас автобусу

Технічний стан

Відстань (км)

Перевізник
маршрут Полтаваперевезення в
Київ
місті Полтава
великої місткості

великої місткості

гарний

Задовільний

1рейс ПолтаваКиїв 330-350км

За 1 зміну
автобус
проїжджає
близько 200300км

Примітка
Вимоги до міжміських автобусів
вище ніж до міських автобусів
Додаткові
витрати
міжміського
перевізника збільшує собівартість
перевезень
Ремонтна база автобусів, задіяних у
міжміських
перевезеннях,
знаходиться на початку та кінці
маршруту, тому відстань і час
надання технічної допомоги, а
значить і вартість ремонту може
бути вище ніж вартість ліквідації
аналогічної проблеми у міського
автобуса
Додаткові
витрати
міжміського
перевізника збільшує собівартість
перевезень
Додаткові
витрати
міжміського
перевізника збільшує собівартість
перевезень

Послуги:

- водія

2 водія

1 водій

-стюардеса

На маршруті
працює стюардеса
до функцій якої
входить:
- комунікація з
працівниками
автостанцій,
водіями та

На маршруті
працює
кондуктор до
функції якого є
реалізація
проїздних квитків

На вимогу правил безпеки руху, на
міжміських маршрутах працюють 2
водія по-змінно.
Додаткові
витрати
міжміського
перевізника збільшує собівартість
перевезень
Стюардеса
на
маршруті
представляє
фірму-перевізника,
проходить навчання, відбір за
зовнішніми даними і т.і.
Додаткові
витрати
міжміського
перевізника збільшує собівартість
перевезень
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Послуги
харчування

Послуги TV

Послуги радіо

Мікроклімат

Корпоративний
стиль

Матеріальна база

Вид пального

пасажирами;
- перша медична
допомога
- реалізація напоїв
та продуктів
харчування
На протязі
маршруту
пасажирам
пропонуть на
платній та
бесплатній основі
На протязі
маршруту
пропонується
перегляд TV
На протязі
маршруту
пропонується
прослуховування
музики
На протязі
маршруту
створюється
комфортний
мікроклімат
Персонал має
ексклюзивну
форму,
автотранспорт має
брендове
оздоблення,
пасажтрам
пропонується
фірмова печатна
продукція
На початку та
кінцевому пункті
маршруту
знаходяться
ремонтні
майстерні, мийки,
гуртожитки для
відпочинку
екіпажів, на
автостанціях за
маршрутом
слідування офіси
представництв та
інше
Дизельне пальне

Відсутнє

Відсутнє
На протязі
маршруту
пропонується
прослуховування
музики
Відсутнє

Витрати міжміського перевізника на
безкоштовні напої та харчування,
прострочені нереалізовані продукти,
одноразовий
посуд
збільшує
собівартість перевезень.
Витрати міжміського перевізника на
безкоштовні
послуги
збільшує
собівартість перевезень
Витрати міжміського перевізника на
безкоштовні
послуги
збільшує
собівартість перевезень
Витрати міжміського перевізника на
безкоштовні
послуги
збільшує
собівартість перевезень
Витрати міжміського перевізника на
безкоштовні
послуги
збільшує
собівартість перевезень
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Відсутнє

Витрати міжміського перевізника на
безкоштовні
послуги
збільшує
собівартість перевезень

Ремонтна база та
офіс
підприємства

Дизельне пальне

Додаткові
витрати
перевізника збільшує
перевезень

міжміського
собівартість

Наведена інформація показала, що в порівнянні з міським перевізником міжміський перевізник
несе більше витрат, а собівартість перевезення 1 пасажира повинна бути теж більшою.
Вартість 1 квитка на проїзд в міжміському автобусі за маршрутом Полтава-Київ, довжиною
350 км, становила 200 грн. Вартість квитка включає собівартість, рентабельність, податки та
збори. Враховуючи вищенаведене, вартість проїзду 1км шляху в міжміському автобусі
становить 0,57 грн/км.
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За інформацією фахівців, середня довжина проїзду в міському транспорті становить 2-2,5км
за 1 поїздку, яка вартує 4 грн/поїздку, тобто вартість проїзду 1км становить близько 2 грн. За
інформацією КП «Полтаваелектроавтотранс» собівартість автоперевезень в 2015р.
становила 4,69 грн/пасажир, тобто 1,88 грн/км.
Наведений розрахунок це не панацея у тарифоутворенні для пасажирських перевезень
громадським транспортом у місті Полтава, але він дає підстави для вивчення цієї проблеми.
Високий рівень собівартості свідчить про наступне:
відсутність реальних вихідних даних;
похибка у розрахунках;
різноманітність моделей автотранспортних засобів;
моральний та фізичний знос рухомого складу;
проблеми
організації
перевезень,
вибору
автотранспорту,
втрата
платоспроможних пасажирів.
Перевезення пасажирів в місті Полтава міським електротранспортом.
В місті Полтава монополістом міських перевезень електротранспортом
«Полтаваелектроавтотранс».

є

КП

Таблиця 2.7.1.3.3.8 Рухомий склад КП «Полтаваелектроавтотранс» 30.
№
Марка/модель
Проектна місткість, чол. Кількість, шт.
Рік випуску
з/п
Тролейбуси
1
Богдан-Т70110
105 (34 для сидіння)
10
2011
2
ЮМЗ-Т1
176 (37 для сидіння)
6
1997 – 1999
3
ЮМЗ-Т2
103 (28 для сидіння)
40
1997 – 2008
4
ЮМЗ-Т2П
103 (28 для сидіння)
5
1993 - 1996
5
ЮМЗ-Е186
112 (26 для сидіння)
1
2006
Автобуси
6
Богдан-А092
43 (21 для сидіння)
17
2004 - 2010
Технічний стан рухомого складу є задовільним, тобто тролейбуси та автобуси
відповідають нормативним документам з технічного стану та експлуатації.
Нормативний строк експлуатації: тролейбусів - 10 років, автобусів - 8 років.
Вид пального для автобусів - дизельне паливо.
Рух міського електротранспорту залежить від наявності та технічного стану контактної
мережі, довжина якої складає 73,163 км в двопровідному вимірі та 9 тягових підстанцій.
Таблиця 2.7.1.3.3.9 Кількість витраченої електроенергії для перевезення пасажирів
тролейбусами31
Показник
Витрачена
електроене
ргія
Темп зміни
до
попередньо
го періоду

