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ПЕРЕДУМОВИІІСТОРІЯСТВОРЕННЯ
КІННОГОТРАМВАЮУЛЬВОВІ

Ін тен сив ний еко но міч ний, на у ко вий та тех ніч ний роз ви ток у Єв ро пі 
в ХІХ ст. не обминув За хід ну Укра ї ну, скла до ву час ти ну Авст ро-Угорсь кої ім-
пе рії, в якій на той час найяскравіше були виражені ос нов ні пе ре ва ги і про ти-
річ чя сус піль но го жит тя. При ско рен ню цьо го роз вит ку спри я ла жва ва роз бу-
до ва за ліз нич но го транс пор ту, те ле фон но го та те ле граф но го зв’яз ку, річ ко во го 
та морсь ко го транс пор ту, по ча ток роз вит ку по віт ро пла ван ня. Не аби яку роль 
в роз бу до ві про мис ло во го ви роб ницт ва, роз бу до ві міс та і збіль шен ню місь ко-
го на се лен ня від і гра ва ла місь ка транс порт на ін фра струк ту ра. Не об хід ність 
до ла ти до ста тнь о ве ли кі від ста ні від міс ця про жи ван ня до міс ця пра ці ви ма-
га ла вдос ко на лен ня місь ко го транс пор ту. По зи тив ну роль в за без пе чен ні ефек-
тив но го транс порт но го спо лу чен ня між від да ле ни ми ра йо на ми міс та від і грав 
трам вай.

Мало хто знає, що трам вай, як вид місь ко го па са жирсь ко го транс пор ту 
має не прос тий шлях сво го роз вит ку. Пер шу лі нію кін но го трам ваю було про-
кла де но у Лон до ні в 1801 році і ви ко рис то ву ва ла ся ви ключно для ван таж них 
пе ре ве зень, а па са жи рів в такий спосіб в сто ли ці Ве ли кої Бри та нії почали пе-
ре во зи ти тіль ки в 1849 р. На зва «трам вай» по хо дить від анг лійсь ко го «Tram’s 
way», а влас не від прі зви ща ви на хід ни ка цьо го виду транс пор ту Джо на Овт ра-
ма («Outram») [1]. Рей ко ву до ро гу, яку він по бу ду вав для транс пор ту ван ня ван-
та жів, анг лій ці на рек ли «Овт ра мо вою до ро го ю», що в анг лійсь кій транс крип-
ції в май бу тнь о му транс фор му ва лось в трам вай (Tram — ско ро че не прі зви ще, 
way — до ро га). Це був кін ний трам вай. Ру шій ною си лою був один або пара 
ко ней. Знадобилось со рок ві сім ро ків, щоб пе ре ко на ти кон сер ва тив них анг лій-
ців, що цей вид транс пор ту без печ ний, зруч ний і де шев ший за інші (ом ні бу си, 
рид ва ни, ке би). А впер ше кін ний трам вай, який пе ре во зив па са жи рів, було по-
бу до ва но у Нью-Йор ку в 1831 р. [2].

У се ре ди ни ХІХ ст. трам вай вже пе ре мож ною хо дою рухався Єв ро-
пою, Аме ри кою та Азією. В 1853 р. пер ший трам вай було пу ще но в Па ри жі [3]. 
Бурх ли во по ча ли бу ду ва ти ся трам вай ні лі нії в аме ри кансь ких міс тах Бос то ні 
й Кемб рі джі (1856), Фі ла дель фії та Чі ка го (1858), Цин ци тат ті й Бал ті мо рі (1869) 
[4]. В Єв ро пі в 60-х ро ках ХІХ ст. трам вай вже був у Брюс се лі, Бер лі ні, Від ні, 
Римі та ін ших міс тах. У Льво ві про бу дів ницт во кін но го трам ваю за го во ри ли 
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ще на по чат ку 50-х рр. [5]. На той час Львів яв ляв со бою до ста тнь о ве ли ке міс-
то. Від ста ні від ко с тьо лу Св. Анни та війсь ко вих ка зарм Фер ди нан да до ко с тьо-
лу Бо го ро ди ці Ост роб рамсь кої, що на ву ли ці Ли ча ківсь кій, а та кож від стань 
від Стрийсь ко го цвин та ря, що по Стрийсь кій до ро зі, до П’ят ниць кої церк ви на 
Під зам че, по до ла ти піш ки було не так вже і лег ко. На се лен ня Льво ва ся га ло 
80–100 ти сяч осіб [6]. Тому не див но, що в 50-х рр. ХІХ ст. пи тан ня бу дів ницт-
ва кін но го трам ваю у міс ті ста ви ло ся на по ря док ден ний, але на той час та ко-
го виду транс пор ту ще не було у Від ні (пер ша трам вай на лі нія була від кри та 
у 1865 р.) [7], сто ли ці Авст ро-Угорсь кої ім пе рії, мож ли во тому Льво ву здійс ни-
ти свою мрію вда ло ся лише в 1879 р., коли вже в ба га тьох міс тах Єв ро пи кін ний 
трам вай функ ці о ну вав пів то ра де сят ка літ.

