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ІСТОРІЯ ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 

(друга половина ХІХ – початок ХХ століття) 
 

У статті досліджено будівництво Одеської залізниці та її питому вагу 
в соціально-економічному розвитку не тільки України, а й Російської 
імперії загалом. Зазначено, що першою залізницею на Півдні України стала 
Одеса-Балта, яку пізніше було продовжено до Києва. Відкриття її 
активізувало торгівлю та сприяло подальшому розвиткові всього 
Південно-Західного краю. В середині 70-х рр. ХІХ ст. були побудовані прямі 
шляхи сполучення залізницею з найбільшими містами імперії. Покращився 
підвіз вантажів до основних портів.  

 
Крокуючи шляхом незалежності, суспільство опинилося перед 

необхідністю глибоких перетворень у всіх сферах економіки. На сьогодні 
важливими постають питання становлення ринкових відносин у соціально-
економічному розвитку України, суцільної приватизації державних 
підприємств. Особливо це стосується транспортної мережі, оскільки від 
ефективності її роботи залежить успіх усіх подальших реформ. 
Проаналізувати сучасний стан залізничного транспорту й зазирнути в 
майбутнє можливо тільки через з’ясування його передісторії. Тому автор 
ставить своїм завданням проаналізувати історію виникнення й розвитку 
Одеської залізниці в ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.  

Звичайно, у наявній літературі накопичено певний матеріал щодо цілої 
низки питань, різних аспектів проблеми виникнення та функціонування 
залізничного транспорту, яких так чи інакше торкалися різні дослідники 
під час вивчення більш детальних або окремих суміжних проблем. Так, 
корисне дослідження історико-економічного характеру здійснив 
П. Андрєєв1, у якому головна увага приділяється огляду розбудови окремих 
залізничних гілок Південно-Західної залізниці. 

Не можна обійти мовчанням дисертаційне дослідження С.С. Богатчук2, 
у якому опрацьовано соціально-економічний аспект розвитку залізниць 
України в ІІ пол. XIX ст. – до 1917 р. Автор розглядає історію залізничного 
транспорту в тісному зв’язку з промисловим піднесенням, показує, що 
створення залізничної мережі стимулювало процес виробництва усіх 
головних сфер господарства, викликало до життя нові галузі 
промисловості. До недоліків роботи можна віднести те, що через велику 
кількість поставлених завдань, це дослідження поверхово торкається 
багатьох проблем залізничного транспорту. 

Іншою спробою висвітлити історію залізничного транспорту України 

                                           
1 Андреев П. Юго-Западная железная дорога. – К., 1898. – 264 с. 
2 Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. // 

Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 32-35. 
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стала колективна монографія „Залізниці України. Історичний нарис”1. Ця 
праця охоплює період від зародження залізничного транспорту України до 
1918 р. В ній докладно розповідається про історію п’яти залізниць: 
Львівської, Південно-Західної, Донецької, Катерининської та Південної. 
Історія кожної залізниці розглядається окремо, причому практично в 
кожному випадку висвітлюється вплив її на розвиток регіону. Велике 
значення має й те, що автори певну увагу приділили і технічним питанням, 
висвітливши різні аспекти функціонування залізниць, їх матеріально-
технічного забезпечення тощо. Ця робота залишається важливим та 
корисним дослідженням з історії залізниць України. 

Значним внеском у розробку проблеми залізничного транспорту є 
дисертаційне дослідження Р.О. Пономаренка2, у якому описуються 
особливості будівництва залізниць, забезпечення їх рухомим складом, 
паливом, рейками та скріпленнями. Однак автора більше цікавлять технічні 
проблеми, невід’ємні від загального питання розвитку залізничного 
транспорту в Україні, але недостатні для з’ясування ролі залізниць у 
співпраці з морським флотом, що в свою чергу є умовою економічного 
розвитку регіону і налагодження зв’язків як з іншими районами Російської 
імперії, так і з іншими державами. 

