
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

МАШКЕВИЧ СТЕФАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 656.1/.5(477.411)(091)"18/20"

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 

(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.):

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

07.00.01 – історія України

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора історичних наук

Київ – 2021



Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі етнології та краєзнавства історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

Науковий консультант:  доктор історичних наук, професор
БОРИСЕНКО Мирослав Володимирович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України,
професор кафедри етнології та краєзнавства.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент HAH України
ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович,
Інститут історії України HAH України,
завідувач відділу історії України
другої половини XX ст.;

доктор історичних наук, професор
РЯБЧЕНКО Ольга Леонідівна,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди МОН України,
завідувач кафедри всесвітньої історії;

доктор історичних наук, професор
КОЛЯСТРУК Ольга Анатоліївна,

    Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського МОН України,
завідувач кафедри історії та культури України.

Захист  відбудеться  15  березня 2021  р.  о  10  годині  на  засіданні
спеціалізованої  вченої  ради  Д 26.001.20  у  Київському  національному
університеті  імені  Тараса  Шевченка  за  адресою:  01601,  м. Київ,
вул. Володимирська, 60, ауд. 349.

З  дисертацією  можна  ознайомитися  у  Науковій  бібліотеці  імені
М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12.

Автореферат розісланий 11 лютого 2021 р.

Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Л. В. Іваницька



1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Міський транспорт, з одного боку, належить до
найважливіших елементів інфраструктури сучасного великого міста,  а з іншого
боку,  є  своєрідним  соціальним  простором,  де  перетинаються  інтереси  різних
учасників  історичного  процесу  та  виникають  конфлікти  між  ними.  Тому
дослідження історії розвитку й функцiонування міського транспорту має, по суті,
міждисциплінарний характер — у ньому постають проблеми, що стосуються сфер
соціології та урбаністики.

Еволюція  транспортної  системи  міста  визначається  в  першу  чергу
особливостями еволюції самого міста, що формує та змінює попит на транспортні
послуги  для  його  мешканців.  Але  існує  й  зворотний  зв’язок:  реалізація
транспортних  проєктів,  ефективність  роботи  транспорту  впливає  на
функцiонування  самого  міста,  поведінку  його  мешканців  тощо.  Дослідження
механізмів цього зв’язку є корисним як із теоретичної, так і з практичної точки
зору.

Зрештою, окрім загальних питань, підлягають вивченню й аналізу конкретні
обставини зародження й роботи транспорту в окремо взятому місті, на які часто
впливають  зовнішні  та/або  суб’єктивні  фактори.  У  випадку  з  Києвом  таких
факторів  було  багато,  різного  характеру  й  ступеню  важливості,  залежно  від
історичного  періоду;  вони  спричинили  декілька  трансформацій  системи
громадського транспорту міста.  Комплексного дослідження еволюції  київського
міського транспорту, що включало б такий аналіз, до цього часу не існує. Навіть
наявний  масив  фактичних  даних  містить  істотні  лакуни  й  значну  кількість
помилок.

Зв’язок  роботи  з  науковими  темами  та  програмами. Дисертацію
виконано  у  межах  програми  науково-досліднoї  роботи  кафедри  етнології  та
краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка “Етнологічна, краєзнавча та історико-туристична проблематика
в контексті розвитку сучасної історичної науки” (державний реєстраційний номер
16 КФ 046-05).

Об’єктом дослідження є  міський громадський транспорт  міста  Києва як
невід’ємна  частина  інфраструктури  міста  й  водночас  особливий  соціальний
простір, в якому має місце взаємодія, співробітництво та конфлікти різних акторів.

Предмет дослідження — процес зародження та еволюції системи міського
громадського  транспорту  Києва  як  важлива  складова  частина  наративу  історії
Києва.

Хронологічні  межі  дослідження охоплюють  період  від  другої  половини
XIX століття до нашого часу. Нижня межа обумовлена формуванням об’єктивних
обставин, що спричинили появу попиту на міський транспорт у Києві. Початком
процесу проєктування громадського транспорту слід  вважати 1869 рік.  Перший
маршрут  власне  міського  транспорту  (диліжансів)  з’явився  1879 року,  але
проіснував недовго; безперервна історія системи київського міського транспорту
починається  від  1891 року  й  триває  до  сьогоднішнього дня.  Задля  повноти,  у
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початковій частині роботи виходимо за нижню хронологічну межу й висвітлюємо
декілька  київських  транспортних  проєктів,  які  слід  вважати  своєрідними
передвісниками регулярного громадського транспорту.

Географічні межі дослідження охоплюють територію міста Києва, а також
його передмість, до яких було прокладено окремі трамвайні лінії. Одна з таких
ліній  проходила  нинішньою  лівобережною  частиною  Києва,  що  до  1923 року
перебувала  у  складі  Чернігівської  губернії.  Станом  на  сьогоднішній  день
більшість  передмість,  про  які  йдеться,  входять  до  території  Києва,  але  деякі
залишаються поза його межами (наприклад, місто Бровари).

Мета дисертаційного дослідження — проаналізувати процес становлення
та  функціонування  системи  міського  громадського  транспорту  Києва,  від  її
зародження до нашого часу, та виявити, як еволюція цієї системи взаємопов’язана
з еволюцією самого міста.

Відповідно до поставленої мети було визначено основні завдання:
1) здійснити  історіографічний  аналіз  із  обраної  проблематики,  з’ясувати

репрезентативність  джерельної  бази,  визначити  найбільш  доцільні  методи,  що
дозволять досягти мети дослідження;

2) комплексно проаналізувати причини появи та шляхи реалізації  перших
проєктів міського транспорту;

3) дослідити особливості функціонування київського трамвая як приватного
підприємства,  виявити,  які  проблеми  й  конфлікти  викликала  така  ситуація;
розкрити характер взаємодії в “трикутнику” (місто — трамвайне підприємство —
пасажири);

4) зрозуміти, як поява міського транспорту вплинула на життя киян і окремо
— на функцiонування міського простору;

5) з’ясувати,  якими  були  основні  етапи  еволюції  транспортної  системи
Києва та які події якісно змінювали характер цієї еволюції, ставши таким чином
межами цих етапів;

6) вивчити,  як транспортна система виживала в кризові  часи,  якими були
особливості подолання кризи в різні періоди;

7) проаналізувати  процеси  розвитку  міського  транспорту  в  період
інтенсивної урбанізації, пояснити, які проблеми вдалось розв’язати, які — ні, та
чому; 

8) схарактеризувати стан транспортної системи в сучасному Києві.
Методологічною основою дисертації є принципи історизму, системності,

всебічності. Для досягнення мети й розв’язання поставлених завдань використано
загальноісторичні,  спеціальні  наукові,  міждисциплінарні  методи,  зокрема:
хронологічно-проблемний,  проблемно-хронологічний,  генетичний,
компаративістський,  ретроспективний,  агрегативний.  У  роботі  з  джерелами
застосовано  архівну  евристику;  у  роботі  з  періодичною  пресою  та  Інтернет-
джерелами — технології точкового пошуку (як у просторі дат, так і  у просторі
понять)  та  сканування  за  безперервним  діапазоном  дат.  Було  використано
математичні методи, а також методи історичної інформатики, зокрема технології
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оптичного розпізнавання символів і систематизації інформації в базі даних, яку
було розроблено автором.

Наукова  новизна визначається  як  самою  постановкою,  так  і  розробкою
теми дослідження як актуальної й цілісної наукової проблеми.

У дисертації вперше:
• виконано  комплексний  аналіз  історіографічних  джерел,  присвячених

історії  київського  міського  транспорту;  показано,  що  наукові  проблеми,  які
виникають в рамках цієї тематики, не тільки не розв’язано, а здебільшого навіть
не сформульовано, у той же час накопичений масив інформації  містить велику
кількість фактологічних помилок;

• введено  до  наукового  обігу  об’ємний  корпус  маловідомих  джерел  з
тематики  дослідження,  здійснено  їх  верифікацію  та  агрегацію;  ці  джерела
використано для виправлення значної кількості помилок, допущених попередніми
дослідниками;

• установлено,  коли  і  як  у  Києві  склалися  передумови  для  зародження
міського  громадського  транспорту,  проаналізовано  об’єктивні  й  суб’єктивні
чинники,  що  мали вплив  на  цей  процес;  показано,  з  яких  конкретних  причин
поява  в  Києві  рейкового  транспорту  (конки)  затрималася  на  багато  років,
натомість електричний трамвай тут з’явився першим у Російській імперії;

• проаналізовано  особливості  розвитку  й  функціонування  київського
трамвая як приватного підприємства (до 1918 року), з акцентом на взаємозв’язку
між функціонуванням трамвая та еволюцією самого міста, а також на взаємодії,
співпраці  й  конфліктах  різних  учасників  історичного  процесу  (трамвайного
підприємства, міської влади, пасажирів);

• докладно розглянуто історію окремих трамвайних підприємств Києва, що
обслуговували приміські лінії; проведено компаративний аналіз функціонування
цих підприємств;

• охарактеризовано новий міський соціальний простір, що виник із появою
громадського транспорту; розглянуто основні практики, проблеми, конфлікти, що
мали місце в цьому просторі, з’ясовано, як їх характер змінювався з часом;

• встановлено, що в еволюції системи київського міського транспорту мало
місце чотири трансформації — якісні зміни її структури, що слід розглядати як
межі  етапів  її  еволюції;  простежено  причини,  характер  та  наслідки  цих
трансформацій;

• розглянуто  особливості  функціонування  системи  в  кризові  часи
(революція, Друга світова війна, економічна криза, пов’язана з розпадом СРСР),
схарактеризовано,  чим  ці  часи  для  київського  транспорту  були  схожі,  а  чим
відрізнялися між собою; 

• виявлено,  які  зворотні  зв’язки  мали  місце  в  системі  громадського
транспорту  Києва  в  різні  історичні  періоди  та  яким  чином  вони  впливали  на
функціонування системи; йдеться насамперед про позитивні зворотні зв’язки, що
спричиняють нестійкість еволюції й тому можуть мати потенційно катастрофічні
наслідки;
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• визначено,  які  нові  виклики  з’явилися  перед  транспортною  системою
Києва в період після Другої  світової  війни, з  початком інтенсивного зростання
розмірів  міста  та  появою житлових масивів,  й  окремо — в  наш час,  у  нових
економічних  умовах  та  за  наявності  певних  суб’єктивних  чинників,  і
проаналізовано, яким чином та якою мірою система подолала ці виклики;

• проаналізовано сучасний стан цієї системи, основні проблеми, тенденції та
перспективи її подальшого розвитку (в тій мірі, в якій є коректним робити це на
даному етапі, зважаючи на те, що йдеться про поточні події);

Удосконалено:
• методику дослідження історії міста в цілому та громадського транспорту

зокрема;
• знання про різноманітні транспортні проєкти в Києві, починаючи з перших

спроб започаткувати міський транспорт і закінчуючи особливостями побудови й
функціонування швидкісного рейкового транспорту наприкінці XX — на початку
XXI ст.;

• кількісні  методики,  що  застосовуються  при  вивченні  функцiонування
транспортних підприємств, пасажиропотоків, тарифів тощо.

Набули подальшого розвитку:
• уявлення про історіографію Києва в цілому, зокрема розуміння того, які

аспекти київської історії  є недостатньо дослідженими, де в історіографії  наявні
неточності та помилки;

• дослідження  процесів  інтенсивної  урбанізації  Києва  у  другій  половині
XIX ст. та в другій половині XX — на початку XXI ст.;

• вивчення  громадського  транспорту  як  системи,  характеру  еволюції  цієї
системи як  такої,  ролі  зовнішніх та  внутрішніх факторів  і  особливо зворотних
зв’язків, які суттєвим чином впливають на її еволюцію;

• розуміння  ролі  громадського  транспорту  в  еволюції  та  функціонуванні
великого  міста  та  в  житті  його  мешканцiв,  характеру  нових  можливостей  та
конфліктів, що виникають із появою транспорту.

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає  в
тому,  що  вони  сприяють  кращому  розумінню  процесів  еволюції  сучасного
великого  міста,  ролі  в  цих  процесах  одного  з  найважливіших  елементів
інфраструктури  такого  міста  —  громадського  транспорту,  взаємозв’язків  між
еволюцією транспорту та самого міста тощо.

Матеріали  дисертації  можуть  бути  використані  для  підготовки
узагальнюючих праць, підручників та посібників з історії України, нормативних
навчальних курсів та спеціальних курсів з історії Києва.

Особистий  внесок  здобувача.  Усі  наукові  результати,  викладені  в
дисертації, отримано автором самостійно. Усі публікації за темою дисертаційного
дослідження виконано одноосібно.

Апробація  результатів  дослідження.  Результати  дисертаційного
дослідження  оприлюднено  в  доповідях  і  виступах  на  таких  міжнародних  та
всеукраїнських конференціях:  X науково-практична  конференція  “Київ  і  кияни”
(Київ, 23 грудня 2010 р.); IV, V, VI, IX Міжнародні наукові конференції молодих
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учених “Дні науки історичного факультету – 2012” (Київ, 28–29 квітня 2011 р., 12–
13 квітня 2012 р.,  25 квітня 2013 р.,  21 квітня 2016 р.);  Міжнародна конференція
“Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки” (Київ, 13 квітня
2013 р.);  Міжнародна  науково-практична  конференція  “Києвознавчі  читання:
історичні  та  етнокультурні  аспекти”  (Київ,  27 березня  2014 р.);  Міжнародна
наукова конференція “Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – середини ХХ
століть” (Київ, 10–12 грудня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція
“Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура”  (Київ, 29 березня 2017 р.);
IV Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток сучасної освіти і науки:
результати,  проблеми,  перспективи”  (Конін,  Польща,  15 червня  2018 р.);
XIII Міжнародна  наукова  конференція  студентів,  аспірантів  та  молодих  учених
“Дні науки – 2019: історія” (Київ, 16–18 травня 2019 р.).

Публікації.  За  результатами  дисертаційного  дослідження  опубліковано
2 монографії та 40 наукових праць, з них 27 наукових статей у фахових виданнях
(у  тому  числі  4 в зарубіжних  виданнях)  та  4 публікації,  які  додатково
відображають результати наукової роботи.

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота
складається  зі  вступу,  п’яти  розділів  (21 підрозділ),  висновків,  списку
використаних  джерел  та  літератури  (1392 назви,  у  т. ч.  331 архівна  справа,  на
114 сторінках),  12 додатків  (на  24 сторінках).  Загальний  обсяг  дисертації  —
572 сторінки (з них 413 сторінок основного тексту).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми наукового дослідження, зазначено
її зв’язок із науковими програмами, визначено об’єкт і  предмет, хронологічні й
географічні  межі,  мету  й  завдання  дослідження,  розкрито  наукову  новизну  та
практичне  значення  отриманих  результатів,  подано  відомості  про  апробацію  і
структуру дисертації.

У розділі 1 “Історіографія, джерельна база та методологія дослідження”
з’ясовано  ступінь  наукового  вивчення  теми,  проаналізовано  джерельну  базу,
викладено  основні  методологічні  принципи  й  методи,  що  застосовані  в  цьому
дослідженні.

У підрозділі 1.1 “Стан наукової розробки теми” констатовано, що наявні
роботи з теми нашого дослідження можна умовно поділити на дві великих групи.
Перша — розвідки безпосередньо з історії київського міського транспорту. Друга
—  роботи,  де  вивчаються  концептуальні  питання  та  проблематика,  зокрема:
транспорт як елемент міського середовища; роль транспорту в розвитку самого
міста  та  вплив  транспорту  на  міські  процеси  й  повсякденне  життя  містян;
взаємовідносини  між  містом,  приватними  транспортними  підприємствами  й
пасажирами тощо. У нашому дослідженні ми вперше  формулюємо такі питання
стосовно Києва; відповідно, розвідки, де їх поставлено та розв’язано щодо інших
міст, є безумовно релевантними.