4 лис то па да 1878 р. на за сі дан ні місь кої ради було ух ва ле но рі шен ня про 
про ве ден ня пе ре го во рів з пред став ни ком Три єс тінсь ко го трам вай но го то ва-
рист ва («Societa Triestina tramway») п. Люд ві гом Шмід том щодо укла дан ня кон-
це сії на бу дів ницт во трам ваю згід но з умовами, які були ух ва ле ні на за сі дан ні 
місь кої ради, ще 9 лис то па да 1873 року. 10 лис то па да 1878 р. в ма гіст рат міс та 
Три єс тівсь ке трам вай не то ва рист во по да ло про ект кін но го трам ваю у Льво ві 
[8].

Під час пе ре го во рів з Три єс тівсь ким то ва рист вом про своє ба жан ня бу-
ду ва ти кін ний трам вай у Льво ві ви сло ви лось Бель гійсь ке трам вай не то ва рист-
во. Зі сво ї ми про по зи ці я ми до Льво ва при їхав пред став ник цьо го то ва рист ва п. 
Отлет.

16 лис то па да, ство ре на місь кою ра дою ко мі сія, за кін чи ла пе ре го во ри 
з п. Л. Шмід том і під пи са ла конт ракт, але взя ла ся до ви вчен ня і бель гійсь ких 
про по зи цій, щоби на за сі дан ні місь кої ради за про по ну ва ти до роз гля ду обид-
ва про ек ти. Умо ви, які були ви су ну ті Бель гійсь ким то ва рист вом за пе ре чу ва ли 
тим умо вам, які при йн я ла рада міс та ще в 1873 р. і тому на за кри то му за сі дан ні 
30 січ ня 1879 р. піс ля до по ві ді го ло ви ко мі сії п. Зими, рада про го ло су ва ла за 
під пи сан ня уго ди з Три єс тінсь ким трам вай ним то ва рист вом [9]. За умовами 
уго ди Три єс тінсь ке ак ці о нер не то ва рист во бу дує кін ний трам вай влас ним кош-
том, утри мує пер со нал бу ді вель ни ків, за без пе чує ма те рі а ла ми і спла чує по дат-
ки. Пер ші трам вай ні лі нії мали бути про кла де ні від за ліз нич но го вок за лу ім. 
Ка ро ля Люд ві га по ву ли цях Го ро доць кій і Ка зи ми рівсь кій (су час на Го ро доць-
ка), че рез пло щу Го лу ховсь ко го і Кра ківсь ку (су час ні пло щі Тор го ва і Яро сла-
ва Ос мо мис ла), по ву ли ці Жов ківсь кій (вул. Б. Хмель ниць ко го) аж до її по чат-
ку — це пер ша лі нія, дру га лі нія — та кож по чи на ла ся від за ліз нич но го вок за лу, 
але вже з пло щі Го лу ховсь ко го по вер тала на ву ли цю Ка ро ля Люд ві га (про спект 
Сво бо ди), че рез пло щі Ма рі яць ку (пл. Міц ке ви ча), Бер нар динсь ку (пл. Со бор-
на), далі ву ли цею Чер нець ко го (вул. Вин ни чен ка) до мит ної упра ви. Якщо То-
ва рист во ба жає бу ду ва ти нові трам вай ні лі нії, то за уго дою по ви нно отри ма ти 
до звіл міс та, який дає місь ка рада. Якщо міс то за ба жає збу ду ва ти нову трам-
вай ну лі нію, а То ва рист во не за хо че при ста ти на цей про ект, тоді рада міс та 
може за про си ти інше то ва рист во на бу дів ницт во цієї но вої лі ні ї. Та кож в уго ді 
було обу мов ле но, що рада міс та звіль няє То ва рист во про тя гом де ся ти ро ків від 
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спла ти міс це вих по дат ків, крім цьо го, То ва рист во звіль ня єть ся від по дат ку на 
зем лю, бу до ви і різ ні інші опла ти про тя гом 50-ти ро ків, а влас не на весь тер-
мін дії уго ди. Піс ля за кін чен ня тер мі ну дії уго ди міс то отри мує ру хо мий склад 
трам ваю у свою влас ність.

