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Stacja metra Puszkinskaja, linia Czerwona (19.09.2011 r.) fot. Antares 610 / CC-BY-SA-3.0

Marek Graff

Metro w Mińsku

Metro w Mińsku funkcjonuje od 1984 r., i obecnie jest jedynym sys-
temem kolei podziemnej na Białorusi. Sieć metra składa się z dwóch 
linii – Niebieskiej (Moskiewskiej) i Czerwonej (Awtozawodskiej), 
z jedną stacją przesiadkową. Budowana jest kolejna linia – Zielona 
(Zielonołużskaja), która będzie mieć po jednej stacji przesiadkowej 
z liniami Czerwoną i Niebieską. Linia Niebieska ma przebieg pół-
nocny-wschód – południowy-zachód, linia Czerwona - południowy-
-wschód –zachód. Linia Zielona będzie przebiegać w kierunku północ 
– południe. Obsługa taborowa jest realizowana z użyciem pociągów 
wyprodukowanych w Rosji (fabryki w Mytiszczach oraz Wagonmasz 
z St. Petersburga), a dla linii Zielonej szwajcarski producent Stadler 
przygotował nowoczesne pociągi. W metrze stosowany jest rozstaw 
szyn 1520 mm oraz ruch prawostronny.

Słowa kluczowe: Metro, systemy transportowe, tabor szynowy.

Pomysł budowy metra w Mińsku powstał w latach 60. XX w. (wów-
czas Białoruś była częścią Związku Sowieckiego). Ideowo, budowa 
metra była brana pod uwagę w miastach ZSRR liczących > 1 mln 
mieszkańców. Choć Mińsk bardzo ucierpiał podczas drugiej wojny 
światowej, zarówno ludność, jak i zabudowa, to po 1945 r. liczba 
mieszkańców szybko wzrastała, co było konsekwencją uruchamia-
nia licznych zakładów przemysłowych, co oznaczało rozbudowę 
miasta – kosztem okolicznych wsi powstawały nowe dzielnice, na 
terenach których budowano bloki mieszkaniowe z wielkiej płyty. Za-
trudnienie znajdowały głównie osoby młode, które także zakładały 
własne rodziny. Choć liczba mieszkańców Mińska przekroczyła 1mln 
dopiero w 1972 r., to już w 1970 r. ówczesny miejski system komu-
nikacyjny stawał się niewydolny. 

Władze Mińska rozważały 3 możliwości usprawnienia komunikacji 
miejskiej (samochody prywatne nie były popularne, a dla większości 
mieszkańców zwyczajnie niedostępne): 
1. system autobusowych linii pospiesznych;
2. system szybkiego tramwaju;
3. metro. 

Ostatecznie zdecydowano się na trzecie rozwiązanie. Obecnie 
sieć metra składa się z dwóch linii – Niebieskiej (Moskiewskiej) 
i Czerwonej (Awtozawodskiej), z jedną stacją przesiadkową (tab. 1.). 
Budowana jest kolejna linia – Zielona (Zielonołużskaja), która bę-

Stacja metra Borisowskij Trakt, linia Niebieska (19.09.2011 r.) fot. Antares 
610 / CC-BY-SA-3.0
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dzie mieć po jednej stacji przesiadkowej z liniami Czerwoną i Niebie-
ską. Linia Niebieska ma przebieg północny-wschód – południowy-za-
chód, linia Czerwona – południowy-wschód – zachód. Linia Zielona 
będzie przebiegać w kierunku północ – południe. Poza tym, obecnie 
liczba mieszkańców Mińska jest równa 1,99 mln (2019 r.) [3] i jest 
to jedyne miasta na Białorusi z liczbą mieszkańców powyżej 1 mln.

