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В.Молчанов

№ ПИТАННЯ ПРО ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ МІСЬКОГО
НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Людське суспільство на кінець другого тисячоліття
дедалі більше усвідомлює, що саме інтереси окремого
середньостатистичного  громадянина - платника податків
повинні відстоюватися державою. В сучасних умовах, коли
відбувається різка диференціація населення у розумінні
матеріального забезпечення, безсумнівно, особливу
актуальність мають дослідження життєвого рівня жителів
України на початку XX ст. Науковий інтерес до даної
тематики не випадковий, тому що життєвий рівень є, поза
всяким сумнівом, головним показником благополуччя як
усього суспільства в цілому, так і окремої людини зокрема.

На початку XX ст. П.А.Столипін висунув цікаву ідею
про те, що якщо економічна реформа не дає конкретних
результатів протягом двох років, то її можна вважати
антинародною. Ми ж реформуємо своє життя вже більше
восьми років, а результатом є лише зниження народжуваності,
зростання смертності, збільшення безробіття, падіння
купівельної спроможності та масове зубожіння більшості
громадян.

Спеціальних досліджень з історії даної сфери життя
міського населення обмаль. Зустрічаються лише невеликі
публікації в пресі, які мають суто інформаційний характер.
Проте у більш широкому розумінні ця проблема здавна
цікавила як дореволюційних, так і радянських та
пострадянських істориків, Умовно історіографію проблеми
добробуту населення України на початку XX ст. можна
розділити на три періоди. Перший період - це дореволюційні
дослідження й публіцистика1. Автори даних, наукових праць,

1 Наумовъ Г. Бюджеты рабочихъ гор.Кіева (по даннымъ анкеты,
произведенной в 1913г. Обществомъ экономистовъ и ремесленной
секціей при Кіевской выставке). - К., 1913; Пажитнов К.А.
Положение рабочего класса в России. - Т.1-3. - Пг-Л., 1923-1924;
Струмилин С.Г. Статистика и экономика.-М.,1979; Кабо Е. Питание
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провівши аналіз статистичних матеріалів та інших джерел,
дали яскраву картину економічного життя пересічного
громадянина Російської імперії. В цілому в дореволюційній
літературі більш повно були висвітлені питання тривалості
робочого дня, номінальної заробітної плати, житлових умов.
Нерозроблені питання реальної заробітної плати, харчування,
забезпечення предметами першої необхідності, бюджетів
робітників та інших громадян міста. Робилися спроби
порівняння, але загальна картина була фрагментарною.

До другого періоду слід віднести праці радянських
істориків, які залучили й опрацювали нові джерела, а також
узагальнили праці своїх попередників. Саме вони
сформулювали наукове визначення життєвого рівня та
відповідних йому економічних параметрів і категорій, а також
залучили до наукового обігу нові джерела* 2. Серйозним
недоліком праць авторів радянського періоду є упереджене
ставлення до визначення добробуту людей, що проживали на
території України до революції. Причиною цього,
безсумнівно, була комуністична ідеологія.

До третього, пострадянського періоду слід віднести
монографії3, які нерідко мають непряме відношення до теми.

русского рабочего до и после войны. По статистическим материалам
1924г.-М., 1926
2 Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень рабочих России.М.,1979;
Кирьянов Ю.И. Пронина П.В. Положение пролетариата России. - М.,
1972; Лось Ф.Е. Робітничий клас України в 1907-1913 р.р.- К., 1962;
Нестеренко О.О. Розвиток промисловості в У країні.-К., 1962
J Гуменюк О.А. Соціальна і національна структура міського
населення Правобережної України (друга половина XIX ст.) // УІЖ,-
1993. - №10, С.44; Кругляк Б.А. Торговельна буржуазія в Україні
(60-ті роки XX століття 1914р.) // УІЖ, - №66-1994 р.,С.72.; Кругляк
Б.А. Внутрішня торгівля в Україні в кінці XIX - на початку XX ст. і
матеріальний добробут населення. - Праці Житомирського філіалу
КПІ, - вип.2, - 1994, - С.32; Мазурок О.С. Про соціальну структуру та
національний склад промислового населення міст на
західноукраїнських землях в епоху імперіалізму // УІЖ, 1988 №16,
С.25.; Ступак Ф.Я. Благодійні товариства Києва (друга половина XIX
- початок XX ст.). - К., 1998 ; Сучков И.В. Социальный и духовный
облик учительства России на рубеже XIX - XX веков //
Отечественная история. - 1995, - №1 - С.53.; Сучков И.В.
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Важливим джерелом інформації, що дає можливість
проаналізувати життєвий рівень жителів України до революції
є архівні документи4.

Дзеркалом історії економічного добробуту як
губернських міст у цілому, так і окремих особистостей,
безперечно, є періодичні видання тих часів5. Істотну
інформацію з розглядуваної проблематики надають
статистичні дані6 й інші друковні джерела7.

Учительство России в конце XIX - начале XX века.// Отечественная

история. - 1996, - №6, - С.21.