6

Роботи першої  групи,  присвячені  конкретним питанням історії  київського
транспорту, наявні лише у вітчизняній історіографії. Зважаючи на те, що докорінні
зміни  суспільно-політичної  формації  безпосередньо  впливали  і  на  доступність
джерел, і на характер роботи дослідників, у вітчизняній історіографії київського
міського  транспорту  природно  виділити  такі  періоди:  1) дорадянський  (1891–
1918 р.); 2) радянський (1918–1991 р.); 3) незалежної України (від 1991 р.).

Перші  праці,  присвячені  київському  транспорту,  належали  будівничому
трамвая в Києві, інженеру Аманду Струве1. Наприкінці 1890-х – на початку 1900-х
років  вийшла  низка  публікацій  здебільшого  технічного  характеру,  присвячених
київському трамваю2,  а також праць, що стосувалися трамвайного транспорту в
Російській  імперії  в  цілому  і  в  яких  згадувався  київський  трамвай3.  Утім,
досліджень з історії  транспорту в Києві впродовж перших чотирьох десятиліть
його існування фактично не проводилося.

Першою  фундаментальною  публікацією  радянського  періоду  з  історії
київського транспорту стало видання Київського трамвайного тресту4,  де подано
докладний  нарис  історії  київського  трамвайного  підприємства,  але  наявні два
суттєвих  недоліки:  відсутність  посилань  на  першоджерела  та  значна кількість
фактологічних  помилок.  Наступною  розвідкою  з  цієї  теми  стала  брошура
“Київський трамвай за 50 років (1892–1942)”5, виготовлена “самвидавом” під час
нацистської окупації Києва.

Претензією на  наукове  відкриття  позначені  праці  Бориса  Ржонсницького,
який  поширив  твердження  про  те,  що  київський  трамвай  був  збудований  за
системою  Федора  Піроцького;  його  метою було  навести  “докази  пріоритета
вітчизняних учених”6. Насправді проєкт київського трамвая базується на системі
американського інженера Френка Спрага7.

Брак наукових або навіть науково-популярних досліджень історії київського
транспорту  аж до  середини 1960-х  років  було  невеликою мірою компенсовано
появою декількох  публікацій  у  періодичній  пресі,  де  порушувались  питання

1 Струве  А. Е.  Киевская  городская  железная  дорога  (трамвай).  Санкт-Петербург,  1891.  4 с.;
Струве  А. Е.  Описание  устройства  электрической  железной  дороги  на  городских  улицах.
Санкт-Петербург, 1891. 15 с.

2 Киевский  электрический  трамвай  //  Электричество.  1893.  № 8.  С. 128;  Первенко В.
Электрическая  железная  дорога  в  Киеве  //  Электричество.  1893.  № 17.  С. 225–228;  № 21.
С. 293–296;  № 23.  С. 324–328;  Дмоховский И.  Киевские  электрические  трамваи  //
Железнодорожное дело. 1901. № 2–3. С. 2–3.

3 Трамвайные предприятия в России // Электричество. 1909. № 10. С. 353; Несколько данных о
деятельности  русско-бельгийских  обществ  трамваев  //  Электричество.  1910.  № 1.  С. 44;
Сравнительная таблица главных условий концессионных договоров на электрические трамваи
//  Городское  Дело.  1911.  № 1.  С.  26–55;  Белый  А. Е.  Статистические  сведения  об
электрических  трамваях  в  России  //  Инженерное  дело  (Тифлис).  1912.  № 10.  С.  281–283;
Трамваи в России // Электричество. 1914. № 4. С. 130.

4 Киевский трамвай за сорок лет, 1892–1932. Киев, 1933. 160 с.
5 Державний архів Київської області. Ф. Р-4200. Оп. 2. Спр. 11. Арк. 1–20.
6 Ржонсницкий Б. Н.  Фёдор  Аполлонович  Пироцкий.  Москва,  Ленинград,  1951.  112 с.;

Ржонсницький Б. Н. Ф. А. Піроцький. Винахідник трамвая. Киïв, 1951. 136 с.
7 Российский государственный исторический архив. Ф. 1293. Оп. 86. Д. 144. Л. 21–27.
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історії; як правило,  вони виходили до ювілейних дат8.  До 75-річчя та 100-річчя
трамвая були надруковані науково-популярні книжки9. Певна кількість інформації
з історії транспорту наявна в академічних виданнях “История Киева” 1960-х та
1980-х років10.

Сучасна українська історіографія київського міського транспорту, порівняно
з  радянським  періодом,  характеризується  практично  повною  відсутнiстю
ідеологічної складової та концентрацією на фактичному матеріалі. Але наукових
розробок безпосередньо  з цієї теми практично не велося.  Існує певна кількість
наукових праць, що містять згадки про київський транспорт.  Історію київського
трамвая висвітлено в окремих розділах наукових монографій Валерії  Ієвлєвої11.
Докладний  аналіз  проблем  транспортного  обслуговування  міського  населення
Києва  в  1920–1930-і  роки  міститься  в  докторській  дисертації,  монографії  та
наукових  статтях  Мирослава  Борисенка12.  Різним  аспектам  функціонування
київського транспорту приділено певну увагу в кандидатських дисертаціях Юрія
Глизя (період 1871–1914 р.)13,  Яни Іващенко (1917–1919 р.)14,  Тетяни Заболотної
(період  нацистської  окупації)15.  Дарницький  приміський  трамвай,  проєкти
побудови  трамвая  на  Солом’янку  та  Кадетська  трамвайна  лінія  згадуються  в

8 Київському  трамваю  —  60  років //  Вечірній  Київ.  1952.  14 червня.  № 140 (320).  С. 3;
Найстаріший  в  країні.  Київському трамваю — 70  років //  Вечірній  Київ.  1962.  14 червня.
№ 139 (5468).  С. 1;  Трамвай  набирає  швидкість //  Вечірній  Київ.  1972.  14 червня.
№ 137 (8528). С. 3; Перший у країні // Вечірній Київ. 1982. 17 червня. № 141 (11559). С. 4; Від
одного тролейбуса до тисячі // Вечірній Київ. 1985. 30 листопада. № 275 (12590). С. 2.

9 Бейкул С. П., Брамський К. А. Київський трамвай: до сторіччя з дня пуску в експлуатацію.
Київ, 1992. 96 с.; Первый в России (Киевскому трамваю 75 лет). Киев, 1967. 144 с.

10 История Киева: в 2 томах. Т. 1. Киев, 1963. 663 с.; Т. 2. Киев, 1964. 819 с.; История Киева: в 3
томах. Т. 1. Киев, 1982. 408 с.; Т. 2. Киев, 1984. 462 с.; Т. 3, кн. 1. Киев, 1985. 496 с.; Т. 3, кн. 2.
Киев, 1986. 438 с.

11 Ієвлєва  В.  Пам’ятки  індустріального  розвитку  Києва  кінця  XIX  —  першої  третини
XX століття. Київ, 2008. С. 51–58; Иевлева В. Очерки индустриального развития Киева XIX–
XX веков. Том 1. XIX — начало XX века. Киев, 2017. С. 139–145, 311–321.

12 Борисенко М. В. Житло та побут міського населення в умовах трансформації урбаністичного
середовища України 20-30-х роках ХХ ст : дис. … д-ра історичних наук : 07.00.05 / Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2009. 454 c.; Борисенко М. В. Житло
та побут міського населення України у 20-30-х рр. XX століття. Київ, 2013. С. 109–111, 124–
128; Борисенко М. В. Комунальне господарство Києва та умови життя киян в 1920 – 1930-х
роках // Етнiчна iсторiя народiв Європи. 2005. Вип. 19. С. 108–113; Борисенко М. В. Міський
транспорт у контексті життя городян України в 30-х роках XX століття //  Пам’ять століть.
2008. № 3 (72). С. 224–233.

13 Глизь Ю. І. Київська міська дума: структура, склад гласних, діяльність (1871–1914 рр.) : дис.
… канд. історичних наук : 07.00.01 / НАН України, Інститут історії України. Київ, 2016. 234 c.

14 Іващенко Я. І. Діяльність Київської міської думи (1917–1919 рр.) : дис. … канд. історичних
наук : 07.00.01  /  Київський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка.  Київ,  2012.
257 c.

15 Заболотна  Т. В.  Повсякденне  життя  населення  Києва  в  роки  нацистської  окупації  1941–
1943 рр : дис. … канд. історичних наук : 07.00.01 / НАН України, Інститут історії України.
Київ, 2008. 233 c. 
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статтях  Світлани  Архипової16.  Географічний  аспект  київської  транспортної
системи розглядається в працях Ігоря Колотухи17.

Від  початку  2000-х  років  з’явилась  низка  науково-популярних  видань  з
історії  київського  міського  транспорту.  Найповнішими за  обсягом інформації  є
довідник Сергія Тархова,  Костя Козлова й Ааре Оландера18 з  історії  наземного
транспорту та книга Костя Козлова19 з історії метрополітену.

Заслуговують  на  увагу  статті  та  нариси  краєзнавчого  характеру,  тією  чи
іншою мірою присвячені нашій тематиці. Історія київського наземного транспорту
є  предметом  нарисів  Олександра  Анісімова20.  Віталій  Ковалинський  у
багатотомному виданні “Київські мініатюри” неодноразово звертається до теми
громадського  транспорту21.  В  енциклопедичній статті  Анатолія  Макарова22

зроблено наголос на повсякденних аспектах історії київського трамвая.
Окремим аспектом дослідження теми, про яку йдеться, є вивчення біографій

осіб,  що  брали  участь  у  розбудові  та  функціонуванні  київського  міського
транспорту.  Темою  дисертації  Ігоря  Мірошника23 є  діяльність  Аманда  Струве,
темою розвідки Михайла  Кальницького24 —  біографія  Давида  Марголіна.
Докладний нарис біографії та професійної діяльності Марголіна міститься також у
книзі  Тетяни  Водотики,  однак  там  стверджується,  нібито  Марголін  подав
“пропозицію утворити Товариство київської міської залізної дороги” (насправді це
зробив  Струве),  а  також  учергове  тиражується  міф  про  київський  трамвай  як
“другий у всій Європі”25. Біографії діячів київського електротранспорту дослідив
Казимир Брамський;  він  також  вивчив  історію Дарницького  трамвайного  депо,
еволюцію тарифів тощо26.

16 Архипова С. Територіальний розвиток київського Лівобережжя в XX ст. // Регіональна історія
України. Збірник наукових статей. Випуск 5.  С. 223–232; Архипова С. Київське передмістя
Солом’янка наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Краєзнавство. 2013. № 4 (85). С. 23–30.

17 Колотуха  І. O.  Методичні  засади  суспільно-географічного  дослідження  громадського
транспорту  //  Вісник  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.
Географія. 2016. Вип. 65 (2). С. 58–61; Колотуха І. О. Історико-географічний аналіз зв’язності
житлових районів міста Києва легкорейковим транспортом у ХХ–ХХІ сторіччі // Економічна
та соціальна географія. 2016. Вип. 76. С. 27–31.

18 Тархов С.,  Козлов  К.,  Оландер  А.  Електротранспорт  України.  Енциклопедичний путівник.
Київ, 2010. 864 с.

19 Козлов К. Київський метрополітен: хронологія, події, факти. Київ, 2011. 256 с.
20 Анисимов А. Киев и киевляне. Я вызову любое из столетий… Кн. 1. Киев, 2002. С. 269–283;

Кн. 2. Киев, 2003. С. 148–157; Анисимов А. Геростратов замысел. Киев, 2004. С. 137–151.
21 Ковалинський В. Київські мініатюри. Книга перша. Київ, 2006. С. 265–278, 298–307; Книга

сьома. Київ, 2008. С. 455–458.
22 Макаров А. Малая энциклопедия киевской старины. Киев, 2012. С. 317–319.
23 Мірошник І. О. Діяльність Аманда Струве (1835–1898) в контексті   розвитку залізничного

транспорту  і  комунального  господарства :  дис.  …  канд.  історичних  наук :  07.00.07  /
Міністерство  інфраструктури  України,  Державний  економіко-технологічний  університет
транспорту. Київ, 2011. 206 c.

24 Кальницкий М. Бизнес и бизнесмены. Киев, 2011. С. 103–106.
25 Водотика Т. С. Почесні громадяни Києва. 1872–1917. Київ, 2019. С. 151–158.
26 Брамський  К. А.  Історія  електротранспорту  міста  Києва  в  особах.  Київ,  2001.  60 с.;

Брамський К. А. З історії тарифів на міському транспорті. Київ, 2002. 10 с.; Брамський К. А.
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У сучасній зарубіжній історіографії зустрічається певна кількість згадок про
київський  міський  транспорт:  по-перше,  в  аспекті  історії  самого  міста,  у
монографіях  Майкла  Хамма27,  Вікторії  Хітерер28,  Карела  Беркгофа29,  науково-
популярній розвідці Енді Дуґана30; по-друге, в контексті загальної історії міського
транспорту, насамперед в узагальнюючих роботах Сергія Тархова та співавторів з
історії транспорту в Російській імперії, СРСР та Україні31.

З  робіт  другої  групи,  присвячених  концептуальним  питанням  та
проблематиці, у вітчизняній історіографії відзначимо дослідження Євгена Рейцена
та співавторів — зокрема: загальний огляд історії міського транспорту України та
історії,  переваг  і  перспектив  швидкісного  трамвая;  класифікацію транспортних
вузлів та проблему пересадок (на прикладі Києва), питання, що є актуальними для
пасажира як користувача транспорту (швидкість сполучення, затримки руху)32.

Концептуальні  питання  міського  транспорту  привертають  увагу
західноєвропейських  та  американських  дослідників,  починаючи  з  останньої
третини  XX століття.  Джеймс  Бейтер  дослідив  історію  транспорту  Санкт-
Петербурга в дореволюційний період, проаналізувавши вплив наявності міського
транспорту  на  мобільність  населення33.  Ідею  про  те,  що  моделі  використання
міського простору визначають характер міського транспорту, висловлював Ґленн
Яго34.  Твердження,  що  зміни  транспортних  технологій  суттєво  вплинули на
формування міст та на їх економіку, обґрунтували Кеннет Баттон35 та Арнульф
Грюблер36.  Хесус  Мірас-Араухо  дослідив  роль  трамвая  у  розвитку економіки

Дарницькому трамвайному депо – 55 // Міське господарство України. 2014. № 1. С. 36–37.
27 Hamm, M. Kiev: a portrait, 1800–1917. Princeton University Press, 1995. P. 32, 41.
28 Khiterer, V. Jewish city or inferno of Russian Israel? A history of the Jews in Kiev before February

1917. Boston, 2016. P. 206.
29 Berkhoff, K. C. Harvest of despair: life and death in Ukraine under Nazi rule. Harvard University

Press, 2008. P. 146.
30 Dougan, A. Dynamo: Triumph and Tragedy in Nazi-Occupied Kiev. Lyons Press, 2002. P. 120.
31 Тархов С. Трамвай и троллейбус в городах СССР: Справочник по состоянию на начало 1990 г.

Москва, 1990; Tarkhov, S. A., Olander, A. Tramway Atlas of former USSR. 1995; Тархов С., Заяц
Д. Электротранспорт в городах бывшего СССР // География. 2001. № 23. С. 7–24.

32 Рейцен  Є. О.  Міський  транспорт  України  за  70  років  //  Містобудування  та  територіальне
планування.  Київ,  2000.  Вип. 5.  С. 216–221;  Рейцен  Є. О.,  Онопрієнко  В.  Перспективи
швидкісного трамвая //  Містобудування та територіальне плануванняк. Київ,  2010. Вип. 38.
С. 357–367;  Рейцен  Е. А.,  Дубова  С. В.  О  планировании  скоростного  режима  городского
транспорта // Вопросы планировки и застройки городов. Пенза, 1988. С. 18–19; Рейцен Е. А.,
Васильева А. Ю. Задержки транспорта в городах как экономический фактор // Містобудування
та територіальне планування. Київ, 2001. Вип. 9. С. 229–238.