30
31

Одиниця
виміру
тис.
кВт*год

%

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12383

12500 11500 10926

8562

8093

8331

8409

8326

8490

8637

-21,6

-5,5

+3

+1

-1

+2

+1,7

+1

2007

733

-8

-5

Лист КП «Полтаваелектроавтотранс»
Головне управління статистики у Полтавській області
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Враховуючи значну кількість пального та електроенергії, які використовуються
громадським транспортом, з метою покращення якості послуг, екологічного навантаження,
вартості проїзду, доцільно створити програму переходу на альтернативні види пального,
централізованих закупівель і т.і., але це потребує проведення додаткових досліджень.
Контактна мережа міського електротранспорту.
Конструктивно контактна мережа складається з 2480 опор до металевих кронштейнів
яких, а в деяких місцях - на кронштейни, які вмонтовані в зовнішні стіни будівель,
безпосередньо підвішується контактна мережа. При візуальному огляді частина
залізобетонних опор контактної мережі має пошкодження захисного шару бетону, який
запобігає корозії арматури, в наслідок чого на арматуру впливає агресивне оточуюче
середовище, що прискорює її корозію, а значить і руйнування залізобетоних опор
контактної мережі, які в свою чергу додатково використовуються різними власниками для
розміщення приладів освітлення автодорог, реклами, світлофорів, дорожніх знаків,
різномнітних електромереж, що також впливаює на несучу спроможність стовпів.
Руйнування опор та створення, в результаті цього, аварійних ситуацій на автодорогах діло
лише часу.
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Фото 2.7.1.3.3.1 Технічний стан опор контактної мережі міського електротранспорту
Враховуючи положення чинного законодавства, опорні конструкції багатоквартирних
житлових будинків є спільною власністю власників квартир в цих будинках. На
сьогодняшній день юридично не впорядковані відносини між власником контактної мережі
та співвласниками опорних конструкцій будинків, які використовуються для кріплення
контактної мережі, що рано чи піздно приведе КП «Полтаваелектроавтотранс» до
здійснення додаткових витрат на спорудження нових опор або компенсації власникам за
користування, належними їм, опорними конструкціями будівель.
Відповідно до інформації КП «Полтаваелектроавтотранс» в місті існують проблемні
ділянки контактної мережі, які мають граничний знос контактного дроту:
- вул. Соборності (від вул. Сіної до Корпусного парку) - 1600 м;
- вул. Степового Фронту та І. Мазепи (від заводу Електромотор до автовокзалу) - 12000 м;
- вул. Європейська (від пл. 1100-ліття Полтави до вул. Шевченко) - 2200 м;
- вул. Небесної Сотні - 4000 м;
- вул. Миру (від зупинки вул. Б. Хмельницького до пл. Слави) - 4000 м.
Маршрути руху пасажирського автотранспорту КП «Полтаваелектроавтотранс» є
дотаційними.
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Таблиця 2.7.1.3.3.10 Маршрути руху міського електротранспорту.
№
пп

№
маршруту

1

2

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

Південний вокзал -- з-д ГРЛ

5.

5

м-н Сади-1 – вул. Героїв
Сталінграда

6.

6

Південний вокзал – з-д ГРЛ
(через Алмазний, Половки)

7.

7

8

8

9.

9

Південний вокзал – м-н
Сади-1

10.

10

Склозавод – з-д ГРЛ (через
Алмазний, Половки)

11.

11

Південний вокзал –
вул. Героїв Сталінграда (по
вул.Сінній)

12.

12

Інститут зв’язку – м-н Левада

13.

13

вул. Героїв Сталінграда – мн Левада

14.

15

Кільцевий (м-н Алмазний,
Центр, Половки, автовокзал)

Назва маршруту
3
Південний вокзал -Київський вокзал
Південний вокзал --с.
Розсошенці
Склозавод – з-д ГРЛ (по
вул.Сінній)

Інститут зв’язку –
с.Розсошенці
(через Половки, Алмазний)
Інститут зв’язку –
вул. Героїв Сталінграда (по
вул.Сінній)

Характеристика маршруту
(основні вулиці де пролягає маршрут)
4
вул.Миру, вул.Героїв Небесної Сотні,
вул.Соборності, вул.Зіньківська
вул.Миру, вул.Героїв Небесної Сотні,
вул.Європейська, вул.Геофізична
вул.Європейська, вул.Сінна,
вул. Соборності, вул.Маршала Бірюзова
вул.Миру, вул.Героїв Небесної Сотні,
вул.Соборності, вул.Маршала Бірюзова
вул.Великотирновська,
вул. Маршала Бірюзова,
вул. Соборності, вул. Європейська,
вул.Мазепи, вул.Великотирновська
вул. Миру, вул.Героїв Небесної Сотні,
вул.Європейська, вул.Мазепи,
вул.Великотирновська, вул.Маршала
Бірюзова
вул. Зіньківська, вул.Маршала Бірюзова,
вул.Великотирновська, вул.Мазепи,
вул.Європейська
вул. Зіньківська, вул.Соборності, вул.Сінна,
вул.Європейська, вул.Мазепи

735

вул. Миру, вул.Героїв Небесної Сотні,
вул.Соборності, вул.Маршала Бірюзова,
вул.Великотирновська
вул. Європейська, вул.Мазепи,
вул.Великотирновська, вул.Маршала
Бірюзова
вул. Миру, вул.Героїв Небесної Сотні,
вул.Соборності , вул.Сінна, вул.Європейська,
вул.Мазепи, вул.Великотирновська
вул. Зіньківська, вул.Соборності, вул.Героїв
Небесної Сотні, вул.Миру, пр.Вавілова
вул.Мазепи, вул.Європейська, вул.Героїв
Небесної Сотні, пр.Вавілова
вул.Мазепи, вул.Європейська,
вул.Соборності, вул.Маршала Бірюзова,
вул.Великотирновська
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Таблиця 2.7.1.3.3.11 Собівартість проїзду в міському електротранспорту. 32
Показник
Собівартість
перевезень 1
пасажира
Темп зміни до
попереднього
періоду
Вартість
квитка на
проїзд 1
пасажира
Темп зміни до
попереднього
періоду

Одиниця
виміру

2005

грн.

-

%

-

грн.

-

%

-

2006
0,76

-

0,50

-

2007
0,82

2008
1,08

+7,9

+31,7

0,75/
0,50

1,0

+50

2009
1,21

+12

2010
1,29

1,0/
0,50

0

0

2012

1,46

+6,6

1,0/
0,50

+33,3

2011

1,80

+13,2

+23,3

1,50/
0,50

1,75/
1,0

+50

+16,7

2013
1,84

+2,2

2,0/
1,25

+14,3

2014

2015

3,04

4,69

+65,2

+54,3

3,0/
2,0

4,0/
3,0

+50

+33,3

Аналіз отриманої інформації показав, що собівартість перевезень міським
електротранспортом постійно, на протязі останніх 10 років нерівномірно зростає,
нерівномірно зростає також і вартість квитка на проїзд міським електротранспортом.
Зростання вартості квитка прив’язане до номіналу готівки, переважно 25, 50 коп. та 1
гривні.
Враховуючи, що собівартість пасажирських перевезень міським електротранспортом в м.
Полтава перевищує вартість квитка, яка затверджується Виконавчим комітетом
Полтавської міської ради, в бюджеті міста постійно передбачається дотування
господарської діяльності КП «Полтаваелектроавтотранс».
Таблиця
2.7.1.3.3.12
Рівень
дотацій
господарської
«Полтаваелектроавтотранс» з бюджету міста Полтава:
Показник
Отримано
фінансування
Темп зміни до
попереднього
періоду