4 Житомирський обласний державний архів (далі  ЖОДА). 
Ф.183, оп.1, спр.1421, арк. 118, 149, 150.; Ф.62, оп.З, спр.4, арк.1-10.;
Оп.1, спр. 1221, арк.44, 50, 60, 57.; Оп.ідоп., спр.151, арк. 16, 17.;
Спр.69, арк.7.; спр. 154, арк. 44.; Оп.1 , спр. 1266, арк. 2, 19, 20,23, 92,
17.; Спр.940, арк. 8, 10, 11.; Ф.329, оп.1, спр.2, арк. 49.; Ф. 62,
оп.ідоп., спр. 154, арк. 156, 56.; Спр.69, арк. 43, 37.; Оп.1, спр. 946,
арк. 251.; Ф.329, оп.1, спр.70, арк. 62.; Ф. 62, оп.1, спр. 1081, арк. 5.;
Спр. 1249, арк. 391, 1, 2; Центральний історичний архів України у
м.Києві (далі  ЦДІА).  Ф. 575 оп.1 спр.78, арк. 84.; Ф. 442,
оп.638, спр.І, ч.ІІ, арк. 11, 12.; Оп.661, спр.273, арк.54.; Спр.249,
арк.34.
5 Волынская жизнь,- 1906. - 17 октября, - №3, С.З.; Там же - 15
октября, - №2, С.2.; Волынь 1900г.- №169, С.2.; Там же -№148, С.2.;
Там же - 1901г.-№194, С.З.; Там же -№202, С.З.; Там же - 1900г.-
№264, С.З.; Там же - 1904г.-№123, С.З.; Там же - 1900г.-№161, С.2.;
Там же - 1900г.-№162, С.З.; Там же - 1904г.-№164, С.2.; Там же -
1900г.-№161, С.1.; Там же -№160, С.2.; Там же -№156, С.2.; Там же -
1901г.-№165, С.2.; Там же -№145, С.2.; Там же - 1900г.-№152, С.4.;
Там же -№265, С.2.; Там же -№264, С.2.; Там же -№236, С.2.; Там же
- 1912г.-№16, С.2.; Там же -№157, С.2.; Там же -№194, С.2.;
Киевлянинъ 1900г. - №201, С.З.; Там же - №207, С.2.; Там же - №219,
С.5.; Там же - 1904г. - №7, С.1.; Там же - №16, С.2.; Там же - №207,
С.5.; Там же - 1900г. №184, С.2.; Коммерческая газета 1912г. №3,
С.15.; Там же - №3, С.2.; Наша Волинь, - 1914г. - №159, С.З.;
Подолянин - 1910г.- №36, С.2.
6 Анфимов А.М., Корелин А.П. Россия 1913 год.
Статистикодокументальный справочник. - СПб., 1995, - С.289-291.
7 Анкета о дороговизне и борьбе с ней в губерніяхь Кіевской,
Подольской, Волынской, Полтавской и Черниговской. - К.,1915;
Обзоръ Волынской губернии за 1902г. - Житомірь, 1902; Объ
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Під поняттям життєвого рівня в сучасній науці прийнято
розуміти перш за все рівень задоволення людських
матеріальних і духовних потреб. Це, зокрема, заробітна плата,
житло, можливість працювати, отримувати освіту, належну
медичну допомогу, користуватися досягненнями культури,

бути забезпеченим у похилому віці та в разі втрати
непрацездатності тощо.

Дослідження даної тематики дає змогу простежити,
яким чином і за допомогою яких економічних, політичних та
законодавчих важелів змінювався життєвий рівень міського
населення Правобережжя за часів царської влади в XX ст.

Метою даної статті є науковий аналіз та узагальнення
таких головних показників життєвого рівня, як розмір доходів,
якість харчування, характер споживання предметів як першої
необхідності, так і довгострокового вжитку, житлових умов,
страхового та медичного обслуговування й рівня зайнятості
жителів губернських міст Правобережжя в 1900-1914 рр.

Необхідно зазначити, що однією з найболючіших була
проблема безробіття. На початку століття постійну роботу або
службу в містах важко було знайти. Переважній більшості
громадян доводилося працювати тимчасово, що було
надзвичайно невигідно для них. Поступово збільшувалася
кількість виробничих та обслуговуючих підприємств, які
потребували постійних робітників, відкривалися нові
навчальні заклади. Це давало можливість здобути освіту й
оволодіти відповідною професією та влаштуватися на
постійне місце роботи або служби.

Якщо аналізувати заробітну плату і доходи жителів міст,
то за їх рівнем населення необхідно поділити на групи. До
першої варто включити найбільш заможних міщан. До її
складу необхідно віднести губернатора, голову і бухгалтера
міської управи, поліцмейстера, великих власників землі та
нерухомості, значних торговців і підприємців, старший
особовий склад царської армії й інших громадян з річним
прибутком понад 3000 крб. До другої групи необхідно
віднести людей з річним доходом від 1000 крб. до 3000 крб.