Отже, ступінь розробки теми характеризується відсутністю 
узагальнюючих досліджень, присвячених історії виникнення й розвитку 
Одеської залізниці. Згадана проблематика у попередній період 
розглядалася фрагментарно та епізодично. Багато важливих питань дотепер 
достатньо ще не вивчені, не всі її аспекти знайшли рівномірне висвітлення 
в науковій літературі. Враховуючи раніше проведені іншими істориками 
дослідження, автор вважає за доцільне вирішити наступні завдання: 

виявити передумови будівництва залізниці, проаналізувати основні 
проекти створення мережі в регіоні; 

з’ясувати головні джерела матеріально-технічного забезпечення 
будівництва та функціонування Одеської залізниці; 

висвітлити її роль для розвитку народного господарства краю. 
Європейський Південь Росії мав надзвичайну потребу в створенні 

комунікацій на технічній основі3. Щодо будівництва залізниць було дві 
думки. Перша – назвемо її воєнно-стратегічною – рекомендувала 
сполучити Одесу з Києвом або через Ольвіополь (Первомайськ-на-Бузі), 
або через Балту; друга, економічна, зі скеруванням траси через 
Єлисаветград до Кременчука, а вже звідти – до Києва. 

Зазначимо, що Кременчук було обрано не просто з доброго дива. Річ у 
тім, що Дніпровські пороги не давали змоги возити зерно – основний 
продукт південноукраїнської торгівлі – до моря річкою. Його возили 

                                           
1 Кирпа Г.М., Пшинько О.М., Агієнко І.В. Залізниці України. Історичний нарис. – 

Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001. – 328 с. 
2 Пономаренко Р.О. Розвиток залізничного транспорту Півдня та Сходу України в другій 

половині ХІХ століття – на початку ХХ століть: Автореф. дис. ... канд. іст. наук / 
Національний технічний університет. – Херсон, 2006. – 21 с. 

3 Андреев П. Юго-Западная железная дорога. – К., 1898. – С. 17. 
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степовими дорогами зі швидкістю 2,5 версти (2,7 км) на годину. Це 
збільшувало накладні витрати, зменшувало швидкість обігу капіталу, 
потребувало для нагромаджування суднової кількості товару великих 
зернових складів в Одесі й Миколаєві. Тому залізниця від Кременчука до 
Одеси різко скорочувала час доставки у порт зерна та інших вантажів, а 
також зменшувала витрати на транспортування. 

В організації будівництва першої залізничної колії на Півдні важливу 
роль відіграв новоросійський генерал-губернатор П.Є. Коцебу, який у 
1861 р. опрацював план будівництва залізниці від Одеси до Новоселиці, що 
лежала на кордоні з Австро-Угорщиною, для транспортування цією 
залізницею до Європи східних товарів, які надходили морем з Туреччини 
та закавказьких портів. У зворотному напрямі він пропонував вантажити 
вагони сільськогосподарською продукцією для експорту. На 1860-ті роки 
населення Одеси перейшло 100-тисячну межу і щоденне споживання зерна 
становило 3 968 пудів (65 т). Забезпечувати безперебійну доставку зерна 
ставало дедалі важче, бо його доводилося возити з далекої відстані. 

Незважаючи на гостроту проблеми, події розгорталися повільно. 
Зрештою, у 1862 р. виникло товариство Київсько-Одеської залізниці. А 27 
січня 1863 р. П.Є. Коцебу отримав дозвіл на будівництво лінії від Одеси до 
Паркан за рахунок урядових субсидій1. Отже, скарбниця виділила кошти на 
перший етап будівництва, але їх було недостатньо. 

За будівництво взявся барон Унгерн фон Штеренберг, який одержав від 
скарбниці кредит, що погашався здачею об’єкта за фіксованою ціною назад 
у скарбницю. Різниця була прибутком підприємця. Це були дуже вигідні 
умови. Треба сказати, що будівництво першої черги дороги Одеса – Балта з 
відгалуженням у бік Дністра Роздільна – Паркани принесла У. фон 
Штеренбергу прибуток у розмірі 35 тис. рублів асигнаціями, і барон 
одержав їх після здачі залізниці у червні 1866 р.2 

Будівництво почалося на Тираспольській заставі 4 травня 1863 р. й 
проводилося у двох напрямах – у бік Карантинної пристані та на Роздільну. 
Підкреслимо, що уряд погодився на пропозицію барона У. фон 
Штеренберга про „господарсько-американський спосіб” будівництва 
Одесько-Парканської дороги і військовий міністр видав наказ про 
формування чотирьох будівельних рот зі штрафників і нижніх чинів3. З 1 
липня 1863 р. тут нараховувалося 2,5 тис. працюючих4. 

