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Авари (давньорус. обри) – кочові, гол. чин. тюркомовні пле-
мена. Батьківщина А. – Центральна 
Азія. В нашому краї А. з’явилися у сер. 
6 ст.  Вели кочівницький спосіб життя; 
продукти землеробства отримували, 
обкладаючи даниною місц. осідле 
населення. Воювали на боці Візантії 
проти слов’ян, зокрема антів, які про-
живали у басейні Інгульця.
На поч. 7 ст. почався розпад Авар-
ського каганату. Згодом вони були 
витіснені з регіону.
Аварське суспільство залишалось на 
стадії первіснообщинної формації. 
Про це зокрема свідчать багаті і бідні 
поховання. На тер. краю відкрито 
кілька могил того часу, речі з яких 
знаходились в колекції О.М. Поля. В 
бідних могилах знайдено горщики, 
ножі, пряжки та намистини. В багатих 
– зброю, кінську збрую та портупейні 
набори геральдичного змісту.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы? Кривой Рог, 
2003, с. 69-71; Мельник К. Каталог коллек-
ции древностей А.Н Поль. Екатеринослав, 
1893, отд. IV, таб. VII, с. 208.

Авіамодельний спорт – один з тех. видів спорту. Базується 
на  авіамоделізмі. Зародився у кін. 19-го – на поч. 20-го ст. 

з метою змагань по запуску літальних апаратів. Перші між-
народні змагання проведено у 1928 у Великобританії.
Перший на Криворіжжі А. гурток орг-но при міськ. аероклубі 
у кін. верес. 1926. Члени гуртка спочатку вивчали теорію і 
практику авіабуд-ва, а потім виготовляли моделі. Проводи-
лися регулярні змагання на літаючу і нелітаючу модель. Пе-
реможці нагороджувалися нагрудними знаками, грамотами, 
свідоцтвами, інструментами, бібліотечками на авіаційні теми. 
Найбільшими були змагання, показові виступи і демонстрації, 
приурочені до Дня авіації (18 серп.). У 1930-х   почали про-
водити показові перегони повітряних куль і зміїв. У 1934 у 
місті і р-ні діяло 60 А. гуртків, а на поч. 1941 вони існували при 
всіх рудн. клубах,  Палацах культури та багатьох школах. З 
1936 почато розробки моделей з бензиновими моторчиками. 
Переможцем квітн. змагань 1941 став учень СШ Жовтневого 
рудн. Турта, кращим інструктором з авіамоделізму – Дорн.
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 21 сент.; “Червоний Гірник”, 1934, 21 
лют., 11 серп.; Там само, 1937, 20 серп.; Там само, 1941, 4 квіт.; ЕСУ, 
т. 1, К., 2003, с. 65.

 
Авіахім - скорочена назва Товариства друзів авіаційної і 
хімічної оборони і пром-ті, створеного 23 трав. 1925 злиттям 
Товариства друзів повітряного флоту (ТДПФ) і Товариства 
друзів хімічної оборони (Доброхім). А. – добровільне об’єд-
нання для сис-матичного здійснення сприяння державі у  
розвитку повітряного і хімічного озброєння.
Реально орг-ція була підконтрольною парт. і рад. органам. 
Криворізьке окружне т-во А.  існувало з 1 черв. 1925. До 
злиття з ТДПФ нараховувало 9 971 чл., а Доброхім – 1 305 чл. 
На 1 жовт. 1925 на Криворіжжі існувало 146 орг-цій, з них 129 

– в селах, 9 – на підпр-вах міста і 8 –  шк. Діяли аеросекція, 
хімсекція і секція юних аерохімівців. Було орг-но 2 планерних 
гуртка і відведено ділянки для аеродромів у Кривому Розі і 
Долинському.  Кошти в сумі 3,5 тис. (на 1.Х. 1925) надходили 
від реалізації літератури, значків, жетонів, чл.  внесків по-
жертв (третина). На 1 трав. 1926 в А. нараховувалося 7,6 тис. 
чоловік. Найбільш цікавими подіями були візити агітлітаків з 
кореспондентами центр. газ. та лекторами. На початку 1927 
А. зливається з т-вом сприяння обороні Радянського Союзу 
(ТСО) і стало називатись ТСО Авіахім.
Тоді ж  т-тву було виділено кілька кімнат в буд. 35 по вул. К. 
Маркса, де А.  розташовувався до поч. війни. У верес. 1927 
при окружній раді створено жін. секцію. З 1927 також розпо-
чалося регулярне поширення лотерей А. Частина отриманих 
сум йшла на розширення роботи. У лип. 1927 до Кривого Рогу 
прибув перший військ. літак, який виконав демонстраційні по-
льоти. Тоді ж орг-но авіаспортклуб і створено І-й Криворізький 
робітничий батальйон для підготовки тер. ополчення.
З метою поголовної воєнізації населення в практику введено 
регулярне проведення тижневиків оборони, відкрито Будинок 
оборони і фізкультури (1928), створено учбовий центр, побу-
довано тир (черв. 1928) На 1 жовт. 1928 у Кривому Розі діяло 
36 осередків, які охоплювали 2 460 чол. Гол. завданням 1928 
проголошено повну воєнізацію шк. У серп. 1928 при окружній 
раді А. відкрито військ.-наук. секцію. Велика увага стала при-
ділятись вербуванню молоді до військ. уч-щ та проведенню 
курсів перепідготовки командного складу запасу. З сер. 1928 
стало регулярним здійснення “хімічних” походів на село. З 
метою покращення роботи низових орг-цій з 1929 стали 
орг-ти конкурси на кращий осередок. Переможцям як премії 
видавали гвинтівки, патрони, гранати. З метою збору грошей 
з 15 серп. 1929 було орг-но платні польоти над містом. Квиток 
для приватних осіб коштував 5 крб., чл. А. – 2 крб. 
З весни 1929 А. почав приймати участь в пайовому буд-ві ае-
родрому і збільшив відрядження своїх чл. на курси льотчиків. 
На 1 січ. 1930 в окрузі з 650 тис. населення в А. було 23 703 
чл., що вважалося незначним показником. У січ. 1930 орг-но 
шк. військ. інструкторів з молодіжного колективу, шк. хімін-
структорів, жіночі курси зв’язку, жіночі військ.-адм. госп. курси 
і стрілецький гурток та додаткові секції: військ., стрілецька, 
агітпропу, орг.-фінансова, с-г. Гол. завдання року – воєнізація 
населення Кривого Рогу.  У цей час намітилася політизація 
роботи. Так, у лист. 1930 декадник оборони пройшов під гас-
лом “Відповідь шкідникам Промпартії”. Згодом розпочалися 
регулярні проведення місячників оборони. Введено в практику 
т. зв. загальноміські “військові дні” і взято курс на широке 
залучення жін. до воєнної підготовки. На поч. 1931 на рудн. 
“Правда” почав діяти  пункт позавійськ. навчання, а у кін. 
орг-но відділ протиповітряної оборони з показовим учбовим 
пунктом.  В наступному році створено сектор собаківництва.  
Гол. завданням 1932 був збір коштів на буд-во  ескадрилій ім. 
Косіора (100 тис. крб.) і “Крила ленінізму” (120 тис. крб.). 
В лип. здійснено перевірку діяльності А. Відмічалося, що 
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Змагання юних авіамоделістів. ЧГ, 1939, 16 січ.

Наконечник з срібного 
листа. Авари, VI ст.

Гурток Осоавіахіму м. Кривий Ріг, 1933, верес. 



покращення роботи кер-ва немає, 
зокрема не ведеться облік чл., в за-
пущеному стані стрілецька справа, 
відсутні реєстри зброї тощо. Знято з 
роботи секретаря А. і військ. кер-ка. 
Але адм. заходи не дали наслідків. У 
наступному 1933 знову зафіксовано 
відсутність плану роботи як з рядови-
ми чл., так і з активом, низька якість 
навчання допризовників і команди-
рів. МПК зобов’язав  вступити до 
А. всіх комуністів та комсомольців, 
а к-ть членів до кінця року довести 
до 30 тис. Але ці завдання виконані 
не були: комуністів вступило тільки 
50%, комсомольців – 4 %, робітників 
і службовців – 33%. Під час голоду 
1933 міська рада А. під тиском парт. 
органів направила кілька загонів для 

охорони врожаю та десятки організувала безпосередньо 
в селах зі своїх чл. на чолі з присланими інструкторами. У 
серпні 1933 розпочала роботу авіапланерна шк.  на рудн. ім. 
Дзержинського (40 чол.).
У кін. 1933 Будинок оборони перетворено на стрілецький 
клуб з великим тиром, а у всіх клубах почали орг-ти авіа-
хімічні гуртки. Велику увагу приділяли розвитку планерного 
і парашутного спорту, розгорнули буд-во парашутних вишок. 
Всі профспілкові, громадські, госп., рад. орг-ції під адміні-
стративним тиском зробили юридичними чл. А. На поч. 1934 
створено шк. інструкторів стрілецької справи. Згідно з парт. 
директивами розпочалася кампанія перетворення з-дів, 
колгоспів і міста у “фортецю оборони країни” і підготовки 
населення до роботи в умовах війни. 
На поч. 1934 суто командними методами число чл. А. у р-ні 
довели до 45 тис., а к-ть різних гуртків – до 371, з них 233 – по 
підготовці “ворошилівських стрільців”.  Як показали наступні 
перевірки, більша їх частина була бездіяльною. 
Робота А. зводилась, гол. чин., до проведення показових 
виступів під час державних свят (річн. Жовтневої революції, 
1 Трав.,  День рад. армії та День авіації). До Дня рад. армії 
приурочувались щорічні змагання стрільців, снайперів та 
зльоти активістів оборонної роботи. На цей час в місті діяло 
4 планерних гуртки, 60 авіамодельних. Найбільш популярни-
ми були Дні авіації, коли робилися демонстративні польоти 
підшефної (Зінов’євської) авіачастини, катання передовиків 
вир-тва та активістів А. над містом, виконувалися стрибки з 
парашутами, пробіги легкових авто між рудн.ми.
У серп. 1934  міська рада А. відремонтувала придбаний 
літак, чим фактично започаткувала льотну шк. (аероклуб) 
у Кривому Розі.
На поч. 1935 побудовано парашутні вишки на “Криворіжсталі”  
та у Лозуватці, а на обласних змаганнях по ППО криворізька 
команда стала кращою і була направлена на республіканські 
і всесоюзні змагання.
У трав. 1936 при здійсненні обміну чл. квитків виявлено, що 
40% чл. – “мертві душі”. Це був результат гонитви за кількіс-
ними показниками, які спускались з гори для виконання. В 
цей період особлива увага приділяється орг-ції “хат оборони” у 
кожному селі р-ну, які на думку кер-ва повинні стати центром 
військ. навчання колгоспників і підготовкою до переходів 
у протигазах на великі відстані у будь-яку пору року і час. 
Згодом ці походи стануть масовими і будуть включати сотні 
людей. Ін. заходом були т. зв. воєнні ігри, до яких з часом 
стали залучати тисячі людей. Так, у грі 17–18 жовт. 1936 
взяло участь 5 290 чол. Рекордним досягненням року став 
перехід дружин ІТР по маршруту Кривий Ріг – Київ – Чернігів 
– Гомель – Москва. У 1936 норму ГПО у Кривому Розі здало 
1 525 осіб.
Репресії 1937–38 не обминули місц. кер-во А. Були замінені 
всі функціонери міста, р-нів та багатьох великих пром-х підпр-
в. Це відбилося на результативності загал. роботи. Лютнева 
(1938) перевірка показала, що більшість низових орг-цій 

фактично не працюють. Цікавою подією став приїзд “дідуся 
російської авіації” Б.І. Росінського до міста у кін. берез. 1938. 
Протягом тижня Росінський виступав у Кривому Розі і на рудн. 
з лекціями по історії рос. авіації.
У верес. у відповідь на заклик ворошиловградців про орг-
цію змагання на кращу постановку оборонної роботи було 
ініційовано нову кампанію посилення діяльності роботи. Гол. 
заходами стали масові походи в протигазах на далекі відстані. 
В них приймають участь практично всі соціальні прошарки 
жителів Кривого Рогу – від школярів до пенсіонерів. З поч. 
1939 при великих будинках міста почали створювати т. зв. 
групи самозахисту на випадок повітряного нападу. Запрова-
джено у практику проведення бесід активістів А. на квартирах 
жителів вулиць про дії у випадку повітряної тривоги. 10 січ. у 
Кривому Розі відбулися другі Всеукр. зимові змагання авіа-
моделістів, а з трав. розпочато регулярні змагання по стрільбі 
між різними містами. Зокрема в черв. криворізька команда 
перемогла нікопольську. Особлива увага приділялася про-
веденню Дня рад. стрільця. До цієї дати (12 черв.) відкрито 
міську шк. снайперів. Поставлено завдання, щоб кожен чл. 
т-ва оволодів хоча б однією військ. спеціальністю і отримав 
хоча б один оборонний значок. Протягом року проводилась 
кампанія залучення жін. до снайперської справи. 
У 1940 започатковано семінари голів первинних орг-цій  для 
передачі передового досвіду, проводились показові заняття 
і навчання.
В цілому за міжвоєнний період А. провів значну роботу з під-
готовки населення до дій при повітряному і хімічному нападі, 
по оволодінню стрілецькою зброєю і військовими спеціаль-
ностями, по підготовці до військ. служби молоді та створення 
територіального ополчення.
Всього, за неповними підрахунками, сис-мою А. в міжвоєнний 
період було охоплено бл. 300 тис. чол.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 6, С. 479, А. 17; Там само, Ф. 1, Оп. 5, С. 836, 
А. 62; Там само, Ф. 1, Оп. 5, С. 638, А. 82; Там само, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, 
А. 98; Там само, Ф. 1, Оп. 4, С. 765, А. 73 зв.–74; Там само, Ф. 1, Оп. 
7, С. 1153, А. 173; Там само, Ф. 1, Оп. 9, С. 136, А. 513; ЦДАГОУ, Ф. 1, 
Оп. 20, С. 7025, А. 65; Там само, С. 7026, А. 183; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 
191, А. 33; Там само, С. 251, А. 167, 168 зв., 189 зв.; Там само, Оп. 3, 
С. 19, А. 179–180.
Літ. : “Красный Горняк”, 1925, 19 авг.; Там само, 1926, 14 авг.; Там 
само, 1927, 9 июл., 19 июл., 21 сент.; БСЭ, в. 1, М., 1927, с. 145–146; 
“Красный Горняк”, 1928, 9 авг.; “Червоний Гірник”, 1929, 22 трав., 15 
серп.; Там само, 1930, 1 лип., 21 листоп., 25 листоп. 

Австро-угорських військ контроль над Криворіжжям у 
1918 – військ. контроль, здійснюваний армійськими підроз-
ділами Авcтро-Угорщини протягом берез.–листоп. 1918. Був 
гол. фактором перебігу внутрішнього життя в регіоні.
 Відчуваючи слабкість свого становища у боротьбі з прорад. 
силами, уряд УНР 12 лют. 1918 звернувся до нім. сторони з 
проханням ввести війська для збереження держави і проти-
дії більшовизму.
Криворіжжя опинилося у зоні окупації А.-у. армії, яка пере-
йшла кордон Укр. 27 лют. 1918.
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Криворізький плакат
до декадника оборони

в лист.і 1930
ЧГ, 1930, 10 листоп.

