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На початку ХХ століття єдиним громадським транспортом у
губернському місті Полтава були візники. Місто на той час було
порівняно невеликим: від Київського до Південного вокзалів і
від Кобищанів до підмонастирських районів, причому чималі
площі на околицях поки були незабудовані. Станція Полтава
(Київський вокзал) з'явилася якраз 1901 року.
До початку століття кожен візник за свою роботу просив
стільки, скільки йому готові були платити. А з 1900 року влада
міст у Російській імперії отримала право встановлювати таксу
на проїзд. Вона публікувалася в адрес-календарях – щорічних
довідкових книжках губернії. Деякі з них оцифрував і виклав
на сайт histpol.pl.ua дослідник Борис Тристанов.
Зокрема, в довідковій книжці за 1904 рік містяться такси
на біржевих візників у Полтаві. Отже, ось такими були ціни на
проїзд парним фаетоном й однокінними дрожками у Полтаві
1904 року:
за годину по місту – 20 копійок;
в монастир – 40 та 30 коп.;
на Південний вокзал – 45 і 30 коп.;
з Південного вокзалу – 60 і 40 коп.;
на Поділ – 25 і 20 коп.;
з Подолу – 30 і 25 коп.;
з Південного вокзалу на Київський – 80 і 55 коп.;
у зворотному напрямі – 60 і 45 коп.;
з міста на Київський вокзал – 30 і 20 коп.;
у зворотному напрямі – 40 і 30 коп.;
На купання до Ворскли – 30 і 25 коп.;
у зворотному напрямі – 40 і 30 коп.;
простій рахувався після години очікування і коштував 40 і
30 коп. за кожну годину
Поїздка у дачні передмістя – Яківці, Нижні Млини, Крутий
Берег тощо – коштувала більше одного рубля в один бік.
Із чим порівняти ці тарифи? .Порівняти можна з ціною
на «казенний», монопольний товар. Ним тоді була горілка.
Простіша коштувала 40 копійок за пляшку 0,6 літра. Це
вартість поїздки, наприклад, невеликої компанії з обох
вокзалів у місто, з річки в центр або з міста в монастир. Горілка
подвійної очистки коштувала 60 копійок. За стільки можна
було проїхати місто з кінця в кінець від Київського вокзалу
вниз до Південного або ж кататися містом три години.
І для порівняння також наведемо середньостатистичний
місячний заробіток робітника в імперії на 1904 рік – 16,125
рубля. Звісно, оплата коливалася залежно від кваліфікації,
умов на ринку й регіону й могла значно відрізнятися.
Отже, проїзд у давній Полтаві був відносно дорогим,
особливо, для простих містян. Перший же загальноміський
громадський транспорт у місті з'явився лише 1962 року. Це
був тролейбус. Трамвай планували на початку століття – але
завадила Перша світова війна й революція.

ÍÀÄÀÌ ÐÎÁÎÒÓ,
ÌÀÉÑÒÐÓ Ç ÐÅÌÎÍÒÓ

ÍÎÓÒÁÓÊ²Â.
Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ

050 20 33 584

Євген Бриж, PTV Полтавське Телебачення
http://poltavske.tv/events/14378

šŪŦŢŵŘřŚŗŞťřŪŦŢşũŪ
ƌƅƂƅŻſƂƓƄſƁŦƇŷƂƓƄƊƃŷƏſƄƊ
ƉżƂżŹƜžƅƇ

Куплю імпортний або вітчизняний
холодильник робочий або
нерабочий.
Самовивіз. (096) 540-64-56.
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Ремонт імпортних та вітчизняних
телевізорів. Гарантія.
Підключення цифрового TV.
050 519-75-74

Куплю газову плиту, холодильник,
імпортний ТВ, спортивний тренажер
та іншу побутову техніку.
(066) 507-22-46, 69-48-06
Куплю ТВ імпортний, нетбук,
комп’ютер, пральну машину або
газову плиту. (095) 221-79-28
Куплю холодильник робочийнеробочий, газову плиту або
імпортний телевізор.

ŧŜţťŤũŚŗŞťřşŬŦŢşũ
ŦťřŜŧŬťŤųŎśŪŬťřťš
ƆƜŻƁƂƕƎżƄƄƖƆƇƅƋƜƂŷƁƉſƁŷ
   
ARDO, Ariston, Indesit, BOSCH,
LG, Samsung, Electrolux, Zanussi,
CANDY, Whirlpool та ін. РЕМОНТ
ПРАЛЬНИХ МАШИН автомат з
гарантією. Виїзд до замовника.
(050) 580-98-36

(093) 273-29-88
Куплю холодильник NORD, Snaige,
Indesit, Мінськ, будь-який стан.
(050) 630-86-97.

НЕРУХОМІСТЬ
Продам великий трьохповерховий будинок у Миргороді
095 41 41 41 4
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Якщо ви плануєте вилікуватися, схуднути або стати
найкращим батьком у світі, то краще мовчіть про свої
цілі
«Мовчання – золото» – відома фраза, яка виявляється ще й
дуже правдива. Виявляється, якщо ви хочете щось здійснити,
то краще тримайте цей задум при собі і не посвячуйте в
нього своїх родичів або друзів. Цьому явищу є й наукове
підтвердження.
Пітер Гольвітцер, професор Нью-Йоркського університету,
вперше спробував розібратися в цій темі в книзі «Символічне
самозаповнення».
Психолог згадує, що 1933 року дослідники виявили, що
якщо ми озвучуємо свої плани, і ці наміри визнають оточуючі, то
мозок автоматично починає сприймати їх, як уже реалізовані.
Нехай навіть все залишиться на рівні розмов.
Чотири різних дослідження продемонстрували, що
учасники, що зберігають плани в секреті, володіли більшими
шансами досягти мети порівняно з тими, хто про них
оголошував і отримував публічне схвалення.
Тому, коли ви будете загадувати нові бажання, намагайтеся
зберегти їх у таємниці.
https://ukr.segodnya.ua
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