2 лю то го 1879 р. ко мі сія місь кої ради і пред став ник Три єс тінсь ко го то-
ва рист ва Л. Шмідт під пи са ли ос та точ ний конт ракт про по ча ток бу дів ницт ва 
спіл кою «Societa Triestina Tramway» трам вай ної ко лії у Льво ві з роз ра хун ку, що 
трам вай роз поч не кур су ва ти з 1 лип ня 1879 року [10].

Під бу дів ницт во депо під при ємст во кін ної трам вай ної ко лії отри ма ло 
чи ма лий ґрунт від п. Хуго Фройн да аж на по чат ку черв ня мі ся ця [11]. По шу-
ки міс ця роз та шу ван ня трам вай но го депо були обу мов ле ні труд но ща ми зна хо-
джен ня до ста тнь о ве ли кої і зруч ної зе мель ної ді лян ки в ме жах міс та і кра що го 
на бли жен ня цьо го май бу тнь о го депо до ді ю чих трам вай них лі ній. Зе мель на 
ді лян ка [12] між ву ли ця ми Го ро доць кою і Янівсь кою (вул. Шев чен ка) за війсь-
ко ви ми ка зар ма ми Фер ди нан да була зруч на і до стат ня, щоб мож на було по бу-
ду ва ти ан га ри для трам вай них ва го нів, стай ні для ко ней, бу ди нок ад мі ніст ра-
ції, до по між ні при мі щен ня з об слу го ву ван ня (ва го ва, верс тат на, зал па ро вої 
ма ши ни, на сос на, склад збе рі ган ня різ но ма ніт но го об лад нан ня). Про ект всіх 
спо руд був за твер дже ний ма гіст ра том 18 черв ня 1879 р. [13]. Тому перс пек ти ва 
і тер мін, який був обу мов ле ний в конт рак ті від лю то го мі ся ця про пуск пер шої 
лі нії трам ваю в лип ні мі ся ці вже не мож ли во було ви ко на ти.

Бу ді вель не трам вай не під при ємст во, яке тим ча со во роз та шу ва ло ся в бу-
дин ку пана Мар ша ла [14] (Marschala), на впро ти ко с тьо лу Св. Анни, за про си-
ло міс це во го ци віль но го ін же не ра пана Люд ві га Рад вансь ко го і пана Брей те ра 
ке ру ва ти бу дів ницт вом депо, ста єнь, ад мін бу дин ку та ін ших спо руд [15]. Хто 
про ек ту вав ці спо ру ди не ві до мо, але мож ли во до їх про ек ту ван ня були за лу че-
ні вище за зна че ні осо би. Як стве р джу ють до ку мен таль ні за пи си, при мі щен ня, 
які роз по ча ли бу ду ва ти на но вій ву ли ці, до ста тнь о об шир ні і зруч ні. Нову ву-
ли цю з ча сом на зва ли іме нем польсь ко го ге не ра ла Йо зе фа Бема [16] (су час на 
ву ли ця Яро сла ва Муд ро го). Ці спо ру ди, яким вже біль ше 120 ро ків збе рег ли ся 
і по сьо го дніш ній день, але з пев ною пе ре бу до во ю.

Ан га ри для ва го нів дуже прос ті — пря мо кут ні в пла ні спо ру ди (21, 6 × 48, 
96 м), які охоп ле ні ря да ми по туж них не ви со ких (3 м) чо ти ри гран них цег ля них 
ко лон (0, 8 × 0, 8 м) з вму ро ва ни ми сос но ви ми бал ка ми. До ба лок кріп лять ся 
крок ви, на яких три ма єть ся вкри тий бля хою дах. В очитково му ва рі ан ті пе ред-
ба ча ло ся за мість ба лок ви ко рис то ву ва ти ме та ле ві роз тяж ки на різь бо во му з’єд-
нан ні (фер ми), що до зво ля ло весь прос тір не роз ді ля ти ря да ми цег ля них і де-
ре в’я них ко лон. Але під час бу дів ницт ва, яке йшло дуже швид ки ми тем па ми, 
за про по но ва ний ва рі ант було від хи ле но і да хо ве скле пін ня ста ло опи ра ти ся на 
ме ре жи во де ре в’я них ба лок. По пе ри мет ру всі сті ни ви му ру ва ні з цег ли, крім 
фрон таль но ї. Дві бо ко ві сті ни за вер шу ють ся му ро ва ни ми три кут ни ка ми, по-
вто рю ючи схи ли даху. Внут рі шній прос тір ді лить ся ко ло на ми на ві сім сек цій. 
Сек ція все ре ди ні мала дві ко лії завдов жки 20, 6 м, які ще на три мет ри ви хо ди-
ли назов ні. Ши ри на між трам вай ни ми рей ка ми була 1 м, а від стань од ні єї ко лії 
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від дру гої скла да ла 1, 4 м. Сама сек ція мала ши ри ну 6, 1 м. У пер шій сек ції (злі-
ва на пра во) дру га ко лія мала об лад на ну яму для ре мон ту трам вай них ва го нів 
і їх тех ніч но го огля ду, гли би ною 1, 45 м, дов жи ною 17 м. По руч злі ва роз та шо-
ву ва лись при мі щен ня куз ні (в ро бо чо му ста ні і сьо го дні), слю сар ної і сто ляр-
ної майс те рень, а та кож па віль йон для під ко ву ван ня ко ней [17]. З фрон таль ної 
сто ро ни кож на сек ція ан га ру мала свою бра му, яка скла да ла ся з трьох час тин. 
Дві час ти ни, за вдя ки ро ли ко вій під віс ці, лег ко від су ва ли ся, а тре тя крі пи ла ся 
не ру хо мо і мог ла бути від кри тою тіль ки в екст ре них ви пад ках. Це було зроб-
ле но для зруч нос ті об слу го ву ван ня і на ви па док по жеж ної не без пе ки. В од ній 
сек ції ан га ру мож на було роз міс ти ти шість ва го нів.