До 28 серпня 1864 р. довжина колії, якою могли ходити локомотиви, 
сягала вже 84,5 версти (90 км) і підприємець сподівався вже до початку 
року відкрити рух залізницею завдовжки більше ніж 249 верст (266 км)5. 

                                           
1 Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. // 

Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 32. 
2 Кирпа Г.М., Пшинько О.М., Агієнко І.В. Залізниці України. Історичний нарис. – 

Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001. – С. 130. 
3 Там само. – С. 131. 
4 Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. // 

Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 32. 
5 Письма наместника Кавказа князя Михаила Д. И. Святополк-Мирскому. 1864 // 

Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІА України), ф. 2056, 
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У листопаді 1864 р. Тираспольське повітове зібрання дворян і купців 
отримало дозвіл протягти залізницю до Тирасполя, при цьому частину 
витрат воно брало на себе. Будівництво кількома напрямами водночас 
давало змогу швидко перекидати робочу силу в потрібне місце і 
прискорювати процес. На осінь 1864 р. залізниця підійшла до Роздільної, а 
на травень 1865 р. – до Парканів1.  

26 березня 1864 р. уряд видав наказ про продовження залізниці до м. 
Балти. Справа в тому, що Балта мала досить зручне географічне 
положення, була відомим південним торговим центром, де віддавна 
влаштовувалися декілька великих ярмарків і торгували багато зернових 
крамниць. А з Одеського порту відправляли продукцію, що вироблялася 
переважно в Південно-Західному краї: зерно, вовну, сало, цукор, насіння 
тощо2. 

У листопаді 1865 р. залізнична колія підійшла до Балти. О 9 год ранку 
від Карантинної пристані перший потяг після урочистого молебню в порту 
та на Одесі-Заставі рушив у присутності вищих посадових осіб 
Новоросійського краю і міста до станції Міхельсталь (Веселий Кут), де 
відкриття залізниці закінчилося пишним обідом. Загальна протяжність лінії 
від Одеси до Балти склала 198 верст (211 км), а з допоміжними лініями – 
209,6 верст (223,6 км). Залізниця від Роздільної до Тирасполя була 
довжиною у 43 версти (46 км), а разом усі лінії складали 241 версту (257 
км)3. І вже 4 грудня почався регулярний рух від Одеси до Балти й 
Тирасполя товарних потягів, а з 15 грудня – товарно-пасажирських4.  

У вересні 1866 р. дорога перейшла в підпорядкування Міністерства 
шляхів сполучення. На обох ділянках Одесько-Балтської залізниці було 
розташовано 15 станцій, з них Одеса, Балта, Тирасполь були віднесені до I 
класу, 3 станції – Бірзула, Роздільна, Веселий Кут – до II класу, станції 
Мардарівка, Затишшя, Вигода та Кучурган – до III класу. Як тимчасові або 
полустанки були визначені Чубовка, Іванівка, Колонтаївка, Бенлякове, 
Новосавицька. 

У перші роки технічна оснащеність залізниці дала змогу 
використовувати щодобово лише до 15 пар потягів. Паровозів було 28, усі 
виготовлені заводом Борзата у Відні. Вагонів пасажирських – 85, з них 
один – імператорський, вагонів багажних – 12, вантажних – 7705. 

Зауважимо, що в урядових колах вже давно існував інтерес до проектів 
будівництва залізниці між Одесою та австрійським кордоном, яка б дала 
змогу покращити шляхи сполучення з Європою. Про значення такої 

                                                                                               
спр. Д.І. Святополк-Мирського, оп. 1, од. зб. 313, арк. 8. 

1 Сторінки історії Одеської залізниці / Авт. Ю.С. Линюк; Ред. кол.: Г.А. Бойко та ін. – 
Одеса: Астропринт, 2005. – С. 132. 