В. Гаркуша (зліва) - командир Криворізького червоногвар-
дійського загону, який обороняв басейн в берез. 1918



Пн. ч. басейну зайнята 29 берез. ін. тер. Криворіжжя – 30–31. 
Офіційна церемонія зустрічі відбулася 31 берез. на ст. Кривий 
Ріг (зараз Кривий Ріг - Західний). На Криворіжжі дислокува-
лися підрозділи 12-го піхотного корпусу: три полки 11-ої авст. 
д-зії і окремі підрозділи 5-ої угор. д-зії.
Комендантом міста призначено обер-лейтенанта Генріха 
Антона фон Хельтке, заступником – обер-лейтенанта Шпар-
васера.
Окупанти з 3 квіт. розпочали реквізицію худоби і майна у 
селян, а через 3 дні, згідно наказу головнокомандуючого А.-
У.в. ген. Гофмана, відновлено поміщицьке землеволодіння і 
розпочато повернення розібраного  селянами майна дідичів. 
Це все йшло всупереч з офіційною заявою командування 
12-го корпусу про невтручання у внутрішні справи місц. адм., 
опублікованою 23 квіт. 1918.
Через кілька днів на підставі наказу головнокомандуючого 
окупаційними в. ген. Ейхгорна почалось введення військових 
польових судів.
Згідно угоди Укр.  з Нім. до 1 серп. 1918 Криворіжжя пови-
нно було надати 30 млн. пуд. руди. Промисловці заявили, 
що наявних запасів ледве вистачить на власні потреби, але 
угоду було підписано.
Місц. селянство почало створювати озброєні загони само-
оборони, щоб не допустити подальшого пограбування з 
боку окупантів. Останні відповіли каральними акціями.  Так, 
16 трав. в с. Лозуватка розстріляли 10 чоловік, а 9 висікли 
різками за належність до більшовицького руху. У трав. А.-У. 
солдатам надано право застосовувати зброю при потравах 
посівів і крадіжках худоби. На найближчі села за це накла-
далися контрибуції: за 1 га потрав – 600 пуд. зерна. З кінця 
трав. розпочались акції по роззброєнню населення, яке 
проводили підрозділи 5-ої  Гонведської  угорської дивізії. 
Винних в переховуванні зброї віддавали до А.-У. військово-
польових судів.
Також було заарештовано місц. отамана “вільного козацтва” 
Воробйова по звинуваченню в більшовизмі. А.-У. командуван-
ня на свій розсуд позбавляло місц. адм. права користуватися 
телефоном і телеграфом. У с. Миколаївка (Широківської 
волості) за вироком угорського польового суду 20 черв. по-
вісили колишнього секретаря ревкому Каневського та голо-
ву спілки інвалідів Харченка. На село наклали контрибуцію 
– 15 тис. крб.
У черв., згідно з наказом командуючого Східної армії, місц. 
жителів дозволено притягати до військ.-польових судів за зло-
чини проти “громадського спокою на залізницях, телефонних 
станціях, телеграфі і державних установах”. Нечіткість наказу 
дозволяла окупантам, при необхідності, притягти до відпо-
відальності будь-кого, хто потрапив під підозру.
Військ. влада з 10 по 25 черв. провела перший на Криворіжжі 
техогляд автомототранспорту з метою його обліку, видала 
вперше номерні знаки і посвідчення водіїв.
На кін. черв. з басейну було вже вивезено 37,5 млн. пуд. 
залізної руди.
20 лип. командуючий А.-У. армією віддав наказ про відда-
лення до військ.-польових судів за орг-цію страйків, зборів і 
маніфестацій, а також за агітацію до їх скликання. З 23 лип. 
заборонили проведення будь-яких зборів. На поч. серп. вве-
дено особливий стан на залізниці у зв’язку зі збільшенням 
випадків пограбувань товарних вагонів з продовольством 
місц. населенням при транспортуванні до А.-У. імперії.
Наприкінці серп. А.-У. командування розпорядилося видати 
Криворізькій волосній земській управі 36 тис. крб. на об-
ладнання пожежного обозу. Але потрібних грошей у місц. і 
губернських скарбницях відшукати так і не вдалося.
До самого кін. перебування А.-У. війська забирали у на-
селення продукти, даючи платню нижче від собівартості. У 
верес.–жовт. солдати розпочали спекуляцію хлібом і крупою, 
продаючи їх після помолу в десятки разів вище, ніж купували. 
Все це викликало масове обурення і озлоблення населення, 
особливо селян, які самоорг-лися  у збройні загони для ак-
тивної боротьби проти окупантів. Це, в свою чергу, посилило 
репресивні заходи з боку А.-У. проти місц. жителів. Так, 28 

серп. солдати 5-ї У. д-зії розстріляли у Лозуватці 8 чоловік, а 
село підпалили в десяти місцях. 
У зв’язку з поразкою Нім. у Першій світовій війні, А.-У. війська 
були виведені з тер. Криворіжжя  у 1-й декаді листоп. 1918. 
За весь період окупації безпосередньо у Кривому Розі роз-
стріляно (2 черв.) 5 осіб: - В.П. Чередниченка,  І.Л. Калініченка,  
Ю.Г. Умнікову, С.М. Харитонова,  П.С. Цину, а згодом,  Д. 
Мазура за належність до більшовицького руху.
Не зважаючи на негативну роль, А.-У.в. к. на К. був і стабілі-
зуючим фактором – війська стали підпорою для встановлення 
держ. ладу і перешкодою для соц.-економ. експериментів 
більшовиків і розгулу анархії, який розпочався після їхнього 
виведення.
Дж: ЦДІАК, Ф. 2161, Оп.1, С 249, А.91; ЦДАВОВУ, Ф. 2311, Оп.1, С.115, 
А.139; Там само, С. 135, А. 213; Там само, Ф. 4541, Оп. 1, С. 1, А. 25; Там 
само, Ф. 1265, Оп. 1, С. 144, А.30; КІКМ, КДФ 14400(54), а 7–12, Пахомов 
А., Красная гвардия Криворожья в борьбе против оккупационных 
войск. Рукопис;. КІКМ, КДФ  - 17351 л. 3, О.Дольников, Рукопис.
Літ.:”Голос робітника”, 1918, 23 квіт; “Екатеринославские губернские 
ведомости”, 1918, 10 июн.; Германская оккупация на Украине (по до-
кументам оккупантов). М., 1936; Как немецкие оккупанты уничтожали 
и грабили народ. М., 1941; Гражданская война на Украине 1918–1920. 
Сборник документов и материалов. К., 1967, т. 1, кн.1,; Теж саме, кн. 
2; ІміС УРСР. Дніпропетровська область. К., 1969, с. 295-296; ЕІУ, т. 
1, К., 2003, с.19.

Автобус - скорочення від слів автомобіль і омнібус, авто, що 
призначене для перевезення 10 і більше пасажирів.
Вперше про необхідність автобусів для сполучення рудн. з 
центром міста відділ окрплану обговорював у груд. 1928. Ви-

рішено придбати, спочатку, 3 машини з 26 необхідних. Проте 
фінансові труднощі не дозволили це зробити відразу. Кошти 
на перші 2 автобуси (100 тис. крб.) виділили у лип. 1931. Тоді 
ж встановлено 2 перші маршрути: ц. міста – рудн. ім. Леніна і 
місто – ст. Долгінцево. Але реальні перевезення розпочато у 
1932,  наприкінці якого придбано 3-й А. Ще 5 кузовів стояли 
у гаражі комунгоспу без шасі. Місткість А. становила 18 і 22 
пасажири. Графік руху не виконувався, особливо відомчим 
транспортом КМЗ і т-ту “Руда”.
У груд. 1933 міськрада прийняла рішення про збільшення 
парку комунальних А. на 5 одиниць (на місцях було 8). У 1934 
свої парки А. мали “Криворіжсталь”, т-т “Руда”, та ряд великих 
рудн. Загал. к-ть їх досягла 30. З верес. 1935 дирекція КМЗ 
встановила А. перевезення на тер. з-ду, у 1936  організувала 
рейси від пл. Леніна до піонерських таборів, що знаходилися 
у р-ні військ. містечка. 1 листоп. відкрито ще один маршрут: 
пл.  Леніна - районна лікарня (нині 1-а лікарня). Перед новим 
1937 з автозаводу ім. Сталіна  прибув ще один А. Практично 
до самої війни не було налагоджено руху за графіком, ма-
шини часто знімались з маршрутів для ін. нагальних потреб, 
заміщення стало нормою, водії та кондуктори були грубі з 
пасажирами, зупинки А. – невпорядковані і не мали примі-
щень і лав для очікуючих.
Дж: ЦДАВОВУ, Ф.І, Оп. 7, С 308, А. 523; ДАДО, Ф. 19, Оп.1, С. 791, А. 
141; Там само, С. 906, А. 83.
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Один із перших автобусів в Кривому Розі, 1932



Літ.: БСЭ,  вип. 1. М., 1927, с. 310;
“Червоний Гірник”, 1928, 16 груд.; Там само, 1931, 18 лип., Там само, 
1932, 14 лист.; Там само, 1934 26 груд.; Там само, 1935, 5 верес.; Там 
само, 1936, 18 черв., 1 лист., 2 груд.; Там само, 1937, 11 жовт.; Там 
само, 1938, 1 лист.; Там само, 1941, 9 квіт.

Автогенна майстерня – підпр-во Всеукр. автогенного т-ва. 
У Кривому Розі відкрито у берез. 1930. Існувала до початку 
радянсько-німецької війни 1941-45 років.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1933, 27 жовт.

Автодор – Т-во друзів автомобіля, трактора і хорошої до-
роги (спілка Укравтодор). Орг-но у 1927 з метою сприяння 
автомобілебуд-ву, тракторизації с-г, моторизації країни, 
ліквідації безробіття. Всеукр. рада А. містилася у Харкові. 
Ліквідовано за постановою РНК УРСР від 28 листоп. 1935. 
Міська орг-ція А. зареєструвалася на поч. берез., а на поч. 
квіт. 1928 у Кривому Розі утворено окружне орг. бюро А. (11 
чол.) під головуванням Смушка. Орг. збори т-ва і вибори 
окружного правління відбулися 25 черв. У груд. 1928 при 
правлінні створено комісію для прийому іспитів на звання 
шофера. Перший автомобіль у місті купила Гданцівська 
орг-ція у листоп. 1928. Окрвиконком передав А. автомобіль 
“Мітчел” для його використання в якості наочного приладдя у 
гуртках. У кін. року проведено першу кампанію карнавкового 
збору і розповсюдження лотерейних квитків серед населення 
на моторизацію Червоної армії. Особлива увага приділялася 
агітаційній роботі серед селян округу по обсадженню шляхів 
деревами, встановленню знаків, ремонту доріг тощо. Тоді ж 
рішенням ОВК А. передано ще кілька автомобілів з учбовою 
метою. На поч. 1929 орг-но осередки у 19 орг-ціях і підпр-вах. 
З 25 черв. по 10 лип. провели “тиждень А.” – масовий вихід 
на ремонт шляхів міста, рудн. і підшефних сіл. Проводилася 
робота по орг-ції груп А. при сільрадах та у колгоспах. У 
селах демонстрували трактори. Влаштували велоперегони 
Кривий Ріг – Нікополь – Кривий Ріг. Провели конкурс на 
кращий гараж і шофера. Перший випуск курсантів-шоферів 
(49 чол.) відбувся 18 черв. 1929. При підведенні підсумків 
роботи констатувалося, що в р-нах і первинних орг-ціях вона 
фактично не ведеться. У 1930 гол. завданням стала реалізація 
т.зв. автомобільних зобов’язань, тобто сприяння збору коштів 
з підпр-в і орг-цій поквартально протягом 2-х років і після 
повного внеску отримання автомобілів. А. брав участь у всіх 
масових заходах, пов’язаних з держ. святами. Спочатку це 
була мобілізація велосипедистів, а згодом мотоциклістів та 
власників авто на демонстрації. Набуває поширення кампанія 
“викликів” – хто купить більше лотерейних квитків А. (понад 
сотню). 40 % коштів від реалізації білетів йшло на потреби 
місц. орг-цій. Щорічно відбувалися окружні (потім районні) 
з’їзди А. 2 рази на рік засідала кваліфікаційна комісія по 
іспиту шоферів. У кін. 1932 орг-но міську шк. водіїв (див. 
Автошкола), яка почала працювати з 1933. Викладачі: В.Г. 
Бондаренко, Мазуркевич, Падалко, Орляков, Сакович, Таран-

таєв, Тріскунов, Стеценко, Прохода, Огоринський, Кудінов, 
Клименко, Крайній, Степаненко, Петренко. У верес. 1934 за 
ініціативою автоінспектури і редакції газ. “Червоний Гірник” 
проведено конкурс на кращий автомобіль і шофера Кривбасу. 
Одне із завдань – запровадження госпрозрахунку на авто-
підпр-вах, посилення контролю за перевезеннями, ліквідація 
простоїв, раціоналізація перевезень, економія пального тощо. 
У 1934–35 А. організував ряд суботників по впорядкуванню і 
ремонту доріг, в яких взяло участь бл. 1,5 тис. чол. 
Не дивлячись на всі зусилля влади А. так і не став дійсно 
масовою орг-цією. Проведення кампаній не могло покращити 
роботу в умовах адм.-парт. тиску. Районну і міську орг-ції 
ліквідовано у жовт. 1935.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 4, С. 765, А. 65; Там само, Оп. 5, С. 63, А. 
122, 124.
Літ.: “Красный Горняк”, 1928, 10 апр., 24 июн., 29 сент., “Червоний 
Гірник”, 21 нояб., 26 нояб., 11 груд., 20 груд.; Там само, 1929, 13 січ., 16 
лют., 13 черв., 20 черв., 25 черв., 29 листоп.; Там само, 1930, 15 квіт., 
17 квіт., 1 трав., 24 трав., 26 черв.; Там само, 1931, 14 берез., 17 верес.; 
Там само, 1932, 16 лип.; Там само, 1934, 14 верес., 23 верес., 30 верес., 
6 жовт., 16 жовт.; Там само, 1935, 13 січ., 8 жовт.

Автомобільний транспорт – вид т. для перевезення па-
сажирів та вантажів А. дорогами. З сер. 30-х 20-го ст. став 
відігравати значну роль у госп. житті Кривбасу. Поділявся на 
т. загального користування і відомчий (обслуговував окремі 
підпр-ва). Регулярні автобусні перевезення розпочалися у 
1932 за допомогою 3-х машин, к-ть яких з часом збільши-

лася. На поч. війни у гаражі комунгоспу нараховувалося 16 
автобусів різних марок місткістю від 12 до 28 чол. Число 
відомчих автобусів також невпинно зростала. На трав. 1941 
їх нараховувалося 37. Протягом 1940 транспортні одиниці 
комунгоспу перевезли понад 2,2 млн. пасажирів. Але часті 
поломки, неуніфікованість запчастин призводили до простоїв 
та порушень графіку руху. Автобусне управління розташову-
валося на вул. Чкалова (див. Автобус).
18 листоп. 1936 розпочато рух першого легкового таксі на 6 
місць. Напередедодні війни у Кривому Розі нараховувалося 
бл. 60 таксомоторів.
У міжвоєнний період гол. увага держ. органів влади скон-
центровувалася на збільшенні к-ті і обсягу перевезень ван-
тажними авто. Так, 5 січ. 1926 окрвиконком дав доручення 
комунгоспу підготувати 5-річний план розвитку вантажного 
і пасажирського т. У наступному місяці на президії окрви-
конкому заслухано звіти т. контор “Транспорт”, “Погрузка” і 
“Укрповітрошлях” про роботу (визнано незадовільною). Взято 
курс на заміну гужового т. на А.т. Основу А. парку у 1920-ті 
складали імпортні машини, гол. чин. “Даймлер” і “Паккард”. 
У черв. 1929 окрвиконком визнав стан А.т. незадовільним. 
Пропонувалося сконцентрувати більшість вантажівок в одно-
му центральному гаражі на 30 авто для їх раціональнішого 
використання. На поч. 1930 ставилося питання про створення 
окружної ремонтної майстерні, але через ліквідацію округу 
(листоп.) цей проект не було реалізовано, як і ін. – зокрема 
буд-во великого гаража на 150 машин. У квіт. 1930 у Кривому 
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Знайомство з обладнанням автобуса на занятті гуртка 
автодору в 1934

