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Проблеми розвитку транспортних узлiв, до складу яких 
входять аеропорти

Оргашзащя авiацiйних перевезень тюно пов’язана i3 
виршенням проблем:

- нтеграцп до юнуючих транспортних систем, в т. ч. 
регюнальних;

- реоргашзацп просторових каркасiв аеропорпв та мiських 
систем, що склалися [1, с.130].

Аеропорти кiнцевого або промiжного пункту повггряних 
перевезень повинш забезпечувати запити користувачiв щодо 
рiвня комфорту прибуття, перебування, мшiмiзащl термшу 
пересадки / перемiщення i3 зони обслуговування одного виду 
транспорту до зони обслуговування шшого виду транспорту, 
вщправлення. Ц  функцп належать складним за технологieю 
просторовим об’ектам -  транспортно-пересадковим вузлам 
(ТПВ).

Ефективнють функцiонування ТПВ на базi аеропортiв 
залежить вщ багатьох факторiв, в т.ч.:
-технолопчно! схеми оргашзацп взаемоди окремих видiв 
транспорту;

- планувальних рiшень комплексу будiвель та споруд ТПВ;
- архггектурно-планувальних зв’язкiв ТПВ iз забудовою 

прилегло! територп;
- iнженерно-технологiчного забезпечення виробничих 

процешв;
- навАацп та вiзуального сприйняття простору 

користувачами;
- оптимiзацil схем паркування приватного автотранспорту

та ш.
Свгтова практика будiвництва аеропортiв налiчуe яскравi 

рiшення ТПВ, якi обслуговують бiльш, нiж два види транспорту
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- повАряного та автомобшьного, коли додатковий сервю 
забезпечують залiзничнi перевезення.

Аеропорти, побудоваш на штучних островах, не е 
виключенням: з материково! територп до них можна потрапити 
за допомогою поромiв (наприклад, Chek Lap Kok Airport, 
Гонконг, Китай).

Завершення будiвництва швидкiсноi лiнii залiзничного 
сполучення мiж Киевом та Мiжнародним аеропортом 
«Бориспшь» перетворить останнiй на мультимодальний
транспортний вузол, в якому буде обслуговуватися авiацiйний, 
автомобшьний та залiзничний транспорт. Як наслiдок, буде 
змшюватися й функцiональне зонування територп аеропорта, в 
т. ч. привокзально! площi (ПП) [2, с.239].

Саме ПП е складовою функцiонального комплексу 
аеропорту, яка зв’язуе наземний та повггряний транспорт. 
ПрийняА схеми розмiщення та протяжшсть зон 
висадки/посадки пасажирiв наземного транспорту значно 
впливають на вибiр рiшення щодо розподiлу пасажиропотокiв 
вщльоту /прильоту, швидкiсть та якiсть обслуговування 
пасажирiв та !х багажу, а також на архгтектурно-планувальш 
рiшення аеровокзалу (пасажирського термiналу).

Основнi фактори, я к  впливають на органiзацiю рiшень ПП, 
наведеш в роботi [3, с.38].

У випадку, коли в процеш реконструкцii аеропортiв 
з’являеться потреба в створенш додаткового сервiсу наземних 
перевезень , наприклад, оргашзацп залiзничних станцш, 
платформ, слiд враховувати таке.

Кожний вид додаткового наземного транспорту потребуе 
вщведення вiдповiдноi зони, технологiчно пов’язано! iз 
аеровокзальним комплексом (АВК) та ПП; будiвництва будiвель 
та споруд рiзного призначення.

Органiзацiя простору ПП повинна задовольняти запитам 
декшькох пасажиропотокiв, кожний iз яких орiентований на 
«свш» транспорт. При цьому повинна бути максимально 
виключена наявнiсть перетинання пасажиропотоюв та
транспорту.

В умовах дефiциту земельних ресуршв з ’являються 
ТПВ агломерацiйного або регюнального значення.
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Об’еднання рiзних за призначенням аеровокзальних 
комплекив (TepMiHaniB), станцш, платформ для обслуговування 
рiзних видiв перевезень може бути реaлiзовaне у одному рiвнi 
(I-а, I-б), декiлькох рiвнях (II) або за змшано! схемою (I + II).

Схема I-а. Послвдовме розмщення вокзалiв/термiналiв, 
станцш, платформ (рис.1).

ПП ТПВ ПП АВК

Рисунок 1. Схема послщовного розмiщення АВК та ТПВ: 
^  - напрямки руху пaсaжиропотокiв.

Схема I-б. Розмщення вокзалiв/термiмалiв, станцш, 
платформ по периметру загальноТ ПП (рис.2).

АВК
1___
ПП ТПВ

Рисунок 2. Схема розмщення АВК та ТПВ по периметру 
загально! ПП

Прикладом реaлiзaцil тако! схеми може бути Мiжнaродний 
аеропорт «Домодедово», Росшська Федерацгя.

Схема II. Розмщення вокзалiв/термiналiв, станцш, 
платформ у декшька рiвмiв. Наприклад, транспортний вузол 
мiжнaродного аеропорту Lyon Saint Exupery Airport, Францгя [4, 
с. 10]. Шлсть колiй швидюсних електропотягiв розтaшовaнi у 
нижньому (тдземному) рiвнi ТПВ; пересaдковi галере! ТПВ, 
АВК та ПП -  у наземному рiвнях (рис.3).
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Рисунок 3. Схема оргашзацп АВК та ТПВ в декшькох рiвнях

У cxeMi I-а з’являеться декiлька ПП, кожна i3 яких повинна 
задовольняти запити потенцшних користувачiв.

У cxeMi I-б ПП виконуе розподiльчi функцп, як наслiдок, 
збiльшуeться загальна протяжшсть зон обслуговування -  
висадки/посадки пасажирiв усiх видiв транспорту.

У схемi II розподiльчi функцп може виконувати не тiльки 
ПП, але й один або декшька рiвнiв ТПВ (рис.3).

Генеральш плани аеропорпв та транспортних вузлiв, до 
складу яких можуть входити аеропорти, повиннi задовольняти 
мiстобудiвним вимогам, в т. ч. не бути перепоною для 
перспективного розвитку саме аеропортiв, транспортних вузлiв, 
а також населених пунктiв, що розташованi поруч.

Позитивна динамiка збшьшення обсягiв авiаперевезень 
призводить до ущшьнення забудови, реоргашзацп схем руху 
наземного транспорту та пошуку шляхiв подальшого 
просторового розвитку ТПВ та ращонального використання 
територп.

Мiсце розташування аеропорпв та ТПВ в структурi 
населеного пункту потребуе не тшьки функщонального зв’язку, 
але й композицшно! гармошзацп з забудовою, яка склалася 
довкола.

Для аеропорпв, розташованих за межами населених пункпв, 
композицiйна органiзацiя аеропорта в цшому та ПП, як його 
частини, мае шший характер.

Композицшний зв’язок iз забудовою прилегло! територп в 
обох випадках е трьохвимiрним: вiн спостерiгаеться 
пасажирами при пiдходi лiтакiв до аеродрому, пiд час зльоту та 
посадщ повггряних суден.
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До виршення ще! складово! мiстобудiвного завдання 
долучаються провiднi архАектори та оргашзацп, що дозволяе 
отримати комплекс складних за шженерними рiшеннями 
споруд, я к  мають рiзноманiтнi та виразнi форми, наближеш до 
природних [5, с. 140].
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