2 Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. // 
Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 33. 

3 Андреев П. Юго-Западная железная дорога. – К., 1898. – С. 19. 
4 Первая на Украине: Путеводитель по музею Одесской железной дороги / А.И. Болтенков, 

Д.М. Гейзер, В.И. Касьяненко (рук.) и др. – Одесса: Маяк, 1989. – С. 14. 
5 Кирпа Г.М., Пшинько О.М., Агієнко І.В. Залізниці України. Історичний нарис. – 

Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001. – С. 136. 
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залізниці з точки зору військової стратегії ще раніше доповідали 
Олександру II міністр іноземних справ граф А.І. Стакельберг і князь 
Д. Горчаков. 

3 лютого 1865 р. було прийняте рішення про будівництво лінії від 
Паркан до Кишинева та від Балти лівобережжям Дністра в напрямі до 
галицьких земель. Під керівництвом барона У. фон Штеренберга була 
побудована ділянка від Роздільної до Тирасполя і 12 серпня 1867 р. по ній 
відкрився залізничний рух. 

Враховуючи фінансове значення майбутньої Кременчуцької колії, було 
вирішено продовжити залізницю від Балти на схід до Південного Бугу. Тут 
теж були свої етапи. Перший – прокладання колії до станції Ольвіополь на 
Бузі. Довжина цієї ділянки становила 100 верст. Швидкість будівництва 
була вищою, ніж на попередніх, – досвід не остання річ. Фінансові умови 
для барона У. фон Штеренберга були, як і перед тим, кредит на умовах 
викупу залізниці урядом по 45 тис. рублів за версту1. 

Першого вересня 1867 р. прийшов перший потяг до станції Ольвіополь, 
а 15 вересня було підписано акт приймання залізниці урядом. Загальна 
довжина залізничної колії Балта – Ольвіопіль – 108 верст (116 км). За 
звітом барона У. фон Штеренберга, будівництво цієї залізниці обійшлося 
державі в 9,6 млн руб.2 

Основну увагу у другій половині 1867 р. будівельники зосередили на 
Куяльницькій колії, що починалася від припортової станції і закінчувалася 
на соляних промислах. Довжина її становила 8,6 версти. Передано колію в 
експлуатацію 1 червня 1868 р.3 

Цього самого року став до ладу міст через Буг біля Ольвіополя, і 
залізниця дійшла до тимчасової станції Єлисаветград (перший потяг 
прибув сюди 1 серпня). Протягом усієї осені будувався Інгульський міст 
поблизу Єлисаветграда, який став до ладу 23 січня 1869 р. В цей же день 
ділянку залізниці, що мала довжину 137,7 версти (146,9 км), прийняло 
Міністерство шляхів сполучення. Останній етап – до Крюкова – серйозних 
ускладнень не викликав, і 132 версти (140,8 км) почали експлуатувати 8 
жовтня 1869 р.4 

Отже, завдання поліпшити перевезення товарів до Одеського порту 
будівельники перевиконали. З 1866 р. зерно почало надходити сюди з 
широких територій. На 1869 р. його було перевезено майже 12 млн пудів, 
тоді як усіх інших вантажів лише 10 млн пудів. З 1868 р. другу позицію у 
перевезеннях почала посідати сіль5. 

                                           
1 Юго-Западная железная дорога. Вчера. Сегодня. Завтра. 1870-1995 гг. / Под ред. 

Б.С. Олейника. – К.: Транспорт Украины, 1995. – С. 20. 
2 Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. // 

Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 33. 
3 Юго-Западные казенные железные дороги. Исторический очерк. – 2-е изд. – К., 1899. – 

С. 21. 
4 Журнал комитета железных дорог № 9 об Одесско-Киевской железной дороге. 31 

декабря 1865 г. – 29 января 1866 г. // ЦДІА України, ф. 442, оп. 44, од. зб. 667, арк. 22. 
5 Сторінки історії Одеської залізниці / Авт. Ю.С. Линюк; Ред. кол.: Г.А. Бойко та ін. – 

Одеса: Астропринт, 2005. – С. 22. 
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А за кілька років до закінчення будівництва лінії Одеса – Кременчук, у 
1866 р. акціонерному товариству „Де-Врієр і К°” було дозволено 
спорудження Києво-Балтської залізниці довжиною 428,4 версти (457 км), 
яка перетворила ланку між Києвом і Одесою у складову частину загальної 
мережі залізниць у державі. Царський уряд надав компанії де Врієра низку 
пільг: купівлю будівельних матеріалів на місці, безмитне ввезення 
устаткування тощо. Загальна підрядна сума за контрактом становила 14 
млн руб. сріблом і 23 млн кредитних рублів1. 

