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11.9. Міський транспорт 

До міського транспорту відносяться автобуси, трамваї, тролейбуси, метрополітен (споруджується 
в містах країни з населенням більше 1 млн.). 

Електротранспорт  функціонує у 53 (трамвай – у 24, тролейбус – у 46) містах України. Через 
відсутність палива і обумовлене цим простоювання автобусів, трамвай і тролейбус у багатьох 
містах (в Макіївці, Алчевську, Сєверодонецьку, Костянтинівці, Дзержинську та інших) залишився 
майже єдиним видом міського транспорту. У 1995 році міськелектротранспортом перевезено 
2075,5 млн. пасажирів, які оплачують свій проїзд, що з урахуванням пільг пасажирів, які 
користуються правом безкоштовного проїзду (їх більше 30%), становить близько 50% загального 
обсягу внутрішньоміських перевезень [9]. 

За станом на 01.01.1996 р. протяжність ліній електротранспорту на 1000 жителів і 1 км2 загальної 
забудованої території в містах була різна, і в середньому по Україні становила 0,4 і  
1,2 км, а кількість рухомого складу 0,7 одиниць на 1000 жителів. В Івано-Франківську, Рівному, 
Кіровограді, Полтаві, Євпаторії, Кривому Розі ці показники значно нижчі. 

В останні роки значно погіршився технічний стан рухомого складу міськелектротранспорту. 
Через дефіцит коштів у міських органах влади в останні 5 років купівля імпортних трамвайних 
вагонів і тролейбусів та запчастин до них практично не здійснювалась, що призвело до 
скорочення інвентарного парку більш як на 1800 одиниць трамваїв і 3330 одиниць тролейбусів, 
які відпрацювали встановлений термін, 1/3 простоюють, як технічно несправні. 

Проте передбачувані темпи оновлення інвентарного парку трамваями і тролейбусами 
вітчизняного виробництва дещо затримуються, створені потужності по їх виробництву, які не 
використовуються (у 1993 р. виготовлено 250 тролейбусів; у 1994 р. – 137; за планом – 500, а 
трамвайних вагонів тільки 4, а за планом – 50; у 1995 р. виготовлено 150 тролейбусів і 10 
трамвайних вагонів). А для його поповнення щороку треба виготовляти 300 трамвайних вагонів і 
1000 тролейбусів. Враховуючи потужності заводів-виготовлювачів (ВО “Південмаш”, ВО “ЛАЗ”, 
АНТК ім. Антонова виготовляють тролейбуси відповідно ЮМЗ-Т1, Т2, ТЗК, ЛАЗ-52522, К-12, 
підприємство “Татра-Юг” – трамвайні вагони ЛТ-10 і Т-3М). 

З 532 найменувань запчастин 18-ма підприємствами Мінпромполітики та 5-ма заводами з 
ремонту міськелектротранспорту виробляється 442 найменування (82%). Разом з тим кількість 
ремонтів рухомого складу заводами міськелектротранспорту зменшується з року в рік: у 1990 р. 
ремонтувалось 2200, а у 1995 р. – 600 одиниць, що свідчить про матеріально-технічні складнощі 
[9]. 

До міського транспорту, як вже згадувалось, належать автобуси, трамваї та тролейбуси. Останнім 
часом великий обсяг перевезень здійснюється маршрутними таксі. Перевагою автобусів є їх 
повна автономність, вони можуть рухатися за будь-яким маршрутом при нормальному 
шляховому покритті. Однак недоліками автобусного транспорту є  забруднення повітря 
вихлопними газами. 
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Трамваї та тролейбуси отримують електроенергію від енергосистем, що обумовлює великий ККД 
транспорту (мал. 11.9). Недоліком цих видів транспорту є неавтономність пересув-ного складу, 
котра завжди пов’язана з системою електропостачання. Окрім того, трамвайні лінії є джерелом 
блукаючих струмів, котрі викликають корозію  підземних металевих споруд [2]. 

 

 

 

Основна маса транспортних засобів зосереджена у містах. Це вантажний, власний та громадський 
транспорт. Автотранспорт дає 70% усіх токсичних викидів в атмосферу та 90% шумового 
забруднення. Велике транспортне навантаження несуть міста України. В Україні зареєстровано 
більше 1 млн. вантажних автомобілів та 2,5 млн. легкових (за даними  
1993 р). Частка автотранспотного забруднення атмосфери в загальній їх кількості складає в 
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Ужгороді 91%, Ялті, Полтаві – 88%, Сімферополі – 83%, Львові – 79%,  Києві – 78%, Чернівцях – 
75%. На 50% менше шкідливих викидів дають автомобілі, що працюють на природному газі. 
Впливає на загазованість повітря і стан доріг: чим він кращий, тим менше шкідливих викидів 
дають автомобілі. 

Екологічною проблемою стало придорожне сміття – пакувальний матеріал, пляшки, залишки 
продуктів харчування і все те, що викидається з транспортних засобів. У 1989 р. група німецьких 
вчених провела облік всього сміття і виявилося, що в містах його збирається 147,7 кг кожні 500 м 
шляху, а в сільській місцевості 124 кг. Міський автомобільний транспорт не тільки забруднює 
повітря продуктами згоряння палива та створює шум, він сприяє зростаючому надходженню 
свинцю в довкілля. В Україні використовують бензин за вмістом свинцю 0,36 г/л, тоді як в Англії, 
Німеччині та США – 0,013-0,15 г/л [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