Автомобіль АМО



Розі нараховувалося 50 вантажівок. У лип. 1932 міськрада 
провела загальний облік працівників А.т. У кін. 1932 стан з 
А.т. на Криворіжжі визнано катастрофічним: на Криворізьбуді 
з 49 авто експлуатувалося 28, у т-ті “Руда” з 6 легкових – 2, 
у “Зернот-ті” з 22 у робочому стані 4, у Широківській МТС з 
7 – 4, у “Шляхбуді” з 11 – 4, у “Жовтневому“ рудоуправлінні 
з 36 – 3. У числі причин називався недостатній контроль з 
боку кер-ва, низький рівень теоретичної і практичної підго-
товки водіїв, відсутність ремонтних майстерень і запчастин, 
низька трудова дисципліна тощо. З метою виправлення стану 
вирішено розробити правила дорожнього руху і перевірити 
соціальне походження шоферів, брати на облік прибуваючі 
й відбуваючі з Кривого Рогу машини тощо. Прийнято спеці-
альну постанову про раціональне використання і збереження 
автомобілів. В якості засобу підвищення продуктивності праці 
обрали шлях поширення соцзмагання та проведення різно-
манітних конкурсів. Особливо це інтенсифікували у 1934. Але 
“рухи” за ощадливе користування А.т. виявилися малорезуль-
тативними. Міськшляхвідділ відкрив спеціальну майстерню 
по ремонту автомобілів різних марок (вул. Українська, 3). 
Це покращило якість ремонтних робіт і ресурс А.т., оскільки 
більшість орг-цій, не маючи власної бази, ремонтували кус-
тарним способом. Але майстерня Кривбуду, хоча й була добре 
обладнаною, часто допускала брак у роботі. На поч. 1935 80 
% водіїв мали нижчу 3-ю категорію кваліфікації (по р-ну 800 
чол.). Щоб підняти загальний рівень роботи, з 1935 ввели 
регулярні зльоти начальників гаражів, техніків, механіків, 
бригадирів по ремонту та ударників-шоферів. З 1934 почала 
помітно зростати к-ть т. пригод: 1934 – 156, 1935 – 194, 1936 
– 279. Це становило 25 % від загал. к-ті А.т. у р-ні. 
Основним перевізником у басейні з 1934 стала автоколона 
№ 135 т-ту “Союзавтотранс” (правонаступник “Союзтрансу”, 
1932). У серп. 1936 обком КП(б)У провів перевірку керівного 
складу Криворізьких А.т. підпр-в і цехів. Виявлено “засміче-
ність класово-чуждими елементами”, особливо на “Криво-
ріжсталі”. Практику пошуків “ворогів народу” серед кер-ва і 
рядових працівників було продовжено у 1937. Репресовано 
бл. 10 % робітників і службовців усіх рівнів. На “шкідників” 
списали всі неполадки і провали у роботі. Так, у тому, що А.т. 
“Криворіжсталі” (бл. 100 одиниць) завантажений на 40–80 % 
винним визнано нач. А.т. цеху Шмеркіна.
У лют. 1939 при артілі “Хімпром” відкрито спеціалізовану май-
стерню по ремонту камер і покришок. На поч. 1940 встанов-
лено, що 32 % А. парку міста і р-ну потребують термінового 
капітального і профілактичного ремонту. Методи виправлен-
ня стану залишалися традиційними: поширення соцзмагання, 
зміцнення трудової дисципліни, боротьба з порушниками 
правил експлуатації. З 1 січ. 1940 облавтот-т відкрив у місті 
агентство з використання порожніх пробігів машин ін. орг-цій. 
У 1940 на 40 % зменшено аварійність (порівняно з 1939). У 
1941 показники ефективності використання А.т. на багатьох 
великих підпр-вах зросли на 15 %, економія пального – на 
5 %. На черв. 1941 по р-ну і місту експлуатувалося бл. 1,7 
тис. одиниць А.т.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 1284, А. 4, 576; Там само, Оп. 9, С. 136, 
А. 550; Там само, Оп. 5, С. 636, А. 83 зв., 92; Там само, оп. 8, С. 308, А. 
422–423, 521–522; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 7026, А. 163 зв.
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 2 февр.; Там само, 1927, 8 февр., 18 
февр., 26 авг.; “Червоний Гірник”, 1929, 22 черв.; Там само, 1930, 45 
січ., 16 берез., 16 трав.; Там само, 1931, 17 верес.; Там само, 1932, 16 
лип.; Там само, 1934, 23 верес., 29 верес., 6 жовт.; Там само, 1935, 9 
січ., 26 січ., 9 лют., 27 верес.; Там само, 1936, 14 лют.; Там само, 1937, 
18 берез., 29 трав.; Там само, 1938, 12 січ., 23 берез.; Там  само, 1939, 
23 лют., 10 черв.; Там само, 1940, 5 лют., 15 трав.; Там само, 1941, 25 
січ., 2 трав.

Автомотоспорт – вид спорту, який у 1930-ті включав крос 
та перегони. Почав розвиватися з 1939 за ініціативою спорт. 
т-ва “Руда”, яке протягом року підготувало 150 мотоциклістів 
і 27 автомобілістів, у 1940 – 160 і 22. 
У 1940 команда т-ва “Руда” завоювала 2-е місце по області у 
кросі ім. Ворошилова. Кращим спортсменом-мотоциклістом 
Дніпропетровщини визнано криворожанина Чмуренка. Ін. 
спорт. т-ва А-м. розвивалися у незначних обсягах.

Літ.: “Червоний Гірник”, 1939, 29 лип., 9 
серп.; Там само, 1940, 2 лип.

Автотранспортзбут – т-т. Криво-
різьку контору відкрито 23 черв. 
1936. Зав. – В.П. Ципа.
Дж.: ДАДО, Ф. 19, Оп. 2, С. 251, А. 126.

 
Автотрактороремонтний завод. 
Орг-но на базі Криворізької ма-
шинотракторної майстерні у жовт. 
1933. Підлягав “Укртрактремонту” 
і спочатку обслуговував Олексан-
дрівську, Ленінську та Лозуватську 
МТС. Згодом – 10 МТС у 4-х р-нах 
Дніпропетровської обл. Перший 
дир. – В. Кравчина. До листоп. 1935 
називався трактороремонтний з-д, 
потім – мотороремонтний з-д, а з 

берез. 1939 – А.з.
Спочатку сис-матично не виконував 
плану через слабку технічну базу 
і відсутність кваліфікованих ка-
дрів. Вперше виконав завдання за 
осінь–зиму 1934–35 (238 моторів). У 
1935–36 за цей же період відремон-
товано 306 моторів. На поч. 1938 
введено в дію новий моторний цех 
і модернізовано ливарний, що дало 
можливість збільшити к-ть двигунів 
до 100 на місяць. У 1938–41 А.з. 
очолював С.С. Коділенко. Перед 
війною на А.з., (на Гданцівці, в меж-
ах заводу “Комуніст”), працювало 
бл. 150 чол.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1933, 12 листоп., 
23 листоп.; Там само, 1934, 22 лют., 5 
жовт., 5 листоп.; Там само, 1938, 22 лис-
топ., 8 груд.; Там само,1 940, 3 серп.; Там 
само, 1941, 2 лют.

Автошкола – навчальний заклад 
для підготовки шоферів-професіоналів. Криворізьку міжра-
йонну А. орг-но у 1934. 
Розташовувалася у с. 
Зелене Поле. Перший 
дир. – М.І. Мурай, очо-
лював до черв. 1941. 
А. готувала, гол. чин., 
кадри для радгоспів і 
колгоспів р-ну. Термін 
навчання 1 рік. До 1937 
підготовлено 442 водія, 
у 1937 – 152. У 1939 
А. перейшла у відання 
виконкому новоство-
реного Криворізького р-ну. Міська школа шоферів створена 
в кін. 1932.
З верес. 1939 міська А. підлягала управлінню “Укравтотран-
скадри”, знаходилася по вул. Чкалова, 4.
Дж.: ДАДО, Ф. 19, Оп. 2, С. 27, А. 200.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1937, 18 трав.; Там само, 1940, 8 жовт.

Агентство – представництво, відділення будь-якої установи, 
підпр-ва.
На 1913 у Кривому Розі діяли А.: СПб Т-ва страхування, 
Російського страхового т-ва “Допомога”, К.К. Мюллера по 
страхуванню від грабунків і розтрат, страхове т-ва “Росія”, 
страхове т-во “Життя” (страхування від вогню, загибелі тва-
рин), рос. т-во “Жизнь”, страхове А. “Якорь”, Друге Російське 
т-во страхування, Руське страхове т-во, агенти т-в “L’urbain”, 
“Саламандра”, Генерального т-ва, “Уніон”, Юр’ївсько-Доне-
цького металургійного т-ва, Нікопольсько-Маріупольського 
т-ва, Краматорського з-ду, з-ду “Гута-Банкова”, “Гопне Ба-
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На фото учениця 10-
го класу СШ КРЕСу 

Галина Кравченко, яка 
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Оголошення про іспити на права 
водія. ЧГ, 1936, 20 серп.



ренбаум”, Таганрозького 
т-ва, Сулимського з-ду, т-ва 
“Провіданс”, Російського 
взаємного т-ва купців, фа-
брикантів і заводчиків та 
агентурно-комісійна кон-
тора.
У 1920-ті і у 1-й пол. 1930-х 
на Криворіжжі існували 
А. “Укршкірот-ту” (1921–
32), Укрбюро металторгу 
(1923), т-ва “Утильсирови-
на” (1922–24),  “Укрнафто-
синдикату” (1924–29), АТ 
“Сприяння” (1922–29), Все-
укр. контори “Хлібопродукт” 
(1923–28), т-ва “Кооптах”, 
т-ва “Добробут”, АТ “Со-
юзхліб”, “Укрторфу”, “Союз-
борошно”, “Цукрот-ту”, АТ 
“Транспорт”, АТ “Сільмаш”, 
“Силікатт-ту”, “Пайторгу”, 
“Укршляхкамінь”, та ін.

Дж.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Справочная книга и адрес-
календарь. Кременчуг, 1914; Центральний державний архів Жовтневої 
революції і соціалістичного буд-ва УРСР. Путівник. Х., 1960.

Агітація, агітаційна робота – поширення ідей, теорій, про-
грам, гасел для впливу на свідомість, настрій, громадську 
активність мас. А. за своїм зміс-
том, гол. чин., мала політико-еко-
номічну спрямованість і була тісно 
пов’язана з пропагандою. А. стала 
важливою ч. у роботі Криворізької 
повітової, а згодом окружної парт. 
орг-ції, методом виховання мас та 
інструментом політ. кер-ва. Прово-
дилася через виступи спеціально 
підготовлених агітаторів та ЗМІ, 
під час бесід і політінформацій, 
а також засобами мистецтва і 
літ. (див. Агітбригада, Агітлітак, 
Агітплакат, Агітпроп, Агітпоїзд, 
Агіттеатр, Агітфільм).
Перший спеціальний орган, створений для А. р. серед робіт-
ників – Інформаційне бюро. Орг-не у січ. 1919 при Директорії. 
Але воно не встигло розгорнути роботу.
18 берез. 1920 місцеві більшовики вперше орг-ли 2-тижневі 
курси А. (35 чол.), яких потім направили по селах. У верес. 
1920 при повітовому комітеті орг-но А. -пропагандистську 
колегію, а згодом (груд. 1920) – спеціальний відділ – агітпроп. 
А. заходи (мітинги) почали суміщати з концертами духової 
музики або худ. самодіяльності. Розпочато т. зв. агітаційні 
походи на село, де велася А. за орг-цію КНС. У 1921 створе-
но 2 польових штаби (ПШ), кожен з яких вів також і А.р. у 10 
по-антирадянському налаштованих волостях повіту. Одне 
з гол. завдань – орг-ція мітингів з максимально можливою 
к-тю жителів. Так, ПШ 1 у трав. провів 9 великих мітингів, які 
зібрали понад 2 тис. чол. і 180 співбесід, Ганнівський кущ (тер. 
ПШ 1) додатково відвідало ще 45 агітаторів з Кривого Рогу. 
Подібну практику продовжено і у 1922, але з наростаючими 
показниками: на 6 мітингах побувало понад 3 тис. чол. По 
всіх волостях Криворізького повіту А. заходи проводилися 
за активної підтримки політвідділу 6-ї Чонгарської д-зії. Але у 
1920-ті гол. проблемою залишалася мала ефективність А., як 
результат низького освітнього рівня комсомольців і комуністів, 
мобілізованих на цю роботу. Для виправлення ситуації при 
парт. шк. почали створювати А.-пропагандистські відділен-
ня. Одночасно розгорнуто мережу парт. і комсомольських 
агітшкіл. При всіх райкомах партії з 1924 орг-но А.-пропаган-
дистські комісії, а з 1926 при рудн. парт. комітетах введено 
посаду агітпроппрацівника.

У результаті постійного удосконалення методів і форм А.р., 
створення розгалуженої, багатоступеневої сис-ми підготовки 
агітаторів на сер. 1930-х практично все міське і сільське насе-
лення Криворіжжя було втягнене у тій чи ін. мірі у А. обробку. 
Особливо А.р. активізовувалась під час виборів до місц. Рад, 
ВР УРСР та СРСР. Так, у 1939 у передвиборній кампанії було 
задіяно понад 15 тис. агітаторів. На спеціальних семінарах 
вони вивчали теми про міжнародне становище СРСР, орг-
цію масово-політ. роботи, 5-річний план розвитку Кривбасу, 
методи антирелігійної роботи, Конституцію СРСР і УРСР, 
Положення про вибори тощо. “Єдині політдні” стали частиною 
повсякденного життя. Під час їх проведення практично у всіх 
орг-ціях, установах, підпр-вах, учбових закладах спеціальні 
читці по отриманих заготовках доносили до мас останні 
парт. постанови з того чи ін. приводу, розтлумачували зміст 
поточної політики держави.
Але попри всі зусилля правлячої партії та велетенські ресур-
си, виділені на А., вона була об’єктом постійної критики на 
нарадах і пленумах МПК через її низьку ефективність.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 196, А. 71; Там само, С. 236, А. 89; Там 
само, С. 238, А. 101; ДАДО, Ф. Р3225, Оп. 1, С. 440, А. 36; Там само, 
С. 18, А. 21, 40.
Літ.: “Наша справа”, 1918, 17 січ.; “Красный Горняк”, 1925, 15 авг.; 
“Червоний Гірник”, 1928, 11 груд., 28 квіт.; Там само, 1939, 16 верес.; 
Там само, 1940, 13 верес.; Там само, 1941, 11 трав.

Агітбригада – невеликий самодіяльний або професійний худ. 
колектив, який використовувався у пропаганді та політ. агіта-
ції за рад. доби. Ін. назви – культбригада, агіткультбригада. 
Створювалися при навчальних (гірничий технікум), культур-
но-освітніх закладах (Палац праці), рудн. (ім. Дзержинського, 
“Жовтневий”, ім. Артема, ім. Леніна та ін.), пром-х підпр-вах 
(з-д “Комуніст”). Спочатку це були колективні виступи у фор-
мі “усних газет” на пл. Леніна, а у жовт. 1920 місц. агітпроп 
сформував перший колектив “живої газети”. До кін. року їх 
було вже 3, а у наступні к-ть зросла до 21. У 1-й пол. 1920-х 
ця форма була найпопулярнішим різновидом худ. агітації. 
Згодом з’явилися і т.зв. “сині блузи” – професійні та самоді-
яльні агіттеатри, які також стали поширеними до поч. 1930-х. 
Шляхом відповідних постанов окружного, а згодом міського 
парт. комітету їх діяльність і репертуар було взято під контр-
оль. Постановки та інсценування А. стали дієвим засобом 
впливу на населення як Кривого Рогу, так і навколишніх сіл. 
Але, коли популярний у місті театр “Комсомольський перфо-
ратор” допустив у репертуарі кілька номерів з дореволюційної 
класики, то його кер-ка звинуватили “у відсутності глибокої 
думки”, а колектив розпустили у жовт. 1933.
На поч. 1941 А. існували при профкомах усіх великих пром-х 
підпр-в та учбових закладів.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 230, А. 6 зв.; Там само, С. 228, А. 164; 
Там само, С. 230, А. 41.
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 19 янв.; Там само,1 927, 21 июн.; “Чер-
воний Гірник”, 1931, 1 серп.; Там само, 1934, 16 жовт.; Там само, 
1941, 10 черв.
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Група кращих агітаторів 
електромеханічного від-
ділу шахтоуправління ім. 
Кірова т-ту “Дзержінруд”  

ЧГ, 1940, 2 жовт.