отношеніи города къ «Кіевскому обществу устройства дешевых
жилищ для рабочихъ. - К., 1905.
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До цієї групи входили: касир міської управи, завідуючий
статистичним бюро, помічник бухгалтера, технік дорожнього
відділу управи, старший губернський ветеринарний лікар,
помічник поліцмейстера, завідуючий складом управи, пристав,
помічник губернського агронома, завідуючий посередницьким
бюро, молодший офіцерський склад царської армії та ін. До
третьої групи належали міщани з доходом від 250 до 1000 крб.
на рік. До її складу слід залучити середніх чиновників,
машиніста, старшого продавця, наглядача резервної
поліцейської команди, околодочного наглядача, викладача
семінарського училища, городового, пожежника, журналіста,
столоначальника та його помічника, унтерофіцера, солдатів
понадстрокової служби та ін. Четверта група складалася з
найменш забезпечених городян, які мали доход до 250 крб. на
рік. Це продавець, бібліотекар, контролер міського водогону,
діловод, повариха, переписчик, тюремний наглядач, землекоп,
конопатчик, поденні робітники різних професій, дрібні
вуличні торговці, солдати строкової служби, молодші
городові, кінні стражники та ін. Аналіз кількісного складу цих
груп свідчить, що найбільш багаточисельною була четверта
група. В третій групі було менше людей, в другій ще менше, а
в першій лише одиниці. Найбільший інтерес викликає рівень
доходів та добробут другої, третьої й четвертої груп, тому що
вони становили головний прошарок населення міста, були
саме тими середньостатистичними громадянами, добробут
яких відображав загальний життєвий рівень населення в
цілому.

Наприклад, службовці губернської земської управи
Житомира у 1913 р. мали таке грошове утримання:

- в земельному відділі найвищою заробітна плата була у
грунтознавця, який отримував 250 крб. на місяць, а найнижча
 у службовців канцелярії, які отримували від 25 до ЗО крб.
на місяць;

- в пенсійному відділі найбільше отримував статистик -
639 крб. за рік, а найменше переписчик -120 крб. за рік;

- в посередницькому бюро найвище грошове утримання
було у завідуючого, яке становило 200 крб. на місяць, а
найнижче було у кур єра - 20 крб. на місяць;
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- секретний відділ мав найбільші посадові оклади, які
становили від 3000 крб. за рік у заступника голови управи та її
членів, до 240 крб. за рік у продавця.

Варто зауважити, що за додаткову роботу чиновники
отримували відповідну винагороду в грошовій формі, яка
становила від 18 до 112 крб. у місяць. Зрозуміло, що її розмір
залежав від посади чиновника, обсягу і характеру виконаної
додаткової роботи. Крім таких доплат, в управі існувала ще
система винагород, які видавалися всім службовцям на честь
свята Різдва Христового від 31 до 50 крб. (розмір доплат
залежав від посади), а також окремим службовцям на честь
ювілеїв та інших значних випадків від 45 до 135 крб8.

Однією з найбільш високооплачуваних категорій служб
губернських міст була поліція. За даними Центрального
історичного архіву м.Києва можна побудувати таку таблицю
грошових доходів київських поліцейських:

Посада Заробітна
плата крб.

на рік.

Посада Заробітна плата крб.
на рік

Архіваріус 700 Столоначальник 900

Секрегар 1600 Кінний стражник 190
Казначей 800 Поліцмейстер 5500

Пристав 1500 Околодочний

наглядач

600

Журналіст 700 Городові старші 250

Таблиця 1

(Грошове утримання київських поліцейських на початку XX ст.)
Складено на основі документів

ЦДІА.  Ф.442, оп.638, спр.І, ч.ІІ, арк. 11,12.

Аналіз таблиці показує, шо найвищу заробітну плату
отримував поліцмейстер, а найнижчу - городові та кінні
стражники. Досить істотний рівень грошового утримання був
у секретаря, пристава і столоначальника

У 1911-1912 рр. у Житомирі городові в залежності від
вислуги років отримували від 20 до 25 крб. на місяць. Крім
того, поліцейським чинам видавалися квартирні гроші, які
мали йти на утримання їх житла. Так, квартирних грошей
щомісяця отримували: помічник поліцмейстера - 26,16 крб.;

8 ЖОДА.  Ф.183, оп.1, од. 1421, арк. 118, 149, 150.
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помічник пристава та городові - 12,5 крб.9 Крім цих виплат,
службовці поліції отримували безкоштовно казенне сукно на
поліцейську форму, а також безкоштовно лікувалися за
рахунок міської управи.

Дещо нижчою була заробітна плата житомирських
пожежників, яка у 1908 р. становила від 15 до 25 крб. на
місяць10 11 . Як свідчать документи, серед пожежників була
значна диференціація в оплаті праці в залежності від вислуги
років. Крім грошового утримання, пожежникам видавався
казенний одяг. Спочатку це були суконні куртки, а згодом
кожушки. Як поліцейським, так і пожежникам лікування в
міській лікарні оплачувала міська управа.

Надзвичайний інтерес викликають документи, які
свідчать про оплату праці службовців житомирського
водогону в 1905 р. Як свідчать архівні дані, найвищою в цій
організації заробітна плата була у завідуючого міського
водогону, який отримував 240 крб. на місяць. Найменший
заробіток був у слюсарів-будочників, які отримували 15-18
крб. на місяць  .