До будівництва Києво-Балтської залізниці приступили у травні 1868 р. 
Керував будівництвом французький підприємець Ж. Фільоль. Товариство 
„Де-Вріер і К°” будувало залізницю простим підрядним способом. Для її 
спорудження зігнали з навколишніх сіл селян, прибули три піхотні дивізії2, 
всього було задіяно близько 25 тис. осіб3. Однак іноді максимальна 
кількість робітників доходила до 33 тис.4 

Роботи велися на низькому технічному рівні, без дотримання 
елементарних умов охорони праці, не вистачало робочої сили. Тому роботи 
по спорудженню залізниці йшли дуже повільно5. 

Відкриття руху між Києвом і Балтою відбулося 26 травня 1870 р. Об 11 
год 30 хв з Києва відправився перший потяг, що прибув у Бірзулу о 6 год 
27 хв ранку наступного дня. Це була ще одна ланка залізничної магістралі 
Південь – Центр. Одеса, а потім і Київ (Києво-Балтська залізниця) 
закінчували перші свої лінії Балтою, хоча потяги з Одеси доходили до 
станції Балта, а з Києва до станції Бірзула (нині Котовськ, у 22 км від 
Балти). Тож попередній план з’єднання Одеси з Києвом все ж таки був 
втілений у життя. 

У лютому 1870 р. у районі Києва було закінчено будівництво 
залізничного мосту через Дніпро, на той час найбільшого в Європі 
(довжиною більше однієї версти). Автор проекту – відомий інженер 
А.Є. Струве6. Після здачі моста в експлуатацію Одеса з’єдналася з мережею 
залізниць, що існувала в Росії. На цій ділянці відкрилася станція Жмеринка 
– залізничний вузол, який поєднував три гілки: на північ до Києва, на 
південь до Одеси та на захід – до Волочиська і далі до прикордонних 
територій. 

У травні 1870 р. почали працювати лінії Київ – Козятин, Бірзула – 
Жмеринка, а в 1871 р. – Жмеринка – Волочиськ, загальною довжиною 

                                           
1 Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. // 

Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 34. 
2 О закладке Балтско-Киевской железной дороги на линии Одесско-Балтской железной 

дороги. 1866 // ЦДІА України, ф. 1252: Штаб-офіцера корпусу жандармів в Одесі, оп. 1, 
од. зб. 163, арк. 40. 

3 Парасунько О.А. Положение и борьба рабочего класса Украины (60–90-е годы ХІХ века). 
– К.: Изд-во АН УССР, 1963. – С. 227. 

4 Столичная магистраль Украины. К столетию Юго-Западной железной дороги / Под ред. 
П.Ф. Кривоноса. – К.: Политиздат Украины, 1970. – С. 12. 

5 Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. // 
Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 34. 

6 О железнодорожной линии Киев – Балта. 1910 // Державний архів Одеської області (далі 
– ДАОО), ф. 16: Одеська міська управа, оп. 86, од. зб. 315, арк. 2. 
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457,4 версти (488 км)1. 
Отже, у 1870 р. будівництво Києво-Балтської залізниці було завершено. 

Зернові центральні губернії України отримали безпосередній вихід до 
Чорного моря. Наслідком стало дворазове збільшення товарообігу 
Одеського порту. Якщо в 1869 р. через нього пройшло товарів та вантажів 
на 25 млн руб., то вже в 1870 р. – до 50 млн.2 

Слід зазначити, що будівництво залізниці здійснювалося без загального 
плану, а тому марно було сподіватися на те, що в Південній Україні вона 
призначатиметься саме для перевезення товарів до портових міст. Факти 
свідчать, що багато відгалужень будувалося зі стратегічною метою, яка 
полягала в якнайшвидшому транспортуванні військ на кордон з 
Туреччиною. До того ж, Російська імперія як слаборозвинена країна з 
обмеженим попитом населення на заморські колоніальні товари не могла 
залучити до Одеського порту великих партій вантажів з Азії, Африки й 
Південної Америки, а вивезення російських товарів насамперед зерна, 
зростало повільно. 