Реклама агента страхового това-
риства “Допомога” (1913)

Творчий колектив Криворізької агітбригади



Агітлітак – спеціально обладнаний літак, екіпаж якого прово-
дить пропагандистську культурно-просвітницьку роботу серед 
населення. Враховуючи величезний інтерес громадськості, 
особливо молоді, до авіації, А. був високоефективним засо-
бом пропаганди.
А.,”Червоне Запоріжжя” (пілот Бербеко) першим побував на 
Криворіжжі. Протягом 15 і 16 серп. 1925 він був у центрі уваги 
понад 3,5 тис. мітингуючих, які прийняли рішення зібрати 
кошти на А. “Червоне Криворіжжя”. У серп. наступного року 

до Кривого Рогу прибув літак “Коньок-горбунок” з кореспон-
дентами “Правди” і “Комммуниста”. Мета – агітпольоти по 
р-нах округу з лекціями по авіації. У лип. 1927 Криворіжжя 
відвідав військ. А., який продемонстрував фігури вищого піло-
тажу. Прибуття чергових А. перетворювалося на масштабне 
свято. На мітинги, які відбувалися на польовому аеродромі, 
приїздили делегації від усіх рудн., проф. і гром. орг-цій, 
включаючи піонерську. Свято супроводжувалося виступами 
фізкультурників, а завершувалося демонстраційними польо-
тами і катанням кращих виробничників. Увесь 1933 пройшов 
під гаслами-“викликами” на збори грошей для буд-ва А. “Роб-
сількор Криворіжжя”. У 1934 на честь 10-річчя газ. “Червоний 
Гірник” збиралися гроші на А. з такою ж назвою. Трав. 1936 
ознаменувався прибуттям А. санпросвіти з ескадрильї “М. 
Горький”. Мета – агітробота по боротьбі з малярією, скарла-
тиною та ін. інфекційними захворюваннями, катання кращих 
працівників сис-ми охорони здоров’я. У лип. прибули ще 2 
А. цієї ескадрильї “Крокодил” і “Герой Радянського Союзу”. 
Агітбригада у складі 11 чол. популяризувала черговий випуск 
внутрішньої позики. А. були оснащені фільмотекою, у місцях 
базування орг-лися перегляди. У лют. 1938, востаннє перед 
війною, до Кривого Рогу на 4 дні прибула група з 3-х А. разом з 
великою к-тю орденоносців-будівель-
ників. Мета – орг-ція стаханівського 
руху на Криворізьбуді. 
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 19 авг.; Там 
само, 1926, 14 авг.; Там само, 1927, 19 июл.; 
“Червоний Гірник”, 1929, 12 лип.; Там само, 
1933, 30 листоп.; Там само, 1934, 27 жовт.; 
Там само, 1936, 22 лют., 9 трав., 6 лип.; Там 
само, 1938, 16 лют.

Агітплакат – вид графічної обра-
зотворчої продукції, здебільшого 
відверто пропагандистського спря-
мування. За рад. доби використо-
вувався для утвердження диктатури 
комуністичної партії, поширення ідей 
марксизму-ленінізму. А. випускався 
централізованим порядком до різних 
дат або поточних кампаній і поширю-

вався на Криворіжжі через сис-му агітпропу. У 1921 на одну 
волость (по великих селах) виділялося в середньому 10–15 
А. на місяць. У наступні роки наклади зростали і в сер. 1930-х 
складали бл. 10 тис. екземплярів на рік на р-н.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3225, Оп. 1, С. 18, А. 21, 40; Там само,  Оп. 2, С. 220, 
А. 36.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1940, 22 лип., 25 лип., 14 верес.; ЕСУ, т. 1, К., 
2002, с. 145–146.

Агітпоїзд – спеціально обладнаний пересувний засіб, що 
займається культурно-просвітницькою і пропагандистською 
роботою серед населення. Не дивлячись на значні затрати по 
його орг-ції, А. був одним із поширених засобів більшовицької 
пропаганди. Складався з вагону-театру (клуб), вагону-кінема-
тографу, вагона-б-ки, вагону-книгарні. У роботі А. викорис-
товувалися майже всі театральні жанри, випускалися газети, 
листівки, плакати. За аналогією створювалися агітавтопоїзди, 
агіткультпоїзди, агітмашини, агітвози.
Перший А. (“Жовтнева революція”) прибув до Кривого Рогу 
18 верес. 1919 на чолі з головою РНК УСРР Х. Раковським. 
Візит мав діловий характер, концертна програма була при-
урочена до Дня Паризької комуни. З 28 по 30 серп. 1920 у 
місті знаходився Г. Петровський (гол. ВУЦВК), який виступав 
на чисельних мітингах з питань боротьби проти Врангеля 
і укріплення рад. влади. У наступному місяці прибув А. ім. 
Леніна на чолі з Клубним для вивчення економічного стану 
с-г і культурно-освітницької роботи. Під час голоду, 6 черв. 
1922 приїздили М. Калінін і Г. Петровський для сприяння в 
орг-ції в сис-мі допомоги найбільш постраждалим верствам 
населення.  

Літ.: ЕСУ, т. 1. К., 2002, с. 146, “Известия Криворогского Совета”, 1919, 
23 верес.; “За работу”, 1920, 3 верес.

Агітпроп – агітаційно-пропагандистський відділ місц. (пові-
тового, потім окружного) комітету КП(б)У. Керував агітацій-
но-пропагандистською роботою: виконував установки вищих 
парт. органів по кер-ву А. роботою, направляв та контролював 
просвітницьку діяльність рад. професійних, кооперативних 
та ін. орг-цій через партійців, які знаходилися на керівних 
посадах. А. при повітовому комітеті КП(б)У створено 18 
груд. 1920. Перші 2 роки робота практично не велася через 
відсутність необхідних кадрів та коштів. Справа почала на-
лагоджуватися у 2-й пол. 1922, коли на посаду зав. було 
призначено Рассадіна. Поступово до традиційних засобів 
(листівки, газети, масовка) приєднано мережу шк. політгра-
моти, радпартшколу, комвуз, гуртки марксизму-ленінізму, 
робітничі клуби, хати-читальні та гуртки політсамоосвіти. 
Не залишено поза увагою і сис-му нар. освіти всіх рівнів. 
Здійснювався постійний контроль, щоб викладання велося 
згідно положень ідей марксизму-ленінізму. Важливий на-
прямок роботи – інспірування різних рухів, спрямованих 
проти православної церкви і проти всіх ін. релігійних течій. 
При окружному А. був підвідділ по роботі з нац. меншинами 
(євреями). У 1925 розпочалося створення низової мережі А. 
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Червоноармійці та селяни біля агітпотяга 
“Жовтнева революція”, 1919 

Агітплакат.
Художнік Д. Моор. 

Москва, 1920

Агітлітак “Червоне Запоріжжя” під час перебування 
в Кривбасі,1925



при великих пром-х підпр-вах і на рудн. в особі організатора 
А. На кожному більш-менш значному підпр-ві створювалися 
гуртки агітаторів, пропколективи, шефкомісії, осередки до-
повідачів. У результаті партія отримала сотні нових ідейно 
орієнтованих агітаторів “від станка”. Паралельно велася 
кампанія по створенню великої групи робкорів і сількорів, 
редколегій стіннівок. Навколо парт. комітетів утворюється 
значна к-ть добровільних помічників із середовища усіх со-
ціальних груп населення. Сис-ма політосвіти у Криворізькому 
окрузі у 1924–27 мала такий вигляд:

Заклади/роки 1924/25 1925/26 1926/27

Сільбудинки 134 148 155

Хати-читальні 146 146 168

Бібліотеки 132 161 155

Клуби 11 14 13

Кіноустановки 13 15 18

На 1925 сільс. клуби нараховували бл. 11 тис. офіційних чл. 
Крім того діяло 74 с-г гуртки, 37 природничо-наукових, 60 
політичних, 23 професійних, 31 літ., 35 музичних, 54 хоро-
вих, 106 драматичних, 12 спортивних, які охоплювали бл. 
10 тис. осіб.
Місц. А. регулярно (з 1920) отримував і розповсюджував 
“Вісник агітації і пропаганди” (з 1922 став називатися “Кому-
ністична Революція”), а також “Супутник агітатора”, “Хата-
читальня”, “Питання шефства”.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, оп. 1, С. 437, А. 13; ДЦАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, 
А. 72; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 91 зв.; ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 2, С. 1437, 
А. 33–34.
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 22 апр.; БСЭ, в. 1, т. 1. М., 1927, с. 419–422; 
“Красный Горняк”, 1928, 11 сент. 

 
Агіттеатр – вид масового театралізованого дійства на зло-
боденну громадсько-політичну тему з метою максимального 
агітаційного впливу на глядача або слухача. Активно впрова-
джувався більшовицьким кер-вом з метою радянізації мас. 
А. на Криворіжжі орг-вав концерти-мітинги, політкарнавали, 
антипасхальні й антиріздвяні карнавали, агітсуди та диспути 
тощо. Найпоширенішими були “Живі газети”, “Сині блузи”, 
“Червоні блузи”, агітпропбригади, театр робітничої молоді 
(ТРОМ), театри колгоспної молоді (ТКОМи), агітбригади. 
Розвиток А. йшов у двох напрямках: агітація за допомогою 
символів та фактів. У першому випадку зображення відзна-
чалося революційним романтизмом, у другому – мало хро-
нікальний характер. В обох напрямках худ. можливості були 
помітно обмеженими. Виступи здебільшого приурочувалися 
до свят (1 Трав., річн. Жовтн. революції, День Конституції 
тощо). Перший концерт місц. А. відбувся 11 жовт. 1920, на-
ступна вистава-мітинг – через 3 дні. Під час голоду 1921–23 
активність А. знизилася, але в середньому проводилося 1–2 
виступи на місяць. За 1921 в Криворізькому повіті відбулося 

189 вистав. У жовт. 1926 місц. театрал С.Канєвський писав 
про виступи “Синьої блузи”, що вона безголоса, музика 
стара, безмелодійна, репертуар вимагає чистки. В сис-мі А. 
деякий час знаходилися Пересувний робітничо-селянський 
театр, ТРОМ, Веселотернівський театр малих форм (1931) 
та “Комсомольський перфоратор” (1930–34).
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 4, А. 26; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1407, 
А. 9.
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 29 окт.; Там само, 1926, 19 янв.; “Черво-
ний Гірник”, 1931, 11 черв., 31 трав.; Там само, 1933, 16 жовт.

Агітфільм – різновид рад. мистецтва, ефективний засіб 
агітації. Виник у 1917–20. За змістом і формою – політично 
загострений ігровий фільм-плакат пропагандистського харак-
теру, переважно короткометражний, близький до кінолистівок 
і кіномонтажів із хронік. Жанровий діапазон – від трагедії до 
гострої сатири. А. демонстрували у кінотеатрах, на вулицях, 
у парках. Випуском займалися кіновидавництво “ Червона 
Зірка” (Київ), політвідділ 41-ї д-зії (Одеса) і частково ВУФКУ. У 
1-й пол. 1920-х на Криворіжжі в основному демонструвалися 
стрічки, присвячені Червоній армії (“Червоноармієць, хто твій 
ворог?”, “Червоний командир”, “Митько Богунець” тощо). З 
сер. 1920-х  гол. тематикою фільмів стала зміна психології 
людини “старого світу” (“Два світи”, “1 Трав.”). Регулярно 
демонструвалася кінохроніка ВУФКУ. На поч. 1930-х набули 
поширення фільми на виробничу і колгоспну тематику (“Чого 
реве корова”, “Осіння посівкампанія”). У верес. 1931 майже 
усіх робітників басейну (через профспілки) орг-но водили на 
А. “Залізна бригада” (про відновлення Керченського з-ду). 
Щоб залучити якнайбільше людей до перегляду А., деякі з 
них (“Остання новина”) демонструвалися безкоштовно. У 
квіт. 1932 до Кривбасу прибув кінопоїзд “Союзкіно”, орг-ний 
за вказівкою ЦК ВКП(б). Його особливістю було те, що він на 
місці знімав фільми про недоліки вир-ва і відразу передавав 
їх для перегляду. Протягом двох місяців було виготовлено 21 
кінострічку загал. метражем 5 903 м. Основний зміст філь-
мів – боротьба за здійснення виробничих планів, правильну 
орг-цію праці, підвищення тех. рівня робітників, питання 
покращення громадського харчування та матеріально-по-
бутових умов робітників. Лише у вагоні-кінозалі кіно поїзда 
відбулося 287 переглядів, які відвідали 49 тис. глядачів. 
Проведено 34 конфе-
ренції і обговорення у 
клубах за участю 12 
тис. чол. У 1934 під 
час Жовтн. свят здій-
снено масові куль-
тпоходи на А. Дзиги 
Вертова “Три пісні 
про Леніна”. На поч. 
1936 на замовлення 
профспілок гірників 
Півдня та міськпарт-
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Опудало священика на антипасхальному карнавалі, 1923

Оголошення про вечір перегляду 
документальних фільмів про Кривбас 

ЧГ, 1932, 27 трав.

Зразки плакатів агітпропу 20 років, які росповсюджувались 
на Криворіжжі



кому відзнято А. про кращого стахановця басейну М. Тинка 
та передові методи роботи ін. ударників. У лют. А. “Герой 
Криворіжжя” пройшов у всіх клубах і у кінотеатрі ім. Леніна. 
У рамках кампанії  “культмобілізації” його переглянули тисячі 
шахтарів, працівників установ та колективи навчальних за-
кладів. У груд. 1936 всіх гуртківців і слухачів сис-ми політ-
навчання зобов’язали подивитись і обговорити А. “Покоління 
переможців”, присвячений історії більшовицької партії (гол. 
герої Ленін і Сталін). 1937 ознаменувався масовою кампанією 
перегляду повнометражного документального А. “Ударом на 
удар”, про великі маневри Червоної армії у Білорусії. Це був 
останній А. на екранах міста. Їх випуск було призупинено. 
Одна з причин – Нім. для своєї пропаганди також почала 
використовувати подібні А.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 20 квіт.; Там само, 1931, 16 верес.; Там 
само, 1932, 24 берез., 10 квіт., 27 трав.; Там само, 1934, 15 листоп.; 
Там само, 1936, 14 лют., 29 груд.; Там само, 1937, 5 січ.; ЕСУ, т. 1. К., 
2002, с. 149.

Аграрна реформа 1917–18. У верес. 1917 більшість у Криво-
різькій раді перейшла до укр. демократів та соціалістів. Голові 
раді П. Ричмедилу довелося впритул займатися проведен-
ням А.р. на Криворіжжі. Але директиви Центральної Ради 
зводилися до передачі у тимчасову оренду вільних земель 
при пріоритеті товариської форми землекористування. Від-
сутність земельного законодавства та непослідовність дій 
центру призвели до загострення питання про землю в регіоні 
і, як наслідок, до відштовхування широких селянських мас 
від підтримки Центральної Ради. Надія на отримання землі 
після проголошення 3-го Універсалу (20 листоп. 1917) скоро 
розвіялася. З Києва через тиждень прийшло повідомлення 
про недоторканість г-в розміром до 50 дес. Зволікання з 
реформою, а згодом і запрошення австро-угорських військ 
(див. Австро-угорських військ контроль) для боротьби з 
більшовизмом повністю позбавили підтримки укр. адм. на 
місцях. З приходом до влади П. Скоропадського (28 квіт. 1918) 
знову відновлено поміщицьке землеволодіння, а питання 
передачі землі селянам так і не вирішилося до кін. існування 
Укр. держави.
Більшовики, влада на Криворіжжі до яких перейшла мирним 
шляхом у кін. листоп. 1917, керувалися Ленінським Декретом 
про землю (8 листоп. 1917), який негайно скасував помі-
щицьке землеволодіння без всякого викупу і вводив вільні 
форми користування землею. Селянство, яке на Криворіжжі 
до цього часу перебувало під впливом есерів, масово пере-
йшло на бік більшовиків. Спочатку (листоп.–груд. 1917) через 
земельні комітети здійснено облік поміщицьких економій, 
майна і встановлено селянський контроль над ними. Останні 
на своїх сходах обирали контролерів маєтків або комісарів. 
А. рух на Криворіжжі супроводжувався загостренням класо-