Budowa i opis sieci metra
Przygotowanie koncepcji rozwoju sieci metra rozpoczęło się 
w 1976 r. [8, 9]. W lutym 1977 r. przedłożono projekt budowy na 
posiedzeniu rządu centralnego (w Moskwie), zakładając powstanie 
jednej linii oraz 8 stacji. Całość została zatwierdzona w tym samym 
roku oraz rozpoczęła się budowa, ze stacjami końcowymi Instytut 
Kultury i Wołgogradskaja. Zdecydowano się zbudować metro cał-
kowicie podziemne (nie występują stacje na powierzchni gruntu), 
stosunkowo płytkie (w przeciwieństwie np. do Moskwy czy St. Pe-
tersburga, gdzie występuje metro głębinowe), co także znacznie 
obniżyło koszty inwestycji. Budowa rozpoczęła się w maju 1977 r. 
w okolicy obecnej stacji Park Czeluskincew. Budowniczowie napo-
tkali szereg trudności, w szczególności pomiędzy stacjami Oktja-
brskaja i Płoszczad’ Pobiedy przy przejściu pod rzeką Świsłocz, 
przepływającą przez Mińsk. Dopiero zastosowanie metody ściany 
szczelinowej (ang. slurry wall) pozwoliło ukończyć prace [1]. Podob-
na metoda jest stosowana w przypadku wykonywania obudowanych 
głębokich wykopów, ponieważ zapewnia znaczną sztywność oraz 
jest możliwe wykorzystanie ich zarówno jako fundament budynku 
czy ściany podziemia. Szczegółowo, w wąskoprzestrzennym wy-
kopie (przeważnie o szerokości 600 - 800 m) jest umieszczane 
zbrojenie, a następnie całość jest wypełniana betonem. W trakcie 
pogłębiania wykopu oraz podczas betonowania zawiesina bentoni-
towa, która stabilizuje krawędzie zewnętrzne, pozostaje wewnątrz 
wykopu. W kolejnym kroku beton, który jest tłoczony od dna wykopu 
stopniowo wypiera bentonit. 

Podczas budowy linii korzystano z pomocy tarczy drążącej (ang. 
TBM), którą dostarczono z Dniepropietrowska/Dnipro (obecnie 
Ukraina) tylko częściowo zmontowanej, zatem musiano wykonać 
pewne czynności samodzielnie (w domyśle, metodą prób i błędów). 
Spośród 15 stacji obecnie na linii Niebieskiej, 10 z nich ma jeden 
rząd słupów w osi stacji, ew. 2 rzędy słupów umieszczonych co 1/3 
szerokości stacji, a 5 powstało jako jednoprzestrzenne. Tabor kolei 
podziemnej stacjonował w STP/TCz-1 Moskowskoje. Ostatecznie bu-
dowę pierwszego odcinka Instytut Kultury – Moskowskaja (8,6 km) 
zakończono pod koniec czerwca 1984 r., czyli rok przed terminem. 
Linię nazwano Moskiewską nie od ulicy, przy której znajduje się jed-
na ze stacji metra i raczej mógł to być symbol wdzięczności za zgodę 
(dla władz w Moskwie) na wybudowanie systemu kolei podziemnej 
w Mińsku, ew. kierunek przebiegu linii – w kierunku wschodnim. 

W grudniu 1986 r. przekazano drugi odcinek linii Niebieskiej – 
Moskowskaja – Uschod. Następnie skoncentrowano się na budowie 
linii Czerwonej (projektowanie rozpoczęto na początku lat 80., a bu-
dowę w 1984 r.), a pierwszy odcinek przekazano do eksploatacji 

Tab. 1. Linie metra w Mińsku 

Linia Otwarcie Długość [km] Liczba 
stacji Zajezdnia (TCz / STP)

Moskowskaja 1984 19,1 15 Moskowskoje
Awtazawodskaja 1990 18,1 14 Mogilewskoje
Zielonołużskaja 2020 (17,2) (14) Słuckoje
Suma 37,3 29

*linia w budowie; w 2020 r. zostaną otwarte tylko 4 pierwsze stacje

Stacja metra Kamiennaja Gorka, linia Czerwona (19.09.2011 r.) fot. An-
tares 610 / CC-BY-SA-3.0

Stacja metra Moskowskaja, linia Niebieska (19.09.2011 r.) fot. Antares 
610 / CC-BY-SA-3.0

