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ПРОЕКТ,
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2017 році

1. Назва проекту .
«Розумне перехрестя»

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „де", який 
вказує розмір витрат):

X великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (Привокзальна
тоща - площа біля залізничного вокзалу):
Проект важливий для жителів всього м.Вінниці, особливо водіїв 
транспортних засобів, а також пішоходів -  загалом всіх жителів

3. Адреса» назва установи/закладу, будинку:

Привокзальна площа

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Суть проекту заключаешься у запровадженні системи «розумного»

регулювання пішохідних та транспортних потоків в межах перехресть біля 

Привокзальної площі. Проект дозволить збільшити пропускну здатність 

перехресть, що прилягають до названої площі. Тут завжди утруднений рух 

транспортних засобів, особливо в години пік.

Даний проект являє собою такий специфічний спосіб світлофорного 

регулювання руху транспортних засобів та пішоходів через перехрестя в околі 

Привокзальної площі, при якому тривалість сигналу світлофорного світла 

корелює із завантаженістю напрямків перехрестя транспортними засобами; чим
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періоду перемикання світлофорного світла) горить зелене світло у цьому 

напрямку. Саме ця обставина дозволяє значно покращити проїзд як 

транспортних ‘засобів, гак і рух пішоходів через пішохідні переходи.

Таким чином, проект дозволяє суттєво збільшити пропускну здатність 

перехрестя завдяки пропорційному збільшенню часу горіння зеленого світла у 

напрямку, більш завантаженому транспортними засобами.

1 взагалі, даний проект в перспективі можна розширити на все місто Вінницю, 

перетворивши наше місто в одне з найкращих міст світу з точки зору 

організації руху як транспортних засобів, так і пішоходів. Цей проект 

сприятиме значному покращенню комфортних умов жителів міста та може бути 

запропонований для всіх великих міст світу.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення 
якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме 
це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація 
вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб єкт, який може бути потенційним 
виконавцем проекту. Також обов’язково зазначити відповідність 
Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект носить 
капітальний характер, зазначається можливість користування 
результатами проекту особами з особливими потребами);

Мета проекту -  суттєво покращити пропускну здатність проїзду 
транспортних засобів в межах Привокзальної площі та безпеку 
пішоходів, що перетинають перехрестя, в тому числі пішоходів з 
особливими потребами.

Проект являє собою автоматизовану інтелектуальну систему -
комп’ютерну програму, що виконує обробку сигналів від датчиків,
вмонтованих в полотно дороги. На основі аналізу отриманих від
датчиків сигналів, дана комп’ютерна програма, взаємодіючи із
світлофорами, вибирає найбільш оптимальний режим регулювання
дорожнього руху. Останнє, в свою чергу, дозволяє значно покращити
пропускну здатність перехрестя завдяки оптимальному
перерозподілу фаз горіння керуючих сигналів світлофорів. Програма
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керування режимом роботи світлофорів враховує рівень 
завантаженості напрямків перехрестя: чим більше завантажений 
напрямок, тим більше в даному напрямку горить зелене світло. При 
цьому враховується також завантаженість пішохідних переходів 
шляхом встановлення спеціальних контактних площадок на місцях 
перед пішохідними переходами.

Отже, загалом проект відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-
2020».

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту {основні групи мешканців, 
які зможуть користуватися результатами проекту)
Результатами проекту зможе користуватись вся вінницька 
територіальна громада, оскільки запропонований проект 
орієнтований як на водіїв транспортних засобів, так і на пішоходів.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації 
проекту:

У випадку реалізації проекту планується отримати наступні 
результати:
1.Створити безпечний, надійний та високоефективний проїзд для 
транспортних засобів та перехід перехресть для пішоходів в районі 
Привокзальної площі.
2.3апочаткувати процес високоефективної організації руху 
транспортних засобів та пішоходів, що відповідає найсучаснішим 
світовим стандартам.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та
їх орієнтовна вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

і. Створення комп’ютерної програми 
регулювання трафіку транспортних засобів 
через перехрестя

150 000

2. Створення імітаційної моделі 
регулювання транспортних та пішохідних 
потоків у великих містах з допомогою 
найсучаснішої програми імітаційного 
моделювання Any Logic 7.3.2.

