
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КАТЕГОРІЙ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ, ЩО
ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ, ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ВУЗЛИ МОЖНА

ПОДІЛИТИ НА 6 КЛАСІВ

в РІЗНИХ РІВНЯХ:

x конюшино подібні

x петлеподібні

x хрестоподібні

x ромбовидні

x складні перетини з полупрямими та
прямими (директивно-направленими)
лівоповоротніми з'їздами

x примикання

В ОДНОМУ РІВНІ:

x Не регульвані

x Саморегульовані, перетини кільцевого
типу

x З примусовим регулюванням руху

Наразі у столиці налічується 1630 км доріг, 150
мостів і шляхопроводів, 221 підземний
пішохідний перехід. Протяжність
магістральної вуличної мережі складає 741,62
км, у тому числі: загальноміського значення -
340,9км, районного значення - 400,7км.
Загальний рівень автомобілізації 303 авто\1000
мешканців, рівень автомобілізації легковим
індивідуальним транспортом - 237 авто\1000
мешканців.

Cучасна транспортна інфраструктура Києва, затверджена ще в 60-х роках минулого століття, не витримує
«викликів» сучасності. 
Так, щільність вулично-дорожньої мережі в Києві становить сьогодні 2,2 км/на км², тоді як у Москві - 4,4,
Лондоні - 9,9, Парижі - 15, в Нью-Йорку -- понад 12 км/кв. км.
    Вочевидь, розвиток вулично-дорожньої мережі відстає від реальних потреб міста.
    Визначаються такі проблеми:
- низька щільність та перевантаженість вулично-дорожньої мережі;
- перевантаженість мостів через р. Дніпро, брак необхідних мостових переходів, істотні відмінності в
транспортному забезпеченні між ліво- та правобережними частинами міста;
- нестача паркінгів та автостоянок, особливо в центральній частині міста;
- недостатньо розвинута кільцева структура автомобільних доріг навколо м. Києва.  

 ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ВУЗЛИ МІСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ
ВУЛИЦЬ, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ, МОЖНА ПОДІЛИТИ ЗА ПРИНЦИПОМ

ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ НА:

 ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ВУЗЛИ МІСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ
ВУЛИЦЬ, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ, МОЖНА ПОДІЛИТИ ЗА ПРИНЦИПОМ

ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ НА:
Проаналізувавши вулично-дорожню мережу міста Києва, було виявлено
326 перетина вулично-шляхової мережі. З них:

x 53 - в різних рівнях

x 51 - саморегульовані (кільцевого типу)

x 222 - з примусовим регулюванням руху

В залежності від категорій міських магістральних вулиць, що
перетинаються:

x 64 - магістраль загальноміського  значення, регульованого руху \
магістраль загальноміського  значення, регульованого руху

x 140 - магістраль загальноміського  значення, регульованого руху \
магістраль районного значення

x 116 - магістраль районного значення \ магістраль районного значення

Вулично-дорожня мережа міста Києва
(існуючий стан)

Умовні позначення:

Швидкісні міські магістралі

Магістралі загальноміські, безперервного руху

Магістралі загальноміські, з регульованим рухом

Районні магістралі

Житлові вулиці

Залізнична дорога

Перетини магістралей у різних рівнях

Кільцеві перетини магістралей та вулиць

Категорії вулиць та
доріг

Магістральні вулиці і дороги Вулиці і дороги місцевого значення
Швидкісні

міські
дороги

Загальноміські
магістралі,

безперервного
руху

Загальноміськ
і магістралі,

регульованог
о руху

Магістралі
районного
значення

Житлові
вулиці

Дороги в
пром. Зоні

Проїзди
місцевого
значення

Швидкісні міські
дороги

I I II III - - -

Загальноміські
магістралі,

безперервного руху

I I II III - - -

Загальноміські
магістралі,

регульованого руху

II II III IV IV IV -

Магістралі районного
значення

III III IV V V V VI

Житлові вулиці - - IV V VI VI VI

Дороги в пром. Зоні - - IV V VI VI VI

Проїзди місцевого
значення

- - - VI VI VI VI

Магістерська робота

Вулично-дорожня мережа міста Києва
(існуючий стан)
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