Одиниця
виміру
тис. грн.
%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

діяльності

КП

736

2012

2013

2014

2015

2117,8 3568,9 8331,5 8591,8 5521,1 8203,2 10201,7 10664,6 11397,0 9260,0 10323,3
+68,5 +33,5

+3,1

-35,7 +48,6

+24,4

+4,5

+6,9

-18,8

+11,5

Існуюча система проведення конкурсів, яка привела до того, що комунальний транспорт
став використовуватись для перевезення малозабезпечених та пільгових категорій
громадян та не ефективна система відшкодування перевезень пільгових категорій
громадян, приводять до необхідності дотування КП «Полтаваелектроавтотранс» за
рахунок міського бюджету, на постійній основі. За період спостереження розмір дотацій
підприємства зріс в 4,9 рази.
Зупинки міського громадського транспорту.
До мережі міського громадського транспорту відноситься і мережа зупинок, яка налічує
понад 407 зупинок громадського транспорту, схема розташування яких наведена в
додатку №8. Перелік зупинок міського громадського транспорту наведено в додатку №933.
Аналіз місця розташування зупинок громадського транспорту показав що:
зупинками користуються приватні та комунальні перевізники;
зупинками користуються міські та приміські перевізники;
відстань між частиною зупинок не відповідає нормативним вимогам;
Схема зупинок громадського транспорту в місті Полтава історично склалася на протязі
тривалого часу розвитку мережі руху громадського автотранспорту. Будівництво нових
32
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Лист КП «Полтаваелектроавтотранс»
Рішення Полтавської міської ради від 16.11.2012р.
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зупинок та переміщення існуючих проводиться за бажанням окремих категорій громадян.
За останні кілька років частина конструкцій зупинок була змінена на нову, уніфіковану,
тобто були поставлені однакові конструкції навісу зупинок в місцях різної пропускної
спроможності пасажирів, що свідчить про те, що розрахунок місткості зупинок не
проводився. З часом, конструкції зупинок зазнають впливу не тільки від атмосферних
опадів, а і від дій людини, до того ж зупинки необхідно освітлювати в темний час доби,
тобто утримання зупинок міського громадського транспорту потребує витрат. Крім цього, з
використанням зупинок міського громадського транспорту, можуть надаватись сервісні
послуги населенню міста: соціальна та комерційна реклама, розклад руху, підзарядка
гаджетів та інше.
Полтава – єдиний обласний центр в Україні, де з міського бюджету (понад державні
гарантії) фінансується пільгове перевезення громадян та забезпечується відшкодування
перевізникам коштів34. Таким чином, згідно із Програмою соціального забезпечення та
соціального захисту населення Полтави «Турбота» додатково понад 2700 мешканців
міста користується правом безкоштовного проїзду. За 2015 рік видатки на зазначені цілі
профінансовано на 1 мільйон 603 тисячі гривень. До таких перевезень залучений весь
рухомий склад КП „Полтаваелектротранс”, частина автобусів ТОВ «Євробус Полтава»,
ТОВ «Люкс-Полтава 2009» та ПП «ЛЮГ». Детальна інфомрація про еревезення
пільгових категорій громадян наведена у додатку.
Таблиця 2.7.1.3.3.13 Кількість фактично перевезених громадян пільгових категорій в місті
Полтава
Показник

Одиниця
виміру

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

тролейбус
Перевезено
пільгових
тис. пас.
пасажирів
Темп зміни до
попереднього
%
періоду

15262,
4

11314,7 15587,4 14231,3

-25,9

+37,8

-8,7

9868,
19759
18201
737
12128,9 12851,9 15339,2
17300
3
,9
,5
-30,7

+87,7

+5,9

+19,4

+28,8 -12,5

+5,2

3060, 1451,
966,9
6
5

Автобус
Перевезено
пільгових
тис. пас.
пасажирів
Темп зміни до
попереднього
%
періоду
Разом
Темп зміни до
попереднього
періоду
Частка
перевезених
пільгових
пасажирів
тролейбусами
Частка
перевезених
пільгових
пасажирів
автобусами

тис. пас.

-

15262,
4

67,4

810,0

1829,4

1954,
9

2652,9

2796,5

2533,0

+1101,8

+125,9

+6,9

+35,7

+5,4

-9,4

11382,1 16397,4 16060,7

+20,8 -52,6

-33,4

11823
22820 18751 19168
14781,8 15648,4 17872,2
,2
,5
,5
,4

%

-25,4

+44,1

-2,1

-26,4

+25

+5,9

+14,2

+27,7 -17,8

%

99,4

96,1

89,6

83,5

82,1

82,1

85,8

86,6

93,3

95

%

0,6

3,9

10,4

16,5

17,9

17,9

14,2

13,4

7,7

5

При зростанні загального обсягу пасажироперевезень пільгових категорій громадян в м.
Полтава, рівень їх перевезень міським автотранспортом неухильно зменшується, що

34 www.rada-poltava.gov.ua
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свідчить про те, що приватними автоперевізниками, в порушення чинного законодавства
України, обмежується кількість перевезень пільговиків.
Таблиця 2.7.1.3.3.14 Розмір фактично отриманих коштів (субвенції з державного бюджету)
за перевезення громадян пільгових категорій в м. Полтава
Показник
Отримано
субвенції
тис. грн.
Темп зміни до
попереднього
періоду, %

2005

2006

2007

2008
2009
Тролейбус

4438,2

4539,1

4545,6

5678,4

+2,2

+0,1

+24,9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4897,7

5163,5

4902,7

6755,1

6357,9

-13,7

+5,4

-5

37,8

-5,9

+34

+28

8520,
10903,7
6

Автобус
Отримано
субвенції
тис. грн.
Темп зміни до
попереднього
періоду, %
Разом, тис.грн
Темп зміни до
попереднього
періоду, %
Частка субвенції на
компенсацію
витрат за
перевезення
пільгових категорій
пасажирів
тролейбусами
Частка субвенції на
компенсацію
витрат за
перевезення
пільгових категорій
пасажирів
автобусами