150 000

3. Витрати на обладнання та проведення 
робіт по переобладнанню регульованих 
перехресть, що прилягають до 
Привокзальної площі

180 000

4. Оплата праці найманих працівників -  
співробітників Донецького національного 
Університету

450 000

РАЗОМ: 930 000
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10. Контактні дані авторів прогіозиції (проекту), які будуть
загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій,
мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками,
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

Я. Ніколюк Петро Карпович. висловлюю свою згоду на
використання моєї електронної адреси і _а
також моїх контактних телефонів 
для зазначених вище цілей

Я« Т и м ч у к  Олег Сергійович, висловлюю свою згоду на
використання моєї електронної адреси о. і_а
також моїх контактних телефонів < для зазначених
вище цілей

Я« Паоамонов Антон Іванович, висловлюю свою згоду на
використання_________ моєї________ електронної________ адреси
а, ^  - - а також моїх контактних телефонів

для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної 
адреси.

Дата *.01.09.2016
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11. Опис проекту

Проілюструємо основні позиції проекту, розглянувши рис.1, де показане 

хрестоподібне перехрестя доріг у великому місті.

\

і ”

*
« Т

а Л і 1

о
~  0

Рис. 1. Хрестоподібне перехрестя. Умовно вважатимемо, що на смузі руху А 

в даний момент часу число транспортних засобів складає величину а; 

аналогічно на смузі руху В -  Ь транспортних засобів; Стрілками показано 

напрямки руху транспортних засобів в режимі правостороннього руху. Білі 

смуги відповідають пішохідним переходам. Світлофори зображені у  вигляді 

еліпсів трьома різними кольорами — червонили, зеленим та жовтим. Товстими 

червоними лініями зображено п ’єзодатчики, що реєструють сигнали при наїзді
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на них колісних пар автомобіля. Тонкими червоними -  сигнальні лінії, що ведуть 

до світлофора-процесора.

Великою проблемою великих міст є, як відомо, затори. Даний проект 

дозволяє ефективно вирішувати проблему, пов’язану з цим негативним явищем.

Проект являє собою автоматизовану інтелектуальну систему регуляції 

дорожнього руху через перехрестя із світлофорним регулюванням. Система 

дозволяє значно покращити пропускну здатність перехрестя завдяки 

комп’ютерній програмі, що регулює переключенням світлофорів. Програма 

керування режимом роботи світлофорів враховує рівень завантаженості 

напрямків перехрестя: чим більше завантажений напрямок, тим більше в 

даному напрямку горить зелене світло.

Технічно рух через перехрестя організований таким чином. На певній 

відстані від перехрестя в полотно проїзної частини перпендикулярно до 

поздовжньої вісі дороги монтуються п’єзокристалічні датчики, що реагують на 

тиск, спричинюваний автомобільною колісною парою, яка перетинає смугу з 

датчиками. Електричний сигнал, спричинений стиском п ’езодатчика, поступає 

на вимірювально-обчислювальний комплекс (ВОК). ВОК, таким чином, 

реєструє (в межах періоду переключення світлофора) число сигналів, що 

поступають з різних напрямків перехрестя. Спектр таких чисел пропорційний 

числу автомобілів, які під’їхали до перехрестя з різних напрямків. ВОК передає 

отримані сигнали на мікропроцесор (МП). МП працює на основі програми, що 

опрацьовує ці сигнали та видає керуючі сигнали на світлофор. Основний 

принцип світлофорного регулювання перехрестя при цьому полягає в тому, 

щоб надати максимально зелене світло найбільш завантаженому напрямку:чим 

більше число імпульсів надійшло з певного напрямку, тим більше часу горить 

зелене світло на даний напрямок (в межах періоду роботи світлофора). 

Схематично принцип дії «розумного» світлофора можна зрозуміти із рис. 1.
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12. Автори проекту та їх контактні дані (дані необхідно вписати 
чітко і зрозумію). Доступ до цієї інформації матимуть лим е  
представники Вінницької міської ради:

Ім'я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

ЬНіколюк Петро 
Карпович

(уповноважений надавати 
інформацію представни
кам Вінницької міської 
Рали)

e-mail

№
тел,:

т— І— І— І— І— І— і— І— Г

Серія та
&
паспорту

І І І І 1 І І І і
2.Тнмчук Олег 
Сергійович

Поштова адреса:
вуя.

e-mail ;о

X»
тел.:

Серія ти 
X-
ІІВСПіфіу

л  І л  1 л  І л

І 1 І і,, І 1 і І
3.Парамонов Антон 
Іванович

Поштова а

e-mail:

№
тел.:

СсрІ* 73
п я а ю р іу

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, рачом і ц и м  заявляю, що е меиіканцем міста ВІницІ.
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