33 Bater, J. H. The Development of Public Transportation in St Petersburg, 1860–1914 // The Journal of
Transport  History.  1973.  Vol. ss-2.  No 2.  P. 85–102;  Bater,  J.  H.  The  Journey  to  Work  in  St
Petersburg, 1860–1914 // The Journal of Transport History. 1973. Vol. ss-2. No 4. P. 214–233.

34 Yago, G. The Decline of Transit: Urban Transportation in German and US Cities, 1900–1970. New
York, 1984. 293 p.

35 Button, K. Transport Economics. 3rd ed. Cheltenham, 2010. 511 p.
36 Grübler, A. The rise and fall of infrastructures: dynamics of evolution and technological change in

transport. Heidelberg – New York, 1990. 305 p.
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міста37.  Взаємозв’язок між формуванням міста й транспортної системи  вивчили
Хосеп  Соррібес38,  Женев’єва  Джуліано  й  Кеннет  Смолл39,  Ян  Массер  та
співавтори40.  Стосовно  комплексу  питань  “транспорт  і  міське  населення”,
неабиякий  інтерес  являють  розвідки  Барбари  Шмуцкі,  яка  з’ясувла,  що  на
сприйняття  цього  виду  транспорту  в  Західній  Європі  впливала  не  стільки
технологія,  скільки  мода.  Вона також  проаналізувала  гендерний  аспект
функціонування  міського  громадського  транспорту41.  Кандидатська  дисертація
Наталії Сорокіної присвячена дослідженню міського громадського транспорту як
соціокультурного феномену42.

Здійснений  історіографічний  аналіз  дає  змогу  зробити  висновок,  що
систематичного дослідження історії київського міського транспорту досі не існує.
Наявні розвідки висвітлюють, з різним ступенем деталізації, окремі аспекти цієї
теми, але характеризуються дуже значними лакунами як у фактологічному, так і в
концептуальному плані.

У  підрозділі  1.2  “Джерельна  база” проаналізовано  корпус  джерел  з
досліджуваної теми, який складається з архівних джерел,  опублікованих джерел,
періодичної преси, мемуарних джерел, Інтернет-ресурсів.

Цей  корпус є  вельми однорідним:  джерела містять  здебільшого  фактичну
інформацію.  Водночас  має  місце  досить  значне  розмаїття  джерел  за  місцем
утворення  та  зберігання.  Пояснюється  це  тим,  що  питання,  які  стосувалися
будівництва та функцiонування київських транспортних об’єктів, вирішувалися в
установах  різного  роду  діяльності  й  різного  підпорядкування,  а  до  набуття
Україною незалежності — також поза межами Києва.

Найчисленнішу та найважливішу групу джерел складають архівні матерiали.
Найбільша кількість  справ,  з  нашої  теми міститься в  Державному архіві  міста
Києва.  Найінформативнішими  є  фонди  163  (Київська  міська  управа),  де
відклалися  документи, що стосуються взаємовідносин між Товариством Київської
міської  залізниці  та  міською  управою,  історії  Святошинського  трамвая,
муніципального автобусного підприємства; Р-1 (Київська міська рада депутатів та
виконавчий  орган  Київської  міської  ради  депутатів  (Київська  міська  державна

37 Mirás-Araujo, J. The Spanish Tramway as a Vehicle of Urban Shaping: La Coruña, 1903–1962 //
The Journal of Transport History. 2005. Vol. 26. No 2. P. 20–37.

38 Sorribes, J. Comprendre i gestionar la ciutat: un assaig d’economia i política urbana. Valencia, 1997.
306 p.

39 Giuliano, G., Small, K. A. Is the Journey to Work Explained by Urban Structure? // Urban Studies.
1993. Vol. 30. Issue 9. P. 1485–1500.

40 Masser, I., Nijkamp, P., Reichman, S. A Framework for Research on Transport Communications, and
Mobility // Environment and Planning C: Politics and Space. 1988. Vol. 6. Issue 2. P. 127–130.

41 Schmucki,  B.  The  Machine  in  the  City:  Public  Appropriation  of  the  Tramway  in  Britain  and
Germany,  1870  //  Journal  of  Urban  History.  2012.  Vol. 38.  No 6.  P. 1060–1093;  Schmucki, B.
Fashion and technological change. Tramways in Germany after 1945 // The Journal of Transport
History. 2010. Vol. 31. No. 1. P. 1–24; Schmucki, B. On the Trams: Women, Men and Urban Public
Transport in Germany // The Journal of Transport History. 2002. Vol. 23. No. 1. P. 60–72.

42 Сорокина Н. В. Городской общественный транспорт как социокультурный феномен : дис. …
канд.  социологических  наук  :  22.00.06  /  Саратовский  государственный  технический
университет. Саратов, 2010. 198 c.
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адміністрація)),  де  наявні  відомості  про  еволюцiю  транспортної  системи  в
міжвоєнний  період;  Р-10  (Трамвайно-тролейбусне  управління  виконавчого
комітету Київської  ради народних депутатів та його профспілковий комітет)  —
зібрані тут  документи дозволяють  детально  відтворити  особливості
функціонування  електротранспорту  після  Другої  світової  війни.  Фонд Р-1479
(Управління будівництва метрополітену “Київметробуд” Головного управління з
будівництва  тунелів  та  метрополітенів  Міністерства  транспортного  будівництва
СРСР та  його профспілковий комітет)  містить велику кількість інформації  про
побудову  метрополітену.  Певна  кількість  релевантних  документів  є  також  у
фондах  112  (Київський  Володимирський  кадетський  корпус),  18  (Київський
політехнічний інститут), 16 (Київський університет Св. Володимира), де розкрито
особливості  стосунків  між  відповідними  установами  та  Товариством  Київської
міської залізниці.

Значна кількість документів з нашої теми зберігається в Державному архіві
Київської  області,  зокрема,  у  фондах:  1  (Київське  губернське  правління)  —
справи, що виникли як результат розгляду різноманітних транспортних проєктів у
губернських інстанціях; 9 (Київське губернське у міських справах присутствіє) —
інформація про ранні проєкти трамвая; 1239 (Київська повітова земська управа) —
більше сотні  справ  про експлуатацію Святошинського трамвая; Р-1  (Київський
губернський революційний комітет) та Р-111 (Київський губернський виконавчий
комітет  ради  робітничих,  селянських  та  червоноармійських  депутатів)  —
документи  про  роботу  трамвая  в  кризовий  період  1920–1921  років;  Р-4200
(Київське  трамвайно-тролейбусне  управління  (періоду  німецько-фашистської
окупації)), Р-2412 (Музей-архів перехідного періоду Київської міської управи) —
документи про роботу трамвая в період нацистської окупації.

Третім  за  значенням  для  нашого  дослідження  є  корпус  документів
Центрального  державного  історичного  архіву  України  в  м. Києві,  насамперед
фондів  442  (Канцелярія  Київського,  Подільського  і  Волинського  генерал-
губернатора) — документи, що стосуються першого етапу проєктування міського
транспорту в Києві, та 692 (Київський округ шляхів сполучення) —  інформація
про видачу дозволів на побудову та функціонування Кадетського та Дарницького
трамвая.

У  Центральному  державному  архіві  вищих  органів  влади  та  управління
України інтерес становлять документи з фондів 2 (Кабiнет Мiнiстрiв України) —
постанови  уряду,  що  стосуються  будівництва  метро  в  Києві,  відновлення
трамвайно-тролейбусного  господарства  після  війни;  5 (Народний  комiсарiат
внутрiшнiх  справ  УРСР)  —  документи  про функціонування  Святошинського
трамвая  в  1920-х  роках.  У  Центральному  державному  архіві  громадських
об’єднань  України,  у  фонді  1  (Центральний  комітет  Комуністичної  партії
України), містяться документи з транспортного планування.

У Галузевому державному архіві Служби безпеки України у фондах 5 (Фонд
архівних кримінальних справ на не реабілітованих громадян) та 6 (Фонд архівних
кримінальних справ на реабілітованих громадян) наявні матері́али допитів киян,
які мешкали в місті під час нацистької окупації.
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Оскільки  одна  з  київських  приміських  трамвайних  ліній  проходила
територією  Чернігівської  губернії,  певний  масив  документів  з  нашої  теми
відклався в Державному архіві Чернігівської області, у фондах 127 (Чернігівське
губернське правління) — інформація  про особливості  експлуатації  цієї  лінії,  та
145  (Чернігівське  губернське  у  земських  і  міських  справах  присутствіє)  —
документи, що стосуються її проєктування.

Як  в імперський,  так  і  в  радянський  період  усі  значні  інфраструктурні
проєкти мали проходити затвердження, відповідно, у Санкт-Петербурзі й Москві.
Тому  релевантними  для  нас  є  документи  з  фондів  Російського  державного
історичного архіву,  зокрема:  1293  (Техническо-строительный комитет  МВД)  —
інформація щодо затвердження київських транспортних проєктів; 1288 (Главное
управление по делам местного хозяйства МВД) — інформація про взаємини між
Києвом  та  Санкт-Петербургом  стосовно  фінансової  діяльності  Товариства.  У
Державному архіві Російської Федерації у фонді Р-5446 (Совет министров СССР)
відклалися  розпорядження  союзної  влади,  що  стосувалися  будівництва
метрополітену  в  Києві;  у  фонді  Р-4041  (Главное  управление  коммунального
хозяйства (ГУКХ) Наркомата внутренних дел РСФСР) — статистичні дані щодо
роботи київського трамвая в 1920-і роки.

Окремі  відомості  з  нашої  теми  знаходимо  в  документах:  Національного
історичного  архіву  Білорусі,  у  фонді 333  (Минская  казенная  палата)  —
генеалогічну інформацію про Меєра  Левіна,  підприємця,  який організував  рух
омнібусів у Києві;  архіву Гуверівського Інституту Стенфордського університету
(США), у колекції Бориса Ніколаєвського (Nicolaevsky Collection) — згадку про
тариф на Святошинському трамваї в 1920 році.

Найзначніший  масив  опублікованих  джерел,  релевантних  для  нашого
дослідження — протоколи Київської міської думи, що публікувались у журналі
“Известия Киевской городской думы”. Вони висвітлюють взаємини проєктантів та
експлуатантів транспорту з органами міського самоврядування.

Винятково важливими є матеріали періодичної преси. Найважливішими для
цього дослідження  газетами  є:  “Киевлянин”,  “Киевская  мысль”,  “Більшовик”,
“Пролетарская  правда”,  “Вечірній  Київ”,  “Прапор  комунізму”,  “Киевские
ведомости”,  “Факты  и  комментарии”,  “Сегодня”.  Архівні  матеріали  є
кориснішими для  вивчення  картини  “зсередини”  (механізми ухвалення  рішень,
формальні  сторони конфліктів),  тоді  як  газетні  публікації  набагато  рельєфніше
відтворюють картину “ззовні”, тобто відповідають на питання: “Як той чи інший
процес виглядав з точки зору пересічного киянина?”. Приміром, виключно з газет
отримуємо інформацію про те,  як кияни сприйняли появу конки  та трамвая,  а
також про нещасні випадки й інші проблеми протягом перших років експлуатації
трамвая.  Інша категорія періодичних видань — журнали,  насамперед  “Глобус” і
“Соціалістичний Київ”. У газетах робиться акцент на оперативність подачі фактів,
у журналах — на аналіз.

Мемуарні джерела,  за всієї  суб’єктивності  й розрізненості,  певною мірою
доповнюють  загальну  картину.  Насамперед,  вони  допомагають  розкрити  роль
транспорту  в  повсякденному житті  городян,  проблеми й  конфлікти  побутового
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характеру  на транспорті.  Характерними  є  мемуари  Віктора  Некрасова,  роман
Анатолія  Кузнєцова  “Бабий  Яр”,  книга  угорського  мистецтвознавця  Нандора
Феттіха  “Київський  щоденник”,  а  також  маловідомі  спогади  Аглаї  Горман  “A
choice between two evils” та правнука Давида Марголіна, американського піаніста
Гарі Граффмана “I Really should be Practicing”.

Зрештою, у наші дні  зростає роль Інтернет-ресурсів як історичних джерел.
Ту  інформацію,  що  в  XIX  та  XX сторіччі  отримували  з  газет,  у  XXI сторіччі
частіше  знаходимо в Інтернет-версіях  тих  самих  газет  або  в спеціалізованих
Інтернет-виданнях,  або  ж  на ресурсах,  що  не  належать  до  категорії  ЗМІ:  веб-
сайтах, блогах, онлайн-форумах тощо.

Отже,  джерел  для  нашого  дослідження  безумовно  не  бракує.  Архівні
матеріали  збереглися  в  цілому  задовільно,  періодична  преса  та  журнали  —
відмінно.  Джерела,  як  правило,  взаємодоповнюють  одне  інше,  і  в  багатьох
випадках дозволяють крос-верифікацію.

У підрозділі 1.3 “Методологічні засади дослідження” розглянуто науково-
методологічні принципи, підходи та методи вивчення джерел з обраної тематики.
У  роботі  використовуються  загальноісторичні,  міждисциплінарні,  спеціальні
наукові  методи.  В  основу  дослідження  покладено  принципи  історизму,
системності,  хронологічно-проблемний  та  проблемно-хронологічний підходи,
генетичний,  агрегативний,  компаративістський  методи,  архівна  евристика,
математичні методи й методи історичної інформатики.

Принцип  системності  є  важливим  у  цьому  дослідженні,  оскільки  на
еволюцію транспортної системи впливає взаємодія між різними її  елементами та
зовнішні чинники. Ідентифіковано чотири трансформації київської транспортної
системи,  які  є  сенс вважати межами етапів  її  еволюції.  На поведінку  складної
системи  часто впливають зворотні  зв’язки.  Їх  ідентифікація  важлива для
розуміння причин змін у системі. Ми ідентифікували низку позитивних зворотних
зв’язків  (тобто таких,  коли зміна  в  одній  частині  системи призводить до такої
зміни  в  іншій  її  частині,  яка,  через  механізм  зворотного  зв’язку,  посилює
початкову зміну в першій частині), які істотно впливали на еволюцію київського
транспорту.

Хронологічно-проблемний  підхід  у  цьому  дослідженні  превалює  над
проблемно-хронологічним, оскільки характер проблем залежав від періоду; втім,
існують і проблеми, характер яких мало змінюється з часом (наприклад, проблема
взаємозв’язку  між  еволюцією  самого  міста  і  транспорту).  Компаративістський
метод  є  корисним  насамперед  при  аналізі  особливостей  формування  та
функціонування окремих транспортних підприємств Києва.

На окремий коментар заслуговує методика роботи з періодичною пресою,
зокрема методика звуження кола пошуку. Необхідно ранжувати газети за кількістю
представлених  у них матеріалів  про міські  події.  Для  безпосереднього пошуку
інформації  застосовуємо дві  методики.  Точковий пошук — коли дата події,  що
цікавить нас, відома; сканування, тобто пошук за безперервним діапазоном дат —
коли треба виявити нові факти.
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Певні аспекти нашого дослідження вимагали безпосереднього застосування
математичних методів. Характерні приклади: аналіз еволюції тарифів на міському
транспорті;  порівняння  темпів  будівництва  київського  метро  в  СРСР  та  в
незалежній Україні.

Для обробки значних обсягів інформації, що накопичилися під час роботи з
джерелами, незамінними є методи історичної інформатики: оцифрування джерел,
оптичне розпізнавання символів, зведення інформації з різноманітних джерел у
(розроблену автором) єдину базу даних, з індексацією та пошуком за ключовими
словами,  ефективність  якого  порівняна  з  ефективністю  пошуку  в  Інтернеті.
Продуктивність  праці  дослідника  зростає  такою  мірою,  що,  на  наш  погляд,
припустимо казати про перехід кількості в якість результатів.