-

4438,2

-

531,9

1867,6

1736,9

1762,4

2186,9

3095,7

4205,8

3652,
9

2735,6

+251,1

-7

+1,5

+24,1

+41,6

+35,8

-13,1

25,1

12173
13639,3
,5

4539,1

5077,5

7546,0

6634,6

6925,9

7089,6

9850,8

10563,7

+2,2

+11,9

+48,6

-12,1

+4,4

+2,4

+39

+7,2

+15,2

+12

100

89,5

75,3

73,8

74,5

69,2

68,6

60,2

70

80

738
--

10,5

24,7

26,2

25,5

30,8

31,4

39,8

30

Аналіз наведених даних показав, що:
- переважно, рішення про надання пільг окремим категоріям населення чи
працівникам державних установ приймається Державою Україна, яка не виконує
своїх зобов’язань щодо компенсації перевізникам їх витрат на перевезення
пільгових категорій громадян;
- якщо взяти до уваги, що в 2015р. тролейбусами перевезено 18201,5 тис.пас., а
вартість квитка становила 2 грн., то витрати на перевезення пільгових категорій
громадян, в місті Полтава, становили 36403 тис. грн, субвенція державного бюджета
склала 10903,7 тис.грн, що становило 29,95%, при тому, що частка перевезених
тролейбусами пільговиків – 80% від загальної кількості цих громадян;
- якщо взяти до уваги, що в 2015р. автобусами перевезено 966,9 тис.пас., а вартість
квитка становила 4 грн., то витрати на перевезення пільгових категорій громадян, в
місті Полтава, становили 3867,6 тис. грн, субвенція державного бюджета склала
2735,6 тис.грн, що становило 70,7%, при тому, що частка перевезених автобусами
пільговиків – 20% від загальної кількості цих громадян;
- найбільш привабливими, з економічної точки зору, є перевезення пасажирів міста
Полтава автотранспортом;
- система пільг в Україні передбачає, що на 1 пільговика бюджетом країни
закладається певна сума коштів, яка відповідає певній кількості пільгових поїздок в
громадському транспорті, порядок нарахування пільг – однаковий в усій країні, а
тариф на перевезення пасажирів в кожному населеному пункту приймається
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індивідуально, тобто втрати перевізників від виконання своїх зобов’язань також є
індивідуальними;
на сьогодняшній день міграція населення в зв’язку із анексією Криму та
проведенням АТО докотилася і до Полтави, переселенці та транзитні пасажири
також мають пільги, якими вони мають право користуватися на всій території країни,
в тому числі і на території міста, але додаткові кошти на компенсацію втрат
перевізникам бюджетом не передбачено;
частина пільговиків не користується, за різними причинами, послугами громадського
транспорту або користуються менше ніж положено, частина пільговиків користується
пільгами більше, ніж компенсується бюджетом, в результаті цієї ситуації
спостерігається дисбаланс оплати пільг, користування пільгами та фінансовими
результатами які мають право отримувати пільгові верстви населення.

-

-

Таблиця 2.7.1.3.3.15 Досвід роботи громадського транспорту обласних центрів з кількістю
від 200 тис. до 500 тис. мешканців, за 2015р35.
№

Місто

Перевезення
пасажирів
автомобільним
(юр.особи та
ФОП)
тис.осіб

Пасажирооборот Пасажиро Перевезення
Перевезення Пасажирооборот
оборот
автомобільним
пасажирів
пасажирів
всіма видами
тролейбу
транспортом
міським
сами
тролейбусами
транспорту
(юр.особи та ФОП) тис.пас.к транспортом
тис.осіб
тис.осіб
тис.пас.км
тис.пас.км
м

1

Херсон

46598.70

20188.70

1356000.00

695900.00

141300.00

2

Черкаси

63600.00

43800.00

19592.30

475300.00

363700.00

111700.00

3

Суми

64591.40

33378.30

176248.50

1243100.00

176200.00

85700.00

4 Хмельницький

82795.50

45120.40

34519.10

326214.27

215753.17

110461.10

5 Кропивницький

35786.40

26309.90

9476.50

558823.00

508597.50

50225.50

Статистичні дані щодо результатів роботи громадського транспорту м. Полтава за
2015р., оприлюднені в АСМС – відсутні.
Розвиток інших напрямків громадського автотранспорту.
За рахунок проблем із графіком руху, маршрутною мережею, вартістю послуг і т.і., які
виникають при перевезені пасажирів громадським транспортом, користь отримують
приватні служби таксі, які за час спостереження отримали значний розвиток. В місті
Полтава працює 62 служби таксі, перелік яких наведенйи у додатку. Якщо прийняти до
уваги, що в кожній службі задіяні на різних умовах 50-100 легкових автомобілів, то
можна прогнозувати, що пасажирськими перевезеннями задіяні від 3000 до 6000
перевізників, що складає значну конкуренцію міському громадському транспорту.

35 Автоматична система муніціпальної статистики

Виконавець:
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Таблиця 2.7.1.3.3.17 Проблеми міського громадського транспорту м.Полтава, причини їх виникнення та шляхи подолання.
Проблема

Причини

Потенціал

Примітка

Проблеми організаційно-технічнічного характеру

Невизначеність моделі
управління міським
транспортом

Кількість рухомого складу

Недосконалість
транспортної
інфраструктури

Кожний населений пункт, кожна
країна обирає свй шлях
управління міським транспортом
та отримує власний результат

Провести відповідні дослідження та
розрахунки. Провести обговорення з
громадою та прийняти відповідні
рішення міської ради з метою
удосконалення моделі управління
міським транспортом

Щоденно для здійснення
пасажирських перевезень
громадським транспортом
залучається 300 автобусів, в т.ч.
49 великої місткості та 48
тролейбусів

Оптимізація кількості та місткості
автобусів, в залежності від потреби
споживачів.
Проведення відповідного
моніторингу руху громадського
транспорту, соціологічних
досліджень, громадських слухань і
т.і.

Значна кількість маршрутів

Оптимізація маршрутів громадського
транспорту, розробка нових
маршрутів з метою удосконалення
маршрутної мережі

Графік руху громадського
транспорту не обговорювався із
споживачами транспортних
послуг

Вивчення громадської думки щодо
найбільш оптимального графіку руху
громадського транспорту

Виконавець:

Пасажиропотік залежить від часу доби, дня
тижня, місяця, маршруту і т.і., а графік руху
громадського транспорту майже цього не
враховує, в наслідок чого в час пік автобуси
середньої та малої місткості курсують з
перевантаженням і потребують значної
інтенсивності руху на маршруті, автобуси
значної місткості в міжпіковий період курсують
недозавантажені, в результаті спостерігається
дисбаланс перевезень, недоотримання
прибутків перевізниками, що постійно
стимулює їх до збільшення вартості проїзду.
Оптимізація маршрутів може привести до
поліпшення доступності пасажирам та
зменшення навантаження на центральну
частину міста
Збільшить кількість користувачів громадським
транспортом
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Проблеми технічного стану
контактної мережі міського
електротранспорту

Розробка програми відновлення
технічного стану контактної мережі
міського еклектро-транспорту з
метою забезпечення безпечного
руху тролейбусів в місті.

Недосконала мережа зупинок
громадського транспорту та
недосконалість їх конструктивних
особливостей

Створити умови до розміщення
комерційної та соціальної реклами,
за рахунок якої можна утримувати
зупинки громадського транспорту
Забезпечити освітлення зупинки в
темний час доби
Забезпечити можливість
безкоштовного користування
громадянами можливості підзарядки
власних гаджетів
Здійснити установку зовнішнього
візуального табло з інформацію про
наближення громадського
транспорту до зупинки (час
наближення, номер маршруту, інше)
Визначити порядок участі
перевізників в утриманні зупинок
громадського транспорту
Оформити виділ земельних ділянок
для розміщення зупинок
громадського транспорту, отримати
кадастрові номери та оформити
правао власності на зупинки
громадського транспорту відповідно
чинного законодавства України.