Stacja metra Płoszczad’ Lenina, linia Niebieska (19.09.2011 r.) fot. Anta-
res 610 / CC-BY-SA-3.0
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w grudniu 1990 r., który składał się z 5 stacji: Frunzienskaja, Niemi-
ha, Kupałowskaja, Proletarskaja i Traktarny zawod (w maju 1991 r. 
dodano kolejną stację – Pierszamajskaja). Zadaniem tej linii było 
połączenie dzielnicy przemysłowej oraz zachodnich dzielnic miesz-
kalnych – sypialni miasta z centrum. Rozbudowa linii Czerwonej była 
kontynuowana: w lipcu 1995 r. linię wydłużono w kierunku zachod-
nim i dodano 2 stacje – Mołodiożnaja i Puszkinskaja. W listopadzie 
1997 r. powstały kolejne 2 stacje – Awtozawodskaja i Partizanskaja 
położone w południowo-wschodniej części Mińska, oraz stacja Mahi-
lowskaja we wrześniu 2001 r. Stacje otrzymywały wejście wraz z za-
daszeniem dla ochrony przed deszczem i śniegiem (pasażerów oraz 
samej stacji). Odcinek zachodni linii Czerwonej został wydłużony o 3 
stacje: Sportiwnaja, Kuncewszczina i Kamiennaja Horka w listopa-
dzie 2005 r., po 9 latach budowy spowodowanych trudnościami 
finansowymi. We wrześniu 2003 r. oddano do eksploatacji drugą 
STP/TCz-Mogilewskoje, ponieważ dotychczasowa STP osiągnęła kres 
swoich możliwości. We wrześniu 2011 r. przebudowano wejście do 
stacji Mołodiożnaja w celu ułatwienia dojścia do stacji kolejowej 
Mińsk Siewiernyj, przyjmującej pociągi podmiejskie. Obecnie tylko 
jedna stacja jest wyposażona w perony boczne – Pierszamajskaja 
(pozostałe – wyspowe). Przed wejściem na perony występują swo-
iste przedsionki, połączone z wejściami. 3 stacje: Kupałowskaja, 
Oktjabrskaja i Płoszczad’ Lenina mają wejścia wkomponowane 
w istniejące budynki. Dodatkowo, przy ostatniej stacji znajduje się 
główny dworzec kolejowy Mińska, zatem ze stacji metra zbudowano 
przejścia wprost na dworzec czy perony. Z powodu niewielkiej głę-
bokości uznano, iż nie istnieje potrzeba montażu schodów rucho-
mych przy wejściach do stacji, z wyjątkiem 9 stacji, gdzie podobne 
schody zamontowano. Jednak w celu ułatwienia korzystania z me-
tra niektórym grupom osób (np. w zaawansowanym wieku, rodzice 
z małymi dziećmi, itp.), na niektórych stacjach zamontowano win-
dy: Mahilowskaja, Sportiwnaja, Kuncewszczina, Kamennaja Horka, 
Borisowskij trakt, Uruczcza, Hruszewka, Michałowo, Piatrowszczina 
i Malinowka. W latach 1992-2003 stacja Płoszczad’ Lenina miała 
zmienioną nazwę na Płoszczad’ Niezawisimosti, jednak ostatecznie 
powrócono do starej nazwy. Interesujące jest to, iż tablic z nazwą 
stacji fizycznie nie zmieniano. Kalendarium rozbudowy sieci metra 
w Mińsku zamieszczono w tab. 2. 

Średnica tuneli jest równa 5,1 m, a całkowita długość tuneli to 
~24,5 km, bez odcinków łączących linie, ew. wjazdu z STP na obie 
linie. Na odcinkach szczególnie narażonych na destrukcyjne dzia-
łanie wód podziemnych, tunele zostały dodatkowo zabezpieczone 

Schemat sieci metra w Mińsku

Stacja metra Malinowka, linia Niebieska (1.08.2017 r.) fot. D. Burmakin

Stacja metra Michałowa, linia Niebieska (14.11.2012 r.) fot. Renessaince 
/ CC-BY-SA-3.0
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stalowymi obręczami. Przykładem jest odcinek pomiędzy stacjami 
Niemiha – Frunzenskaja, w całości wykonany w podobny sposób. 
Dodatkowo, występują nań ostre zakręty – w tym jeden ma 90°. 
Obecnie jest realizowana budowa trzeciej linii metra o długości 
17,2 km i 14 stacjach (prace rozpoczęły się w lipcu 2014 r.), która 
połączy dzielnice Zielonyj Ług i Kurasowszczina z centrum miasta 
[2]. Szacowane jest, iż otwarcie nastąpi w czerwcu 2020 r. i odcinek 
będzie składał się z 4 stacji: Kowalskaja Słoboda, Wokzalnaja, Płosz-
czad’ Frantiszka Boguszewicza i Jubilejnaja płoszczad’, z których 2 
będą przesiadkowe. Stacja Jubilejnaja płoszczad’ jest położona na 
głębokości 32 m i jest to stacja położona najniżej powierzchni grun-
tu spośród wszystkich stacji metra mińskiego. Budowa linii Zielonej 
powinna zakończyć się w latach 2026-2028. Wszystkie stacje na 
linii Zielonej będą wyposażone w windy, a na stacjach przesiadko-
wych także w ruchome chodniki o długości 100 m (prędkość 1 m/s). 