РОЗДІЛ 2 “Транспортна система міста  в  дорадянський період  (1891–
1918)” присвячений першому етапу еволюції транспортної системи Києва, коли її
розбудовою та експлуатацiєю займалося приватне підприємство.

Підрозділ 2.1 “Перші проєкти міського транспорту в Києві” має, по суті,
інтродуктивний  характер.  Умови,  які  визначають  необхідність  у  громадському
транспорті —  зростання розмірів міста й чисельності населення та поява “центрів
тяжіння”  (місць  компактного  проживання  населення,  районів  з  високою
концентрацією  робочих  місць).  Це  призводить  до  зростання  попиту  на
пасажирські перевезення й до появи стабільних пасажиропотоків за більш-менш
фіксованими маршрутами — “транспортними коридорами”. У Києві такі умови
склалися в середині XIX століття. Саме тоді виникли перші ідеї органiзацiї в Києві
регулярного міського транспорту.

Значний поштовх цим ідеям дало проведення до Києва міжміської залізниці.
У 1869 році постало питання про організацію міського рейкового транспорту —
кінної залізниці, що перевозила б і пасажирів, і вантажі, зокрема, від залізничного
вокзалу.  У другій  половині  цього  ж  року група  підприємців  звернулася  до
Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора з клопотанням про
надання їм права прокласти кінну залізницю.  Однак міська дума ухвалила,  що
підприємець, який будуватиме рейковий шлях Хрещатиком  (тобто транспортним
коридором  “північ-південь”),  має  також  прокласти каналізацію під  бруківкою.
Протягом  наступних  років  з’являлися  охочі  побудувати  кінну  залізницю,  але
жоден із них не бажав будувати каналізацію.

17 (29) червня  1879 року  в  Києві  розпочався  рух  омнібусів.  Але  вони
працювали лише близько півтора року, після чого їх рух було закрито з технічних
причин.  Епізод  з  омнібусами  не  став  початком  формування  системи  міського
громадського  транспорту  в  Києві.  У  1885 році  міська  дума  визначила загальні
умови  співпраці  з  майбутніми  підприємцями  щодо  побудови  конки,  у  вересні
1886 року — прийняла до розгляду проєкт Аманда Струве. Успіху цього проєкту
сприяло те, що дума нарешті відокремила питання про побудову каналізації під
Хрещатиком  від  питання  про  побудову  конки.  8 (20) липня  1889 року  було
укладено контракт між міською управою та Струве.

Отже,  передумови  появи  громадського  транспорту  в  Києві  склалися  до
середини  XIX століття,  але  процес  фактичного  утворення  транспортного
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підприємства затягнувся приблизно на двадцять років,  переважно з суб’єктивної
причини (вимога міської думи про побудову каналізації).

У  підрозділі  2.2  “Діяльність  Товариства  Київської  міської  залізниці”
висвітлено історію київського трамвайного підприємства з 1891 до 1918 року  —
приватного акціонерного Товариства Київської  міської  залізниці  (КМЗ),  яке
заснував  Аманд  Струве.  30 липня  (11 серпня)  1891 року  відкрилося  регулярне
пасажирське сполучення на першій лінії конки. Так почалася безперервна історія
київського міського транспорту.

Того  ж  1891 року  збудували  лінії  конки  по  всій  довжині  транспортного
коридору  “північ-південь”,  від  Куренівки  через  Поділ,  Хрещатик  та  Велику
Васильківську до  Либеді  — за  винятком Олександрівського (Володимирського)
узвозу, де застосовувати кінну тягу було неможливо через великий ухил. Струве
отримав дозвіл на будівництво тут електричного трамвая, і 1 (13) червня 1892 року
почалась  експлуатація  електричної  дільниці,  від  Царської  (Європейської)  до
Олександрівської (Контрактової) площі. Ця лінія, завдовжки близько 1,5 км, стала
першою лінією електричного трамвая в Російській імперії.

Експлуатація  електричного  трамвая  принесла Товариству  КМЗ  значний
прибуток,  що  сприяло  швидкому розширенню трамвайної  мережі.  За  декілька
років усі лінії  конки електрифікували. Товариство КМЗ отримувало додатковий
капітал  через  випуск  нових  акцій.  У  1904 році  більшість  акцій  викупили
бельгійські  підприємці,  і  роком пізніше  було створено “Бельгійське акціонерне
товариство  київських  трамваїв”.  Приплив  іноземного  капіталу  прискорив
зростання підприємства. Основний капітал Товариства з 1892 по 1913 рік зріс з 1
до 9 млн рублів. Станом на 1913 рік у Києві був 21 маршрут міського трамвая.

У  1905 році  розпочалась  експлуатація  Михайлівського  електричного
підйому, що сьогодні відомий як фунiкулер. Він нині вважається окремим видом
транспорту, але був збудований Товариством КМЗ як складова частина трамвайної
системи. До 1918 року фунiкулер офіційно був частиною трамвайного маршруту,
що з’єднував Верхнє місто з Подолом.

Наприкінці  1912 року  міська  дума  ухвалила  викупити  підприємство  в
Товариства  КМЗ.  Згідно  контракту  1889 року,  викупна  ціна  визначалась  як
десятиразовий  середньорічний  чистий  дохід  (прибуток)  за  п’ять  років,  що
передували  викупу.  Це  призвело  до  конфлікту  інтересів.  Підприємство  було
зацікавлене у підвищенні прибутку, тому будівництво нових ліній припинилося, а
ремонт рухомого складу звели до мінімуму. Окрім того, виникла суперечка щодо
визначення  чистого  доходу.  Товариство  оцінило  викупну  суму  приблизно  у
21 млн руб., місто — у 8 млн руб. Судовий розгляд тривав близько двох років. У
листопаді 1917 року сторони дійшли згоди, на сумі приблизно в 11 млн руб. Але
викуп не відбувся через революційні події в Києві. 18 березня 1918 року (за новим
стилем) підприємство безоплатно перейшло до відання міста.

Отже,  побудову  та  експлуатацію  київської  конки,  згодом  парового  та
електричного  трамвая  у  період  від  1891  до  1918 року  здійснювало  приватне
підприємство  (Товариство  КМЗ).  Це,  з  одного  боку,  сприяло  його  швидкому
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розвитку,  через  залучення  приватного  капіталу,  з  іншого  боку  —  спричиняло
конфлікти різноманітної природи.

У підрозділі 2.3 “Приміські трамвайні лінії” йдеться про історію чотирьох
незалежних  приватних  трамвайних  підприємств,  що  обслуговували  окремі
приміські  лінії:  Святошинського  трамвая,  Кадетської  (Артилерійської)  лінії,
Деміївського та Дарницького (Слобідського) трамвая.

Поява цих підприємств, у період з 1890-х по 1910-і роки, була обумовлена
двома  основними  факторами:  по-перше,  вдалим  досвідом  експлуатації
електричного  трамвая  і  тим  фактом,  що  Товариство  КМЗ  швидко  стало
прибутковим,  що  стимулювало місцевих  капіталістів  вкладати  гроші  в
транспортні підприємства; по-друге, наявністю декількох транспортних коридорів,
де існував попит на пасажирські перевезення.

Втім, усі нові підприємці були обмежені контрактом 1889 року, згідно якого
Товариство КМЗ мало пріоритетне право будувати трамвайні лінії в місті. Тому
незалежні  підприємці  могли  будувати  лише  приміські  лінії.  Однак  ці  лінії
починались безпосередньо біля меж Києва, значну частку їх пасажирів складали
кияни,  тож вони мають  розглядатись  у  загальному контексті  історії  київського
міського транспорту.

Першою  приміською  трамвайною  лінією  Києва  став  вузькоколійний
Святошинський  трамвай,  збудований  німецькою  фірмою  “В. Ламаєр і К°”,
відкритий  30 квітня  (13 травня)  1900 року  та  електрифікований  18 (31) серпня
1901 року. У червні 1920 року його рух перервався через руйнування польськими
військами мостів на Брест-Литовському шосе. У 1923–1924 роках Святошинський
трамвай перешили на широку колію та інтегрували до міської трамвайної системи.

Другою — Кадетський трамвай, від нинішнього Повітрофлотського мосту
до  Володимирського  кадетського  корпусу  (нині  будівля  Міністерства  оборони).
Цю лінію збудував Давид Марголін,  на той час  —  один із провідних акціонерів
Товариства КМЗ. Вона стала до ладу 27 липня (9 серпня) 1908 року, а згодом була
двічі  подовжена,  сягнувши  району  нинiшньої  Севастопольської  площі.  У
1915 році місто викупило в Марголiна Кадетський трамвай — що, таким чином,
став  першим  в  історії  Києва  муніципальним  трамвайним  підприємством.  У
1918 році рух цією лінією припинився назавжди.

Третьою  —  Деміївський  трамвай,  який  збудував  той  самий  Марголін.
Експлуатація Деміївського трамвая розпочалася 26 червня (9 липня) 1911 року за
маршрутом  від  Деміївського  переїзду  (біля  нинішнього  шляхопроводу)  до
нинішньої  Голосіївської  площі.  Згодом  добудували  ще  дві  лінії,  Великою
Китаївською  та  Саперно-Слобідською  вулицями.  У  вересні  1918 року  рух
Деміївського трамвая припинився,  але його першу лінію згодом інтегрували до
міської трамвайної системи.

Четвертою  —  Дарницький  (Слобідський)  трамвай,  збудований  Валерієм
Тимченком, відкритий 25 квітня (8 травня) 1912 року за маршрутом Передмостова
Слобідка  (нинішній  Гідропарк)  — Микільська  Слобідка  —  залізнична  станція
Дарниця.  17 (30) жовтня  того  ж  року  розпочався  трамвайний  рух  через
Миколаївський ланцюговий міст; отже, ця лінія стала першою трансдніпровською
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трамвайною лінією в Києві.  У 1913 році лінію було подовжено від Микільської
Слобідки  до  Броварів.  Вагони  Дарницького  трамвая  працювали  на  двигунах
внутрішнього  згоряння.  Рух  на  цій  лінії перервався  в  червні  1920 року,  коли
польські  війська  підірвали  Миколаївський  міст.  Сполучення  відновили  в
1925 році, з відкриттям нового мосту.

Компаративний аналіз дозволяє дійти висновку, що найбільш успішними з
незалежних  підприємств  стали  Святошинський  і  Дарницький  трамваї.  Вони
функцiонували  в  транспортному  коридорі  “схід-захід”,  що  був  вельми
перспективним у плані  пасажиропотоків.  Закономірно,  що діяльність  обох цих
підприємств перервалася не через економічні чинники, а лише через руйнування
мостів.  Деміївський  і  Кадетський  трамваї,  які  працювали  там,  де  попит  був
меншим, припинили функціонування через банкрутство.

Підрозділ  2.4  “Муніципальне  автобусне  підприємство” присвячений
маловідомому  епізоду  історії  київського  транспорту  — органiзацiї  автобусного
руху  в  1913–1914  роках.  Коли  міська  дума  вирішила  викупити  трамвайне
підприємство,  вона  стала  зацікавлена  в  тому,  аби  воно  було  якомога  менш
прибутковим.  Звідси  виникла  ідея:  влаштувати  конкуренцію  трамваю,  аби
зменшити  його  прибуток.  Міська  дума  організувала  муніципальне  автобусне
підприємство.  1 (14) червня  1913 року  розпочався  рух  автобусів  за  маршрутом
Царська  (Європейська)  площа  —  виставка  (район  нинішнього  спорткомплексу
“Олімпійський”). Приблизно за два тижні відкрили другий автобусний маршрут,
від Царської площі до вокзалу.

Однак автобуси виходили з ладу через технічні вади. Підприємство спочатку
давало прибуток, але згодом перетворилось на збиткове. Масштаби автобусного та
трамвайного підприємств були абсолютно різними (5 автобусів проти більш ніж
200  трамвайних  вагонів),  тож  перше  не  могло  складати  серйозної  конкуренції
другому. З наближенням дати (очікуваного) викупу трамвая існування автобусного
підприємства  втратило  сенс.  У  середині  грудня  1914 року  міська  управа
розпорядилась  припинити  автобусний  рух.  Лише  в  1925 році  в  Києві  знов
запровадили міські  автобуси.  У радянській історіографії  саме ця дата,  1925 рік,
подавалася як початок автобусного руху в Києві; це невірно.

Отже,  основним  мотивом  запровадження пасажирського  автобусного
сполучення  в  Києві  влітку  1913 року  було  створення  конкуренції  трамвайному
підприємству.  Це  принципово  відрізняло  автобусне  підприємство  від  усіх
трамвайних підприємств, які мали на меті перш за все отримання прибутку. Через
неможливість досягти мети підприємство було швидко згорнуто.

У  підрозділі  2.5  “Роль  транспорту  в  повсякденному  житті  міста”
розглядається проблема взаємодії та взаємовпливу транспортної системи й міста.

Позаяк трамвайні підприємства були приватними, наявні були три актори:
підприємства,  місто  (міська  влада)  й  пасажири.  Утворився  своєрідний
“трикутник”,  в  якому  мала  місце  як  співпраця,  так  і  конфлікти.
Найбезпосереднішим  чином  транспортні  успіхи  та  проблеми  торкалися
підприємств  (їх існування  залежало  від  комерційного  успіху)  і  пасажирів
(споживачів транспортних послуг). Отже, проблема має два основні аспекти: 1) Як



18

вибудовувалися стосунки між підприємствами й містом? 2) Як змінилося життя
киян із появою громадського транспорту? Чи містяни вітали це нововведення, а чи
це означало для них нові незручності?

У стабільній роботі транспорту булі зацікавлені всі три сторони. Втім, місто
додатково стимулювало підприємство через механізм штрафів. Коли ж ішлося про
будівництво  нових  ліній,  між  підприємством  і  містом  подекуди  виникав
своєрідний торг: місто вимагало від Товариства поступок (наприклад, перегляду
тарифів)  в  обмін  на  дозвіл  на  будівництво.  Траплялися  також  конфлікти  між
містом та підприємством через  відсутність попередньої домовленості  з того чи
іншого  питання:  конфлікт  з  приводу  викупу,  суперечка щодо  того,  хто  мав
очищати  трамвайні  лінії від  снігу.  Товариство  також  було  учасником  судових
процесів безпосередньо з пасажирами — здебільшого через неправильне, з точки
зору останніх, застосування тарифів.

Іноді транспортні підприємства сприяли розвитку міської інфраструктури.
Приклад — будівництво влітку 1902 року в Пущі-Водиці заміського павільйону
для  розважальних заходів  і  парку  коштом Товариства  КМЗ (яке  розраховувало
окупити витрати через залучення нових пасажирів на Пуще-Водицьку лінію).

З  появою  міського  транспорту  значно  зросла  мобільність  населення.
Пересування  містом стало  для  його мешканцiв  зручнішим і  дешевшим.  Кияни
подекуди висловлювали бажання, аби в їх районах з’явилися нові трамвайні лінії.
Коли ж виникала затримка з відкриттям уже анонсованих ліній, це призводило до
незручностей. Зокрема, у 1900 році певна кількість киян переселилися з міських
квартир  на  дачі  до  Святошина,  розраховуючи  на  те,  що  незабаром  там
розпочнеться  трамвайний  рух.  Їх  заяви  спонукали  фірму  “В. Ламаєр  і К°”
започаткувати тимчасовий рух кінною тягою.

Отже, загалом кияни вітали появу трамвайних ліній поблизу своїх домівок.
Однак  було  й  декілька  винятків.  У  1909 році  правління  Університету
Св. Володимира зажадало закриття лінії біля університету через вібрацію та пил
від трамваїв, що заважали науковим експериментам (але її не закрили).