Корпоративний стиль
громадського транспоту міста
Полтава

Розробити та запровадити
корпоративний стиль громадського
транспорту для рухомого складу,
водія та кондуктора

Виконавець:

До складу контактної мережі входять
залізобетонні опори та безпосередньо сама
контактна мережа.
При візуальному огляді опор встановлено що
більшість опор в центральній частині мають
тріщини, лущіння захисного шару бетону та
корозію арматури, тоб-то руйнування цих
конструкцій – діло не тривалого терміну часу.
Зупинками громадського транспорту
користуються автоперевізники безкоштовно, в
той час, коли зупинки утримуються за рахунок
місцевого бюджету.

Земельні ділянки для розташування зупинок
громадського транспорту відсутні, право
власності на зупинк не оформлене

Громадський транспорт – обличчя міста.
Рухомий склад різноманітний, оздоблені
різноманітною рекламою, пофарбовані у різні
кольори, водії та кондуктори працюють не у
форменому одязі.
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Недосконалість системи
управління рухом

Управління руху громадським
транспортом здійснює приватна
компанія

Умови проведення
конкурсу з відбору
перевізника

Перевізник безоплатно отримує
право здійснювати перевезення
пасажирів, а значить отримувати
певну вигоду від своєї
господарської діяльності та
безкоштовно користуватися
транспортною інфраструктурою
міста, яка утримується за рахунок
міського бюджету.
Інвестиційно привабливі
маршрути руху громадського
транспорту передані на
конкурсних засадах приватним
перевізникам. КП
«Полтаваелектроавтотранс»
здійснює перевезення,
переважно, на збиткових
маршрутах, переважно пільгові
категорії громадян.

Недостатність
кваліфікованих працівників

Відсутність системи підготовки та
підвищення кваліфікації водіїів
автобусів

Організація збору інформації щодо
роботи громадського транспорту, її
систематизація та надання в орган,
визначений Виконавчим комітетом
Полтавської міської ради
Маршрути громадського транспорту
є власністю громади міста. З метою
офіційного підтвердже-ння права
власності на маршрути громадського
транспорту необхідно здійснити
реєстрацію відповідних
нематеріальних активів у відповідних
державних установах. Визначення
справедливої вартості для цілей
бухгалтерського обліку дозволить
обліковувати ці нематеріальні активи
на балансі міської ради, що надасть
ій можливість, на конкурсних
засадах, надати в оренду право
користування маршрутами
громадського транспорту. Отриману
орендну плату Полтавська міська
рада може направити на розвиток та
удосконалення міського
громадського транспорту та на
розвиток і утримання міської
транспортної інфраструктури.
Сприяння організації підготовки,
стажування, підвищення кваліфікації
та атестації водіїв міських автобусів
Економічні проблеми

Неконкурентноспроможність офіційно
зареєстрованих суб’єктів
господарювання

Тінізація автоперевезень

Легалізація перевізників, що
працюють на маршрутах
громадського транспорту в
м.Полтава шляхом допуску до участі
в конкурсі лише власників
автотранспорту, зарестрованих в
місті Полтава.

Виконавець:
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Недосконалість рухомого
складу

Рухомий склад різноманітний за:
- виробником;
- терміном експлуатації;
- технічним станом;
- тактико-технічними
характеристиками

Недосконалість системи
тарифоутворення та
регулювання тарифів на
послуги громадського
транспорту

Виконавчий комітет Полтавської
міської ради, до функцій якого
входить затвердження вартості
проїзду, не проводить власного
моніторингу складових
собівартості перевезень
громадським транспортом, в
наслідок чого при затверджені
тарифів на перевезення
користуються лише наданою
перевізником інформацією, що
привело до того що у різних
перевізників, на різних за
інвестиційною привабливістю
маршрутах, які використовують
різноманітний транспорт і т.і.
економічно обгунтований тариф
на пасажирські перевезення в
місті – однакові

Провести уніфікацію рухомого
складу та укрупнення
автоперевізників.
З метою безпеки руху, виконання
конкурсних вимог, контролю за
виконанням графіку руху обладнати
рухомий склад громадського
транспорту GPRS навігацією
Встановити обладнання для
здійснення оплати за проїзд
електроним квитком
З метою забезпечення потреб
маломобільних верств населення
встановити обладнання що
забезпечує надання путьової
звукової та візуальної інформації про
зупинки громадського транспорту та
відправлення транспортного засобу.
Створення нового органу або
надання додаткових повноважень
існуючому органу Полтавської
міської ради, функції якого повинні
передбачати:
- організацію статистичних,
аналітичних та інших досліджень
щодо роботи громадського
транспорту;
- оцінка діяльності перевізників;
- реагування на скарги громадян;
- погодження документів
перевізника, пов’язаних із зміною
вартості проїзду.

Соціальні проблеми

Виконавець:

Різноманітність рухомого складу впливає на
собівартість його експлуатації, а значить і на
вартість транспортних послуг
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Недостатність кваліфікованих
кадрів
Низька культура
обслуговування пасажирів

Відсутність конкуренції серед
перевізників
Відсутність контролю з боку
Полтавської міської ради
Куріння водіїв в громадському
транспорті під час руху
Відсутність української мови

Недосконалість системи
перевезень пільгових
категорій громадян

Порушення КЗоТ

Частина громадян міста, що
мають пільги на перевезення
громадським транспортом, за
різних причин не мають
можливості ними користуватися, а
інша частина має можливість
користуватися пільгами
безконтрольно. Оплата за
перевезення пільгових категорій
здійснюється за рахунок
державного бюджету, який з
перевізниками розраховується не
в повній мірі та несвоєчасно, що
негативно впливає на фінансовий
стан перевізника
Відсутність умов для відпочинку
водіїв, харчування персоналу та
інших санітарно-гігєнічних потреб
Монополізація ринку
пасажирських автоперезень в м.
Полтава

Корупція

Високоприбуткова «тіньова»
господарська діяльність
приватних підприємців

Сприяння організації підготовки,
стажування, підвищення кваліфікації
та атестації водіїв міських автобусів
Демонополізація ринку
автоперевезень
Внесення змін в тендерну
документацію що торкаються дрескоду, музичного супроводу в період
руху, розміщення зовнішньої
реклами та реклами у салоні
автобусів

З метою удосконалення надання
послуг громадським транспортом
пільговим категоріям громадян
ініціювати перехід на монетарну
систему їх надання та
запровадження електронного квитка
для розрахунків за проїзд

Створення умов для відпочинку
водіїв, та їх санітарно-гігієнічних
потреб
Правові проблеми
Легалізація перевізників, що
працюють на маршрутах
громадського транспорту в
м.Полтава шляхом допуску до участі
в конкурсі лише власників
автотранспорту, зарестрованих в
місті Полтава.
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2.7.1.3.4 Ситема велотранспорту
Постійне зростання кількості автотранспорту в місті, вплив автотранспорту на екологію
міста, рівень травмування учасників дорожнього руху і т.і. стимулюють органи місцевого
самоврядування та мешканців міста до розвитку велоруху в обласному центрі.
В місті Полтава створена і прийнята Концепція розвитку велоінфраструктури м. Полтава.