Про заробітну плату житомирської інтелігенції свідчить
преса того періоду, яка в 1906 р. у хроніці «Мьестная жізнь»
повідомляла про «...збільшення утримання з 1 вересня
викладачам семінарських училищ: до 5 років служби при
окладі 750 крб. на рік - надбавка 90 крб.; від 5 до 10 років при
окладі 900 крб. на рік  надбавка 90 крб.; вище 10 років, - при
окладі 900 крб. на рік - надбавка 180 крб.»12.

У приватному секторі умови найму й оплати праці були
значно жорсткіші. Для отримання посади з матеріальною
відповідальністю, як правило, підприємці від найманого
службовця вимагали заставу у вигляді значної суми грошей.
Своєрідно нараховувалася платня поденщикам. Як свідчить
«Обзоръ Волынской губернии за 1902 г.», середня заробітна
плата поденного пішого робітника становила від 51 до 59 коп.
Якщо робітник був з конем і підводою - 1,49 - 1,76 крб. на

9 Там же.  Ф.62, оп.З, спр.4. арк. 1-10.
10 Там же.  Оп.1, спр. 1221, арк.44, 50, 60, 57.
11 Там же.  Оп.ідоп., спр. 151, арк. 16, 17.
12 Волынская жизнь. - 1906. - 17 октября, - №3, - С.З.
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день, а якщо з волами - 1,29 - 1,52 крб.13 14 15 У середньому в 1908
р. заробітна плата поденних робітників становила 1,36 крб. на

14
день .

Розвиток економіки вимагав від держави регламентації
розмірів поденної оплати праці, про що свідчить
«Постановление Волынского губернского по фабричным и
горнозаводским делам присутствия от 6 февраля 1910 года». У
цій постанові було зафіксовано мінімальну поденну плату на
1910 - 1912 рр. у м.Житомирі для чоловіків - 75 коп.; для
жінок - 50 коп.; для парубків (15 - 17 років) - 50 коп.; для
молодиць (15 - 17 років) - 35 коп.; для юнаків (12 - 15 років) -
30 коп.; для дівчаток (12 - 15 років) - 25 коп. Згідно цієї плати
нараховувався розмір пенсій у разі каліцтва або смерті через
нещасний випадок1> . Свідчення про заробітну плату
житомирських поденних робітників різних професій дають
«Ведомости о справочных ценах на рабочую силу рабочих
поденщиков в 1912г.»16. Аналіз цього документу показує що,
в середньому робітник отримував за день своєї роботи 2,26
крб. Порівнявши дані 1912 р. з даними 1902 р., можна
підрахувати, що середня заробітна плата поденних робітників
зросла майже удвічі. Швидше зростала заробітна плата у
робітників технічних професій, таких як токарі, слюсарі,
водопровідники, ковалі і т.д. Повільніше вона зростала у
робітників тих спеціальностей, де не потрібно було
спеціальних знань, навичок та освіти.

Надзвичайний інтерес викликають дані про утримання
офіцерів та солдат царської армії, частини якої дислокувалися
в містах. Крім основної платні, офіцерський склад отримував
ряд доплат. При переведенні на нові місця служби, на
відрядження офіцерам видавалися прогонні гроші для
наймання коня. Особовому складу царської армії видавались і
столові гроші, які призначались офіцерам не згідно
військового звання, а в залежності від посади17.

ь Обзоръ Волынской губернии за 1902г. - Житомірь, 1902. С.ЗО.
14 ЖОДА.  Ф. 62, оп. Ідоп., спр.69, арк. 43, 37.
15 Там же.  On. 1, спр. 1249, арк. 391, 1,2.
16 Там же.  On. 1 доп., спр. 154, арк. 156, 56.
17 Анфимов А.М., Корелин А.П. Россия 1913 год.
Статистикодокументальный справочник. - СПб., 1995. - С.291.
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Найменування нижчих
Чинів

Гваадія Армія
Звичайне Посиле

не

Звичайн

е

Посилене

Фельдфебель (вахмістр і
наїзник унтер-офіцерського
звання), старший хорунжий
музикант (горніст)

78 117 72 108

Старший унтер-офіцер,
взводний, (старший
урядник і фейервейкер,
каптенармус, полковий

барабанщик, полковий

горніст)

54 81 48 72

Єфрейтор (приказний,
бомбардир). ротні
барабанщики і сигналіст

13,20 19,80 7,20 10,80

Рядовий, вершник, канонір,
козак, ратник

12 18 6 9

Таблиця 2

Утриманя нижчих чинів строкової та понадстрокової служби
на початку XX ст.(крб. на рік).

Складено на основі Анфимов А.М., Карелин А.П. Россия: 1913 год.
Статистико-документальный справочник.- СПб.. 1995 - С.291.

Таблиця показує розміри грошового утримання
військових понадстрокової служби, які коливалися від 117 до
6 крб. на рік. Зауважу, що переважна більшість
понадстроковиків знаходилася на котловому харчуванні
військових частин. Крім того, вони отримували казенне взуття
й одяг, а також безкоштовно лікувались. У зв язку з тим, що
військові шпиталі знаходились переважно в містах, їх
персонал становив істотну частку міського населення. Як
свідчать документи, діапазон грошового утримання
військових лікарів становив від 1700 крб. на рік у старших
корпусних до 720 крб. на рік  у молодших, які служили
перші 4 роки. Так само, як і офіцерському складу, їм
видавалися столові гроші на харчування. Посилене грошове
утримання для лікарів призначалося в окремих округах і
клініках для нервово- та душевно хворих.18.