До  побутових  конфліктів,  неминучих  у  будь-якому  суспільстві,  з  появою
громадського транспорту додалися конфлікти між пасажирами, або пасажирів із
трамвайними  службовцями.  Злочини,  що  неминуче  мають  місце  на  вулицях
великого міста, відтепер час від часу траплялися в новому міському підпросторі.
У трамваях  крали,  грабували,  а  іноді  стріляли.  Зрештою,  траплялися  нещасні
випадки з участю трамваїв, іноді зі смертельним фіналом. Містянам знадобилося
досить  багато  часу,  аби  пристосуватися  до  нового  потенційного  джерела
неприємностей на вулицях.  На ранньому етапі багато людей не усвідомлювало
ступінь небезпеки. Типовою причиною аварій була спроба заскочити до трамвая
або зіскочити з нього під час руху.

Отже,  на  етапі,  коли  київською трамвайною мережею володіло  приватне
підприємство,  три  актори —  підприємство,  місто,  пасажири — діяли в новому
міському  підпросторі,  що був публічним і водночас комерційним. В утвореному
цими учасниками “трикутнику” було місце і співпраці, і суперечкам.
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РОЗДІЛ 3 “Міський транспорт у період революції, міжвоєнні роки та в
умовах нацистської окупації (1918–1943)” присвячений другому етапу еволюції
транспортної системи Києва, який почався та закінчився періодами кризи.

У  підрозділі  3.1  “Перша  трансформація  транспортної  системи:
муніципалізація” продовжується  хронологічний  виклад  подій,  розпочатий  у
підрозділах 2.1–2.2.

Період 1918–1921 років  став  одним із  найдраматичніших в  історії  Києва.
Часті зміни влади, що іноді супроводжувалися бойовими діями безпосередньо в
місті,  і  загальна  економічна  криза  викликали  занепад  усіх  галузей  міського
господарства, у тому числі громадського транспорту — трамвая. Товариство КМЗ
фактично припинило своє існування на початку 1918 року, як результат процедури
викупу, що зірвалася.  Муніципалізація трамвайного підприємства  стала першою
трансформацією київської  транспортної  системи.  Структура  маршрутів
безпосередньо з цієї причини не змінилась, але підприємство й місто перестали
бути  двома  різними  елементами  системи.  Від  цього  моменту  функціонування
трамвайного підприємства мало повністю підпорядковуватись інтересам міста.

З  цього  ж  часу  починається  скорочення  трамвайного  руху  в  місті.
Аналізуючи  конкретні  чинники,  що  породжували  цю  тенденцію,  виявляємо
декілька випадків позитивного зворотного зв’язку. Зокрема, дефіцит палива в місті
не  давав  можливості  виробити  достатню  кількість  електроенергії.  Нестача
електроенергії призводила до зниження кількості вагонів у русі, що спричиняло
зменшення  виручки,  що,  своєю  чергою  (зворотний  зв’язок),  ускладнювало
придбання  палива.  Інший  механізм:  переповнення  вагонів  призводило  до
технічних  несправностей  та  аварій,  що,  своєю  чергою  (зворотний  зв’язок),
зменшувало випуск та спричиняло ще більше переповнення.

Дирекція муніципального трамвайного підприємства вдалась до підвищення
тарифу,  задля  компенсації  експлуатацiйних  витрат,  які  постійно  зростали.
Очевидно, втім, що підвищувати тариф можна було лише до якоїсь межі, за якою
пасажири не могли б дозволити собі сплачувати проїзд — і почали б відмовлятись
або від поїздок як таких, або від оплати проїзду. Існували також певні легальні
обмеження на розмір підвищення тарифів. Як підсумок, трамвайне підприємство з
прибуткового перетворилось на збиткове.

Наприкінці 1919 року в наявності було 25–30 справних трамвайних вагонів,
тобто трохи більш ніж 10 % від їх загальної кількості (225). 31 грудня того року
трамваї  зупинилися,  і  перші  три місяці  1920 року трамвайного руху в  місті  не
було.  У  квітні  того  самого  року  відкрився  пасажирський  рух  на  трьох  лініях,
тільки в ранкові й вечірні години. У 1921 році трамвайний рух здійснювався так
само фрагментарно. Примітно, що містянам заважав користуватися трамваєм не
тільки дефіцит вагонів, а й надвисокі, у порівнянні з заробітною платнею, тарифи.
Влітку 1921 року проїзд з міста до Пущі-Водиці  й назад коштував 3000 рублів, а
денна зарплата робітників одного з підприємств у Пущі складала 800 рублів.

У підсумку, у 1920–1921 роках трамвайний рух в Києві майже припинився:
число  перевезених  пасажирів  скоротилось  у  25–30 разів  у  порівнянні  з
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максимумом 1916 року.  Його відновлення й подальший розвиток були справою
наступних років.

Підрозділ  3.2  “Відбудова  трамвайної  мережі  й  відновлення  автобуса”
присвячений періоду 1920-х років, що можна характеризувати як посткризовий,
або  відновний.  Основним  фактором,  що  дозволив  перевести  трамвайне
підприємство  в  режим  стійкого  розвитку,  стала  реорганізація  головних
трамвайних  майстерень  імені  Домбаля  (нинішній  Київський  завод
електротранспорту).  Скорочення  зайвого  персоналу,  зміцнення  трудової
дисципліни,  підвищення  заробітної  плати  дозволило  різко  збільшити
продуктивність праці та прискорити ремонт трамвайних вагонів. Далі запрацював
механізм позитивного зворотного зв’язку — цього разу на користь підприємству.
Збільшення кількості справних вагонів дозволяло відкривати нові маршрути, що
сприяло  зростанню  пасажиропотоку  й  відповідно  доходу  трамвайного
підприємства;  це,  в  свою  чергу,  уможливлювало  інтенсифікацію  роботи
трамвайних майстерень і  подальше зростання числа придатних до експлуатації
вагонів.  Протягом  літніх  місяців  1922 року  обсяг  трамвайного  руху  виріс
приблизно втричі.

Проте існувала низка стримуючих факторів. По-перше, за роки революції та
війни  околиці  міста  прийшли  в  занепад,  і  населення  більшою  мірою,  ніж  до
революції,  зосередилося  в  центрі.  Тому  попит  на  поїздки  трамваєм  на  далекі
відстані  значно  знизився.  По-друге,  мав  місце  ефект  “поступового  звикання”.
Коли  транспорт  на  тому  чи  іншому  маршруті  ходить  рідко  та/або  ненадійно,
пасажири  не  розраховують  на  його  наявність.  Через  це  транспорт  втрачає
потенційних  пасажирів,  а  відтак  стимул  до  подальшого  розвитку.  По-третє,
розвиток  трамвайної  мережі,  як  і  в  попередні  роки,  гальмувався  відсутністю
платоспроможного  попиту.  Непопулярність  транспорту,  яка  гальмує  його
розвиток,  що,  своєю  чергою,  гальмує  зростання  популярності  —  це  ще  один
приклад позитивного зворотного зв’язку в транспортній системі.

Восени  1923 року  відбулася  знакова  для  розвитку  київського  транспорту
подія: вперше після революції відкрили трамвайну лінію, що раніше не існувала
(на Солом’янку).

У перші ж роки радянської влади до функцiонування міського транспорту
додалася ідеологічна складова. Досягнення подавалися як “перемоги на трудовому
фронті”,  демонстрація  переваг  соціалістичного  ладу,  і  супроводжувалися
відповідною  риторикою.  Трамвайні  парки  назвали  “ідеологічно  витриманими”
іменами  (Леніна,  Домбаля,  Зінов’єва,  Фрунзе,  Шевченка).  Однак  у  цілому
ідеологія грала роль не більш ніж “надбудови”. Важливі рішення ухвалювалися,
виходячи з цілком прагматичних міркувань, у першу чергу рентабельності.

10 грудня 1925 року було відновлено автобусний рух — як і до революції,
транспортним  коридором  “північ-південь”  (конкретно,  Хрещатиком).  Автобуси
використовувалися  спочатку  для  підсилення  трамвайних  маршрутів,  потім  для
організації нових маршрутів, зокрема сполучення з віддаленими околицями, але їх
роль у транспортній системі міста на цьому етапі залишалася мінімальною.
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Отже,  період  відновлення  київського  транспортного  господарства  після
глибокої  кризи  1918–1921 років  припав  на  роки  з  1922  по  1927-й.  За  цей  час
підприємство  пройшло  шлях  від  майже  повної  відсутності  пасажирських
перевезень  до  наявності  повноцінної  трамвайної  мережі,  яка  в  цілому
задовольняла транспортним потребам як центру міста, так і околиць. 

Підрозділ  3.3  “Друга  трансформація  транспортної  системи:
диверсифікація” присвячений  наступному  періоду  розвитку  київського
транспорту — еволюційному. Природною межею між відновним і еволюційним
періодами є початок оновлення його рухомого складу, що припадає на 1927 рік. У
1930 році кількість вагонів у експлуатації перевищила дореволюційну.

Поповнення рухомого складу дозволило впоратись зі зростанням попиту на
перевезення трамваєм.  На найбільш завантажених маршрутах з’явилися дво-  й
навіть  тривагонні  поїзди.  Однак  маршрутна  мережа  київського  трамвая
розвивалася повільніше, ніж у попередні роки. Ряд ліній дореволюційної побудови
через різнi причини не відновили. Існували великі плани будівництва нових ліній.
Зокрема, за планом другої п’ятирічки (1933–1937 роки) передбачалося збудувати
146 кілометрів нової одинарної колiї — що дало б приріст на 78 % у порівнянні з
1932 роком. Реально було побудовано лише три не надто довгі лінії; такi повільні
темпи  будівництва  згодом  пояснювали  тим,  що  мала  місце  “хронiчна  нестача
основних  шляхових  матерiалiв”.  Отже,  темп  зростання  пасажироперевезень
набагато перевищував темп розширення мережі.

Водночас, у 1934 році відбулася трансформація київського транспорту, що
мала  далекосяжні  наслідки:  планова  (тобто  не  викликана  форс-мажорними
обставинами) ліквідація центральних трамвайних ліній, вулицею Воровського (як
тоді  називався  Хрещатик)  і  вулицею  Леніна  (Богдана  Хмельницького),  та
запровадження тролейбусного руху.

Рішення про зняття трамвайної лінії з Хрещатика, порядком “благоустрою”
центральних вулиць, у зв’язку з   переїздом столиці  УСРР з Харкова до Києва,
ухвалили  нашвидкуруч  —  “опитом  членів  Президії  міськради”  —  а  рух
припинили через три дні після рішення. Отже, трамвай зняли без попереднього
планування, обговорення або аналізу наслідків. Пізніше навіть у радянській пресі
це рішення піддали критиці. Компенсувати зняті маршрути належною мірою було
неможливо.

У  1935 році  в  Києві  з’явився  новий  вид  транспорту  —  тролейбус.  Ідея
запровадження  тролейбусного  руху  в  Києві  характеризувалася  відсутністю
заздалегідь  розробленого плану.  Це був проєкт “тролейбус заради тролейбуса”:
спочатку  ухвалили  принципове  рішення  про  запровадження  нового  виду
транспорту,  й  лише  потім  заходилися  визначати,  де  саме  він  курсуватиме.
Зупинились  на  третьому (!)  варіанті  трасування,  Червоноармiйською  (Великою
Васильківською) вулицею. Тролейбусний рух розпочався 5 листопада 1935 року.
Протягом наступних двох років додали ще два маршрути — зокрема, Хрещатиком.

Поява  тролейбуса  означала  завершення  другої трансформації київської
транспортної системи — диверсифікації. Фактична роль тролейбуса, як і автобуса,
у транспортній системі міста протягом 1930-х та до 1941 року була незначною.
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Але відтепер подальша еволюція системи означала не тільки кількісне зростання,
але й перерозподіл ролей між різними видами транспорту.

У підрозділі 3.4 “Функціонування трамвая в період нацистської окупації”
йдеться  про  період,  коли  транспортна  система  Києва,  як  і  місто  загалом,
працювала за вкрай специфічних умов. Розглянуто, як саме ці умови вплинули на
її функцiонування.

Відступаючи  з  Києва,  радянські  війська  вивели  з  ладу  електромережу
трамвая  й  тролейбуса,  а  також  підірвали  мости,  якими  ходили  трамваї.  Тому
відновити роботу електротранспорту одразу після вступу до міста німецької армії
(19 вересня 1941 року) було технічно неможливо. Пасажирський трамвайний рух
відкрився 18 жовтня 1941 року.  Тролейбусний та автобусний рух відновлено не
було.

Станом  на  середину  листопада  середній  денний  пасажиропотік  на  всіх
лініях становив 104 тисячі,  тобто приблизно ⅛ від аналогічної  цифри в першій
половині  року.  Пасажиропотік на душу населення впав порівняно з  довоєнним
часом  приблизно  в  чотири  рази.  Вагони  ходили  рідко,  технічний  стан  їх  був
поганим. Однак трамвайне підприємство залишалося прибутковим, як і до війни.
Попри  це,  21 січня  1942 року  пасажирські  перевезення  припинилися,  офіційно
через  брак  палива  на  електростанціях.  Перевезення поновили  1 червня,  як
“подарунок” киянам до 50-річного ювілею трамвая, але 10 липня пасажирський
рух знову “тимчасово” припинився. У періоди, коли пасажирського руху не було,
кияни  подекуди  мали  можливiсть  їздити  вантажними  трамваями,  особливо  на
Пуще-Водицькій  лінії,  сплачуючи  гроші  вагоноводу  (хоча  офіційно  це  було,
звісно, заборонено).

У репортажах  про  трамвай  та  його  пасажирiв  чiтко  простежуються
характерні  тенденцiї  тодішнього  окупаційного  режиму:  прагнення  представити
“нову  владу”  як  визволителя  вiд  більшовизму,  iдея  про  велич  нiмецької  нацiї,
сприйняття  місцевих  жителів  як  “людей  другого  ґатунку”.  Ці  тенденції  мали
конкретні прояви на транспорті.

Трамваї відігравали специфічну роль у кампанії з відправлення мешканців
окупованих  територій  на  роботу  до  Німеччини:  з  одного  боку,  у  трамваях
траплялися  перевiрки  (і  людей  працездатного  віку,  в  яких  не  було  при  собі
належних документів, вивозили), з iншого боку, трамваї використовувалися для
перевезення майбутнiх остарбайтерiв на вокзал.

Отже,  громадський транспорт в  окупованому Києві  функціонував,  але не
постійно,  неритмічно та  на  тлі  дискримінації  й  репресій  стосовно  місцевого
населення, що мали місце в тому числі на транспорті.

Розділ 4 “Еволюція транспортної системи Києва в післявоєнний період
(1944–1991)” присвячений функцiонуванню транспорту в період історії Києва від
звільнення з-під нацистської окупації до розпаду Радянського Союзу.

У підрозділі 4.1 “Відбудова міського транспорту в повоєнні роки” йдеться
про період  від 1944 року (початок роботи трамвая після звільнення від окупації)
до  кінця  1950-х років  (напередодні  пуску  метрополітену).  Цей  період
характеризується,  з  одного  боку,  інтенсивним  розвитком  трамвайного,
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тролейбусного та автобусного сполучення; з іншого боку, перерозподілом ролей
видів  транспорту  —  насамперед  зменшенням  питомої  ваги  трамвая  та
продовженням  розпочатої  ще  до  війни  поступової  ліквідації  трамвайного
сполучення в центрі.

Роботу  фунікулера  відновили  27 листопада  1943 року,  трамвая  —  1 січня
1944 року,  тролейбусу —  6 листопада  1944 року.  У  перші  післявоєнні  роки
продовжилась тенденція  заміни  трамвайного  руху  в  центрі  тролейбусним.
Водночас відкривалися нові тролейбусні лінії — здебільшого такі, що з’єднували
центр із периферією. Як наслідок, співвідношення числа пасажирів, перевезених
трамваєм  і  тролейбусом,  змінилося  з  12:1  у  1945 роцi  до  приблизно  2:1  у
1950 році.