Na linii Zielonej powstaną stacje:
 � pierwszy etap: Jubilejnaja płoszczad’, Płoszczad’ Frantiszka Bo-
guszewicza, Wokzalnaja (przesiadkowa z Czerwoną), Kowalska-
ja Słoboda, Aerodromnaja (przy zamkniętym lotnisku cywilnym 
Mińsk-1), Niemorszanskij sad, Słuckij gostiniec (nazwy i lokaliza-
cje zatwierdzone w maju 2012 r.);

 � drugi etap: Profsojuznaja, Pieriespa, Komarowskaja, Park Drużby 
Narodow, Iwana Mieleża, Zielonyj Ług, Łogojskaja (nazwy i lokali-
zacje zatwierdzone w lipcu 2016 r.).
Podczas budowy linii Zielonej planowane jest powstanie około 

140 budowli. Konieczne jest przejście pod rzeką Świsłocz. Nowa 
linia pozwoli na odciążenie obecnie jedynej stacji przesiadkowej 
Kupałowskaja – Oktiabr’skaja. 

Tabor metra 
W metrze w Mińsku stosuje się rozstaw 1520 mm, podobnie jak 
na sieci BC. Odbiór prądu odbywa się z trzeciej szyny o napięciu 
nominalnym 750 V DC, przy czym napięcie podawane z podstacji 
trakcyjnych ma wartość 825 V DC. Sumarycznie jest eksploato-
wanych 330 wagonów typu 81–717/714 wyprodukowanych przez 
zakłady w Mytiszczach pod Moskwą i Wagonmasz ze St. Petersbur-
ga (tab. 3). Tabor metra stacjonuje w dwóch stacjach techniczno–
postojowych (STP) – TCz-1 Moskowskoje uruchomionej w 1984 r., 
obsługującej linię Moskiewską i TCz-2 Mogilewskoje obsługującej 
linię Awtozawodską, która rozpoczęła pracę w 2003 r. W szczycie 
komunikacyjnym praca przewozowa jest wykonywana z użyciem 60 
pociągów. Średnia prędkość techniczna pociągów jest równa 50,5 
km/h, a handlowa – 40,8 km/h. Początkowo eksploatowano pociągi 
4-wagonowe, jednak systematycznie wzrastający ruch spowodował, 
iż musiano pociągi wydłużyć do 5-wagonowych (długość peronów na 

to pozwalała) we wrześniu 2002 r. Pociągi 4-wagonowe były eksplo-
atowane do czerwca 2009 r. W STP / TCz-1 Moskowskoje stacjonuje 
126 wagonów typu 81–717/714 od 1984 r. i 81–540B/541B od 
2011 r., z których 1 to wagon rezerwowy, a pozostałe są połączone 
w 5-wagonowe pociągi (25 pociągów). Na linii Moskiewskiej w go-
dzinach szczytu kursuje 21 pociągów. 

STP/TCz-1 Moskowskoje jest połączona ze stacją towarową 
Mińsk Sortirowocznyj (ww. drogą są dostarczane nowe pojazdy). 
STP/TCz-1 Moskowskoje od początku obsługuje tabor dla linii Mo-
skiewskiej, a w latach 1990-2003 także linii Awtozawodskiej. Na 
terenie ww. STP znajdują się:

 � 31 torów odstawczych oraz do wykonywana drobnych napraw;
 � 1 tor wyposażony w urządzenia do mycia zewnętrznego;
 � 6 torów zadaszonych, do wykonywania poważniejszych napraw. 
W STP/TCz-2 Mogilewskoje stacjonują wagony typu 81–717/714 

począwszy od 2003 r. i 81–717.5/81–714.5 od 2009 r., sumarycz-
nie 176 wagonów, zestawionych w 5-wagonowe pociągi (35 składów) 
plus 1 wagon rezerwowy. TCz-2 Mogilewskoje obsługuje tylko linię 
Awtozawodską. Na linii Zielonej obsługę trakcyjną mają zapewnić 
4-wagonowe przechodnie pociągi typu M110/M111 wyprodukowa-
ne przez Stadlera, które będą stacjonować w STP / TCz-3 Słuckoje. 