745

Рис. 2.7.1.3.4.1 Схема розвитку інфраструктури міста
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747
Рис. 2.7.1.3.4.2 Дослідження велоспільноти міста Полтава36
Результати досліджень велоспільноти м. Полтава наведені в додатку №14. 16 серпня
2016р., 16 вересня 2016р., 16 жовтня 2016р., ГО «Перший інкубатор бізнесу», були
проведені дослідження рівня користування велосипедистами існуючими велопарковками
в центральній частині міста Полтава. В рамках дослідження проводився моніторинг за
наступними велопарковками:

36 Дослідження

проекту «Citylab» в 2015р.
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Фото 2.7.1.3.4.1 Велопарковка біля Полтавської обласної ради (вул. Соборності 45)

Фото 2.7.1.3.4.2 Велопарковка біля Полтавської міської ради (вул.Європейська, 2).
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Фото 2.7.1.3.4.3 Велопарковка біля закладу
громадського харчування (Соборності 25).

Фото 2.7.1.3.4.5 Велопарковка біля закладу
громадського харчування (Корпусний Сад)
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Фото 2.7.1.3.4.6 Велопарковка біля торгівельного центру бля Університету торгівлі
(зупинка громадського транспорту)
Таблиця 2.7.1.3.4.2 Моніторинг рівня користування велопарковками в центральній частині
міста Полтава.
Найменування

800-900

16.08.2016
1300-1400
1900-2000 800-900

16.09.2016
1300-1400 1900-2000

Велопарковка біля
1
1
1
1
Полтавської обласної ради
0
велосипедвелосипед
велосипед
велосипед
(вул. Соборності 45)
Велопарковка біля
Полтавської міської
0
0
0
0
0
ради (вул.Європейська,
2)
Велопарковка біля
закладу громадського
0
0
0
0
0
харчування (Соборності
25)*
Велопарковка біля закладу
громадського харчування 0
0
0
0
0
(Корпусний Сад)
Велопарковка біля
торгівельного центру
бля Університету
0
0
0
0
0
торгівлі (зупинка
громадського
транспорту)
* Примітка:
На велопарковці знаходився 1 велосипед в якості антуражу.

0

800-900

16.10.2016
1300-1400 1900-2000

1
1
0
велосипед велосипед

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Аналіз наведеної інформації показав, що:
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- велоспільнота міста знаходиться на стадії формування;
- власники велосипедів масово не користуються ними в своєму повсякденному житті;
- велоінфраструктура в місті, велодоріжки, об’єкти велосервісу і т.і. відсутні;
- існуючі велопарковки не завантажені.
На відміну від м. Полтава, інші обласні центри вже розпочали роботу із створення
велоінфраструктури міст: Рішенням Сумської міської ради вже в 2016р. виділено 1млн
грн на будівництво велодоріжок; бюджетом розвитку міста Одеса профінансоване
створення велодоріжок по обох сторонах вулиць Єкатерининська від Грецької до
Пантелеймонівської вулиці. Довжина запланованих велодоріжок складає 3км, а вартість
проекту становила 10млн.грн., тобто 3тис.грн/мп.; в м. Вінниця велосипедні доріжки
облаштовані на вулицях: Хмельницьке шосе (протяжність 3,6 км); проспект Космонавтів
(протяжність 1,65 км); - проїзд Пирогова (від вул. Зодчих до вул. Келецької) (протяжність
1,15 км), на відповідних ділянках була нанесена дорожня розмітка та піктограми,
встановлено відповідні дорожні знаки, окрім цього, були облаштовані пандуси, перші
велосипедні доріжки в місті з'явилися у липні 2011 року, загальна протяжність
велосипедних доріжок становить близько 6,4 км.
- депутати Івано-Франківської міської ради прийняли Програму розвитку велосипедної
інфраструктури та популяризації велосипедного руху в місті на наступні 5 років, яка
передбачає принципи рівноправності чотирьох груп учасників дорожнього руху: пішоходів,
велосипедистів, громадського транспорту та приватних автомобілів, її цілі є доволі
амбітними: досягнення до 2020 року 15% пересування в місті на велосипедах та
створення велосипедної інфраструктури, яка би з’єднувала усі райони міста з
центральною частиною та рекреаційною зонами, до 2020 року заплановано створення
більш ніж 100 км велошляхів у місті.
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Таблиця 2.7.1.3.4.3 Проблеми розвитку велоінфраструктури м.Полтава, причини їх
виникнення та шляхи подолання.
Проблема

Система
велотранспорту
в місті відсутня

Причини

Потенціал

Відповідно до
проведених
досліджень,
максимальна
кількість
велосипедистів на
вулицях міста була
визначена на рівні
майже 2000 тис. осіб,
що становить майже
0,7% населення
міста

Створення концепції
розвитку міста
комфортного для
проживання, в рамках
якої:
- буде прийняте рішення
міської ради про
створення системи
велотранспорту в місті
шляхом фінансування
проектно-кошторисних та
будівельно-монтажних
робіт при реконструкції
вулиць міста;
- буде визначено
балансоутримувача та
бюджет утримання;
- буде визначено
порядок створення
сервісної інфаструктури;
- розроблені підходи до
мотивації населення
міста до щоденного
використання
велотранспорту в
повсякденному житті
громадян;
- будуть створені умови
до розвитку міста, як
екологічно чистого

Примітка

Збільшення кількості
велосипедистів в місті
створює умови до
задоволення їх потреб у
безпечному русі.
Бажання розвивати місто
комфортне для
проживання дає
населенню ряд ряд
переваг:
збільшення рівня
озеленення міста
збільшення
кількості
електромобілів на
дорогах міста;
покращення
екології в місті і т.і

2.7.1.3.5 Пішохідна система.
В місті Полтава сформована розгалуджена пішохідна система до складу якої входять:
- тротуарна мережа;
- пішохідні зони вулиць міста;
- парки, сквери і т.і.;
- пішохідні переходи;
- шляхопроводи;
- мостові переходи;
- підземні пішохідні переходи.
В місті створена пішохідна зона на центральній вулиці міста, вул. Соборності, між
торгівельним центром «Злато місто» та перехрестям з вулицею Гоголя. Враховуючи, що
на перших поверхах багатоквартирних будинків, розташованих вздовж пішохідної зони,
знаходяться заклади торгівлі та громадського харчування, у пішохідній зоні
спостерігається постійний потік мешканців та гостей міста. Створення інших пішохідних
зон вимагає гарну транспортну інфраструктуру та доступність до громадського
транспорту, наявність торгівельних, культурних та розважальних закладів, інше.
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Таблиця 2.7.1.3.5.1 Проблеми пішохідної інфраструктури, визначені населенням міста
Полтава 37
№ Негативний аспект
1 Небезпечні переходи. Плутанина при влаштування переходів
2 Невідремонтовані пішоходні підземні переходи
3 Неконтрольовані переходи
4 Недостатня кількість переходів обладнаних звуковими сигналами
5 Недостатня кількість пішохідних переходів
Недостатня кількість турнікетів для пішоходів, які відокремлюють пішохідну зону від
6
проїзджої частини
7 Відсутні навігація для пішоходів
Пішоходи порушують правила дорожнього руху. Відстуність контролю та
8
відповідальності для пішоходів
Надземні пішохідні переходи.
В місті існують контрольовані та неконтрольовані надземні переходи. На жаль, в місті
частина автовласників не дотримується правил дорожнього руху і не звертає увагу на
неконтрольовані пішохідні переходи. В темний час доби пішохідні переходи не мають
освітлення. Громадяне з вадами зору не мають можливості перетинати дорогу, без
сторонньої допомоги, так як лише кілька переходів в місті оснащені звуковим сигналом.
Аналіз системи
облаштування:

пішохідних

переходів

показав,

що

вони

мають

різний

рівень

- розмітка на проїжджій частині вулиці;
- розмітка та світлофор;
- розмітка, світлофор та показник часу роботи світлофору;
- розмітка, світлофор, показник часу роботи світлофору та звуковий сигнал часу роботи
світлофору.
Підземні пішохідні переходи.
Промисловий потенціал міста сформувався в 60-80 роки минулого сторіччя в період
будівництва заводів «Знамено», «Продмаш», «Лтава», «РМК», «Електромотор».
Враховуючи, що в обмежений проміжок часу проїзну частину автошляхів
містоформуючого значення перетинає значна кількість працівників цих та інших
підприємств, для забезпечення безпеки руху були збудовані підземні пішохідні переходи.
За остані 10 років змінився обсяг робіт та зменшилась кількість персоналу цих
підприємств та промислових підприємств взагалі. Окремі підприємства були
перепрофільовані або знаходяться в стадії ліквідації.
Підземні переходи біля промислових підприємств майже втратили своє первісне
призначення – організацію безпеки руху значних людських потоків. Відсутність
зареєстрованого права власності на підземні переходи привело до технічного занепаду
споруд, їх підтоплення
грунтовими та поврехневими водами, засмітчення. Перехожі перестали користуватися
підземними переходами.
Для забезпечення збереження та відновлення підземних переходів вони були надані в
оренду для розміщення підземних торгівельних центрів. Два підземних переходи вже
використовуються, як підземні торгівельні центри, підземні переходи біля заводів
«Знамено», «Лтава» та «Продмаш» очищені від бруду та підтоплення і можуть
37 Громадський

Форум «Інтегрований розвиток міста» секція «Пішохідна інфраструктура»,
23 червня 2016р.
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використовуватись за своїм первісним призначенням. Технічний стан цих підземних
переходів потребує проведення внутрішніх опоряджувальних робіт.

Фото 2.7.1.3.5.1 Підземний перехід вул. М.
Бірюзова (зупинка «Демітекс»)

Фото 2.7.1.3.5.2 Підземний перехід вул. М.
Бірюзова (зупинка «11 школа»)

Перехрестя двох вулиць містоформуючого значення Європейська та Шевченко має дуже
інтенсивний рух транспорту, в наслідок того що поряд з ним розташовані Речовий та
Центральний продовольчий ринки, наявність яких формує людські потоки.
Для забезпечення безпеки руху громадян, а також організації руху автотранспорту, під
перехрестям було збудовано підземний перехід спільно із закладами торгівлі. На
сьогодняшній день підземний перехід успішно експлуатується.

Фото 2.7.1.3.5.3 Підземний перехід перехрестя вулиць Європейська та Шевченко
Обмеженість вільних територій в центральній частині міста, висока щільність забудови та
інвестиційна привабливість спонукали збудувати підземний перехід між пішохідною
частиною вулиці Соборності та Корпусним парком, який поєднує в собі функції
торгівельного центру та підземного переходу. Організація руху громадян направила поток
людей скрізь підземний торгівельний комплекс загальною площею 5000 м2, що
забезпечує інвестиційну привабливість закладу торгівлі.
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Фото 2.7.1.3.5.4 Підземний перехід Соборності 29/15
Ще один підземний перехід було збудовано на перехресті Корпусний парк-Головпоштамткінотеатр ім. Котляревського. Цей перехід також успішно поєднує в собі функції закладу
торгівлі та переходу.
Головною проблемою утримання підземних переходів є витрати на водопониження,
дренаж, водовідведення поверхневих вод, прибирання, витрати на освітлення та інші
витрати. В разі якщо підземний перехід поєднує кілька функцій, в тому числі комерційних,
у власника з’являється фінансова можливість щодо його утримання. В інших випадках
використання підземних переходів є збитковим.
Шляхопроводи.
Територією обласного центру проходять залізничні колії з інтесивним режимом руху. Для
забезпечення транспортної доступності та безпеки руху, в місті збудовано два
шляхопроводи на території Київського адміністративного району: біля Київського вокзалу
та між мікрорайонами Браїлки і Половки. Проїжджа частина шляхопроводів входить до
складу автошляхів містоформуючого значення : М.Бірюзова та В-Тирнівська. Інтенсивний
рух транспорту, динамічні навантаження та час руйнують шляхопроводи. За останні 10
років шляхопроводи один раз зазнали ремонту. Безперечно асфальтобетонне покриття
проїжджої частини шляхопроводів руйнується швидше ніж його несучі конструкції, але їх
технічний стан повинен бути під постійним контролем фахівців.

Фото 2.7.1.3.5.5 Конструкція шляхопроводів
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Мостові переходи.
Територією Подільського адміністративного району протікає ріка Ворскла, береги якої в
районі Південного вокзалу поєднує мостовий перехід. Це вже другий міст на цьому місті.
Інтенсивний режим експлуатації моста, його технічний стан дають підстави прогнозувати
необхідність його ремонту. Враховуючи, що міст забезпечує рух громадського та власного
автотранспорту, а також пішоходів до Південного вокзалу міста, рух транзитного
транспорту по міжнародним автошляхам, а також приміський рух вантажів та пасажирів,
то організація його ремонту має певні організаційні складності.
Особливості руху маломобільних верств населення містом Полтава.
Маломобільні верстви населення мають проблеми щодо просування містом, а саме:
- нерівність поверхні руху;
- відсутність пандусів для заїзду в приміщення першого поверху, існуючі пандуси,
переважно мають конструкцію, яка не дозволяє інваліду користуватися ними;
- високі бордюри створюють штучні перешкоди руху маломобільних громадян;
- зупинки громадського транспорту не обладнані пристосуванням для інвалідів, які б
дозволяли їм без перешкод користуватися громадським транспортом, при цьому
громадський транспорт зупиняється на відстані від тротуарної мережі, що унемоливлює
користування ним маломобільними верствами населення;
- сходи до підземних переходів мають такий крутий схил, що не дозволяє інваліду на
колясьці самостійно користуватися ним. Якщо взяти до уваги, що для забезпечення потоку
громадян через підземні переходи, транспортною мережею не передбачено перетин
проїжджої частини вулиць, то маломобільні громадяне мають проблеми з рухом
тротуарною мережею міста;
- перетин проїжджої частини вулиць міста маломобільними верствами населення має
певні неручності: високий бордюр та відсутність пандусів, відсутність звукового сигналу
для людей з вадами зору, відсутність можливості продовжити дію червоного світла на час
перетину пішохідного переходу маломобільними громадянами.