Автобусний рух відновили 26 липня 1946 року. Аналіз розвитку автобусної
мережі в зазначений період дозволяє зробити висновок про дві основні функції
автобусів:  1) доповнення  (або  заміна)  електротранспорту  там,  де  в  цьому  була
необхідність;  2) обслуговування  маршрутів  з  невеликим  пасажиропотоком  —
насамперед приміських — де прокладати лінії тролейбуса,  а тим більше трамвая
було недоцільно або принаймні передчасно.

Найважливішим  фактором,  що  сприяв  розвитку  київського  транспорту,
стало оновлення рухомого складу. У цей період з’явилися нові моделі всіх трьох
видів наземного транспорту, а також було радикально спрощено тарифну систему:
замість дільниць запровадили єдиний тариф (щоправда,  різний на різних видах
транспорту).

Отже, у другій половині 1940-х – 1950-х роках, після відновлення руху всіх
видів  наземного  транспорту,  продовжилась  тенденція  перерозподілу  ролей  між
цими видами, що розпочалась до війни. Трамвайний рух скорочувався на користь
тролейбусного й автобусного.

Підрозділ  4.2  “Третя  трансформація  транспортної  системи:  поява
метро” присвячений періоду 1950-х – початку 1960-х років, коли перед київською
транспортною  системою  постали  нові  завдання  —  і,  відповідно,  акценти  в  її
розвитку вчергове змінились.

У  1950-і  роки  в  Києві  розпочалось  інтенсивне  житлове  будівництво  на
лівому березі Дніпра. Відповідно, необхідно було забезпечити надійний зв’язок із
лівим берегом. У 1953 році став до ладу міст імені Патона, а наступного року було
відновлено  трансдніпровське  трамвайне  сполучення  —  через  цей  новий  міст.
Протягом декількох наступних років на лівому березі розбудували нову мережу
трамвайних  ліній  (більша  частина  якої  збереглася  досьогодні)  та  відкрили
Дарницьке трамвайне депо. Разом із тим у другій половині 1950-х років тривала
поступова ліквідація трамвайних ліній у центрі.

Водночас,  у період з  кінця 1940-х по кінець 1950-х років було закладено
основу для подальших великих змін у структурі київського транспорту: йдеться
про будівництво метрополітену.

Перші  відомі  плани  київського  “підземного  трамвая”  датуються  осінню
1916 року.  Ідею будівництва  метрополiтену в  Києві  було  озвучено  в  1918 році,
потому в другій половині 1930-х років, але саме будівництво розпочалось лише
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1949 року.  Спорудження  першої  черги  тривало  одинадцять  років  —  як  через
складні геологічні умови, так і тому, що воно було законсервоване майже на два
роки (вересень 1953 – липень 1955 р.) за  постановою Ради Міністрів СРСР. Під
час  будівництва  вдалися  до  низки  оригінальних  технічних  рішень;  зокрема,
технологію  опускання  під  землю  проміжного  вестибюлю  станції  метро
“Арсенальна” було застосовано вперше в історії світового метробудування.

Київський  метрополітен  офіційно  відкрився  6 листопада  1960 року  (хоча
регулярний  пасажирський  рух  розпочався  12 листопада).  До  першої  черги
увійшло п’ять станцій нинiшньої лінії М1, від “Вокзальної” до “Дніпра”.

Поява  метро  надала  новий  імпульс  ідеї  скорочення  трамвайного  руху.
Передбачили  зняти  близько  50 км  трамвайних  колій  у  центрі  й  не  тільки.
Щоправда, до 1980 року запланували прокласти 137 км нових колій на периферії.
Більшість  запланованих  до  зняття  колій  згодом  дійсно  зняли,  а  більшість
запланованих до побудови — не побудували.

Отже, друга половина 1950-х — початок 1960-х років заклали основу для
третьої  трансформації київського  транспорту,  основна  суть  якої  —  поява
метрополітену.  Якщо  перед  цим  основним  елементом  київської  транспортної
системи був трамвай, то відтепер ця роль мала перейти до метро.

У підрозділі  4.3 “Метрополітен і  проблема забезпечення транспортом
житлових масивів” йдеться про особливості еволюції київського транспорту в
період  з  1960-х  по  1980-і  роки,  що  були  обумовлені  особливостями  динаміки
розвитку самого міста. Найважливішою з таких була поява нової форми забудови
— житлових  масивів.  На  початку  1960-х років  житлові  масиви  на  вільних  від
забудови територіях становили понад 50 % нового житлового будівництва в Києві.

Взагалі кажучи, розвиток транспортного сполучення з  житловим масивом
може відбуватись у чотири етапи: на першому етапі туди приходить автобус; на
другому на допомогу йому та/або замість нього будується тролейбус; на третьому
— трамвай;  нарешті,  якщо розмір масиву це виправдовує,  на четвертому етапі
будується  метро.  Однак  часто  трапляються  відхилення  від  цього  “класичного”
сценарію, зумовлені як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками.

“Класичний” сценарій було втілено у випадку з житловим масивом Оболонь
(друга половина 1970-х років): спочатку туди прийшов автобус, згодом трамвай, а
на початку 1980-х — цілком вчасно — метро. Інші приклади вчасного будівництва
метро  до  житлових  масивів  —  Лівобережжя  (Лісовий,  Позняки,  Харківський
масив).  Разом  із  тим,  існують  приклади,  коли  масиви,  яким,  відповідно  до  їх
розмірів, необхідно метро, отримали його з великим запізненням (Теремки) або не
отримали взагалі (Троєщина).

Житлові  масиви  менших  розмірів  не  потребують  метро;  проблема  їх
транспортного  забезпечення  розв’язується  за  допомогою наземного транспорту.
Прикладами  є  одни  з  перших  масивів  Києва,  зокрема  Першотравневий  та
Відрадний. У деяких випадках трамвай, що до появи метро був основним видом
транспорту, тепер перетворився на такий, що підвозить до метро (Воскресенський
масив). Особливий випадок — Борщагівка, куди планували були підвести метро,
але збудували швидкісний трамвай.
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Отже, основною транспортною проблемою Києва в період 1960-х – 1980-х
років було забезпечення міським транспортом житлових масивів, що будувались у
різних частинах міста.  Сценарії  вирішення цієї  проблеми залежали від розміру
конкретного масиву.

У  підрозділі  4.4  “Друга  лінія  метро  й  швидкісний  трамвай” спочатку
розглядається  транспортний  коридор  “північ-південь”,  який  сформувався  ще  в
XIX столітті та яким пролягли перші лінії всіх наземних видів транспорту в Києві.
У  повоєнні  роки  пасажиропотоки  деякою  мірою  перерозподілились,  чим  і
пояснюється  те,  що  перша  лінія  метро  пройшла  не  цим  коридором,  а
перпендикулярним йому — “захід-схід”.  Але  на  початку  1960-х  років  питання
будівництва  другої  лінії  метрополiтену  актуалізувалося  —  через  обмежену
провізну спроможність наземного транспорту в цьому самому коридорі. Втім, від
планів до реального будівництва перейшли через необхідність побудувати метро
на житловий масив Оболонь.

Із  подальшим  розвитком  метрополітену  значно  підсилилася  тенденція
перерозподілу пасажиропотоків між видами транспорту. Перш за все, мала різко
знизитись  питома  вага  трамвая.  Станом  на  1961 рік  трамвай  перевозив  49 %
пасажирiв,  а  до  1980 року  ця  цифра  (згідно  з  планами  1960-х  років)  мала
зменшитись до 14 %. Зростала також роль тролейбуса.  Перевантаженість цього
виду транспорту в Києві, що стала нагальною проблемою в середині 1960-х років,
стимулювала  технічні  розробки  зі  створення  тролейбусних  поїздів.  Київ  став
першим містом у світі, де такі поїзди було розроблено та введено до експлуатацiї.

У тих же 1960-х роках у Києві конкретизували плани будівництва нового
транспорту  —  швидкісного  трамвая.  Ця  ідея  на  той  момент  була  технічним
нововведенням:  основні  компоненти  нової  концепції  міського  рейкового
транспорту  (зчеплення  трамваїв  у  поїзди,   оплата  проїзду  на  станціях,
використання  відокремленого  полотна  й  тунелів)  сформулювали  на  Заході
протягом 1960-х  років.  Лінію швидкісного  трамвая  на  Борщагівку  збудували в
декілька етапів та офіційно прийняли до експлуатації в повному обсязі 30 грудня
1978 року. Вона стала першою такою лінією в СРСР і однією з перших у світі
(зокрема, перша лінія LRT — Light Rail Transit, синонім швидкісного трамвая —
на північноамериканському континенті, у канадському місті Едмонтон, відкрилася
того ж 1978 року).

Отже,  період  1970-х  –  початку  1980-х  років  у  еволюції  київської
транспортної  системи пройшов під знаком розвитку швидкісного транспорту,  а
також новаторських технічних рішень. Успішно розв’язали завдання забезпечення
зв’язку найбільшого на той момент житлового масиву (Оболоні) з центром. Щодо
технічних  рішень  Київ  у  цей  період  перебував  на  рівні  світових  тенденцій.
Київський  швидкісний  трамвай  став  одним  із  перших  у  світі;  зчеплення
тролейбусів у поїзди в Києві застосували вперше.

Підрозділ  4.5  “Міський  транспорт  на  піку  розвитку” продовжує  тему
основних  завдань,  що  постали  перед  транспортною  системою  Києва  в
пізньорадянські  часи.  Наприкінці  1980-х  років  найнагальнішою  транспортною
проблемою в  місті  стало  забезпечення  транспортом Троєщини,  яка  на  той  час
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стала найбільшим житловим масивом Києва. У 1983 році вперше в історії Києва
тролейбус перетнув Дніпро, наступного року трансдніпровська тролейбусна лінія
сягнула Троєщини, 1986 року туди прийшов трамвай — таким чином, утворився
транспортний зв’язок Троєщини спочатку з другою, потім з першою лінією метро.

Інтенсифікація транспортного сполучення з Троєщиною (а також з іншими
новими  житловими  масивами,  зокрема  Новобіличами  на  заході  міста  та
Виноградарем на північному заході) потребувала значного поповнення рухомого
складу,  насамперед  тролейбусного.  Водночас  тролейбуси   Škoda 9Tr,  які  тоді
добігали граничного віку експлуатацiї, почали інтенсивно списувати. Тож станом
на середину 1980-х років почав даватися взнаки дефіцит тролейбусного рухомого
складу. 1988 рік став рекордним за всю історію за його поповненням, і станом на
1989 рік кількість тролейбусів у Києві сягнула максимальної за весь час; але на
той момент навіть цієї кількості вже не вистачало.

Водночас почала даватися взнаки проблема імпортозалежності. Починаючи
з  1960-х  років,  весь  новий рухомий склад  київського трамвая  та  тролейбуса  й
майже весь склад автобуса постачався з країн соціалістичного блоку. Наприкінці
1980-х років розрахунки з цими країнами перевели на тверду валюту, що в умовах
фактичної  неконвертованості  радянського  рубля  унеможливило  закупівлю
рухомого складу й навіть запчастин до наявних машин у колишніх об’ємах. Отже,
потреба в рухомому складі продовжувала збільшуватись, а його наявна кількість
почала зменшуватись.

Проблему намагалися вирішити в декілька способів. Припинили списування
старих тролейбусів,  що відпрацювали свій амортизаційний термін,  і  поставили
мету відновити певну кількість старих тролейбусів, зробивши їх придатними до
експлуатації. Рухомий склад поступово перерозподіляли між маршрутами — перш
за все,  підсилюючи маршрути на Троєщину за рахунок маршрутів у центрі,  де
було метро. Цього не вистачило, і з 1990 року почали скорочувати маршрути —
знову-таки, здебільшого в центрі — заради вивільнення рухомого складу.

Таким  чином,  наприкінці  1980-х  років  київський транспорт  пройшов пік
розвитку,  за  яким  почалася  його  деградація.  Починаючи  з  цього  часу,  міський
транспорт не міг повністю задовольняти попит на пасажирські перевезення, що
продовжував зростати.

Розділ  5  “Розвиток  і  проблеми  київського  транспорту  в  умовах
незалежної України”  присвячений останньому етапу функціонування київської
транспортної системи, що продовжується в наш час.

У  підрозділі  5.1  “Четверта  трансформація  транспортної  системи:
поява альтернативи” йдеться про повномасштабну кризу київського транспорту,
що виникла на початку 1990-х років; особливу увагу приділено об’єктивним та
суб’єктивним чинникам цієї кризи.

Основним  об’єктивним  чинником,  як  зазначено  вище,  стала
імпортозалежність  в  умовах  гострого  дефіциту  конвертованої  валюти.  Іншим
об’єктивним  чинником  стала  фінансова  криза  та  гіперінфляція.  Собівартість
перевезень  (експлуатаційні  витрати)  зростала  майже  безперервно;  тарифи  ж
підвищувались  дискретно  й  тому час  від  часу  тарифи значно “відставали”  від
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собівартості;  транспорт  працював  з  великими  збитками,  що  унеможливлювало
нормальне  функцiонування  підприємства.  До  того  ж,  неминуче  в  умовах
гіперінфляції падіння реальних доходів населення спричинило бажання громадян
будь-якими  способами  “зекономити”  —  зокрема,  не  платити  за  проїзд  у
транспорті.  Масова  несплата  проїзду  вмикала  черговий  механізм  позитивного
зворотного зв’язку.  Падіння виручки через  несплату призводило до зменшення
випуску й відповідно зростання інтервалів і переповнення рухомого складу. Це,
своєю  чергою,  збільшувало  кількість  неплатників  через  одразу  два  механізми
зворотного зв’язку: “ефект натовпу” (у переповненому салоні складно перевіряти
квитки,  тож пасажир стає  впевненим у  безкарності)  та  “психологічний ефект”
(коли транспорт рідко ходить і переповнюється, пасажир розцінює це як неякісну
послугу,  і  йому  легко  виправдати  себе  у  власних  очах,  не  сплачуючи  таку
послугу).

До об’єктивних чинників додалось падіння трудової дисципліни, через яке
одиниці рухомого складу простоювали навіть за наявності технічної можливості
їх  відремонтувати.  Це  явище,  як  і  феномен  несплати  за  проїзд,  було  проявом
загальнішої проблеми: деградації соціальних механізмів в умовах, з одного боку,
економічної  кризи,  з  іншого  боку,  скасування  обмежень,  притаманних
тоталітарному режиму.

16 лютого  1993 року  розпочався  загальний  страйк  працівників  київського
електротранспорту.  Транспортники  висунули  дві  основні  вимоги:  підвищення
зарплати  та  нормалізація  забезпечення  рухомого  складу  запчастинами.  Страйк
1993 року  сприяв  четвертій трансформації транспортної  системи  —  появі
альтернативи. У ті дні на вулиці міста вийшла помітна кількість ерзац-транспорту
—  службові,  міжміські  автобуси,  мікроавтобуси  —  що  підвозили  пасажирів
неофіційно,  за  готівковий  розрахунок,  без  жодної  документації.  Так,  по  суті,
пройшла випробування модель сьогоднішнього маршрутного таксі. Офіційно вони
з’явились  у  Києві  в  1996 році  (їх  не  треба  плутати  з  маршрутними  таксі
радянського зразка, що були елементом тодішньої транспортної системи).

Не викликає сумнівів,  що вони допомогли здолати гостру кризу міського
транспорту,  ліквідувавши  (певною  мірою)  дефіцит  транспортних  послуг  і
відновивши  баланс  попиту  й  пропозиції.  Але  їх  негативні  аспекти  полягали,
по-перше,  в  тому,  що  вони  не  забезпечують  ані  того  ж  рівня  комфорту,  що
стандартний наземний транспорт (трамвай, тролейбус, автобус), ані, що набагато
гірше, того ж рівня безпеки; по-друге, в тому, що вони відтягнули на себе значну
частину  платоспроможних  пасажирів,  ускладнивши  таким  чином  фінансове
становище  транспорту.  При  цьому  конкуренція  між  маршрутними  таксі  й
стандартним транспортом була і є недоброчесною з боку перших. Таким чином,
поява  альтернативи  призвела  до  поглиблення  кризи  київської  транспортної
системи.