Зростання чисельності зайнятих, які отримували
постійну заробітну плату, залежало від загального стану
економіки, зростання загальних обсягів виробництва, кількості

18 '
Гам же - С.290.
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нових підприємств, тобто від тих умов, які створювала
держава у сфері зайнятості та виробництва. Вищенаведені
факти свідчать, що з усіх верств населення в найкращому стані
перебували державні чиновники та військовослужбовці, тому
що вони мали постійні доходи. Найбільші доходи отримували
торговці та підприємці, вищі чиновники, старший особовий
склад царської армії. Зайнятість у приватному секторі
повністю залежала від коиьюнктури ринку і саме тому
працівники цієї сфери були менш захищеними в порівнянні з
тими, хто знаходився на державній службі. Від розмірів
грошових доходів залежало формування сфери споживання.
Аналізуючи характер споживання жителів міст на початку XX
ст., необхідно зауважити, що його треба розглядати в трьох
аспектах. Перший - це споживання продуктів харчування;
другий - споживання одягу і предметів першої необхідності; і
третій - споживання предметів довгострокового вжитку. У
зв язку з тим, що спеціальних статистичних матеріалів по
споживанню того чи іншого товару в ті часи не існує,
головним джерелом, яке може допомоїти розібратися в даній
проблемі, поза всяким сумнівом, є ціни на дані види товару,
які показують його доступність тій чи іншій верстві
населення.

Насамперед слід зазначити, що харчування жителів міст
у дореволюційний період мало свої особливості. Найбагатші
люди з першої групи (ті, як згадувалося вище, хто мав
найвищий доход), а також деяка частина другої групи
харчувалися вдома, де страву їм готували власні кухарі, а
також у ресторанах. Деяка частина другої групи і третя група
харчувались за місцем проживання, де страву їм готувала
прислуга чи домогосподарки, або в трактирах. Невелика
частина третьої групи і четверта група харчувалися переважно
вдома, готуючи страву самі або знімаючи квартиру разом «зі
столом», в «чайних» або користувалися «домашніми
обідами»'9 . Поза всяким сумнівом якість харчування
найкращою була у першої групи і найнижчою в останньої. Це
пов язано передусім з рівнем доходів та із спроможністю
придбати той чи інший вид продукту.

Волынь - 1900. - №169. - С.2.
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Як свідчать архівні дані, ціни на продукти харчування в
1900-1905 рр. коливалися. Це було пов язано передусім з тим,
що відбувався процес становлення ринку, який на той час ще
не був регульованим. Відсутній був санітарний контроль за
реалізацією продуктів харчування20 . Через підвищення
ринкових цін на продукти люди, які мали низькі доходи,
безперечно, були неспроможними купувати їх замінюючи
більш дешевими. Поступово, в процесі розвитку ринкових
відносин, міська влада починає регулювати ціни на
найнеобхідніші продукти харчування. В 1903 р. міщани
засновують «Житомірское Общество Потребителей», яке,
діючи через міську Думу, встановлювало систему такс на ціни
різних видів продуктів харчування. Таксу встановлювала
міська Дума, а її дотримання контролювалося міською
управою, яка діяла через поліцейський апарат. Спочатку таксу
було встановлено лише на декілька видів товарів, таких як
хліб, борошно, м ясо. Згодом цей список значно розширився.
Під таксування потрапляють такі види товарів, як крупи, олія,
дрова, свічки та інші види товарів першої необхідності21 .
Варто відзначити те, що підприємці і торговці постійно
порушували і саботували виконання такси. Вони подавали
скарги на низькість такс. У відповідь на це міська Управа
призначала комісію з числа своїх членів, яка
експериментальним шляхом кілька днів досліджувала ту чи
іншу таксу на ринках м.Житомира. Рішенням цієї комісії таксу
змінювали або залишали на старому рівні22. Загалом такса як
інструмент регулювання цін на ринках спочатку працювала
дуже ефективно. Вона значною мірою захищала інтереси
споживачів і сприяла загальному покращенню добробуту. Але
після початку першої світової війни вона почала відігравати
негативну роль. Саме через таксування на ринках почали
зникати продукти і з явився товарний дефіцит, що змусило
владу відмовитися від політики такс, щоб задовольнити
потреби ринку.

Киевлянинь - 1900, - №201, - С.З.

2,ЖОДА.  Ф.62, оп.1, спр. 1266, арк. 2, 19,20,23,92, 17.
22 Там же.  Спр.940, арк. 8, 10, 11.
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У нижченаведеній таблиці подано ціни на деякі

продукти харчування в губернських центрах Правобережної
України на поч. XX ст.*
Назва

товару

Один.

вимір.
Ціна
в

крб.

Назва товару Один.
вимір.

Ціна в крб.