На той час пер ші ва го ни для трам ваю вже були при ве зе ні до Льво ва 
з Гра ца [18]. Це три типи ва го нів: літ ній — від кри тий, дру гий — за кри тий з од-
ним са ло ном, тре тій — з двох са ло нів пер шо го і дру го го кла сів [19]. По маль-
о ва ні в тем но-гра на то вий ко лір з бі лим на пи сом «Трам вай Львівсь кий» в чер-
во но му об во ді [20]. Ва го ни мали при ваб ли вий ви гляд. Ро бо ти з оздоб лен ня, 
ма лю ван ня ва го нів та при ве ден ня їх до ро бо чо го ста ну були ви ко на ні на од ній 
із львівсь ких фабрик.

На впро ти ан га рів по бу до ва но дво по вер хо ву бу дів лю стай ні — ла ко ніч но 
прос ту, без зай вих при крас з доб ре про ду ма ним внут рі шнім пла ну ван ням [21]. 
Пер ший по верх був роз ді ле ний по пе рек на чо ти ри ав то ном ні час ти ни з 22 стій-
ла ми для ко ней, а кож на час ти на ще роз ді ле на на впіл (11 стійл) з окре мим ви хо-
дом на по дві р’я депо. Між стій ла ми є про хід ши ри ною в 1 м для об слу го ву ван-
ня ко ней та кож з ви хо дом на по дві р’я. Кож на час ти на мала вен ти ля цій ні люки, 
які ви хо ди ли на дах, а очи щен ня стійл здійс ню ва ло ся че рез сис те му ка на лів 
і ви во ди лось в під валь ні при мі щен ня. Стій ла було ви кла де но дош ка ми доб ре 
ге м бль о ва ни ми з на хи лом до ка на лів. Стай ні були ви со кі, прос то рі, світ лі, роз-
ра хо ва ні на утри ман ня 88 ко ней. Пер ших 40 ко ней було куп ле но в Мос тись ках 
і Бер ди че ві. Як пи са ла «Га зе та Львівсь ка» [22], за куп ле ні коні «ду же силь ні, 
гар но від го до ва ні і бра ві; упряж над зви чай но прос та, але міц на і най кра ще від-
по ві дає ви мо гам ви ко рис тан ня» (są silne doskonale karmione і dziarskie; uprząz 
lubo prosta jest trwała i odpowiada najzupełniej celowi»).

Бу до ва стай ні ви ко на на цег ля ною клад кою, під ло га три ма єть ся на ме-
та ле вих про го нах шве лер но го про фі лю за ли тих бе то ном, сте лю ви кла де но не-
ве ли ки ми ароч ни ми бе тон ни ми пли та ми, які спи ра ють ся на ме та ле ві бал ки. 
Дру гий по верх ви ко рис то ву єть ся для за па сів сіна та ін ших по треб з об слу го-
ву ван ня ко ней. За вер шує бу до ву дво скат ний дах, вкри тий бля хо ю. До ста єнь 
були при бу до ва ні при мі щен ня па ро вої ма ши ни, ко мо ри, во дя но го ре зер ву а ру, 
скла ду ву гіл ля.