Фото 2.7.1.3.5.9 Доступність маломобільних верств населення міста Полтава до
громадського транспорту на зупинках громадського транспорту.
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Таблиця 2.7.1.3.5.3 Проблеми розвитку пішохідної системи м.Полтава, причини їх виникнення
та шляхи подолання.
Проблема

Причини

Шкода нанесена тротуарній
мережі господарською
діяльністю власників
інженерних мереж, які
перетинають тротуари

Незадовільна
якість покриття
тротуарної мережі

Недосконалий догляд за
багаторічними рослинами,
що приводить до руйнування
тротуарної мережі;

Недостатність фінансування
робіт з утримання тротуарної
мережі міста

Громада міста не
залучається до управління
своєю власністю

Руйнування
покриття
тротуарної мережі
від впливу
атмосферних
опадів, ожеледиці і
т.і.

Незадовільний
рівень освітлення
тротуарної мережі
міста

Механічне очищення
поверхні тротуарів від
ожеледиці руйнує їх
покриття

Відсутність спеціальної
снігоприбиральної техніки

Проблеми з освітленням
тротуарів в темний час доби

Потенціал
Створити
геоінформаційну
систему, визначити
власників інженерних
мереж та правовий
статус земель,
визначити ступінь
відповідальності
власників підземних
інженерних комунікацій
в разі руйнації
тротуарної мережі в
наслідок аварій
інженерних мереж та
спільного фінансування
ремонту покриття
тротуарів пов’язаного з
ремонтом технологічних
колодязів.
Провести паспортизацію
багаторічних зелених
насаджень, визначити
власників та
міроприємства щодо
усунення можливості
руйнації тротуарної
мережі, відновити
зруйновані ділянки
Розробити та
впровадити концепцію
розвитку та утримання
тротуарної мережі міста,
в тому числі дизайн,
матеріал покриття,
кольорова гама, якість,
джерела фінансування
Залучити громаду до
постійного моніторингу
технічного стану
тротуарної мережі.
Створити
інформаційний продукт
який відображає
наявність проблем з
експлуатацією
тротуарної мережі та хід
їх усунення
Використання
інноваційних технологій
утримання проїздної
частини
Придбання необхідної
снігоприбиральної
техніки та офіційне
закріплення території за
структурами, які
займаються утриманням
тротуарної мережі
З метою забезпечення
безпеки руху мешканців
міста здійснити
освітлення тротуарної
мережі

Примітка

Якість покриття впливає на
безпеку руху пішоходів
тротуарами міста
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Утриманням тротуарної
мережі майже ніхто не
займався, окрім прибирання

Сучасні технології дають
можливість захистити
дорожнє покриття від впливу
атмосферних опадів та
ожеледиці, що позитивно
впливають на безпеку руху
мешканців міста та
тривалість експлуатації
покриття тротуарів.
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Незадовільне
утримання
підземних
пішохідних
переходів біля
промислових
підприємств міста

Недостатність
паркових меблів

В період розвитку
промислового виробництва,
в місті були збудовані
підземні пішохідні переходи
біля крупних промислових
підприємств. На
сьогодняшній день
підприємства збанкрутіли
або значно скоротили своїх
працівників, частина
переходів втратила свою
необхідність. Утримання цих
переходів потребує
бюджетного асигнування.
Користування підземними
пішохідними переходами є
проблематичним для
маломобільних верств
населення (круті сходи та
пандуси, слизькі кахлі і т.і.)
Паркові меблі розміщені
переважно в парках та
скверах та майже відсутні
вздовж тротуарної мережі

Пішохідні переходи в темний
час доби не освітлюються
Небезпека руху
пішоходів

Місьця перетинання
тротуарів з автодорогами не
обладнані пандусами для
безпечного руху
маломобільних верств
населення

Невпорядкованість зон
відповідальності утримувачів
інфраструктури парків та
скверів
Недосконалість
сервісу для
відвідувачів парків,
скверів

Відсутність програми
утримання пішохідної
системи міста
Незадовільна кількість та
технічний стан паркових
меблів

З метою забезпечення
безпеки руху мешканців
міста здійснити ремонт
та освітлення підземних
пішохідних переходів

Адаптувати підземні
переходи до потреб
маломобільних верств
населення
Створення
корпоративного стилю
для паркових меблів,
урн для сміття,
зовнішнього освітлення
та запровадження його
у місті.
З метою забезпечення
безпеки руху і пішоходів
і автотранспорту
розробити та здійснити
освітлення
З метою забезпечення
безпеки руху
маломобільних верств
населення виконати
пандуси в місцях
примикання тротуарів та
автошхів, а також інших
штучних перепон.
Створити
геоінформаційну
систему, визначити
власників зелених
насаджень, тротуарної
мережі, системи
освітлення, фонтанів та
іншої нерухомості,
паркових меблів,
пам’яток архітектури,
правовий статус земель,
визначити ступінь
відповідальності
кожного власника,
забезпечити
координацію зусиль
щодо утримання
пішохідних зон міста
Розробити
міроприємства щодо
порядку, термінів
виконання та джерел
фінансування робіт з
охорони та утримання
пішохідних зон міста
Створення
корпоративного стилю
для паркових меблів,
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Неможливість
безкоштовного користування
мережею Internet
Недосконала якість покриття
тротуарної мережі
Відсутність розважальних
заходів, пунктів прокату
інвентарю, тощо

Громада міста не
залучається до управління
своєю власністю

урн для сміття та
запровадження його у
місті.
Організація доступу до
мережі Internet, може
залучити більшу
кількість відвідувачів
Проведення аудиту
технічного стану
пішохідної системи
міста
Організація
розважальних заходів,
може залучити більшу
кількість відвідувачів
Залучити громаду до
постійного моніторингу
технічного стану
пішохідної системи
міста.
Створити
інформаційний продукт
який відображає
наявність проблем з
експлуатацією
пішохідної системи та
хід їх усунення
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2.7.1.4 Дорожній рух та його обсяг.
Підрахунок дорожнього руху останній раз офіційно в місті проводився при корегуванні
Генерального плану розвитку міста у 2011р. За останні 5 років моніторинг дорожнього
руху, а ні офіційною статистикою, а ні Виконавчим комітетом Полтавської міської ради, а ні
комерційними структурами, а ні громадськими оргізаціями дослідження дорожнього руху
не проводилися.
Вищенаведені дослідження показали, що дорожній рух залежить від ряду факторів, в тому
числі політичних, економічних, сезонності, дня неділі, часу доби і т.і.
Для проведення підрахунку дорожнього руху, складу дорожнього руху та інших показників
необхідно провести додаткові дослідження на протязі тривалого часу. З моменту
минулого розахунку ситуація в місті змінилася і використання тих даних може привести до
похибки.
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