вої боротьби – землевласники виступали проти селянських 
домагань, часто зі зброєю у руках (Яницький, Чуйкевичі, До-
бровольські). Опір з боку поміщиків призвів до пограбувань 
і спалень багатьох садиб, особливо у Лозуватській волості. 
Всього на Криворіжжі у 1917 розгромлено бл. 7 % усіх маєт-
ків, а 21 % землеволодінь ліквідовано шляхом захоплення. 
Слідом за конфіскацією великих приватних економій роз-
почався процес розподілу наділів серед селянства. У січ. і 
берез. 1918 відбулися волосні з’їзди Рад, рішення яких були 
спрямовані на захист інтересів біднішого селянства, хоча 
розмежування на першому етапі було зрівняльним. У лют. в 
основу роботи місц. земельних комітетів ліг “Закон про со-
ціалізацію землі” від 27 січ. У його обговоренні взяли участь 
і представники від Криворіжжя. Закон встановив споживчу 
і трудову норми, порядок надання землі та форми землеко-
ристування. На підставі його положень було реорг-но місц. 
земельні комітети і земельний відділ Криворізької Ради. У 
нас основним принципом розподілу став “на їдока”. Норма 
середнього паю у волостях суч. Криворіжжя коливалася 
від 2,0 до 2,5 дес. Поміщицькі садиби і сади переходили до 
спільного користування. У результаті більшість бідняків до-
вели свою землезабезпеченість до 5–6 дес. на двір. Комісії 
від селян розподіляли реманент, виходячи з реальних мож-
ливостей та потреб. У лют. 1918 за сприяння Криворізької 
Ради у Лозуватці і Веселих Тернах відкрито прокатні пункти 
та майстерні по ремонту с-г знарядь. Випуск інструменту 
і машин орг-но на Криворізькому з-ді Василовського (див. 
Василовського завод). Одночасно місц. більшовики вели 
агітацію за створення колективних г-в, але це не знаходило 
очікуваного відгуку по селах. В основу діяльності владних 
структур було покладено принцип: “трудовому селянству до-
помогти, середнього не скривдити, багатого примусити”. Ідея 
створення “зразкового господарства” на базі садиби П. Харіна 
(Веселі Терни) не була реалізована через австро-угорську 
окупацію. Рух за спільну обробку землі на Криворіжжі на поч. 
1918 тільки-но розпочався. Він охопив незначну частину с-г 
робітників і найбідніших селян. Широкі його маси ще були не 
готові до впровадження колективних форм господарювання, 
вони прагнули розподілу землі у зрівняльне користування і 
ведення свого, індивідуального г-ва.
Дж.: Пахомов А.Г. Очерк из истории пролетарской революции и 
гражданской войны на Криворожье (1917–1922). Рукопис; КІКМ, 
КДФ–27749, с. 130–133.
Літ.: “Известия Криворогского Совета рабочих, солдатских и крес-
тьянских депутатов“, 1917, окт., № 17; “Наша справа”, 1917, 19 груд.; 
“Народная жизнь”, 1918, 23 янв.; Хміль І.В. Аграрна революція в Україні: 
берез. 1917 – квіт. 1918 рр. К., 200, с. 9–21, 40–65;

Аграрний рух на Криворіжжі – боротьба селян проти по-
міщиків за право користування землею. У 1856 тер. суч. 
Криворіжжя була охоплена масовим рухом, що отримав назву 
“У Таврію за волею”. Землероби цілими селами виїздили до 
Криму, де, на їхню думку, цар дасть їм волю і землю. Поліція 
та війська завернули їх назад під Шестернею. У 2-й пол. 19 
ст. боротьба, гол. чин., зводилася до публічних закликів до 
розподілу поміщицької землі (31 справа) і відмови від ви-
купних платежів та прийняття уставних грамот. Загострення 
боротьби починається з перших років 20 ст. Цьому сприяло 
посилення розшарування села та голод 1902. Селяни почи-
нають брати участь у таємних сходках разом з робітниками (3 
чол.), участь у підготовці терактів (2 чол.). З самого поч. 1905 
селянський рух набрав яскраво вираженого А. характеру. 
У лют. більшість жителів сіл чекали загального повстання 
за переділ землі. Основними причинами соціального на-
пруження стало малоземелля, низька заробітна плата с-г 
робітників, а також агітація революціонерів серед селян і без-
діяльність влади. Так, 16 серп. розгромлено садибу поміщика 
А. Яницького у с. Новоселівка. Приводом стала відмова 
надати землю в оренду. У верес. стався напад на економію 
біля с. Широке. Селяни с. Сергіївка (нині ПівнГЗК) 8 верес. 
силою захопили землю поміщика Фон–Ріхтера і поділили її 
між собою. Через місяць “А. безпорядками” було охоплено 
12 сіл суч. Криворіжжя. Згодом, у листоп. центр боротьби 
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Розподіл землі в 1918. 
З мал. худ. І. Астапенко



перейшов у Верхньодніпровський повіт (пн. басейну), яка 
прийняла вигляд розгрому поміщицьких садиб (9). Груд. став 
апогеєм боротьби. У деяких місцях (Веселі Терни, Федорівка, 
Олександродар) відбулися збройні сутички з поліцією. У цих 
випадках селяни виступали спільно з робітниками. У 1906 
А.р. пішов на спад. У результаті боротьби 1905 було створено 
комісії при земельних управах по розгляду претензій селян. 
Гол. рушійною силою у революційних виступах були бідняки 
і батраки, а поширеною формою – с-г  стачки. У 1906–07 на 
пн. басейну зафіксовано 3 підпали економій. Як на результат 
революційного руху, слід вказати і на створення у листоп. 
1905 “Селянської спілки”, у якій зверхність була за партією 
“Трудовиків”. Новий підйом А.р. розпочався у 1910, який 
досягнув піку у 1917. У цей період уже спостерігаються ви-
падки боротьби із заможною верхівкою села (“куркулями”) 
– 6 підпалів майна у 1910. 
У 1917 на хвилі загального розладу і анархії А. виступи на-
були вигляду пограбувань, часто зі вбивством власників та 
службовців економій – 17 випадків у Криворізькій та Широ-
ківській волостях.
Літ.: Ханін М. Репресії на Україні за царату. Х., 1929, с. 21–24; Лещенко 
М.Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістично-
го капіталізму. К., 1970, с. 95–110; 1905 год на Украине, т. 1. К., 1970, с. 
422; Лещенко М.Н. Українське село в революції 1905–1907 рр. К., 1977, 
с. 182–183; Очерки истории Днепропетровской областной партийной 
орг-ции. Днепропетровск, 1979, с. 60; Мельник О.О. Революційна бо-
ротьба на Криворіжжі в 1870–1909. В ж.: “Саксагань”, 2003, № 3.

Агроіндустріальний комбінат (АІК) – об’єднував колгоспи і 
радгоспи і працював за єдиним планом. АІК утворено на поч. 
1930, діяв до кін. 1931. У перспективі планувалося об’єднати 
всі колгоспи  і радгоспи Криворіжжя. Але після того, як у 
берез. 1931 11-й Всесоюзний з’їзд Рад визнав створення 
подібних об’єднань передчасним, Криворізький АІК було 
ліквідовано (кін. 1931).
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 7, С. 1153, А. 101.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 26 серп.; ЕІУ, т. 1. К., 2003 с. 34.

Агрономічна допомога – дії уряду або ін. орг-цій для по-
кращення прибутковості різних галузей місц. с-г.
Більш-менш регулярну допомогу розпочато з часу введення 
земств (1865). Так, у 1888 у Кривому Розі відкрито с-г уч-
ще на гроші, пожертвувані П.Г. Ямчицьким. Велику роботу 
проведено по налагодженню боротьби зі шкідниками – са-
раною і прусом, яких вдалося знищити до кін. 19 ст. З 1870 
земство розпочало постійне знешкодження з ховрашком, 
коли було прийнято рішення про його обов’язкову ліквідацію 
всіма землевласниками (по 5 шт. з дес.). З цією метою без-
коштовно роздавали сірчаний вуглець і ін. отрути. Орг-но 
охорону птахів, які поїдали хлібного жука кузьку. Різними 
мірами його вдалося практично повністю знищити на поч. 
20 ст. Важливим заходом стала орг-ція показових полів для 
селекції різноманітних культур і розробки передової агротех-

ніки. Для проведення земських заходів і вивчення місц. г-ва 
з 1890 введено посади А. наглядача. У 1909 у Кривому Розі 
відкрито відділення повітового складу с-г знарядь, який за 
порівняно невисоку плату і в кредит відпускав селянам рема-
нент і механізми. З 1911 Кривий Ріг став центром великої А. 
земської дільниці, де постійно проживав агроном. Орендарям, 
які вводили 6-пільний сівообіг, земство частково сплачувало 
оренду, по заниженій ціні реалізовувало покращений посівний 
матеріал. В 1911 відкрито прокатну станцію з модифіковани-
ми с-г знаряддями та обладнано зерноочисний пункт. Крім 
того прочитано кілька лекцій, проведено 3-тижневі с-г курси. 
З 1906 розповсюджувалася відповідна літ-ра, 1908 орг-но 
позико-ощадне т-во для видачі дрібного кредиту селянам. У 
1909 створено перші споживчі т-ва, які постачали селянам 
товари за доступними цінами.
У рад. час питаннями А.д. займалися земельні органи (від-
діли), створені при повітовому і волосних виконкомах ще у 
1919. Але налагодити роботу вдалося лише у 1924, коли були 
затверджені відповідні нормативні документи. А.д. фінансува-
лася з місц. і центр. бюджету. Повітовий (згодом окружний) 
агроном керував і узгоджував роботу у цьому напрямку. Без-
посередньо здійсненням А.д. займався районний агроном, 
який ніс за це особисту відповідальність. При дільничному 
агрономі діяли: б-ка, кабінет-музей, зерноочисний, прокатний 
і злучний пункти, а також показова дільниця, створювалася с-г 
рада, а при окружному земельному управлінні – окружна, яку 
зазвичай очолював агроном. До неї входили представники 
волостей з селян, які мали значні досягнення в агрокультурі, 
відповідальних від колгоспів, кооперативних т-в тощо. Одне із 
завдань – сприяння кооперації селянських г-в. Так, у 1924/25 
для орг-ції А.д. створено мережу, до якої входили окружний 
агроном, агроном польовод-землевпорядкуватель, окружний 
зоотехнік, його стажор, окрінтенсивник, колективіст, агроном 
по боротьбі зі шкідниками, 14 районних агрономів, 4 районних 
фахівця, 4 сезонних інструктори по боротьбі зі шкідниками. 
Гол. завданням було проведення осінньої 1924 і весняної 1925 
посівних кампаній у зв’язку з великим недородом у 5-ти р-нах 
округу. З цією метою було розподілено 200 тис. пуд. посівної 
позички і 149 тис. крб. грошової.
Для боротьби з гессенською мухою надруковано 4 тис. 
примірників інструкції, 150 брошур, 150 плакатів та 1,5 тис. 
екземплярів ін. поліграфії. На пл. 244 тис. га знищено 1,3 
млн. ховрашків, в чому взяло участь 7 690 осіб. Для боротби 
зі шкідниками по р-нах розповсюджено 4 865 кг сірчаного 
вуглецю, 2 437 кг формаліну, 1 752 кг мідного купоросу, 118 
кг залізного купоросу, 214 кг миш’яку.
У 1926 орг-но роботу 33 зерноочисних пунктів, на яких очи-
щено 75 % ярового зерна. Для протруєння зерна населенню 
видано 190 пуд. формаліну. На допомогу селянам, постраж-
далим від недороду, видано 131 тис. крб., 38 тис. крб. на 
придбання тяглової сили та 75 тис. крб. кредиту на машини. 
Орг-но 14 стаціонарних і 125 тимчасових кінних злучних пунк-
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Група селян керівників селянських виступів в 1905 у Весело-
тернівській, Лозуватській та інш. волостях 
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Молотарка на прокатному пункті у с. Григорівка 
(нині жилмасив ПдГЗК)



ти і у 10 р-нах для корів, 5 для свиней. На заходи по боротьбі 
з посухою виділено 391 тис. крб.
У наступні роки обсяг міроприємств і к-ть коштів на А.д. по 
Криворіжжю суттєво зросли. Але у рамках адм.-командної 
сис-ми, що почала створюватися, потенціал А.д. не міг по-
вністю реалізуватися.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 103, 110; Там само, Оп. 3, С. 1289, 
А. 6–7, 49; Деятельность земства в Херсонском уезде за 50-летие 
1864–1913 гг. Херсон, 1914, с. 93–1331.
Літ.: БСЭ, в. 1, т. 1. М., 1927,  с. 538–547.

Агрономічна освіта – різновид професійної освіти, що дає 
теоретичні знання і практичні навички з агротехніки, орг-ції 
вир-ва та первинної переробки с-г продукції. Першим навч. 

закладом на Криворіжжі стала Ямчитська нижча с-г шк. 1-го 
розряду, створена Херсонським земством. Відкрито 1 жовт. 
1889. Знаходилася на відстані 7 км від Кривого Рогу. До 1-
го класу приймалися підлітки, які закінчили початкові нар. 
школи, усіх станів, не молодші 14 років. Перший набір склав 
29 учнів. У 1892 відкрито 3-й спеціальний клас. Завдання 
шк. – на базі практичних знань дати учням навички по с-г, 
садівництву, лісоводству, а також з ремісничої і теслярної 
справи, які мають значення у селянс. побуті. У квіт. 1921 шк. 
перетворено на Криворізький сільгосптехнікум. 
На початок 1925 у Криворізькому окрузі крім технікуму діяло 
3 с-г шк. У наступному році їх стало 5: Веселотернівська, 
П’ятихатська, Красногригорівська, Широківська (єврейс.), 
і Нікопольська (нім.). В них навчалося 354 уч. Крім того у 
Саксаганській шк. меліорації було 73 уч. і 9 викладачів. У 
Криворізькому с-г технікумі числилося 112 студентів. 31 
берез. 1930 створено Жовтневий зоотехнікум, розгорнутий 
із зоотехнічно-молочної профшколи, набір склав 40 осіб. З 
лип. 1930 він став називатися технікумом молочарського г-ва 
і розташовувався в колиш. Ямчитській шк. У 1930 відкрився 
ще один молочарський технікум в євр. колонії Інгулець під 
назвою Зеленівський. Стала технікумом і Саксаганська шк. 
меліорації, і колиш. Нікопольська с-г шк. (Нікопольський 
садово-городній технікум). Але у зв’язку з черговою адм. 
реформою і ліквідацією Криворізького округу ці 2 технікуми 
опинилися за межами р-ну. У 1932 Жовтневий і Зеленівський 
технікуми молочного г-ва об’єднано у Криворізький технікум 
великої рогатої худоби (сел. Широке). Знаходився тут до 
початку війни.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 112, А. 66; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 
72; Там само, Оп. 3, С. 1286, А. 91; Учебный отчет управляющего Ям-
чицкой сельськохозяйственной школой. В кн.: Сборник Херсонского 
земства, 1893, № 5, с. 106–107.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 26 лип., 28 лип., 5 серп., 2 верес.; Там 
само, 1933, 11 серп.

Адамівський район Криворізького округу – адм.-тер. оди-

ниця, що існувала з берез. 1923 по кін. 1930. Адм. центр – с. 
Адамівка. До складу А.р. за даними на черв. 1923 входили 
колиш. волості: Алферівська (жителів 9 228, площа 39 492 кв. 
дес.), Адамівська (7 928/19 269), Олександрівська (6 082/23 
662), Гуляйпільська (11 856/45 169). Загал. площа А.р. скла-
дала 127 592 кв. дес., на якій проживало 36 238 осіб.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 5, Оп. 2, С. 343, А. 9.

Адвентизм – один із релігійних напрямків протестантизму, 
що виник у 30-х р.р. 19-го ст. у США. У Рос. імперії за цара-
ту та при більшовиках представники А. переслідувалися, а 
при рад. владі діяли нелегально. Весною 1923 місцеві парт. 
функціонери писали, що впливу на населення сектанти не 
мають. А вже у жовт. того ж року вказувалося на посилення 
їхньої активності. У зв’язку з негативним, а згодом і ворожим 
ставленням з боку влади представники А. всіляко ухилялися 
від реєстрації своїх громад. Відомо, що у 1924–25 у Криво-
різькому окрузі таких орг-цій нараховувалося 11.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 25; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1404, 
А. 74, 126, 156.