Підрозділ  5.2  “Будівництво  метрополiтену  в  1990–2000-і  роки”
присвячений  різним  аспектам  розвитку  київського  метрополітену  в
пострадянський  період  та  порівнянню  кількісних  показників  та  якісних
особливостей цього процесу в цей та в радянський періоди.
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Трасування  третьої  лінії  метро,  з  північного  заходу  на  південний  схід,
диктувалося перспективами розбудови міста й було принципово вирішено ще в
1970-і роки. Будування цієї лінії розпочалось у 1983 році, її перша черга стала до
ладу  наприкінці  1989 року,  тобто  під  кінець  радянського  періоду,  але  основна
частина роботи з її розбудови припала на часи незалежної України.

Примітно,  що під  час  проєктування  станції  “Золоті  ворота”,  у  1989 році,
Київ, імовірно, вперше вийшов із-під контролю Москви в питанні, що стосувалося
будівництва  метро  —  не  погодившись  на  “спущений”  з  Москви  стандартний
проєкт оздоблення цієї станції та втіливши свій, київський. Згодом ця станція, за
рейтингом  британського  видання  “Business  Insider”,  увійшла  до  списку
20 найкрасивіших  станцій  метро  у  світі.  Окрім  того,  особливості  радянської
планової економіки, яка доживала останні роки,  далися взнаки під час побудови
трансдніпровської дільниці нової лінії: через неузгодженість між двома головними
комітетами  в  Москві  —  Головмостобудом  і  Головметробудом  —  київські
метробудівники змушені були терміново змінювати графік робіт на Південному
мосту.

Економічні  труднощі  призвели  до  появи  “станцій-примар”  (таких,  що
існують або існували в недобудованому вигляді на дільниці, що експлуатується).
Найвідоміша з них — “Львівська брама”, що на цей момент залишається в такому
статусі  26 років (!).

Разом із тим, простий кількісний підрахунок показує, що, попри складніші
економічні умови, темп будівництва третьої лінії метро (у середньому 0,62 станції
на рік) був майже таким самим, як темп будівництва першої лінії (0,64 станції на
рік)  та  приблизно  на  чверть  меншим,  ніж  темп  будівництва  другої  лінії
(0,86 станції на рік). Це пояснюється тим, що будівництво метрополітену у 1990-х
та  2000-х  роках  вважалось  питанням  престижу  і,  відповідно,  пріоритетним
завданням у галузі міської економіки. Якщо в Радянському Союзі Київ був третім
містом, і успіх київських проєктів значною мірою залежав від “політичної волі”
Москви,  то  в  незалежній  Україні  будівництво  метро  в  столиці  стало  справою
вищого державного рівня.

Позаяк метро було й залишається проєктом, якому притаманний політичний
аспект, цікаво порівняти конкретні прояви цього аспекту в різні періоди. В СРСР
відкриття  нових  станцій  подавалося  як  “трудова  перемога”,  як  правило,
прив’язувалось  до  радянських  свят,  а  в  церемонії  відкриття  брали  участь
чиновники міського, рідше республіканського (але не загальносоюзного) рівня. В
Україні радянські ідеологеми, звісно, було відкинуто, прив’язка до свят частково
залишилась (тепер — до Дня незалежності або до Дня Києва), а у відкритті, хоч і
не кожного разу, брав участь Президент України. Абсолютно новим явищем стало
відкриття станцій метро як “подарунків” киянам від мера напередодні виборів —
причому ці станції, “Вирлиця” й “Червоний хутір”, з практичної точки зору були
не надто потрібні (і зараз є одними з останніх у місті за пасажиропотоком).

Отже, процес побудови третьої лінії метро, у порівнянні з першими двома,
був менш планомірним і послідовним. Однак, позаяк в умовах незалежної України
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розвитку  метрополітену  в  Києві  було  надано  пріоритет,  вдалося  зберегти
практично той самий темп його будівництва, що й у радянські часи.

У  підрозділі  5.3  “Київський  трамвай  у  2000-і  роки” йдеться  про
особливості  функціонування  київського  трамвая  на  початку  XXI століття.  На
роботу трамвая, як і інших видів транспорту, вплинула економічна криза початку
1990-х  років.  Але  навіть  більший  негативний  ефект  стався  від   ставлення
тодішньої київської влади до трамваїв, що вилилося в цілеспрямоване знищення
трамвайних ліній, або “антитрамвайну кампанію”.

Приводом  для  початку  цієї  кампанії  стала  найбільша  в  історії  України
трамвайна катастрофа, 2 липня 1996 року в Дніпродзержинську (нині Кам’янське),
на крутому спуску. Менш ніж через два місяці в Києві закрили трамвайну лінію
крутою вулицею Воровського (Бульварно-Кудрявською). У 1998 році закрили рух
трамваїв на Печерську, офіційно через крутий ухил на Старонаводницькій вулиці
— але лише за рік перед тим цю лінію капітально відремонтували. Схожим чином,
у  1997 році  здали  в  експлуатацiю  дільницю  трамвайних  колій  на  початковому
відрізку вулиць Саксаганського та Еспланадній, збудовану за новою безшумною
технологією — але в 2001 році  рух трамваїв вулицею Саксаганського,  разом із
двома іншими лініями, закрили.

Ще  яскравішим  проявом  антитрамвайних  настроїв  стало  закриття  у
2004 році трансдніпровської трамвайної лінії  через міст Патона.  Рішення про її
ліквідацію  було  ухвалено  і  втілено  протягом  одного  дня (!)  (що  було  прямим
порушенням закону; ймовірніше за все, це свідчить про бажання тодішньої міської
влади  не  допустити  обговорення  та  не  залишити  зворотного  шляху).  Тут
простежується  аналогія  зі  зняттям  трамвайної  лінії  з  Хрещатика  в  1934 році.
Існували плани ліквідації  інших трамвайних ліній  — зокрема,  на  Оболоні  й  у
Пущі-Водиці,  але  від  них  відмовились.  Непослідовність,  “кулуарність”  дій  з
ліквідації трамвая, а також те, що офіційно оголошені причини закриття ліній не
витримують  критики,  свідчать:  справжньою  причиною  таких  дій  була  не
практична необхідність, а саме бажання позбутися трамвая як такого.

Втім,  у  цей  період  трамвайні  лінії  в  місті  не  тільки  закривали,  але  й
будували. Насамперед ідеться про другу лінію швидкісного трамвая, на Троєщині.
За  задумом, ця лінія мала йти лівим берегом уздовж Дніпра,  від Троєщини на
півночі  до  Осокорків  на  півдні.  Однак  у  травні  2000 року  відкрили  тільки
дільницю лінії на самій Троєщині; трамвай не підвозив ні до центру, ні навіть до
метро.  У  такому  вигляді  лінія  була  приречена  на  непопулярність.  Вчергове
утворився позитивний зворотний зв’язок: трамвай ходив рідко, що відваблювало
пасажирiв,  тож  пасажиропотік  зменшувався,  що,  своєю  чергою,  стимулювало
транспортне підприємство збільшувати інтервали. У 2009 році рух закрили, і це
рішення  було  не  “політичним”,  як  у  випадку  з  мостом  Патона,  а  суто
прагматичним:  трамвай  “возив  повітря”.  Але  саму  лінію  не  розібрали,  і  в
2012 році,  коли  на  Троєщину  прийшов  новий  швидкісний  вид  транспорту  —
міська електричка — знову відкрили, тепер як транспорт,  що підвозить до цієї
електрички. Загрози її повторного закриття зараз не існує.
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Отже, протягом близько десяти років, з середини 1990-х до середини 2000-х,
у  Києві  відбувалося  явище,  що  можна  характеризувати  як  антитрамвайну
кампанію.  Існують  чіткі  свідоцтва  того,  що  закриття  трамвайних  ліній  було
мотивоване не так прагматичними міркуваннями, як антитрамвайними настроями.
Водночас,  важливим етапом еволюції  київської  трамвайної  мережі в той самий
період стало відкриття другої лінії швидкісного трамвая, на Троєщині. Київ 2000-х
років,  на  відміну  від  Києва  1970-х,  відстав  від  світових  тенденцій  у  розвитку
міського швидкісного транспорту, але останніми роками кампанія з планомірної
ліквідації трамвайних ліній припинилася, що є позитивним явищем.

Підрозділ  5.4  “Сучасний  стан  транспортної  системи,  проблеми  й
перспективи” є  оглядом  сучасного  стану  київської  транспортної  системи,
нинішніх тенденцій та можливих перспектив її розвитку. Із завершенням гострої
економічної кризи та періоду гіперінфляції з’явилась можливiсть повернутись до
планомірного,  послідовного  розвитку  наземного  транспорту,  спрямованого  на
забезпечення якісного зв’язку житлових масивів із центром та місцями роботи.

На початку 2000-х років у Києві розпочався своєрідний “тролейбусний бум”:
відкрили значну кількість нових ліній та маршрутів. Характерно, що подекуди це
робилось  у  розрахунку  на  “піар-ефект”  перед  виборами,  як  і  у  випадку  зі
станціями  метро.  Нові  маршрути  мали  попит.  Але  їх  відкриття  не
супроводжувалося  поповненням  рухомого  складу  в  достатній  кількості  й  тому
призводило до погіршення роботи інших маршрутів.

Загалом,  у  першій  половині  2000-х  років,  стало  зрозуміло,  що  потрібно
досить  радикально  розв’язувати  проблему  нового  рухомого  складу.  За  останні
півтора десятиліття у цьому напрямку зроблено досить багато. Повністю оновлено
рухомий склад на борщагівській  лінії  швидкісного трамвая,  де тепер курсують
сучасні   низькопідлогові  вагони.  Парк  старих  вагонів  значною  мірою
модернізовано. Ситуація з  тролейбусами значно покращилася завдяки тому, що
налагоджено  випуск  машин  українського  виробництва  —  отже,  проблему
імпортозалежності знято. Так само має місце прогрес у постачанні автобусів.

У  перше  десятиліття  XXI століття  в  Києві  панували  хибні  розуміння
транспортних  стратегій  — уявлення  про  те,  що  з  пробками  (заторами)  можна
боротись за допомогою зняття трамвая та розширення доріг і про те, що коли в
центрі є метро, там можна обійтись без наземного транспорту (світовий досвід
доводить,  що  це  абсолютно  не  так).  В  останні  десять  років  міська  влада
усвідомила,  що  попередні  стратегії  були  помилковими,  і  деякі  помилки  було
виправлено. Ліквідація трамвайних ліній припинилася.  Відновили  та подовжили
певну кількість тролейбусних та автобусних маршрутiв у центрі, а також створили
нові  маршрути,  що  безпосередньо  пов’язали  центр  із  житловими  масивами.
Запровадили  виділені  смуги  для  громадського  транспорту,  що  є  правильним
рішенням, перевіреним світовою практикою.

З 2009 року в Києві існує новий вид швидкісного рейкового транспорту —
міська електричка. Її відкрили перш за все як засіб зв’язку Троєщини з метро (що,
як  уже  згадувалось,  згодом  дозволило  реанімувати  троєщинський  швидкісний
трамвай), але двома роками пізніше запустили повним кільцем, зв’язавши таким
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чином  вокзал  з  Борщагівкою,  Сирцем,  Петрівкою,  Троєщиною,  Дарницею,
Видубичами.  Однак  якість  сервісу  міської  електрички  не  можна  назвати
задовільною.  Вона  працює  тільки  в  години  “пік”,  інтервали  її  складають  до
півгодини (у вихідні дні — до години), і навіть цей інтервал нерідко порушується.

Основними проблемами транспортної  системи Києва в її  сьогоднішньому
стані  є:  нестача  рухомого  складу  (хоча  ця  проблема  не  стоїть  так  гостро,  як
раніше);  нечітка  робота  через  пробки;  недоброчесна  конкуренція  з  боку
маршрутних таксі.

У найближчій перспективі — подовження третьої лінії метро на Виноградар
(на  даний час активно ведеться будівництво нової дільницi з двома станціями).
Останніми роками з’явилися ідея про подовження (точніше — відновлення) лінії
борщагівського швидкісного трамвая до Палацу спорту, що створило б можливість
безпересадкового сполучення з центром і зв’язок із другою та третьою лініями
метро.  Але  поки  ніяких  практичних  кроків  з  реалізації  цього  проєкту  не
здійснюється. Зрештою, не втрачає актуальність проблема сполучення Троєщини з
центром  міста  швидкісним  транспортом.  Утім,  перспективи  побудови  на
Троєщину метро сьогодні залишаються нечіткими.

Проведене дослідження історії  становлення та функцiонування київського
міського транспорту дозволило зробити наступні висновки:

1) Здійснений історіографічний  аналіз  демонструє,  що  комплексного
наукового дослідження історії київського міського транспорту на цей момент не
існує.  У  наявних  публікаціях,  здебільшого  науково-популярного,  а  подекуди
публіцистичного  характеру,  відображено  окремі  факти  та  дати,  що  стосуються
історії  київського транспорту  — але  в  них  нерідко зустрічаються  фактологічні
помилки. Концептуальні питання, що стосуються еволюції транспорту як системи,
її  трансформацій, зворотних зв’язків, функцiонування транспорту як публічного
простору, особливостей взаємовідносин між учасниками історичного процесу, у
випадку Києва не тільки не розглянуто, але здебільшого навіть не поставлено.

Водночас  наявна  джерельна  база  є  цілком репрезентативною та  дозволяє
накопичити  достатньо  інформації,  аби  розв’язати  поставлені  завдання.  Два
основних типи джерел, релевантних для цього дослідження — архівні джерела та
публікації в періодичній пресі. Корпус архівних джерел характеризується значним
розмаїттям. Періодична преса є винятково цінною для наших цілей, бо містить
погляд на події з точки зору пасажира, що вдало доповнює офіційну інформацію
та дозволяє розкрити соціальні аспекти функціонування транспорту. Окрім того,
через  наявну  лакуну  в  корпусі  архівних  джерел  більшість  дат,  що  стосуються
періоду до 1918 року, збереглися лише в пресі;  отже,  преса і  з  цієї  точки зору
доповнює  архівні  матеріали.  Мемуарні  джерела  є  вторинними  для  нашого
дослідження, але містять певний об’єм унікальної інформації.

Це дослідження потребувало застосування як загально-історичних методів
(хронологічно-проблемного  та  проблемно-хронологічного  підходу,  системного
аналізу,  компаративного  методу  тощо),  біографічного  методу,  так  і
міждисциплінарного  підходу  й  методів  точних  наук  —  зокрема  математичних.
Великий об’єм фактичної інформації в періодичній пресі  потребував розробити
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ефективні  методи  виявлення,  зберігання  та  обробки цієї  інформації:  суцільний
пошук по  всьому періоду  та  точковий пошук по  діапазонах  дат,  де  очікується
більша  густина  релевантної  інформації;  методи  історичної  інформатики
(індексування та пошук за ключовими словами, створення бази даних); робота з
Інтернет-джерелами.