Tab. 2. Kalendarium rozbudowy sieci metra w Mińsku [9] 
Odcinek Linia Otwarcie Liczba stacji

Instytut Kultury – Moskowskaja Moskowskaja 06.1984 r. 8
Moskowskaja – Uschod Moskowskaja 12.1986 r. 1
Traktarny zawod – Frunzienskaja Awtazawodskaja 12.1990 r. 5
Pierszamajskaja Awtazawodskaja 05.1991 r. 1
Frunzienskaja – Puszkinskaja Awtazawodskaja 07.1995 r. 2
Traktarny zawod – Awtazawodskaja Awtazawodskaja 11.1997 r. 2
Awtazawodskaja – Mahilowskaja Awtazawodskaja 09.2001 r. 1
Puszkinskaja – Kamiennaja Horka Awtazawodskaja 11.2005 r. 3
Uschod – Uruczcza Moskowskaja 11.2007 r. 2
Instytut Kultury – Piatrowszczyna Moskowskaja 11.2012 r. 3
Piatrowszczyna – Malinawka Moskowskaja 06.2014 r. 1

Wejście do stacji metra Uruczje, linia Niebieska (19.09.2011 r.) fot. Anta-
res 610 / CC-BY-SA-3.0

Stacja metra Uruczje, linia Niebieska (19.09.2011 r.) fot. Antares 610 / 
CC-BY-SA-3.0
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Opis techniczny wagonów typu 81 zamieszczono w [10].
Na początku 2014 r. pojawiła się informacja, iż planowane są za-

kupy kolejnych wagonów metra wyprodukowanych przez Homelską 
Fabrykę Wagonów z części i podzespołów dostarczonych przez Kriu-
kowską Fabrykę Wagonów z Ukrainy, pierwotnie planowanych dla 
systemu metra w Kijowie, nieznacznie różniących się od dotychczas 
produkowanych przez fabryki w Mytiszczach i Wagonmasz. Ostatecz-
nie umowa nie została zrealizowana. 

W lecie 2014 r. ogłoszono, iż szwajcarski koncern Stadler jest za-
interesowany dostawą wagonów metra dla systemu kolei podziem-
nej w Mińsku [4,5,7]. W lutym 2016 r. wiadomość została oficjalnie 
potwierdzona przez władze zakładu Stadlera w miejscowości Fanipol 
pod Mińskiem. W styczniu 2017 r. umowa została podpisana na 
dostarczenie 10 pociągów – 4–wagonowych i 5–wagonowych, od-
powiednio 6 i 4 egzemplarzy, w latach 2018–2020. Nowe pociągi 
będą wyposażone w asynchroniczny układ napędowy. Gwarancja 
obejmuje czas eksploatacji pociągów do osiągnięcia przebiegu 
560 tys. km. Pociągi zostaną wyposażone w automatyczny system 
gaszenia pożaru. 

Będą to pojazdy wykonane w technologii modułowej, z aluminio-
wymi pudłami. Zadbano dobre o wyciszenie zarówno kabiny maszy-
nisty, jak i części pasażerskiej. W każdym wagonie znajdują się po 
4 pary drzwi umieszczone na zewnątrz o szerokości aż 1800 mm, 
co ułatwia szybką wymianę pasażerów na stacjach. W części skraj-

Pulpit sterowniczy wagonu metra typu M110/M111 (producent – Stadler), 
zakład Stadlera Fanipol pod Mińskiem (20.03.2019 r.) fot. M. Jarosińska 
/ Stadler

Część pasażerska pociągu metra typu M110/M111 (producent – Stadler) 
(20.03.2019 r.) fot. M. Jarosińska / Stadler

Pociąg metra typu M110/M111, zakład Stadlera Fanipol pod Mińskiem 
(8.06.2019 r.) fot. S. Badionkin

Tab. 3. Dostawy wagonów metra w Mińsku [9] 
Liczba wagonów Lata produkcji Typ Producent**

68 1983-1988 81-717/714* MMZ / LWZ
49 1989-1993 81-717.5/714.5 MMZ / LWZ

213 1995-2014 81-717.5M/714.5M MWM / WM
2 2001 81-540 WM
2 2001 81-541 WM

11 2009 81-541B WM
Sumarycznie: 345 – – –

*od 2007 r. rozpoczęto naprawy główne wagonów w TCz-2 Mogilewskoje, sumarycznie 26 
wagonów poddano naprawie głównej do 2010 r.
** MMZ – Mytiszczienskij maszynostroitielnyj zawod / Mietrowagonmasz (od 1992 r.), LWZ 
– Leningradskij wagonostroitielnyj zawod im. Jegorowa / Wagonmasz – WM (od 1992 r.)