Адвокат – юрист, який має право допомоги юридичним та 
фізичним особам, здійснює захист обвинуваченого, підсуд-
ного, засудженого.
Найбільш відомими А. (присяжними повіреними) на Криво-
ріжжі за царату були Іван Павлович Варенніков, Лев Олексан-
дрович Соковнін, Т.С. Конверін, О.П. Рудико-Трістанов.
Після жовтн. перевороту 1917 ін-т А. на Криворіжжі було від-
новлено у кін. 1922. Основу колегії А. склали юристи старого 
часу і молоді правозахисники: Герман, Немировський, Зумер, 

Зубарєв, Варенніков. Після створення Криворізького округу 
(1923), до складу якого увійшло 14 р-нів (1923), стала гостро 
відчуватися нестача А. На поч. 1924 було створено окружний 
суд. Згодом до Кривого Рогу з Катеринослава на постійну 
роботу направили 5 А. 1 серп. 1925 відбувся орг-ційний з’їзд 
захисників, на якому створено колегію А. На 2-му з’їзді А. (29 
серп. 1926) головою колегії обрано Є.Я. Немировського, за-
ступником – Л.І. Ляміна, секретарем президії – Ф.А. Гаркушу, 
кандидатами до президії – Л.О. Соковніна та І.Н. Зумера. У 
1928 головою президії обрано Буртового. Гол. завданням 
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Адвокат Варенніков Іван Павлович (1883 - 1928). 
Фото 1909

Члени Криворізького сільського товариства на дослідному 
полі Херсонського земства (1912)



1-ї пол. 1920-х стала боротьба з підпільною А. та створення 
мережі юридичних консультацій (мінімум однієї на р-н). При 
окружній колегії з листоп. 1925 діяли курси по вивченню рад. 
права. У 1928 проведено першу чистку колегії А., під час якої 
звільнено 3 А. через соціальне походження (вихідці з екс-
плуататорських класів) і Сербіна (по недовірі). У лют. 1929 
інспекцію роботи А. провів заступник голови Верховного Суду 
Михайлик. З берез. 1929 встановлено чергування А. у будинку 
прокуратури (вул. Жовтнева, 44), а з трав. введено ще й вечір-
ні чергування. У тому ж місяці припинено надання допомоги 
населенню за викликом – лише у кабінетах захисників. Усіх 
А. у р-нах об’єднано у колективи (спілки). З 1930 у практику 
увійшло прийняття в колегію “почесних членів” – політичних 
в’язнів з країн Європи. Першим з них став Поліщук з Польщі, 
який вчинив замах на колиш. офіцера УНР. З 1930-х набирає 
поширення така форма поповнення А. як висуванство, коли 
за рекомендацією парт., комсомольських або профспілкових 
орг-цій на посаду А. надсилається не фахівець, а людина, яка 
має репутацію відданої справі Леніна–Сталіна, з умовою її 
подальшої фахової освіти. 
У 1930-х найбільш відомими А. були А. М. Альбрут, В. Бондар, 
Д. Раппопорт, А. Зубарев.
У 1925: надано консультацій – 1900, складено різних паперів 
– 1342, прийнято справ – 69, надано платних послуг – 922, 
безкоштовних – 1 060; по роду справ: кримінальних – 442, 
громадян. – 1 175, адм. – 178. За соціальним станом серед 
підзахисних переважали селяни – 1 526, робітники – 293, 
службовці – 83.
У 1926 колегія А. надала 873 консультації, склала 2 039 
прохань та відношень, провела 2 233 справи безкоштовно і 
3 027 за платню. З них кримінальних – 1 924, цивільних – 2 
235, адм. – 291, з питань трудових конфліктів – 51, землеу-
строю – 683. Основними клієнтами були селяни – 2 418 та 
робітники  – 209.
У лют. 1926 окружна спілка профспілок відкрила свою юри-
дичну консультацію. Протягом вказаного року її відвідало з 
питань: трудових конфліктів – 178 осіб, сімейних – 23, квар-
тирних – 29, громадян. – 120, кримінальних – 169, адм. – 66. 
А. виступили у судах з питань: праці – 59 разів, сімейних – 10, 
квартирних – 20, громадян. – 3, кримінальних – 16.
У 1927 профспілкову юридичну консультацію відвідали з 
питань: трудових конфліктів – 175, сімейних – 28, квартир-
них – 28, громадян. – 77, кримінальних – 68, адм. – 71. А. 
виступили у судах з питань: трудових – 73, квартирних – 12, 
громадян. – 5.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 37; там само, Оп. 3, С. 1289, 
А. 47.
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Справочная книга и адрес-
календарь за 1913. Кременчуг, 1914, с. 121–122. “Красный Горняк”, 
1925, 5 сент.; “Червоний Гірник”, 1928, 21 листоп.; Там само, 1929, 12 
лип.; Там само, 1930, 21 січ., 19 лют.; Там само, 1939, 29 берез.

Адміністративний відділ Криворізького окружного вико-
навчого комітету. Створено у берез. 1923. Ліквідовано на 
поч. листоп. 1930 у зв’язку з реорганізацією Криворізького 
округу.
Займався контролем за діяльністю міліції, районних А.в., 
місцевої тюрми (будинок примусової праці – БУПР), відді-
лень ЗАГСів, наглядом за виконанням обов’язкових постанов 
окрвиконкому тощо.
У 1923 робота, гол. чин., зводилася до накладання штрафів 
за порушення обов’язкових постанов (трав. – 24, черв. – 24, 
лип. – 25, серп. – 61). З січ. по лип. 1925 до відповідальності 
притягнуто за порушення: правил торгівлі – 47, по благо-
устрою – 59, обліку коней – 25, про адресний стіл – 233, 
самогоноваріння – 198, антисанітарний стан дворів – 24, 
громадянського спокою – 5. З квіт. по жовт. 1926 А.в. видано 
40 обов’язкових постанов. За їх недотримання притягнуто до 
відповідальності 229 осіб, з яких стягнуто 5 999 крб., справи на 
18 осіб передано до суду. Складено 103 протоколи по фактах 
самогоноваріння на суму 723 крб., за порушення правил тор-
гівлі – 41 протокол на суму 1 778 крб., за антисанітарію – 44 на 
490 крб., ін. – 80 на 1 735 крб. По р-нах округу за цей період 

проведено 650 протоколів на суму 
2 402 крб. та притягнено до приму-
сової праці на 449 діб. Видано 149 
дозволів на торгівлю горілчаними 
виробами. Соціальний склад по-
рушників: селян – 453, торговців 
– 54, робітників – 47, службовців 
– 15, ін. – 31.
Гол. завданням 1920-х було здій-
снення адм. нагляду за виконан-
ням різних постанов, посилення 
кер-ва низовими адм. органами і 
налагодження роботи р-них А.в. У 
1928 права А.в. було розширено. 
Йому надано можливість само-
стійно затверджувати договори і 
бюджет пром. міліції з підпр-вами, 
відкривати клуби і казино з азарт-
ними іграми, розпоряджатися цер-
ковним майном, що не мало історичної цінності. Р-ним А.в. 
передано право дозволу на торгівлю спиртними напоями і 
накладання штрафів до 25 крб. (замість 10 крб.), робити облік 
церковного майна тощо. З 1928 по 1930 гол. об’єктом уваги 
стали селяни, які своєчасно не сплачували податки або не 
здавали мірчук. Розмір стягнень підвищився до 50–300 крб. 
Поширення набрала сис-ма публікацій у “Червоному Гірнику” 
доган та оголошень про притягнення до відповідальності з 
метою настрахати потенційних порушників. Різко зростає к-ть 
стягнень, особливо серед селянства і сільс. споживчих т-в. 
Так, у 1929 по округу їх було 1,2 тис., а в 1930 – бл. 1,7 тис.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 1289, А. 82–82 зв; Там само, Оп. 5, С. 633, 
А. 1 –123; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С, 1476, А. 137, 202, 244.
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 31 июл.; Там само, 1927, 5 мая, 3 черв.; 
“Червоний Гірник”, 1929, 10 лип.; Там само, 1930, 4 груд.

Адміністративно-командна система управління промис-
ловістю Кривбасу. Створена у роки “воєнного комунізму”, 
с.у. одержавленої пром-ті була здатна лише на мобілізацію 
ресурсів на потреби оборони. З точки зору забезпечення 
населення краю пром. і продовольчими товарами вона по-
казала свою повну нездатність. Громіздкий апарат у. гірничим 
комплексом, що мав вигляд вертикалі на чолі ВРНГ – УРНГ 
(Промбюро) – Центральне Правління південнорудною пром-
тю – Райруда – кущі рудн. – рудн., відзначався “безгосподар-
ністю, волокитою та головотяпством”, тобто неефективністю 
кер-ва г-вом. Безсистемна і повна націоналізація всіх пром-х 
підпр-в Кривбасу, сканування ринкового механізму само-
регуляції видобутку руди та випуску ін. продукції, що допо-
внювалися бюрократичними методами кер-ва, призвели місц. 
економіку до стану глибокої кризи. Курс правлячої партії на 
ліквідацію капіталу підірав вир-во (див. Визвольні змагання) і 
с-г Селянські повстання, страйки і незадоволення робітників 
по всій країні змусили уряд перейти до непу (1921–28). У цей 
час активно впроваджується госпрозрахунок, створюється 
ПРТ (Південнорудний т-т; 1922) та переходить до відання 
різних т-тів та синдикатів ряд ін. підпр-в (Гданцівський з-д 
– до Югосталі, підпр-ва по обробці шкіри – до Шкірсиндика-
ту тощо). Зроблено ін. зміни для підвищення ефективності 
роботи адм.-командної сис-ми управління. Але за державою 
продовжували залишатися всі гол. важелі регулювання пром-
ті: співвідношення цін на промислові і с-г товари, нормування 
заробітної плати, податкове планування, формування бю-
джету тощо. ПРТ вимушений був продавати руду за цінами 
нижчими за собівартість і постійно просити дотації. Орг. схема 
мала вигляд: ВРНГ – ПРТ – рудн.. Галузево-територіальний 
принцип підпорядкованості рудної пром-ті союзному центру 
призвів до виведення ПРТ з-під контролю уряду УСРР.
Мета введення госпрозрахункового механізму (ринкових 
елементів економіки) зводилася до його пристосування для 
створення матеріально-технічної і фінансової бази соціаліс-
тичної пром-ті. Але поєднання державного регулювання з 
елементами ринкових відносин спотворила принцип госпроз-
рахунку і перетворила його на бухгалтерський облік продукції, 
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позбавивши підпр-ва права самостійної реалізації прибутку. 
Суспільна власність на засоби вир-ва і однопартійна сис-ма 
управління продовжили посилення і удосконалення А.-к. с. За 
часів непу можна виділити 2 періоди: 1-й – з 2-ї пол. 1921 до 
сер. 1923, коли на рудну й ін. пром-ть Кривбасу було впро-
ваджено принципи т-тування, госпрозрахунку, посилення 
ролі комерційних підходів до діяльності підпр-в; 2-й – розпо-
чався із введення декрету про т-ти (1923) і продовжувався 
до 1928. У цей час поступово зменшується роль ринкових 
чинників та посилення класово-регулюючих методів з боку 
держави у відношенні до залізорудного сектору пром-ті. 
До завершуючого етапу А.-к. с. вступила у 1929 – 1-й пол. 
1930-х. Проголошений курс на форсовану індустріалізацію та 
реконструкцію басейну фактично поставив крапку на госп. 
самостійності ПРТ, який було ліквідовано у листоп. 1930. На 
його місці виник новий т-т “Руда”, устав якого давав дуже об-
межену самостійність. Суть реформи у залізорудному секторі 
звелася до організаційно-госп. заходів по максимальному 
видобутку руди без врахування екон. доцільності та без 
огляду на соціально-екон. наслідки форсованої реконструкції. 
Наукових розробок перспективних планів розвитку басейну 
не робилося. Все було підпорядковано видобутку руди. Це 
привело до надлишку жіночої робочої сили, яку на поч. 1930-х 
почали широко залучати до роботи на шахтах, хоча всі знали 
про негативний вплив на її здоров’я. Орг.-нормативні акти і 
рішення про реорг-цію сис-ми залізорудної пром-ті готувалися 
у 1928–29, а безпосередньо впроваджувалися у 1930–31. При 
збереженні старих орг. форм відбулися суттєві функціональні 
зрушення у самій сис-мі. Тепер т-т “Руда” втратив функції 
збуту та постачання, перетворившись фактично на орг.-тех. 
відділ об’єднання ВРНГ. Синдикати повністю були ліквідовані. 
Вивчення структурних особливостей і функціонування т-ту 
“Руда” дозволяє констатувати факт посилення А.-к. с. Вона 
була направлена на забезпечення орг. єдності Кривбасу як 
ланки всесоюзної пром-ті.
Дж.:ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 43, А. 220–223; Там само, С. 122, А. 12–18, 
28–31; Там само, С. 286, А. 112–123; Там само, С. 281, А. 275–277;ЦДА-
ГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 4973, А. 85; Там само, С. 4370, А. 14.
Літ.: За реконструкцию Кривбасса. В кн.: Сборник статей по рекон-
струкции и нового шахтного строительства Криворожского железо-
рудного бассейна. Кривой Рог, 1932, с. 440; Чорна Н.В. Формування 
адміністративно-командної сис-ми управління пром-тю України. А.р. 
к.і.н. Х., 1998, с. 12–14.

Адміністративно-територіальний розвиток Криворіжжя. 
До ліквідації Запорізької Січі у 1775 тер. краю входила до її 
території. Потім Криворіжжя ввійшов до складу Інгульського 
повіту Новоросійської губернії, який згодом став називатися 
Кизикирменським (1776). Пн. ч. попала до Катеринославсько-
го повіту. У 1783 утворено Катеринославське намісництво. 
Криворіжжя опинилося у складі Херсонського та Катери-
нославського повітів. З 1795 Херсонський повіт віднесено 
до новоствореного Вознесенського намісництва, а через 
рік відновлено Новоросійську губернію, до якої відійшли на-
звані повіти. Указом від 18 жовт. 1802 Новоросію розділено 
на 3 губернії: Миколаївську, Катеринославську і Таврійську. 
Херсонський повіт увійшов до складу першої. У трав. 1803 
Миколаївську губернію перейменовано на Херсонську. У 
кін. 1805 з Катеринославського повіту виділено Верхньо-
дніпровський, до якого потрапили 2 волості суч. Криворіжжя 
(Веселотернівська і Лозуватська). 21 серп. 1806 утворено 
Олександрійський повіт, складовою частиною якого стали 
землі правобережжя Інгульця (Мусіївська і Софієгейківська 
волості). У Херсонському повіті знаходилися Криворізька, 
Широківська, Шестерянська, Миколаївська 1-а і Златоус-
тівська (Кам’янська) волості. У такому складі суч. Кривбас 
проіснував до 1919, коли на 1-му з’їзді Рад Криворіжжя само-
чинно було проголошено створення Криворізького повіту у 
складі Катеринославської губернії з центром у Кривому Розі, 
якому надавався статус міста. Уряд це рішення затвердив 
у квіт. 1919. До складу новоствореного повіту ввійшло 34 
волості, виокремлені з Верхньодніпровського, Херсонського, 
Олександрійського та Єлисаветградського повітів. У 1921 

Архангельська волость відійшла до Миколаївської губернії. 
Згідно з постановою ВУЦВК від 7 берез. 1923 проведено но-
вий А.-т. поділ губернії. Виділено Криворізький округ, до якого 
увійшло 13 р-нів: Адамівський, Апостолівський, Долинський, 
Лозуватський, Казанківський, Криворізький, Михайлівський, 
Нікопольський, Петровський, П’ятихатський, Софіївський, 
Широківський, Шолохівський. У 1924 2 р-ни перейменовано: 
Адамівський – на Божедарівський, Петровський – на Зеленів-
ський з перенесенням в однойменні села райцентрів. З 1 лип. 
1925 до складу Криворізького округу ввійшов новостворений 
Новостародубський р-н колиш. Олександрійського округу. У 
результаті перерайонування та укрупнення 1926 Криворізький 
округ складався з 10 р-нів: Апостолівський, Божедарівський, 
Долинський, Казанківський, Криворізький, Нікопольський, 
Петровський, П’ятихатський, Софіївський, Широківський. У 
лип. 1928 А.-т. комісія округу постановила організувати на 
рудн. ім. Артема, ім. Шварца, ім. Чубаря та у П’ятихатках сел.ні 
ради. На поч. лип. 1930 у межах округу створено єврейський 
нац. р-н (Сталіндорфський) з центром у с. Ізлучисте. ВУЦВК і 
РНК Укр. 2 верес. 1930 прийняли рішення про ліквідацію окру-
гів. Криворізький було розформовано до 12 листоп. 1930 – з 
нього створено 10 р-нів. Кривий Ріг, як великий промисловий 
центр було підпорядковано безпосередньо Харкову. Криво-
різькій міськраді підлягав створений у 1931 однойменний р-н, 
в межі якого входила і тер. суч. Широківського р-ну. Згідно 
з постановою ВУЦВК від 27 лют. 1935 його відокремлено за 
рахунок розукрупнення Криворізького. З 1935 по 1941 суттє-
вих А.-т. змін у межах Криворіжжя не відбувалося.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662; Там само, оп. 3, С. 1289, А. 87–89; 
СУ УССР, 1921, ст. 136; СУ УССР, 1923, ст. 308; СУ УССР, 1925, №, 
29/30, ст. 233; СУ УССР, 1930, № 23, ст. 225; СУ УССР, 1935, № 5, ст. 23; 
Государственный архив Днепропетровской области. Путеводитель. 
К., 1987, с. 275–285.
Літ.: Кабузан В.М. Заселение Новороссии в XVIII – первой половине 
XIX века. М., 1976.