По руч зі стай ня ми роз та шо ву вав ся од но по вер хо вий ад мі ніст ра тив ний 
бу ди нок. Він скла дав ся з 5-ти кім нат: ка бі нет ди рек то ра, кім на та для кон дук-
то рів, кім на та для від по чин ку, кім на та охо рон ців і кух ня. Цей ад мін бу ди нок 
був збу до ва ний як тим ча со вий. У 80-х рр. ХІХ ст. управ лін ня кін но го трам ваю 
вже роз та шо ву ва ло ся в дво по вер хо во му бу дин ку, збу до ва но му в сти лі нео кла-
си циз му, фа сад яко го ви хо див на пло щу Юзе фа Бема [23].
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Між ад мін бу дин ка ми і стай нею про хо ди ла трам вай на од но ко лій на лі нія, 
яка з’єд ну ва ла трам вай не депо з трам вай ною ко лією, що про хо ди ла по ву ли ці 
Го ро доць кій. Ці ка вим є те, що пе ред ан га ра ми трам вай на ко лія не роз’єд ну-
ва ла ся на 16 окре мих лі ній (по дві лі нії в кож ній сек ції) за вдя ки яким мож на 
було би трам вай ні ва го ни ста ви ти в ан га ри, а під во ди лась до пер пен ди ку ляр-
но про кла де ної ко лії шир шої за трам вай ну (1, 6 м) по якій пе ре су ва ла ся плат-
фор ма. Коли трам вай ний ва гон по тріб но було ви вез ти на лі нію з ан га ру або 
по ста ви ти в ан гар, то під во зи ла ся ця плат фор ма, ва гон за їжджав на неї, а вже 
пе ре су ва ю чи її вздовж сек цій трам вай них ан га рів, мож на було по ста ви ти його 
в одну з віль них сек цій, або ви ї ха ти на лі нію [24].

Цін ність цих при мі щень за клю ча єть ся в тому, що вони є пер шою ін дуст-
рі аль ною ос но вою роз вит ку транс порт ної ін фра струк ту ри міста.

Од но час но з бу дів ницт вом депо у черв ні 1879 р. було роз по ча то укла-
дан ня трам вай них ре йок на за пла но ва них ву ли цях. Бу дів ницт во ко лії ве ло ся 
ді лян ка ми, які по тім з’єд ну ва ли ся в одну лі ні ю. Пер шою трам вай ною ко лією 
була го то ва лі нія від пло щі Мит ної до ар ти ле рійсь ких ка зарм Фер ди нан да, що 
на ву ли ці Го ро доць кій [25]. Че рез не за вер ше ність бу дів ницт ва місь ко го ка на-
лі за цій но го ка на лу по вул. Го ро доць кій про кла дан ня трам вай ної лі нії до за ліз-
нич но го вок за лу ім. Ка ро ля Люд ві га довело ся від клас ти.

Згід но з умовами уго ди трам вай ні ко лії за кла да ли ся бру ків кою за ви нят-
ком окре мих ді ля нок, як на при клад, від вул. Го ро доць кої по вул. Ко лі йо вій до 
за ліз нич но го вок за лу. Тому з ме тою еко но мії кош тів трам вай не під при ємст во, 
щоби не за кла да ти всю ву ли цю бру ків кою, бу ду ва ло трам вай ні ко лії пря мо го 
і зво рот но го спо лу чен ня на од ній із сто рін ву ли ці або по се ре ди ні. Такі ді лян ки 
трам вай ної ко лії за ли ша ли ся і по сьо го дніш ній день (вул. Під валь на, пл. Да-
ни ла Га лиць ко го, вул. Го ро доць ка). Та кож ха рак тер ним є те, що вра хо ву ю чи 
щіль ну за бу до ву Льво ва, ву зь кі ву ли ці, роз мір ши ри ни трам вай ної ко лії був 
об ра ний мі ні маль ний — 1 метр. Трам вай ні ва го ни за мов ля ли ся у від по від нос-
ті з роз мі ром ко лі ї. На окре мих ді лян ках ви ко рис то ву ва ла ся од но ко лій на лі нія 
або про кла да ла ся одна на одну.

Трам вай на ко лія бу ду ва ла ся згід но з про ек том, який був роз роб ле ний 
Л. Шмід том [26]. На під го тов ле не під трам вай ну ко лію ґрун то ве по лот но укла-
да ли ся де ре в’я ні шпа ли на від ста ні 1 м одна від од но ї. На шпа ли кла ли де ре в’я ні 
рей ки зі спе ці аль ним па зом для утри му ван ня ме та ле вої рей ки. Де ре в’я ні рей ки 
за кріп лю ва ли ся до шпал ме та ле ви ми кут ни ка ми, а ме та ле ва рей ка при би ва ла-
ся до де ре в’я но ї. Шпа ли й де ре в’я на ос но ва та кої трам вай ної ко лії ро би ла трам-
вай ний рух м’я ким і без шум ним, але як по ка зав час — не дов го віч ним. Тому 
почали від бу дів ницт ва та кої трам вай ної ко лії від мо ви ли ся і почали бу ду ва ти 
за зраз ком за ліз нич них ко лій. Су час ні трам вай ні лі нії кар ди наль но від різ ня-
ють ся від усіх, що іс ну ва ли ра ні ше, як за сис те мою укла дан ня так і за ви бо ром 
ма те рі а лів, які ви ко рис то ву ю ть ся.