Курка 1 ш т 0,85 Мука житня КГ 0,06
Пшоно кг 0,09 Масло вершкове кг 0,87

Гречка кг 0.11 Яловичина кг 0,34

Горох кг 0,08 Помаранчі 1 шт 0,1
Мед пуд 7,5 Риба солона кг 0,45

Сир кг 0.22 Сало свине кг 0,5
Олія кг 0,5 Сметана кг 0,45

Гуска І шт 1.2 Баранина кг 0,37

Цибуля кг 0,05 Манна крупа кг 0.17

Булки кг 0.17 Ікра щуча кг 0,62

Картопл
я

кг 0.2 Риба свіжа кг 0,75

Цукор кг 0,32 Мило просте кг 0,28
Молоко відро 1,2 Яйця курячі сотня 3

Чай фунт 2 Чорнослив кг 0,37
Ковбаса кг 0,62 Локшина фунт 0.1

Родзинк
и

кг 0,35 Хліб житній кг 0,07

Заєць 1 шт 0,5 Огірки сотня 1,4

Оселедці 10 шт 0,5 Часник кг 0,25

Морква КГ 0.06 Капуста
квашена

відро 0.6

Цитрини І шт 0,05 Сірники коробка 0,01
Таблиця З*

Складено на основі [ЖОДА. Ф.62, оп.І, спр. 1266, арк. 1.2, 17. 19. 20, 23,
32. 36; Спр. 1230. арк. 6, 13; On. 1 доп., арк. 64, 74. 102. 126. 127. 575; ЦДІА.

 Ф.574, on. І. спр. 1019, арк.40].

Документи свідчать, що ціни на продукти харчування
поступово зростали, але заробітна плата зростала також і
навіть швидше. Порівнюючи ціни на продукти харчування з
заробітною платою поденних робітників, бачимо, що
більшість поденників могла нормально харчуватися і
відтворювати свою робочу силу. Навіть землекоп за один день
своєї роботи міг купити приблизно більше трьох кілограмів
м яса або гуску, чи, скажімо, чверть пуда меду. Це не кажучи
вже про робітників інших спеціальностей. Отже, висновки
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істориків радянської доби про переважно хлібне харчування
робітників можна піддати сумніву23.

На думку автора, переважна більшість усіх чотирьох
груп міських громадян мала змогу нормально харчуватися й
годувати свої сім ї. Лише частина четвертої групи, у якої були
найменші доходи, мала іноді проблеми з харчуванням,
користуючись спеціальними дешевими їдальнями.24

Споконвічно міщанам, у тому числі і Правобережжя,
притамане бажання гарно одягатися. На жаль, даних щодо
одягу архівні джерела майже не зберегли. Лише з фотографій
наших пращурів можна побачити їх одяг. Влітку чоловіки
переважно одягалися в сорочки та костюми, взувалися в

чоботи або черевики. Жінки носили в більшості легкі плаття з
черевичками або чобітками. Про загальнодоступність
текстилю свідчать ціни на нього. Один аршин сукна в
Житомирі в 1900 р. коштував 2 крб., а один аршин бумазеї - 20
коп. Пошив одного костюма коштував від 5 до 8 крб.25 Як
свідчить преса, в Житомирі в 1900 р. чоловічий костюм можна
було купити за 8 крб.26 Для холодної пори року
використовували вовняний та хутряний одяг. На ноги взували
валянки, їх носила переважна більшість населення міст. Одна
пара валянок в 1912 р. на ринках Житомира коштувала від З
до 5 крб.27 У Житомирі в 1908 р. взимку «армяк» суконний
коштував від 14 до 15 крб.; хутряна шапка - 5 - 6 крб.;
кожушок - 14 - 15крб.28 Отже, як свідчать джерела тих років,
одяг на той час не був занадто дорогим. Переважна більшість
городян користувалася послугами місцевих кравців та
чоботарів і витрати на одяг не дуже обтяжували їх сімейні
бюджети. Безперечно, еліта міста одягалась у заморський крам
та англійське сукно. Для жінок першої групи плаття
привозилися з Петрограда і навіть з Парижа, але це було

2  Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень рабочих России. - М.,1979, -
С.28.

2,1 Волынь- 1901, -№194, - С.З.
25 ЖОДА.  Ф. 62, оп.1 доп., спр. 154, арк. 156, 56.
26 Волынь - 1900, - №264, - С.2.
27 ЖОДА.  Ф. 62, оп.1 доп., спр. 154, арк. 156, 56.
28 Там же.  Спр.69, арк. 43, 37.
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швидше виключенням, ніж правилом для загальної картини
споживання одягу.

Крім сфери споживання, не менш важливим фактором
добробуту мешканців міст є соціальна сфера. Соціальне
забезпечення було трьох видів: пенсійне державне, пенсійне
громадське та страхове. Крім того, до цієї ж сфери необхідно
віднести і доброчинність. Розглядаючи доброчинність у
дореволюційних містах, можна побачити, іцо в періоди
економічних спадів вона знижувалась, а під час економічних
піднесень, коли у людей з являлися зайві гроші, вона,
безперечно, зростала. В роки економічного підйому все більше
людей проявляли доброчинність. У 1900 р. «Волинь» писала,
що здійснюється будівництво притулку29. Будь-яка
доброчинна акція завжди висвітлювалась у пресі: це і
пожертвування на користь шкіл30 , і доброчинні лотереї31 , і
пожертвування на користь дешевої їдальні32 , а також інші
доброчинні акції33 . Таким чином, доброчинністю займалися
переважно приватні особи. Держава спочатку майже не
приділяла уваги незахищеним верствам населення, але згодом
почала більше брати на себе турботу про старих, немічних та
інших людей, які потребували допомоги. «Расход в 1913 году
в г.Житомире на общественное призрение - 4 коп. на душу
населения; в Москве - 1,58 коп.; в Каменец-Подольском - 1,5
коп. Житом і ръ в этом дълъ еще «не послъдняя спица в
колесницъ»34, - повідомляла газета «Наша Волинь».