Аеродром Криворізький – земельна ділянка обладнана 
для зльоту, посадки, розміщення та обслуговування літаків. 
У трав. 1925 встановлено повітряну лінію Москва – Харків 
– Катеринослав – Кривий Ріг – Миколаїв – Одеса. На Криво-
ріжжі обладнано 2 проміжних А. Один з них знаходився біля 
Лихманівського рудн. (сел. Змичка), ін. – в Адамівському 
р-ні біля с. Божедарівка. З лип. у Кривому Розі розпочала 
діяльність контора “Укрповітряшлях”, на орг-цію якої було від-
пущено 12 тис. крб. Але подальше обладнання, розширення 
А. і  буд-во необхідних тех. служб йшло повільно – не виста-
чало коштів. Регулярне бюджетне фінансування розпочалося 
з 1929, проте гроші відпускалися незначні, що затягувало 
роботи. Лише на поч. черв. 1931 Криворізька міськрада 
впритул зайнялася питанням обладнання А., що пов’язано 
з початком буд-ва металургійного з-ду та реконструкцією 
шахт. А. відвели 108 га землі з перспективою розширення. 
На поч. лип. розпочалося регулярне поштово-пасажирське 
сполучення з Москвою, Одесою, Миколаєвом, Харковом та 
Дніпропетровськом. 22 лип. при міськраді орг-но постійну 
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про утворення Криворізького повіту, 1919, 27 січ.



комісію по сприянню буд-ву А. У спорудженні, яке проходило 
форсованими темпами, задіяли всі підпр-ва Кривбасу. 25 
лип. 1931 приймальна комісія у складі нач. льотно-експлуа-
таційного відділу Укрповітрошляху К.К. Лозового, нач. Кри-
ворізького А. Каменєва та пілота Іванова прийняла А., але з 
низкою зауважень щодо ліквідації чисельних недоробок, які 
було усунено у наступному році. Перший літак К–5 прибув до 
знов збудованого аеропорту о 6 год. вечора 30 лип. 1931. Він 
привіз агітбригаду від профспілок, газ. “Комуніст”, “Пролетар”, 
“Радянське село”. З цього часу цей літак розпочав регулярні 
рейси на маршруті Харків – Кривий Ріг – Одеса. Повністю 
безперебійна робота організована на поч. 1933. Тоді ж марш-
рут продовжено до Тифлісу (Тбілісі) через Москву. Агентство 
Аерофлоту містилося по вул. К. Маркса, 34. Не вирішеними 
до 1938 були питання замощення під’їзних шляхів, житла для 
працівників А., електроосвітлення усіх служб і поля. У 1939 
пряме повітряне сполучення налагоджено з 15 містами країни. 
За 3 літніх місяці 1938 послугами А. скористалося 276 жителів 
міста, а за цей же період 1939 – 360 і відправлено 4 тонни 
різноманітних вантажів. З 1939 Криворізький А. став одним 
з кращих на Укр. по обслуговуванню пасажирів. Найпрофе-
сійнішою визнано стартову бригаду Мірошниченка, до складу 
якої входили моторист Ткаченко і заправник Савченко. 
Навігацію 1941 відкрито 15 квіт. На лінії Кривий Ріг – Дніпропе-
тровськ курсував уже власний літак. Для пасажирів відкрито 
нову кімнату відпочинку.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 112; Там же Оп. 6, С. 709, А. 31; 
Там же Оп. 8, С. 308, А. 447; «Червоний Гірник», 1931, 28 лип.

Аероклуб – льотна шк. по підготовці молодших пілотів, 
планеристів, молодших техніків та парашутистів. Існував у 
Кривому Розі з 1934 по 1941. Попередником був авіаклуб 
при Авіахімі, який ще у 1927 побудував авієтку. У черв. 1928 
окружна рада ТДО–Авіахіму придбала 2-місний літак “Анріо”, 
на базі якого діяли курси по підготовці для вступу до військ.-
повітряного уч-ща. Термін навчання – 5 місяців, заняття роз-
починались з 1 верес. Одним з перших місц. льотчиків став 
Прокопенко Григорій Іванович, який загинув 24 листоп. 1930 
під час демонстраційного польоту. Весною 1931 на рудн. ім. 
Дзержинського та “Жовтневому” розпочали роботу 5-місячні 
курси з підготовки мотористів цивільної авіації. 13 лип. 1931 
президія міськради ухвалила відкрити льотну шк. Через го-
стру нестачу приміщень, її вирішено тимчасово розташувати 
у с. Широкому, а кошти на буд-во виділити у наступному році. 
Але з різних причин, гол. чин. фінансових, відкриття шк. затяг-
нулося. Перший набір відбувся на поч. січ. 1935 (30 учльотів). 
До шк. зараховували при 
наявності направлення 
від міськкому комсомолу, 
а заняття проходили без 
відриву від вир-ва. Нач. 
А. призначено Дьоміна, 
нач. льотної частини – Кі-
това, помічником по по-
літчастині – Повстяного. 
Матеріальна база А. скла-
далася з 3 літаків У–2. 
А. знаходився у будівлі 
колиш. Головної Синагоги (вул. Спортивна, нині Каунаська). 

Випуску у 1935 не було. 
Перші 10 пілотів закінчили 
навчання 1 квіт. 1936. Всі 
вони отримали призна-
чення до військ.-повітряних 
училищ. Перші парашутні 
стрибки курсантів відбу-
лися 1 трав. Новий  набір 
(жовт. 1935) склав 25 осіб. 
У черв. орг-но філію А. 
– планерну шк. – на рудн. 
“1 Трав.”, де навчалося 15 
чол. Наступний випуск (12 

чол.) відбувся 18 серп. 
1936, а 3-й (22 чол.) – у 
груд. Протягом року А. 
отримав ще один літак, 
5 планерів, 3 запасних 
мотори до літаків. Також 
відкрито філії (планерні 
шк.) на Долгінцево і 
рудн. “Червона Гвар-
дія”. З 44 випускників 
А. 12 отримали звання 
льотчик-інструктор. У 
1937 А. підготував 180 
планеристів, 72 пілотів 
запасу, 12 інструкторів, 
50 старших мотористів, 
100 мотористів 2-го ст., 250 авіамоделістів. У 1937 нач. льот-
ної частини став Д.Я. Усков, якого невдовзі репресували, а у 
лют. 1938 реабілітували і призначили на попередню посаду 
(під час його відсутності А. керував Гуринович). У 1938 комі-
саром став Г.І. Крижний. У трав. 1938 при шк. ФЗУ рудн. ім. 
Фрунзе відкрито філію А.
У результаті репресій 1937 з 150 пілотів 2-річного терміну 
навчання на поч. листоп. 1938 навчалося лише 80 чол., з 
60 авіамеханіків – 20. Вакантними були посади льотчика-ін-
структора, авіатехніка і командира ланки. Все це відбилося на 
якості підготовки пілотів і як наслідок 26 серп. 1938 розбився 
літак. Через погані побутові умови великою були плинність 
кадрів. Літаки, які відпрацювали свій моторесурс, своєчасно 
не ремонтувалися обласними авіамайстернями. Міськрада у 
листоп. 1938 прийняла спеціальне рішення про надання допо-
моги А., але його повністю не виконали. У 1938–39 нач. шк. 
був Ровенський, комісаром – Крижний, нач. льотної частини 
– Лазаренко. З кін. 1939 курсантами А. могли стати учні 9-х 
класів. Розпочату поглиблену льотну перепідготовку для тих, 
хто раніше закінчив курси. У 1940 нач. шк. став Сітченко, нач. 
штабу – Л. Моргунов. Кращими льотчиками-інструкторами 
у 1940 визнано Б.Є. Хількевича, Шахо, Негрія, Волошина, 
Мотуза, Ткаченка, кращими авіатехніками – Литвина, Гор-
чишникова і старшого авіатехніка Сушкова. Кращим інструк-
тором на поч. 1941 став С.Я. Мірошниченко, а механіком – І. 
Литвина. 10 колиш. курсантів А. стали ГРС; Дмитро Глінка 
удостоєний цього звання двічі.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 20, С. 7022, А. 86, 93; Там само, С. 7029, А. 48, 62; 
ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 7, С. 1153, А. 173; ДАДО, Ф. 19, Оп. 2, С. 251, а. 102, 
112, 118; Там само, С. 726, А. 70 зв.–71; Там само, Оп. 3, С. 133, А. 57–58; 
Там само, С. 1323, А. 46, 96, 174; там само, С. 136, А. 82–83, 149.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 2 февр.; “Червоний Гірник”, 1929, 28 
черв., 9 серп.; Там само, 1931, 30 лип.; Там само, 1935, 14 січ., 18 
серп.; Там само, 1936, 6 черв., 22 черв.; Там само, 1937, 18 серп.; Там 
само, 1938, 18 серп.; Там само, 1939, 8 берез.; Там само, 1940, 1 січ.; 
Там само, 1941, 27 квіт.

Аерофотозйомка. Вперше проведено на Криворіжжі у лип. 
1927 т-вом “Доброфлот”. Знімалися рудн. басейну, Широків-
ський і Апостолівський р-ни. Мета – з’ясувати можливості 
використання А. для робіт із землевпорядкування та статис-
тичних підрахунків.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 30 июн., 3 авг.

Азово-Донського банку Криворізьке відділення. Банк 
засновано у 1871 у Та-
ганрозі. У 1903 правління 
перемістилося до СПб. 
К.в. засновано у 1901. За-
ймалося кредитуванням 
гірничорудної пром-ті та 
торгівлі. З 1905 знаходило-
ся у власному приміщенні 
(збереглося й досі) по вул. 
Миколаївській (нині Лені-
на). У 1913 управляючим 
філією був В.С. Вейнберг, 
бухгалтером – К.Г. Еп-
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Будівля Азово-Донського банку 
на вул. Миколаївська 

(нині Леніна, 43). Сучасне фото
Курсанти Криворізького аероклу-

бу готуються до польотів, 1936

На фото: штурман-льотчик Судаков 
Ф.А. (зліва) дає завдання кращим 
учльотам-відмінникам, (зліва на 
право) - Дейнега А.І., Доміч І.А., 

Диба В.В.

На Криворізькому 
аеродромі (1936)



штейн, довіреним – О.П. Кондратьєв, старшим касиром – П.М. 
Харитонов. У берез. 1919 К.в. націоналізовано на підставі 
наказу відділу фінансів Криворізької Ради робітничих, селян-
ських і солдатських депутатів і перейменовано на Народний 
банк, який після пограбування під час денікінської окупації 
так і не відродився.
Дж.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчук, 1914, с. 122.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
57; “Известия Криворожского Совета рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов”, 1919, № 4, мар.

Айзенштайна і Стронгіна рудник. Розташовувався на пд. 
Криворізького басейну (пласт Тарапаковський). Розпочав ро-
боту у 1898 у складі 1 шахти з кінним барабаном, 85 гірничих 
робітників. У 1898 видобуто 1 660 тис. пуд., продано на 83 тис. 
крб. - по 5 коп. за пуд. У 1900 працювало 50 робітників, з них 
20 – сезонних. Видобуток склав 508 916 пуд. Побудовано 2 
казарми на 37 осіб, 1 будинок для сімейних і 1 для холостяків, 
приймальний покій на 2 ліжка (лікар бував наїздами). Під час 
кризи 1901–02 А. і С. р. припинив діяльність.
У 1903–04 А. і С. займалися видобутком вапняку (флюсу), 
якого було видано  621,5 тис. пуд. Добування 
залізної руди відновлено з 1904.
Дж:. СЕО Херсонской губернии за 1898 год. Херсон, 
1900, с. 58; Статистика железорудной промышлен-
ности Юга России в 1900 г. Херсон, 1901; Труды 
XXIX съезда горнопромышленников Юга России, 
т. II. Х., 1905, с. 65.

Акінак – короткий меч перських воїнів. На-
зва перейшла на короткі скіфські мечі, хоча 
типологічно вони відрізняються. Середня 
довжина скіфського меча 40–60 см, ширина 
– 4,5–6 см. Лезо А. знайдено під час розкопок 
кургану 9 біля с. Радіонівка Криворізького 
р-ну у 1984.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996; Мель-
ник А.А. Кто мы? Кривой Рог, 2003, с. 54. 

Акти громадянського стану – визначення 
записів фактів народження, смерті, шлюбу, 
розлучення, усиновлення, зміни прізвища 
або імені, які проводять відповідні установи. 
На Криворіжжі реєстрацію вказаних фактів 
здійснювали церковні органи (парафії) або 
релігійні громади у євреїв (Гол. Синагога). Ре-
єстрацію сектантів (до 1905 і старообрядців) проводила полі-
ція. У період УНР і Гетьманської Держави продовжували діяти 
закони Рос. імперії про А.г.с. Згідно з “Кодексом про шлюб, 
родину й опіку” 
(1919) цю роботу 
почали проводи-
ти відділи ЗАГСів 
(у Кривому Розі і 
р-нах), а у сільс. 
місцевості – сел.
ні і сільські ради. 
На поч. 1920-х 
багато хто з місц. 
приходських свя-
щеників відмов-
лявся передавати 
церковні метричні 
книги новоство-
реному міському відділу ЗАГСу.
Літ.: ЕУ, т. 1. Львів, 1993, с. 34; Криворіжжя: більшовизм проти Право-
слав’я (1920–1930). укл. Мельник О.О., Кривий Ріг, 2005, с. 28.

Акушерська допомога – надається під час пологів. Здавна 
її здійснювали бабки-повитухи, які на практиці навчалися у 
ін. жін.. Вперше офіційну А.д. орг-но з 1829 (період існування 
військ. поселення,1829–58). Фельдшери прибували з Воз-
несенської і Верхньодніпровської фельдшерських шк. Після 
створення Херсонського земства (1865) справа А.д. перейшла 

до нього. Допомогу надавали акушерка і лікар, що спочатку 
знаходилися при Широківській лікарні, а з 1886 – у Криво-
різькій.  Жін. пн. ч. басейну (Веселотернівська і Лозуватська 
волості) отримували послуги від Ганнівської лікарні (нині 
Петровського р-ну). З 1881 у с. Лозуватці відкрито фельдшер-
ський пункт, А.д. надавав Барабаш. З 1906 А.д. надавалася у 
земській лікарні с. Веселі Терни. На 1915 д. під час пологів у 
межах Верхньодніпровської частини Криворіжжя надавали: 
у Веселих Тернах – лікар М.К. Смородинцев, у Лозуватці 
– А.В. Васильєва, на рудн. Галковський (сел. Артема) – Л.І. 
Яновський, на Новоросійському рудн. (сел. Фрунзе) – А.І. 
Воїнов, на Олександрівському рудн. (сел. Рози Люксембург) 
– П.Е. Фере, на рудн. “Дубова Балка” (сел. Більшовик) – В.А. 
Пупиркін. У містечку Кривий Ріг у цей період працювали аку-
шер колиш. земської лікарні А.М. Рітова і П.А. Рісман. Крім 
них приватною практикою займалися В.І. Бурксер, Е.М. Бо-
гуславська, Х.З. Ботвиник, Р.М. Юрловська, П.Я. Майзелева, 
Д.К. Ярошевська, М.О. Каткова, М.М. Бартшук, Б.Я. Познан-
ська, С.І. Ваксова, С.І. Шейкис, В.Н. Пікеліна. Після жовтн. 
перевороту 1917 А.д. спочатку налагодили у лікарні рудн. ім. 
Артема, де у 1921 вже була штатна посада акушерки. Згодом 
відкрито лікарні на рудн. Шмаковського та “Дубова Балка”. На 
1 жовт. 1924 у Криворізькому окрузі, який включав 14 р-нів, 
працювало 4 фельдшериці-акушерки, 3 з яких знаходилися у 
Кривому Розі. Одночасно у сис-мі робмеду рахувалося ще 4 
акушерки, 2 з яких були у Кривому Розі. А.д. під час пологів 
з 1 жовт. 1923 по 1 жовт. 1924 в окрузі отримали 1929 жін., з 
них у Кривому Розі – 175. Ще 676 разів д. надавалася через 
сис-му робмеду (у Кривому Розі – 110), в місті ще не було 
пологових будинків. Діяло 8 консультацій охматдиту, з яких 3 
знаходилися у Криворізькому р-ні. Підготовку фахівців розпо-
чала фельдшерсько-акушерська шк., відкрита на поч. 1930, 
згодом реорганізована у медичне уч-ще. До кін. 1936 у Криво-
різькому р-ні вже діяло 13 пологових будинків на 201 ліжко, 
з яких 154 були у місті та на рудн., а 44 – на селі. Зокрема, 
нач. буд-ва металург. з-ду Я. Вєснік передав один з кращих 
котеджів на 1-й дільниці під пологовий будинок, який до цього 
часу знаходився у бараці. 10 берез. 1939 закінчено буд-во 
нового міського пологового будинку з 49 кімнат, пл. 1,5 тис. 
м2. Лікарня мала 35 ліжок для породіль. На поч. лют. 1941 за 
ініціативою головного лікаря дитячої лікарні № 1 Гальперіної 
орг-но шк. санітарної освіти для молодих матерів. Її випуск 
відбувся 25 квіт. 1941. У міжвоєнний період значний внесок 
у орг-цію А. служби внесли Г.П. Яшкова, С.А. Олеандр, Й.М. 
Кіржнер (очолював А.-гінекологічну службу Кривого Рогу).
Дж.: ЦДІАК, Ф. 12, МКФ, Оп. 1, С. 106, А. 16; Отчет Верхнеднепровской 
уездной земской управы Верхнеднепровскому уездному земскому 
собранию за 1874 год. Верхнеднепровск, 1875, с. 220–223; Деятель-
ность земства в Херсонском уезде за 50 лет (1864–1913). Херсон, 
1914, с. 79; Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, 
с. 128–129; Екатеринославский адрес-календарь за 1915 г. Екатери-
нослав, 1915, с. 345; Статистический сборник Екатеринославской 
губернии. Екатеринослав, 1925, с. 132–135; Нові адміністративні р-ни 
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Акінаки,
4 ст. до н.е.