8 лис то па да 1879 р. по по луд ню від бу ла ся пер ша про ба трам вай но го руху 
ву ли ця ми Льво ва [27], яка зі бра ла чи ма лий на тов п гля да чів. На ступ ні ви про-
бу ван ня від бу ли ся 26 лис то па да [28]. Роз по ча ли ся вони з трам вай но го депо до 
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Мит ної пло щі і у зво рот но му на прям ку. Біля бу дин ку кре дит но го то ва рист ва 
до ва го нів по ча ла сі да ти пуб лі ка, яка спо сте рі га ла за ви про бу ван ня ми. На ву-
ли ці Чар нець ко го (вул. Вин ни чен ка) трам вай че ка ли чле ни місь кої ради з пре-
зи ден том міс та па ном Ясінсь ким і де кіль ко ма уря дов ця ми місь ко го управ лін ня 
з бу дів ницт ва. Піс ля ви про бу вань від був ся уро чис тий обід у при мі щен ні ад мі-
ніст ра ці ї.

Ха рак тер но, що трам вай ще не функ ці о ну вав, а його при хиль ни ків і за-
хис ни ків було вже чи ма ло. «Га зе та Львівсь ка» опи сує ці ка ву іс то рію, яка від бу-
ва ла ся 15 груд ня 1879 р.: »В шин ку п. Аб ра ма Рот бер ґа, що на вул. Ка зі мирсь-
кій, ста ла ся тієї ночі су пе реч ка між кон дук то ром кін но го трам ваю і кіль ко ма 
віз ни ка ми дро жок, які гост ро глу зу ва ли над дуже не сим па тич ним для них 
трам ва єм. З су пе реч ки спра ва дійш ла до бій ки, за що обид ві сто ро ни було ви-
став ле но на ву ли цю. І тут віз ни ки на ки ну ли ся на кон дук то ра і ска лі чи ли йому 
го ло ву так силь но, що зму ше но його було до ста ви ти до лі кар ні. Вин них віз ни-
ків при тяг ну то до від по ві даль нос ті» [29].

Ре гу ляр ний рух трам ваю на лі нії від пло щі Мит ної до ка зарм Фер ди-
нанда роз по чав ся аж 5 трав ня 1880 року [30]. Че рез кож ні 9 хви лин від пло щі 
ві д’ї жджав ва гон. На лі нії пра цю ва ло 5 ва го нів і про тя гом дня па са жи ри мог ли 
95 разів сі да ти у ва го ни на зу пин ках.

Піс ля за кін чен ня ро біт з бу дів ницт ва ка на лу вздовж ву ли ці Го ро доць кої, 
з 1 лип ня 1880 р. трам ваї по ча ли хо ди ти по всій лі нії від пло щі Мит ної до за-
ліз нич но го вок за лу ім. Ка ро ля Люд ві га [31]. З 10 ве рес ня кін ний трам вай по чав 
кур су ва ти і по Жов ківсь кий лі нії [32]. Склад ним міс цем для кін но го трам ваю 
став під йом по ву ли ці Го ро доць кій. Тому на під йо мі від ка зарм Фер ди нан да до 
су час ної пло щі Кро пив ниць ко го пара ко ней не зав жди мог ла ви тяг ну ти трам-
вай ний ва гон і тому по тріб но було впря га ти тре тьо го коня. Тре тьо го коня під-
во ди ли зі ста єнь депо по ву ли ці Бема аж до ко с тьо лу св. Анни і там його впря га-
ли. В 1881 р. для по кра щен ня об слу го ву ван ня трам вай но го руху між ка зар ма ми 
Фер ди нан да і ко с тьо лом св. Анни були по бу до ва ні тим ча со ві стай ні для ко ней, 
яких ви ко рис то ву ва ли на під йо мі по вул. Го ро доць кій [33].

Пра цю ва ти кон дук то ром, конт ро ле ром або ін шим ро біт ни ком у львівсь-
ко му трам вай но му то ва рист ві було пре стиж но. Кон дук то ри мали «прис той ну 
уні фор му, у кон фе де ра тах з ма ли но ви ми кан та ми, на бра ні з міс це вих» («przyz-
woicie uniformowana, z rogatywkami o amarantowych wypuskach sklada się kraj-
owców») [34].

Ви со кі за ро біт ки при ваб лю ва ли ба га тьох, але щоби влаш ту ва ти ся на ро-
бо ту по тріб но було прой ти жо рст ку кон курс ну ко мі сію, яка мала пев ні ви мо ги 
не тіль ки до фа хо вих якос тей, а й до на ці о наль но го та со ці аль но го стану.