Pociąg metra typu 81 na stacji Uruczje, linia Niebieska (7.11.2012 r.) 
fot. S. Badionkin
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nej każdego pociągu znajduje się miejsce dla osób o zredukowanej 
możliwości poruszania się. Część pasażerska jest klimatyzowana 
i ogrzewana oraz wyposażona w system wentylacji i elektroniczny 
system informacji pasażerskiej. Niezależne systemy wentylacji, 
ogrzewania i klimatyzacji są zamontowane również w kabinie ma-
szynisty. Prowadzący pojazd ma do dyspozycji ergonomiczny pulpit, 
a dobra widoczność jest zapewniona przez znaczne przeszklenie 
kabiny maszynisty oraz duże lustra umieszczone na stacjach. Za-
kres temperatur eksploatacji pociągów zawiera się w zakresie od 
–40°C do +40°C, a podczas postoju na terenie STP – od –45°C 
do +45°C. W kabinie maszynisty zamontowano schodki, które mogą 
zostać użyte podczas akcji ewakuacyjnej pasażerów. Nowością jest 
zastosowanie – poza układem napędowym nowej generacji – także 
poduszek powietrznych w drugim stopniu zawieszenia. Dane tech-
niczne taboru metra w Mińsku znajdują się w tab. 4. 
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Tab. 4. Dostawy wagonów metra w Mińsku [9] 
Typ 81-717/714 81-717.5M/714.5M M110/M111
Producent MMZ / LWZ MWM / WM Stadler
Liczba pociągów/ 
wagonów* / 330* / 15* 10 / 44*
Początek eksploatacji 1984 r. 1995 r. (2020 r.)
Rozstaw kół mm 1520 1520 1520
Maksymalne napięcie 
zasilania V 975 975 975
Długość całkowita (wa-
gon* / pociąg) mm 19 210* 19 210* 78 360 / 97 650
Szerokość maksymalna mm 2670 2670 2650
Wysokość bez 
pantografu mm 3700 3700 3690
Wysokość podłogi ponad 
główkę szyny mm 1208 1208 1150
Szerokość drzwi mm 1360 1360 1800
Baza wózka mm 2100 2100 2200
Średnica kół mm 780 780 780 ?
Silniki trakcyjne DC DC AC 3~
Masa wagonu t 81–717: 34,0  

81–714: 33,0
81–717: 34,0  
81–714: 33,0 bd.

Prędkość eksploatacyjna km/h 80 80 80
Prędkość konstrukcyjna km/h 90 90 90
Maksymalne 
przyspieszenie m/s² 1,2 1,2 > 1,3
Maksymalny nacisk osi t < 14 <14 < 15
Liczba drzwi w wagonie 4 x 2 4 x 2 4 x 2
Rodzaj drzwi w części 
pasażerskiej kieszeniowe kieszeniowe odskokowo- 

przesuwne

Liczba miejsc siedzących 44 (40) 44
168 / 212  

(w tym 
odchylnych)

Liczba miejsc stojących 
(wagon* / pociąg) 5 pas./m² 193* 193* 588 / 737

STP/TCz-2 Mogilewskoje, linia Czerwona (5.08.2007 r.) fot. W. Prudnikow

STP/TCz-1 Moskowskoje, linia Niebieska (25.06.2004 r.) fot. W. Prudnikow

Metro in Minsk
The metro in Minsk has been operating since 1984 and is currently the 
only underground rail system in Belarus. The metro network consists of 
two lines – the Blue (Moskovskaya) and Red (Avtozavodska), with one 
interchange station (Table 1). Another route is under construction: the 
Green Line (Zelonoluzhskaya), which will have one interchange station 
with the Red and Blue lines. The Blue line runs north-east - south-west, 
the Red line - south-east - west direction. The Green Line will run north-
south. The rolling stock service is carried out using trains that were 
manufactured in Russia (works in Mytishche and the Vagonmash one 
from St. Petersburg), and the Swiss manufacturer Stadler has made 
modern trains for the Green line. The metro uses 1520 mm rail gauge 
and right-hand traffic. 
Keywords: Metro, transportation systems, rolling stock.