Аналізуючи пенсійне забезпечення, ми бачимо, що
переважна більшість державних службовців отримувала
державне пенсійне забезпечення, а після їх смерті цю
державну пенсію отримували їх близькі родичі. У випадках
втрати годувальника, який перебував на державній службі,
держава надавала родині пенсію і матеріальну допомогу. Так,
житомирська преса в 1900 р. повідомляла, що задоволене

29 Волынь - 1900,-№161,-С.2.
30 Там же - 1904,-№164,-С.2.
'Там же- 1900,-№161,-С.1.

32 Там же - №160, - С.2.
33 Там же - №156. - С.2.
34 Наша Волинь - 1914. - № 159. - С.З.
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клопотання про надання пенсії 240 крб. родині померлого
фельшера та ін. 5

Переважна більшість державних службовців
відраховувала зі своїх заробітних плат невеликі суми на
користь пенсійних кас. Прикладом може бути «Положеніе о
пенсионной кассе служащим по казенной продаже нитей»35 36.

Представники вільних професій засновували свої
пенсійні фонди. Приміром, до учительської пенсійної каси
обов язковий внесок за перший рік становив 12% зарабітка, в
наступні - 6%. Кожному учаснику виділявся розрахунковий
рахунок. Право, на пенсію давали 15 платних років участі у
касі. Існували пільгові тарифи для інвалідів, вдів і сиріт.
Розмір пенсії становив від 64 крб. до 275 крб. на рік37.

Крім пенсійного забезпечення, в губернських центрах
широко використовувалось страхування. Як свідчать архівні
джерела, застрахуватися на початку XX ст. можна було на
випадок смерті, інвалідності тощо38 . Цікаво, що державного
страхування тоді не існувало, а комерційне було надзвичайно
обмеженим. У більшості випадків страхуванням займалися
громадські організації, такі як, наприклад, «Житомірское
общество взаимопомощи на случай смертности и потери
трудоспособности», яке виникло в 1911 р. Безперечно,
страхування певною мірою позитивно впливало на загальний
життєвий рівень мешканців міст.

Медичне обслуговування було платним. Однак такі
категорії державних службовців, як поліцейські та пожежники
лікувались у медичних закладах за рахунок міської казни39 40.
Інші категорії чиновників лікувалися за часткову плату.
Утримання хворого в лікарні в 1908 р. коштувало 81 коп. за
добу10. Усі інші категорії населення, такі як підприємці,
торговці, робітники та інші лікувалися за власний кошт.
Досліджуючи медичне обслуговування в той час, можна дійти
висновку, що поряд з дорогими лікарями, які займалися

35 Волынская жизнъ - 1906. - №2, - С.2.
JÓ Волынь 1901. - № 165, - С.2.
7 Там же - Ха 145, - С.2.
,s ЖОДА.  Ф.329, on. 1, спр.70, арк. 62.
9 Там же.  Ф.62, on. 1 доп., спр. 154, арк. 44.

40 Там же.  Спр. 154, арк. 44.
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приватною практикою, існували лікарні для бідних людей, які
утримувались на пожертвування. До революції, як правило,
багаті люди частину своїх прибутків, спрямовували на
доброчинність, утримання лікарень та інших громадських
закладів41 . Отже, медичне обслуговування в процесі розвитку
ринкових відносин покращувалося внаслідок збільшення
уваги з боку держави, а також завдяки доброчинності багатих
людей. Але в цілому на початку XX ст. санітарний стан міст
залишався досить низьким, медичне обслуговування також
було недосконалим. У процесі економічного розвитку міст і
міська влада, і державний апарат та громадськість поступово
все більше починають контролювати становище в медицині і
санітарії. Одночасно з державними відкривалися громадські і
приватні лікарні та клініки. В 1904 р. у Києві вартість
консультації в приватній лікарні становила 50 коп.42 Для
незахищених верств населення на кошти благодійницьких
внесків відкривалися громадські лікарні.