Саме в цей час Російське товариство пароплавства і торгівлі (РТПіТ) 
вишукувало можливості для збільшення потоку товарів та перевезення їх 
своїми суднами, щоб таким способом знизити можливості конкурентам. 
Тому 20 червня 1870 р. Одесько-Балтську й Одесько-Єлисаветградську 
колії придбало в уряду РТПіТ, у зв’язку з чим воно було перейменоване у 
„Російське товариство пароплавства, торгівлі та Одеської залізниці”. 
Товариство також купило ділянку від Тирасполя до Кишинева і колію 
Бірзула – Жмеринка – Волочиськ. Воно зобов’язувалося: „придбати в уряду 
залізничні колії, всього 902,75 версти (963 км); побудувати нову колію 
довжиною близько 103 версти (110 км) від Кишинева до ріки Прут у 
напрямку до Ясс; забезпечити дороги необхідним рухомим складом...”3 

У січні 1871 р. стала до ладу залізнична ділянка від Тирасполя до 
Кишинева. Рух був відкритий після побудови моста через Дністер4. Таким 
чином, залізні колії з’єднали Бессарабію з одним із найбільших 
причорноморських портів – Одесою. 

7 червня 1869 р. міністр шляхів сполучення В.О. Бобринський виступив 
з пропозицією, щоб перерізати чотирикутник між річкою Дніпро та Києво-
Балтською і Балто-Кременчуцькою залізницями. У 1872 р. питання про цю 
лінію підняв губернатор Південно-Західного краю князь Дондуков-
Корсаков. Він запропонував з’єднати Києво-Брестську залізницю від 
станції Фастів із Знам’янсько-Миколаївською лінією. Перед цим, у 1871 р. 
були проведені вишукування маршрутом до Білої Церкви, а в майбутньому 
передбачалося довести колію до Єлисаветграда та Миколаєва5. 20 липня 

                                           
1 Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. // 

Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 35. 
2 Всеподданейший отчет Генерал-губернатора о положении Новороссийского края. 1871 // 

ДАОО, ф. 1: Управління Новоросійського генерал-губернатора, оп. 174, спр. 6, арк. 12. 
3 Лясковский В. Столетняя. – Одесса: Изд-во „Маяк”, 1966. – С. 132. 
4 Дорога и люди / В.М. Касьяненко (рук.) и др. – Одесса: Маяк, 1991. – С. 13. 
5 О проведении новой линии железной дороги от Фастова на Белую Церковь, 

Елисаветград и далее до Николаева и об отчуждении земель и имущества. 1871 – 1877 // ЦДІА 



 
Україна – історія 

 

 227

1873 р. був затверджений статут товариства Фастівської залізниці, яке за 
три роки зобов’язувалося побудувати залізницю від станції Фастів до 
станції Знам’янка Харківсько-Миколаївської залізниці з гілками на Черкаси 
та Шполу. Відкриття залізниці довжиною 334 версти (356 км) відбулося 23 
листопада 1876 р.1 На ділянці було споруджено 19 станцій і 3 напівстанції. 
А станція в місці її перетинання з Одеською лінією отримала назву 
Бобринська2. Тут розташовувалося і головне депо з 10 паровозних стоянок. 
Перегони складали 22 версти (23,5 км), середня швидкість потягів – 17 
верст (18,1 км) на годину3. 

При цьому треба підкреслити, що ця лінія ніколи не мала великого 
значення як самостійна – перш за все вона була з’єднуючою гілкою для 
Харківсько-Миколаївської та Південно-Західної залізниць4.  