Кін ний трам вай на був ве ли кої по пу ляр нос ті у льві в’ян. Він під няв ста-
тус міс та, ним пи ша ли ся. Львів став шос тим міс том Авст ро-Угорсь кої ім пе рії, 
яке мало кін ний трам вай (Ві де нь, Бу да пешт, Трі єст, Пра га, Грац) [35]. Трам-
вай був най де шев шим ви дом транс пор ту: за 15–20 цен тів мож на було до ї ха ти 
у ва го нах І–ІІ кла су від за ліз нич но го вок за лу до пло щі Мит ної [36]. В той час 
як у фі ак рі — за 1 зло тий, а у дрож ках — за 50 цен тів [37]. Вже в пер ший день 



101

функ ці о ну ван ня (5 трав ня 1880 року) було пе ре ве зе но 4611 па са жи рів, що дало 
до хід в 323 зло тих і 33 цен ти. І не див но, що вже в 1889 р. львівсь кий кін ний 
трам вай на лі чу вав 105 ко ней, 37 па са жирсь ких ва го нів, 3 ван таж ні ва го ни і пе-
ре віз біль ше двох міль йо нів па са жи рів. Зи мою на лі ні ях кур су ва ло 16 ва го нів, 
в літ ній пе рі од — 22 [38].

Про слу жив кін ний трам вай до 1908 року [39]. В цьо му ж році були 
за кри ті бан ківсь кі ра хун ки, а міс то ос та точ но ви ку пи ло у Три єс тінсь ко го 
трам вай но го то ва рист ва весь склад трам вай них при мі щень і ко му ні ка цій за 
940 тис. крон [40]. З 1909 р. при мі щен ня трам вай но го депо ви ко рис то ву ють ся 
як ре монт ні майс тер ні. Трам вай на ко лія, яка по вер та ла з ву ли ці Го ро доць кої 
на ву ли цю Бема до колишнього  трам вай но го депо, за ва жа ла руху транс пор ту 
по Го ро доць кій і тому в 1910 р. була лік ві до ва на. Крім того, ви ко рис то ву ва ти 
депо кін но го трам ваю для елект рич но го не було мож ли вим че рез конс трук тив-
ні від мін нос ті ва го нів, сис те му об слу го ву ван ня, ре мон ту та за без пе чен ня. Вже 
в 20-х рр. при мі щен ня ста єнь ви ко рис то ву ва ло ся місь кою мо ло чар нею, а ан га-
ри — як скла ди за лі за, ву гіл ля, дров та ін ших по треб. В 1928, 1932 та 1937 рр. 
при мі щен ня кін но го трам ваю де кіль ка ра зів пе ре бу до ву ва ло ся [41].

Література:
1. Мок риць кий Г. Жи то мирсь ке трам вай но-тро лей бус не управ лін ня: 

100 ро ків трам вай но го руху. Жи то мир. Ви дав ницт во «Во линь», 1999.— С.10. 
Лі то пис чер во ної ка ли ни. Іс то ри ко-кра єз нав чий лі то пис. № 6–7, 1992. Ла зеч ко 
Пет ро. Іс то рія Львівсь ко го трам ва ю.— С.54.

2. A New Survey of Universal Knowledge. Encyclop(a) edia Britanica. Volum 
8. 1965. Printed in the USA.— S. 221; The Encyclopedia Americana. International 
edition. Copyright. 1989 by Grolier Ircorporated.— P. 788.

3. Gazeta Lwowska. Nr 70. Piątek 26 Marca 1880.— S.3
4. A New Survey of Universal Knowledge. Там само.
5. Централь ний дер жав ний іс то рич ний ар хів Укра ї ни у м. Льво ві, ф.146, 

оп. 68, спр. 2611 (да лі ЦДІА Укра ї ни у Льво ві); Дер жав ний ар хів Львівсь кої об-
лас ті (да лі ДА ЛО), ф.3, оп. 1, спр. 4008. Czasopismo techniczne. Nr 19, Lwów, dnia 
10 pażdernika 1905.— S. 323.

6. Miasto Lwów w okresie samorządu. 1870–1895. Nakładem Gminy król. 
stoł. miasta Lwowa. 1896.— S.563. Ostaszewski-Barański K. Wiadomości statystyc-
zne o miescie Lwowie. Lwów. 1894.— S. 47, 48.

7. Czasopismo techniczne. Nr 1, Lwów, dnia 10 stycznia 1906.— S. 18.
8. Gazeta Lwowska. Nr 19. Piątek 24 Stycznia 1879.— S.4.
9. Gazeta Lwowska. Nr 19. Piątek 24 Stycznia 1879.— S.4.; Gazeta Lwows-

ka. Nr 25. Piątek 31 Stycznia 1879.— S.3.; Gazeta Lwowska. Nr 27. Poniedzialek 
3 Lutego 1879.— S.4.; ЦДІА, ф.52, оп. 1, спр, 35.