2) Комплексно  проаналізовано  передумови  появи  та  шляхи  реалізації
перших  проєктів  міського  транспорту.  Показано,  що  в  Києві  наявне  було
сполучення  загальних,  об’єктивних  факторів,  що  стимулюють  появу  міського
транспорту  (зростання  чисельності  та  густини  населення,  розвиток  міської
економіки, поява транспортних коридорів, транспортне сполучення якими обіцяло
прибутки майбутнім підприємцям),  та  місцевого фактору (вимоги міської  думи
пов’язати  побудову  конки  зі  спорудженням  каналізації  під  Хрещатиком  —
проєктом,  що  був  безумовно  важливим  для  міста,  але  не  привабливим  для
підприємців). Саме цим пояснюється те, що між виникненням ідеї побудови конки
та втіленням цієї ідеї  минуло майже двадцять років. На етапі втілення, у другій
половині  1880-х  років,  дався  взнаки ще один суб’єктивний фактор,  цього разу
позитивний:  те,  що  одним  із  претендентів  на  побудову  конки  (а  невдовзі  —
електричного  трамвая)  став  інженер  Аманд Струве,  який  був добре  відомий у
місті  завдяки  успішно  втіленим  попереднім  проєктам.  Репутація  та  ентузіазм
Струве  стали  важливим  фактором,  що  сприяв  успішній  реалізації  проєкту
рейкового міського транспорту в Києві.

3) Досліджено  особливості  функціонування  київського  трамвая  як
приватного  підприємства.  Товариство  Київської  міської  залізниці  —  приватне
акціонерне підприємство — експлуатувало київський трамвай до 1918 року. Той
факт,  що  трамвайна  система  була  в  приватній  власності,  був,  з  одного  боку,
вигідним для міста: не витративши гроші з бюджету, місто отримало транспорт,
що  функцiонував,  і  навіть  певні  грошові  дивіденди  (відсотки  з  прибутку
підприємства). З іншого боку, це означало втрачений прибуток: якщо б трамвай
був у муніципальній власності, місто отримувало б більше.

З появою трамвайної системи утворився своєрідний “трикутник”: місто —
трамвайне  підприємство  (Товариство  КМЗ)  —  пасажири.  Взаємодія  між  цими
трьома  учасниками  історичного  процесу  мала  характер  як  співпраці,  так  і
конфліктів.  Інтереси учасників  у  деяких випадках  співпадали,  але  деколи були
прямо  протилежними.  Конфлікти  між  Товариством  і  містом  мали  здебільшого
організаційно-фінансовий характер; у випадку з пасажирами додавалися побутові
чинники. Взаємини між Товариством і містом особливо загострилися, коли місто
вирішило  викупити  підприємство.  Поставивши  за  мету  зменшити  прибуток
підприємства і, як наслідок, викупну ціну, міська управа організувала автобусні
лінії, що дублювали трамвайні; бажаної мети це, однак, не досягло.

Важливим  наслідком  того,  що  приватне  транспортне  підприємство  було
прибутковим,  стала  поява  охочих  організувати  інші,  незалежні  трамвайні
підприємства.  Це  призвело  до  появи  чотирьох  трамвайних  систем,  що
обслуговували передмістя Києва. У нашому дослідженні здійснено компаративний
аналіз роботи цих незалежних трамвайних  підприємств.
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4) Поява  міського  транспорту  означала  для  киян,  перш  за  все,  нові
можливості в плані мобільності. Відтепер вони могли жити в більш віддалених,
дешевших  районах,  не  витрачаючи  зайвого  часу  на  поїздки  на  роботу.  Таким
чином,  мешканці  околиць  були  активно  включені  в  міське  життя.  Міський
транспорт  став  новим  соціальним  простором,  що  був  публічним  і  водночас
комерційним.  Публічність  зумовлювала  нові  форми  взаємодії  між  самими
пасажирами  та  нові  потенційні  конфлікти.  Комерційний  характер  послуги
стимулював розвиток (отримані від пасажирів гроші йшли не тільки на збагачення
акціонерів,  але  й  на  будівництво  нових  ліній),  але  водночас  був  джерелом
конфліктів.

Разом із тим, транспорт став джерелом проблем для пасажирів та учасників
вуличного руху — перш за все йдеться про аварії  й катастрофи. Характер цих
проблем змінювався з часом: по-перше, технічний прогрес допомагав зменшити
число катастроф (хоча останнім часом, із погіршенням стану рухомого складу, ця
проблема  знов  стала  актуальною);  по-друге,  на  початковому  етапі  розвитку
транспортної системи учасники руху ще не звикли до особливостей трамвая як
виду транспорту, що призводило до відносно частих наїздів на пішоходів, зіткнень
з візниками тощо.

5) В еволюції київської транспортної системи виокремлено чотири якісних
зміни, або трансформації, що по суті стали межами етапів цієї еволюції.

Перша трансформація (1918 р.) — муніципалізація;
друга трансформація (1920–1930-і рр.) — диверсифікація;
третя трансформація (1960 р.) — поява метро;
четверта трансформація (1990-і рр.) — поява альтернативи.
У проміжках часу між цими трансформаціями еволюція  транспорту мала

здебільшого  планомірний  характер,  хоча  переривалася  кризами,  пов’язаними
здебільшого  з  зовнішніми  обставинами  (революція,  нацистська  окупація,
економічна криза початку 1990-х років).

6) Вивчено,  як транспортна система переживала кризові  часи.  Найглибша
криза київського транспорту припала на період 1918–1921 років і була викликана
загальною економічною кризою,  соціальним розладом,  частими змінами влади.
Наприкінці  згаданого  періоду  трамвайний  рух  у  місті  практично  припинився.
Серед  іншого,  ця  криза  продемонструвала  різну стійкість  окремих трамвайних
підприємств  до  пертурбацій.  Більш  стійкими  виявились  ті  підприємства,  що
працювали в більш перспективних транспортних коридорах.

Друга криза припала на період нацистської окупації 1941–1943 років і, отже,
була  цілком  обумовлена  зовнішніми  обставинами.  Окрім  скрутної  економічної
ситуацiї,  на  становище  міського  транспорту  в  цей  період  негативно  впливало
ставлення  окупаційної  влади  до  місцевого  населення  як  до  “людей  другого
ґатунку” і, відповідно, нехтування їх повсякденними потребами.

Третя криза  стала  безпосереднім наслідком скрутної  економічної  ситуації
початку 1990-х років, що була викликана падінням радянського ладу. Унікальною
особливістю цієї кризи стало те, що спроби її подолання безпосередньо призвели
до  четвертої  трансформації  —  появи  спочатку  ерзац-транспорту,  потім
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маршрутних  таксі  сучасного  типу,  тобто  втрати  міським  транспортом
безальтернативності.  Ефект від цієї  трансформації  був негативним і  призвів до
того,  що транспорт більше ніколи не досяг докризового рівня — при тому, що
ступінь падіння цього разу був не таким значним, як у 1941–1943 й тим більше в
1918–1921 роках.

7) Проаналізовано  процеси  розвитку  міського  транспорту  в  період
інтенсивної  урбанізації,  коли  перед  транспортною  системою  постали  нові
завдання,  насамперед  забезпечення  транспортним  зв’язком  нових  житлових
масивів. Показано, що сценарії розбудови транспортного сполучення з масивами
були  дуже  різними.  У  тих  випадках,  коли  масиви,  через  свій  розмір  не
потребували  метрополiтену,  наземний  транспорт  до  них  підводився  в  цілому
вчасно.  Коли  ж  у  метрополiтені  була  необхiдність,  його  в  деяких  випадках
збудували  вчасно  або  навіть  з  випередженням,  у  деяких  —  із  запізненням,  у
деяких — не збудували взагалі.

8) Схарактеризовано  сучасний  стан  київської  транспортної  системи.
Показано, що в 1960–1970-х роках Київ був на рівні світових тенденцій розвитку
міського  транспорту  —  про  це  свідчить,  зокрема,  те,  що  лінія  швидкісного
трамвая  тут  стала  однією  з  перших  у  світі.  Починаючи  з  1990-х  років,  Київ
помітно  відстав  від  світового  рівня.  Різко  впали  кількісні  показники,  а  до
стандартного  транспорту  “долучились”  маршрутні  таксі  сучасного  зразка,
аналогів яким у Західній Європі та Північній Америці практично немає. Істотною
ознакою відставання стала антитрамвайна кампанія — тенденція, через яку Захід
пройшов у  1950–1970-і  роки,  після  чого  визнав  її  хибність.  У другій  половині
2000-х років цю кампанію було (майже) згорнуто; намітилися позитивні тенденції
в розвитку швидкісного транспорту.

Будівництво метрополiтену в 1990–2010-і роки відбувалося майже з такою
самою інтенсивністю, що й у радянський період.  Те,  що метрополітен подолав
економічні  негаразди  набагато  вдаліше  за  наземний  транспорт,  пояснюється
підвищенням пріоритету його розвитку, порівняно з радянським періодом. Однак
після 2013 року будівництво метрополiтену в Києві припинилось на шість років.
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АНОТАЦІЯ
Машкевич С. В. Київський міський транспорт (кінець XIX – початок

XXI ст.): історія становлення та функціонування. — Рукопис.
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  історичних  наук  за

спеціальністю 07.00.01 — історія України. Київський національний університет
імені Тараса Шевченка. Київ, 2019.

У дисертації  вперше здійснено комплексне дослідження історії  київського
міського  транспорту  як  важливої  частини  міської  інфраструктури  й  водночас
нового міського соціального простору.

Проведено ретельний аналіз наявної історіографії з обраної теми. Виявлено
великі лакуни та усунуто значну кількість неточностей.

Вивчено  історію  становлення  та  функцiонування  київського  міського
транспорту як єдиної системи, що, з одного боку, була підпорядкована потребам
міста,  з  іншого боку,  мала внутрішні  тенденції  розвитку,  і  цей розвиток чинив
певний зворотний вплив на процеси в самому місті.

Найсуттєвішими  рисами  еволюції  транспортної  системи  є:  по-перше,
трансформації,  тобто якісні  зміни характеру самої системи, що стають межами
між різними  етапами  її  розвитку.  У випадку  з  київським  міським  транспортом
виявлено  чотири  таких  трансформації,  розкрито  їх  причини,  суть  та  наслідки.
По-друге, зворотні зв’язки, що безпосередньо впливають на те, як система реагує
на  зовнішні  чинники.  У роботі  виявлено,  які  зворотні  зв’язки  мали  місце  в
київській  транспортній системі  в  різні  історичні  періоди та як  конкретно вони
відбивалися на функціонуванні міського транспорту (а отже й самого міста).

Здійснено порівняння київського досвіду розвитку транспорту зі світовим.
Показано,  що  в  минулому  Київ  був  цілком  на  світовому  рівні  в  тому,  що
стосується системи міського транспорту, однак згодом втратив ці позиції.

Ключові  слова: Київ,  міський  транспорт,  трамвай,  тролейбус,  автобус,
метрополiтен,  швидкісний  трамвай,  міська  електричка,  транспортні  проєкти,
транспортне підприємство, урбанізація, соціальний простір, пасажири.

АННОТАЦИЯ
Машкевич С. В.  Киевский городской транспорт (конец XIX – начало

XXI вв.): история становления и функционирования. — Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по

специальности  07.00.01  —  история  Украины.  Киевский  национальный
университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2019.

В диссертации впервые осуществлено комплексное исследование истории
киевского городского транспорта как важной части городской инфраструктуры и
одновременно нового городского социального пространства.

Проведен  тщательный  анализ  имеющейся  историографии  по  выбранной
теме.  Обнаружены  большие  лакуны  и  устранено  значительное  количество
неточностей.
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Изучена  история  становления  и  функционирования  Киевского  городского
транспорта  как  единой  системы,  которая,  с  одной  стороны,  была  подчинена
потребностям города, с другой стороны, имела внутренние тенденции развития, и
это  развитие  оказывало  определенное  обратное  влияние  на  процессы в  самом
городе.

Наиболее  существенными  чертами  эволюции  транспортной  системы
являются: во-первых, трансформации, то есть качественные изменения характера
самой системы, становятся границами между различными этапами ее развития. В
случае  с  киевским  городским  транспортом  выявлено  четыре  таких
трансформации, раскрыты их причины, суть и последствия. Во-вторых, обратные
связи, которые непосредственно влияют на то, как система реагирует на внешние
факторы.  В  работе  выяснено,  какие  обратные  связи  имели  место  в  киевской
транспортной  системе  в  разные  исторические  периоды  и  как  именно  они
отражались на функционировании транспорта (а, значит, и самого города).

Проведено  сравнение  киевского  опыта  развития  транспорта  с  мировым.
Показано, что в прошлом Киев был вполне на мировом уровне в том, что касается
системы городского транспорта, однако впоследствии потерял эти позиции.

Ключевые слова: Киев, городской транспорт, трамвай, троллейбус, автобус,
метрополитен, скоростной трамвай, городская электричка, транспортные проекты,
транспортное предприятие, урбанизация, социальное пространство, пассажиры.

SUMMARY
Stefan V. Mashkevich. Kiev urban transport (end of XIX – beginning of XXI

century): History of formation and functioning. — Мanuscript.
Thesis for the degree of Doctor of Historical Sciences in the specialty 07.00.01 —

“History of Ukraine” — Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kiev, 2019.
The  author  of  the  thesis  has  carried  out  a  careful  analysis  of  the  available

historiography on the chosen topic, with special attention paid to the completeness and
reliability of factual information. Large gaps and a significant number of inaccuracies
were  identified.  Conceptual  questions,  concerning  the  interaction  between  the
development of the city and the functioning of urban transport; the role of transport as a
new urban space; cooperation and conflicts between the city authorities, the transport
enterprise  and  passengers  —  which  had  been  put  forward  and  studied  in  world
historiography in relation to other cities, have been hereby formulated and studied for
the first time in relation to Kiev, with its features of objective and subjective nature.

The author has studied the history of formation and functioning of Kiev urban
transport as a consolidated system, which, on the one hand, was subordinated to the
needs of the city, on the other hand, possessed its internal development trends, and that
development affected the processes in the city itself. The most significant features of the
evolution of the transport system are: first, transformations, i.e., qualitative changes in
the nature of the system itself, which become boundaries between the various stages of
its development. In the case of Kiev city transport, the author has identified four such
transformations,  revealed  their  causes,  essence  and  consequences.  Second,  feedback
loops, which directly affects how the system responds to external factors. The present
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research has revealed the feedback loops that existed in the Kiev transport system in
different historical periods and how specifically they affected the functioning of urban
transport (and hence the city itself).

An important  feature of  Kiev public  transport  during 1891–1918 was that  the
tram network in those years belonged to a private enterprise. The thesis analyzes in
detail  what  positive  and  negative  consequences  this  fact  had  for  the  city  and  its
inhabitants, what conflicts it caused and how these conflicts were resolved.

A separate block of questions concerns the evolution of the transport system in
times  of  crisis.  There  were  three  such  periods  in  Kiev  within  the  chronological
framework  of  the  study:  1918–1921  (revolutionary  events);  1941–1943  (Nazi
occupation); the early 1990s (the economic crisis of the years of the downfall of Soviet
power  and the collapse of  the USSR).  The thesis  reveals  the common features and
peculiarities  of  each  of  these  three  periods  in  terms  of  how specifically  the  crisis
affected the functioning of urban transport and how and with what consequences the
system emerged from the crises.

After World War II, the main challenge facing the Kiev transport system was the
problem of providing adequate communication in a city which was growing rapidly —
primarily due to the development of new residential areas. The author of the thesis has
found out to what extent and how specifically this problem was solved, what was done
and what was not, and why. Particular attention was paid to the development of the
subway — a key mode of transport in large cities, designed for large and very large
passenger  flows.  A modern  mode  of  transportation,  the  high-speed  tram,  has  also
appeared  and  developed  to  some  extent  in  Kiev.  This  work  identifies  the  specific
features and problems associated with its operation.

Although the thesis concentrates on Kiev, it makes full sense to compare the Kiev
experience with the world one. It is hereby demonstrated that both at the end of the
XIX century and in the 1960s and 1970s, Kiev certainly was at the world level in terms
of its urban transport system, but later on it lost that position. The negative phenomena
associated with Kiev transport in the 1990s and 2000s have been carefully analyzed,
and it has been revealed which of the negative trends have been overcome in recent
years.

Keywords: Kiev, urban transport, tram, trolleybus, bus, subway, high-speed tram,
city commuter train, transport projects, transport enterprise, urbanization, social space,
passengers.