Як уже зазначалося, важливим показником добробуту
міського населення є житлові умови. Архівні документи
засвідчують, що більшість міщан першої, другої та третьої
груп мали приватні будинки як одно-, так і двоповерхові.
Деяка частина другої групи, а також частина третьої мали свої
приватні квартири або наймали житло. Наймання житла до
революції було надзвичайно поширеним. Незаможні люди з
третьої та четвертої груп проживали в невеликих приватних
будиночках на околицях міста або наймали недорогі квартири.
Холостяки знімали переважно одну кімнату або «куток».
Иайбідніші користувалися нічліжками. Час від часу міська
влада звертала увагу на житлові умови найбіднішої частини
населення і за допомогою доброчинних організацій будувала
для них дешеве житло. Як повідомляла преса Житомира в
1900 р., вартість найму кутка у квартирі - 3 - 4 крб. на місяць,
а вартість нічліжки (на полу на соломі) - 4 - 5 коп. за ніч43 .
Вартість оренди житла була надзвичайно різноманітною. Дуже
часто практикувалося віддання в оренду кімнати або «кутка»

41 Там же.  Оп.1, спр. 1081, арк. 5.
42 Киевлянинъ - 1904. - №7, - С. 1.
4j Волынь - 1900. - №265, - С.2.
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разом «із столом», тобто з повним або частковим
харчуванням. Саме через це більш детально дослідити, яку
частину займали витрати на житло в бюджетах жителів міст,
надзвичайно складно. Безсумнівно, багаті люди користувалися
найкращим житлом, де були комунальні зручності, такі як
водогін (сплата за який була 2 крб. на місяць44, а також
телефон (абонплата якого становила в 1900 р. 75 крб. на
місяць45. Вартість найму такого житла була досить високою.
Рекламні оголошення київських газет свідчать, у районі
Ботанічного саду: 7 кімнат з бельетажем коштували 800 крб.; 5
кімнат на 1 поверсі (всі зручності, кухня, передпокій - 600
крб.; З кімнати з кухнею - 250 крб.46 На літо заможні городяни
вивозили свої сім'ї на дачі, які знаходились або у їх приватній
власності або орендувалися. Вартість оренди була
різноманітною в залежності від якості житла.

Безпосередній вплив на добробут мешканців міст мало
міське транспортне сполучення. Найпоширенішими видами
транспорту були візники, а також міські трамваї. Автомобілів
було обмаль і вони використовувалися переважно установами
або заможними людьми. Як свідчать газети того періоду,
причиною цього була їх дороговизна: англійські автомобілі
«Дарракъ» коштували від 2000 крб. з доставкою в Київ47 . З
часом, у містах з являється велосипедний транспорт, який
поступово досягає значного розвитку і набуває популярності
серед жителів міст. Як свідчать джерела, ціни на велосипеди в
ті часи становили від 45 до 75 крб.48 Отже, переважна
більшість міщан мала змогу придбати цей вид транспорту.

На проїзд міським трамваєм у 1900 р. в Житомирі була
встановлена такса - 11 коп. Пільгами на проїзд цим видом
транспорту користувалися лише учні, які платили 3 коп.49
Вартість візників поступово зростала, про що свідчить
збільшення їх такс: від 25 коп. у 1905 р. до 70 коп. в 1912 р.50

44 Там же - №264, - С.2.
45 Там же - №236. - С.2.
46 Волынь- 1901,- №165.-С.2.
47 Там же - №145, - С.2.
48 Киевлянинь - 1900. - №219, - С.5.
49 ЖОДА.  Ф.62, оп.1, спр. 1249, арк. 391, 1, 2.
50 Там же.  Спр.940, арк. 8, 10, 11.
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У процесі економічного розвитку міст спостерігається
поступове зменшення користування візниками (через
зростання цін на них) і збільшення проїзду трамваєм,
велосипедами та автомобілями. Як видно з наведених фактів,
вартість проїзду в містах ніколи не була занадто високою і
витрати на проїзд ніколи не займали значної частини
бюджетних видатків міщан.

Істотним, але менш важливим фактом загального
добробуту була диференційована платна освіта. Тодішню
освітню мережу складали гімназії, семінарські, ремісничі та
сільськогосподарські училища, безліч професійних курсів, а
також курси та вечірні класи по ліквідації неписьменності. В
престижних закладах, таких як гімназія, вартість освіти була
досить значною і становила в Житомирі в 1912 р. 60 крб. на
рік, але оволодіти професією можна було на курсах за
незначну плату51 . Для ліквідації неписьменності існували
вечірні класи для дорослих52 . Діти відвідували школи як
церковно - парафіяльні, так і народні. Значну роль у справі
освіти виконували «Просвіти», які проводили публічні
читання, влаштовували пересувні бібліотеки та ін. Для
задоволення інформаційних і духовних потреб у містах
виходили газети, працював театр тощо. Вартість газет і
театральних квитків була доступною.

З вищенаведених прикладів випливає, що в процесі
становлення ринкових відносин на початку XX ст. у містах
Правобережжя життєвий рівень міщан поступово
покращувався. На ринку з являлися нові види товарів, які
задовольняли потреби городян, нові види послуг,
покращувалося транспортне та медичне забезпечення.
Негативний вплив на добробут мешканців міст мали стихійні
лиха, політичні негаразди та періодичні спалахи епідемічних
хвороб. Як видно з фатів, міська та державна влада приділяли
значну увагу иезахищеним верствам населення.У нинішній
скрутній соціально-економічній ситуації тогочасний досвід
застосування різноманітних заходів, зокрема політики «такс»
для покращення добробуту населення заслуговує на увагу.

51 Волынь - 1912.-№157,-С.2.
52 Там же - №194, - С.2.