10. Gazeta Lwowska. Nr 27. Poniedzialek 3 Lutego 1879.— S.4;
11. Gazeta Lwowska. Nr 137. Wtorek 17 Czerwca 1879.— S. 3. ДАЛО, ф.2, 

оп.3, спр. 1460, с.1; ДАЛО, ф. 2, оп. 3, спр. 1462, — с. 54.



102

12. ДАЛО, ф. 2, оп. 3, спр. 1811; ЦДІА, ф.146, оп. 68, спр. 2611, — с. 17–18.
13. ДАЛО, ф. 2, оп. 3, спр. 1811.
14. Gazeta Lwowska. Nr 190. Wtorek 19 Sierpnia 1879.— S. 4; ДАЛО, ф.2, 

ор.1, спр. 1819.
15. Gazeta Lwowska. Nr 137. Wtorek 17 Czerwca 1879.— S. 3.
16. Skorowidz krol. stoł. miasta Lwowa. Lwów. 1899, s. 3.
17. ДАЛО, ф. 2, оп. 1, спр. 1811.
18. ЦДІА, ф.146, оп. 68, спр. 3276, с.151–154.
19. Gazeta Lwowska. Nr 273. Czwartek 27 Listopada 1879.— S. 3.
20. Gazeta Lwowska. Nr 190. Wtorek 19 Sierpnia 1879.— S. 4.
21. ДАЛО, ф.2, оп.1, спр. 1811.
22. Gazeta Lwowska. Nr 273. Czwartek 27 Listopada 1879.— S. 3.
23. ДАЛО, ф.2, оп.1, спр. 1811
24. ДАЛО, ф.2, оп.1, спр. 1811.
25. Gazeta Lwowska. Nr 190. Wtorek 19 Sierpnia 1879.— S. 4.
26. ДАЛО, ф.2, оп.1, спр. 1809.
27. Gazeta Lwowska. № 258. Poniedzałek 10 Listopada 1879.— S.3.
28. Gazeta Lwowska. Nr 273. Czwartek 27 Listopada 1879.— S. 3
29. Gazeta Lwowska. № 287. Poniedzałek 15 Grudnia 1879.— S.3.
30. Gazeta Lwowska. № 103. Środa 5 Maja 1880.— S.3; Дђло (Ді ло). 4. 32. 

Львов, Су бо та 26 Цвђтня (8 Мая) 1880, — C.3.
31. ЦДІА, ф. 146, оп. 68, спр. 2611.— С. 67; Дђло (Ді ло). 4. 42. Львов, Су-

бо та 31 Мая (12 Черв ня) 1880, — C.3; Gazeta Lwowska. № 148. Czwartek 1 Lipca 
1880.— S.4.

32. Gazeta Lwowska. № 208. Piąntek 10 Września 1880.— S.3.
33. ДАЛО, ф.2, оп. 1, спр. 1809, — C. 41, 42
34. Gazeta Lwowska. № 244. Czwartek 23 Pażdzernika 1879.— S.4.
35. Ostaszewski-Barwiński K. Wiadomości statystyczne o miescie Lwowie. 

Lwów. 1894.— S. 48; Brockhaus’ Konversatios=Lexikon. Dritter Band. Berlin und 
Wien. 1892.— S. 689.

36. Gazeta Lwowska. № 144. Piąntek 25 Czerwca 1880.— S.4.
37. Kunasiewicz Stan. Welda Przewodnik po Lwowie. Z zarysem historji mia-

sta… Lwów. 1878.— C.1.
38. Miasto Lwów w okresie samorzondu 1870–1895. Nakładem gminy król. 

stoł. miasta Lwowa z drukarni. W. A. Szyjkowskiego — ul. Kopernika, 5. 1896; 
Gazeta Lwowska. № 106. Poniedziałek, 10 Maja 1880.— S.4.

39. ДАЛО, ф. 2, оп. 1, спр. 5442, — c.44, 45; ДАЛО, ф. 3, оп. 1, спр. 4432, — 
C. 7–12, 33–35.

40. Gazeta Lwowska. № 114. Сzwartek 19 Maja 1904.— S.4; Gazeta Lwows-
ka. № 141. Sroda 22 Czerwca 1904.— S.3; ДАЛО, ф.3, оп.1, спр. 4774, — C. 46, 49.

41. ДАЛО, ф.2, оп.3, спр 1460,  — C.6, 7, 29, 62, 67, 69, 70, 75, 77, 81, 98.