Отже, на середину 70-х рр. ХІХ ст. були побудовані прямі шляхи 
сполучення залізницею з найбільшими містами імперії. Покращився підвіз 
вантажів до основних портів. З технічної точки зору Одеська залізниця 
була першою спробою спорудження залізниць у посушливій зоні. 
Подальший перебіг будівництва визначив основну лінію залізничного 
сполучення як шлях від Чорного моря до Балтійського, що був 
найкоротшим. 

У 1873 р. збудовано залізницю від станції Козятин до прикордонної 
станції Граєве, де російські залізниці з’єдналися зі східнопрусськими й 
утворився вихід до портів Данцига та Кенігсберга. Отже, сформувалася 
осьова лінія, яка виявилась вирішальною у формуванні залізничної мережі 
Правобережної України, Білорусі й Польщі. Це дало змогу маневрувати на 
великому полігоні вантажами, скеровуючи їх у разі потреби то до Балтики, 
то до Одеси. Але такий маневр був ускладнений тарифною політикою 
приватних залізниць, які визначали оплату послуг безконтрольно, виходячи 
з рівня витрат на перевезення та можливості відшкодування. 

Постало питання про об’єднання залізниць. Поштовхом до нього стала 
фінансова скрута Одеської залізниці і потреби російських військ, що брали 
участь у війні 1877-1878 рр. 

До того ж до кінця 70-х рр. ХІХ ст. був зроблений висновок, що 
громіздке торгово-транспортне об’єднання під назвою „Російське 
товариство пароплавства, торгівлі й Одеської залізниці” гальмує зростання 
доходів залізничних пайовиків. І було створено нове акціонерне 
„Товариство Південно-Західних залізниць”, куди в 1879 р. увійшли 
Одеська, Києво-Брестська і Брестсько-Граєвська дороги. Центральне 

                                                                                               
України, ф. 442, оп. 104, од. зб. 153, арк. 1-3. 
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управління знаходилося в Києві. Першим головою його був І.С. Бліох1. 
На момент передавання загальна довжина залізниці сягала 579 верст 

(618 км), у її складі була 31 станція, з них 5 – І класу, 7 локомотивних депо, 
де було 106 машин різних модифікацій. Вагонів налічувалося 1 996, з них – 
7 імператорських і 141 пасажирський2. 

У 1879 р. перший керівник Південно-Західних залізниць О.П. Бородін 
застосував нову систему роботи залізниць. Вони була розбита на п’ять 
ділянок: Одеську, Бессарабську, Жмеринську, Козятинську і Брестську. 
Ділянки мали автономні колегіальні управління, їх очолювали начальники 
відділів колії, тяги й руху. 

Зазначимо, що мережу залізниць на південному заході Російської 
імперії обслуговували 640 паровозів, 965 пасажирських вагонів, 12 278 
вантажних вагонів3. Капітальний ремонт здійснювався в Одеських та 
Київських механічних майстернях. 

Підсумовуючи викладене, слід відзначити, що на початок XX ст. 
загальна довжина дороги становила 1 295,5 версти (1 382 км). Було 
побудовано 13 ділянок і відгалужень, споруджено 78 роздільних пунктів, у 
тому числі 11 дільничних (вузлових) станцій. До першого класу належали 
станції Одеса-Головна, Одеса-Товарна, Балта, Голта, Єлисаветград; до 
другого – Бірзула, Веселий Кут, Роздільна, Слободка; до третього – 
Мардаровка, Затишшя, Вигода, Кучурган тощо4. 

Таким чином, розвиток залізничного транспорту обумовлювався 
станом промисловості і в свою чергу сприяв зростанню капіталістичної 
промисловості, сільського господарства та торгівлі, розширенню й 
поглибленню внутрішнього ринку, значно впливав на збільшення експорту 
й імпорту. Створення залізничної мережі внесло багато змін у географію 
промисловості, сільського господарства й торгівлі, стимулювало швидке 
зростання міст. Оскільки беззаперечним фактом є те, що економічний 
розвиток країни залежав від стану шляхів сполучення, подальших 
досліджень, на наш погляд, вимагають питання співпраці Одеської 
залізниці з загальною мережею Півдня України, а особливо з морським 
торговельним флотом Чорноморсько-Азовського басейну.  
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