В Криворізькому родильному будинку. 
На фото Жеромкіна з близнюками, 1938, 28 січ.

Виписка з метричної книги про 
народження  за 1912



УСРР. Статистичний довідник. Х., 1930, с. 80–81.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 238–242.

Акцизні збори – один з видів непрямого оподаткування об-
меженого переліку товарів, які включені до ціни цих товарів. 
На Криворіжжі А.з. почали збиратися за царату, продовжу-
валися при УНР і Українській (Гетьманській) Державі. Були 
скасовані при більшовиках у 1919. У дорад. період зборами 
обкладалися, гол. чин., алкогольні та тютюнові вироби. У 
період непу (1922) А.з. було відновлено і знову скасовано 
під час податкової реформи 1930. За рад. часів обкладалися 
товари масового вжитку (цукор, сіль, чай, м’ясо, борошно, 
хліб, пресовані дріжджі, алкогольні напої, тютюн, сірники, 
нафтопродукти, мануфактура та білизна). У 1927 окрвикон-
ком ввів А.з. на калоші та парфумерні вироби і косметику за 
виключенням мила.
Дж.: Статистико-экономический обзор Херсонской губернии за 1895 
г. Херсон, 1897, с. 204–209.
Літ.: “Известия Херсонской уездной земской управы за 1914 г.» , 
1914, № 30, с. 743; “Красный Горняк”, 1927, 4 сент., 13 авг.; “Червоний 
Гірник”, 1929, 15 серп.; Там само, 1930, 13 черв.; Лобач К.В. Непмани 
на споживчому ринку України (20-ті). К., 1994, с. 5–7.

Акція (у фінансовому значенні) – цінний папір, що засвідчує 
вкладання особою коштів у статутний фонд АТ і дає право 
на дивіденди. А. випускалися без зазначення терміну дії. 
Перші тисячі А. вартістю по 500 франків в гірничій пром-ті 
Кривбасу отримав О.М. Поль у 1881 за передачу своїх прав 
АТ Криворізьких залізних руд на заорендовані раніше ді-
лянки землі. У кін. 19-го – поч. 20-го на Криворіжжі великого 
поширення набрали А. західноєвропейських т-в по розробці 
залізних руд.
Літ.: Мельник О.О. Рудн. Саксаганський. В кн.: О.М. Поль і розвиток 
гірничої пром-ті в Криворізькому басейні. Кривий Ріг, 2002, с. 88. 

Акціонерне (анонімне) товариство руської гірничозавод-
ської пром-ті (німецьке) – допущено до діяльності у Росії 9 
лип. 1899.
Літ.: “Горный журнал”, 1899, № 4.

Акціонерне товариство (АТ) – форма пром. або торгового 
об’єднання, за якої капітал поділено на паї (акції), власники 
яких відповідають за справи АТ розмірами паю. Першим 
великим АТ, що розпочало діяльність на Криворіжжі, стало 
французьке “Анонімне товариство Криворізьких залізних 
руд”, допущене до діяльності 15 трав. 1881. У 1885 роботу в 
басейні розпочало “Новоросійське товариство” (Юза), а також 
новостворене “Південно-руське Дніпровське металургійне 
товариство”, що належало польсько-бельгійському капіталу 
і “Товариство Брянських металургійних заводів”. Це були 
рудовидобувні і металургійні т-ва. Першим виключно видо-
бувним т-вом стало французьке “Дубова Балка”, яке присту-
пило до розробок у 1892. Найбільша к-ть кампаній виникла 
у 2-й пол. 90-х 19-го. Так, якщо за перші 10 років розробок 
у Кривбасі діяло 4 великих АТ, то за наступні 5 років (1895) 
їх к-ть досягла 9 з 11 зареєстрованих, а у 1898 – 16 з 20. У 
1899 у басейні нараховувалось вже 27 з 33 зареєстрованих 
т-в, а у наступному 1900 – 36 кампаній з 41 зареєстрованої. 
Для поч. 20-го ст. характерне поглинання багатьох виключно 
рудовидобувних підприємств змішаними (рудовидобувними 
і металургійними). На 1916 з великих рудовидобувних за-
лишилося тільки одне. На 1914 видобуток 12 провідних АТ 
склав 218,6 млн. пуд. і 11 менших – 70 млн. пуд. З торгових 
АТ кін. 19-го – поч. 20-го на Криворіжжі були відомі: Адольф 
Вейсман і К0, Паперових і гумових мануфактур Фердінан-
да Гельпера, Паперових мануфактур Генцеле і Купіцера, 
Гнутих меблів “Войцехов”, Джгутової і лляної мануфактур 
Генріх Корнелій Петр, Єромшської мануфактури Ф.С. Ісаєва, 
Залізних і сталеварних заводів Скоржинського, Завод ме-
талевих виробів Конрад Ярушкевич і К0, Лібавський завод 
братів Бекер і К0, Московське товариство хімічних лакових 
і фарбових заводів І.С. Оковецького та ряд ін. (31 АТ). Слід 
підкреслити, що напередодні жовт. перевороту 1917 іно-
земним компаніям належало до 85 % А. капіталу у гірничому 
комплексі, переважна більшість прибутків йшла за кордон. 
Весною 1919 місц. влада на підставі Декрету РНК від 4 берез. 
1919 акції та паї АТ були безоплатно ліквідовані. У 1920-х за 
часів лібералізації рад. влада дозволила створювати АТ, які 
взяли активну участь у госп. житті регіону. Вони стали однією 
з форм кер-ва у торгівлі і пром-ті при участі госп. комісаріатів. 
У 1930-х АТ ліквідовано. 
Серед діючих на Криворіжжі найбільшими були АТ “Все-
укрторгпром” (1922–24), “Укрпостач” (1922–30), “Союзхліб” 
(1928–32), “Всесоюзне АТ торгівлі”, відбудови і зміцнення 
сільс. г-ва Укр. - “Село-допомога” і “Село-техніка”, “Сприяння 
(1922–29), “Хлібопродукт СРСР”.
Дж.: ЦДІАК, Ф. 2161, Оп. 1, С. 165, А. 37–38; ДАДО, Ф. Р3650, Оп. 1, С. 
563, 566, 570; Сборник сведений о действующих в России обществах в 
1911 г. СПб, 1912; Центральний Державний архів Жовтневої революції 
і соціалістичного буд-ва УРСР. Путівник. К., 1960, с. 71–390.
Літ.: Зив. В. Иностранные капиталы в Российской горно-заводской 
пром-ти. Пг., 1917.
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100-франкова акція товариства “Жовта  Річка”, 1907
Реклама Франко-російського АТ, 1912



Акціонерне товариство для оренди горних промислів в 
Росії (бельгійське) – допущено до діяльності в Росії 18 груд. 
1907. Володіло рудн. “Жовта Річка” біля с. Веселоіванівка.
Дж.: Сборник сведений о действующих в России акционерных об-
ществах. СПб, 1911.

Акціонерного товариства по торгівлі товарами пром. 
вир-ва (“Пайторг”) Криворізьке відділення. Філію Катери-
нославського “П”. у Кривому Розі засновано у 1924. Магазин 
знаходився на вул. Жовтневій, 8. “П”. торгував обладнанням 
для млинів і рудничними механізмами, горнами, бормашина-
ми, залізо-скобяними виробами, віконним склом, предметами 
зі шкіри для пром. потреб. З 1928 розпочато торгівлю ману-
фактурою, одягом, взуттям, електро-побутовими товарами. 
Держ. установам і кооперативним орг-ціям крам міг відпус-
катися в кредит. На поч. 1930-го “П”. передано будівельне 
вир-во Силікатного т-ту в межах Криворізького округу. З 1 
лют. 1930 всі підпр-ва “П”. перейшли до Всеукраїнського АТ 
торгівлі (ВАКОТ).
Літ.: Красный Горняк», 1925, 31 окт., 17 нояб., Таке саме, 1928, 21 авг.; 
“Червоний Гірник”, 1930, 28 січ., 7 лют.

Алани – одне з найвідоміших сарматських об’єднань. За по-
ходженням пов’язані з племенами Центральної та Середньої 
Азії. З’явилися на землях аорсів у сер. 1-го ст. Швидко досягли 
політичного домінування та асимілювали своїх попередників, 
створивши самобутню культуру, одним з проявів якої став 
поліхромний “бірюзово-золотий” стиль ювелірних виробів. У 
2-й пол. 1-го ст. частина А. очолила аорське угрупування, яке 
перекочувало у Пн. Причорномор’я і, зокрема, на землі Криво-
ріжжя. Починаючи з 2-го ст. у писемних джерелах А. звуться 
всі сарматські племена, що були на землях суч. України. Вони 
брали участь у Макроманських війнах з Римом (168–175 та 
178–180), у походах готів на Римську імперію у 2-й пол. 3-го 
ст., служили у римській кінноті як найманці. У 375 були розбиті 
гунами та включені до складу їхніх племен, з якими дійшли до 
Західної Європи, частково осівши у Франції та Іспанії.
На Криворіжжі знайдено 9 поховань А. часу. Найбільш ві-
доме – сарматської жриці з с. Радіонівка (курган Камова 
могила). Серед речей – рідкісна золота фібула з емалевими 
вставками.
Літ.: Мельник О.О. Сармати. Кривий Ріг, 1999; ЕІУ, К. 2003, с. 63.

Алмазного товариства рудники. Перший був розташований 
між ст. Інгулець і Латівка і мав 2 шахти глибиною до 66 м і 
кар’єр. Ділянку було заорендовано у поміщика А.В. Добро 
вольського (1 250 дес.) у 1899 терміном на 25 років з платою 
1,5 коп. з пуда видобутої руди при гарантії щорічної оплати 
не менше 35 тис. крб. Рудний пласт товщиною до 4,2 м тяг-
нувся на 1,5 км. Запаси оцінювалися у 50 млн. пуд. Під час 
кризи 1901–02 рудн. не працював. Другий рудн. знаходився 

на відстані 0,5 км на пн. від роз’їзду Шимановського. Ділянку 
пл. 63 дес. було заорендовано у селянина Суслова терміном 
на 19 років з виплатою по 3 коп. з пуда посередникам. Вони 
в свою чергу платили Суслову 0,63 коп. при видобутку 2 
млн. пуд. за рік. Розробка велася кар’єром на тому місці, де 
рудоносний пласт утворював паралельні складки, а півден-
ніше складки – підземним способом шахтою глибиною 37 
м. Рудн. обслуговувався 3-конними підйомниками. згодом 
встановлено парову машину. Роботи проходили у 2 зміни: 
вдень і вночі. Руда по вузькоколійці доставлялася на роз’їзд 
Шимановський. У 1902–03 було зроблено під’їзну колію і по-
грузочну платформу на 25 вагонів.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
70, 75.

Аматорські театри – тип нар. непрофесійного театру. Розви-
вався в демократичному напрямку. Поширення на Криворіжжі 
набувають на поч. 20-го ст. Зокрема самодіяльні колективи 
оформилися на рудн. С. Колачевського (1901), при Гданцівсь-
кому чавуноливарному з-ді (1902), при клубі ст. Долгінцево 
(1902), - останнім керували педагоги залізничного уч-ща. 
Після 1905 гуртки створено на Донецькому рудн. (Інгулець), 
Саксаганському, Галковському (ім. Артема), Шмаковському, 
Ростковському (“Жовтневий”). У Кривому Розі у квіт. 1917 орг-
но А.т. під назвою “Театр-студія”, який у 1919 перейменовано 
на Перший радянський театр. У період 1917–19 велику роль 
у відродженні укр. А.т. відіграли “Просвіти” (Криворізька, кер. 
А. Кіслов і Долгінцевська, кер. І. Бакуменко). Театральна 
бригада останньої у трав. 1919 обслуговувала повстанські 
загони отамана Григор’єва. У цей період у ряді великих сіл 
Криворізького басейну зароджуються А.т. Перший з них 
– “Модерн” – засновано у сел. Широкому Павлом Темченком 
у 1914. У 1917–18 А.т. діяли в селах Інгулець, Олександро-
дар, Лозуватка, Веселі Терни, Зелене Поле, Златоустівка. У 
1920–21 у складі Польових штабів (№ 1 і № 2), що боролися 
з повстанством у Криворізькому повіті, знаходилися теа-
тральні бригади. Вони входили до “Політпросу” і займалися 
організацією т.зв. мітингів-концертів (див. Агітбригада). 
На 1 листоп. 1921 у повіті самодіяльними колективами по-
ставлено 204 вистави. У 1-й пол. 1920-х найбільших успіхів 
досяг драмколектив робочого клубу Гданцівки. Найкращою 
виставою визнана “Димовка” (про життя сількора Григорія 
Малиновського). У 1926 у Кривому Розі нараховувалося 7 
клубів і при кожному діяв А.т. (186 осіб). У кін. року у клубі 
“Харчовиків” оформився ще один А. колектив, який ділив 
славу найкращого з клубом ім. Радченка. У кін. року відкрито 
робітничий т. на рудн. “Дубова Балка” (сел. Більшовик). З 
1927 почали швидко виникати популярні на той час колективи 
“Червоних блуз”, які були на всіх 9-ти великих рудн. басейну. 
Найбільш відомим був т. на рудн. ім. К. Лібкнехта. Кращою 
А. виставою у 1927 стала “Джентльмен Фрастін” у постановці 
драмгуртка рудн. ім. Дзержинського. Плідно працювали т. 
рудн. ім. Чубаря, а на “Радянському” та “Сухій Балці” не могли 
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Прикраси знатної сарматки: фібула, сережка, бляшки голов-
ного убору. Золото, кольорова емаль, 1 ст. н.е.

Рекламе оголошення алмазного АТ (1912). 



налагодити роботу – часто 
мінялися кер-ки. Успішно діяв 
т. на рудн. “Труд” під кер-вом 
Данилова, після звільнення 
якого колектив розпався 
(черв. 1928).  Драмгурток 
рудн. “Змичка” за літній се-
зон 1928 випустив лише одну 
виставу (кер. Михайленко). 
На рудн. ім. Шварца зал т. 
не могли обладнати бл. двох 
років. У лип. 1928 відкрито 
приміщення робітничого т. на 
рудн. “Жовтневий”, а у трав. 
1929 розпочали буд-во літ-
нього т. методом “народної 
будови” на рудн. “Червоно-
гвардійський”. 
За результатами 1929 кра-
щими колективами визнано 
т. ім. 3-го Інтернаціоналу 
(рудн. ім. К. Лібкнехта), який 
поставив п’єси “Вирок”, “На 
дні”, “Квадратура кола”, 
“Мандат”, “Шлак”, “Рейки 
гудуть” і провів ряд виступів 
на ін. рудн. Покращив роботу 

клуб ім. Радченка (“Родина щіткарів”) та “Будівельників” (“Ясні 
зорі” Б.Грінченка). Розвалилася робота на рудн. МОПР та ім. 
Шварца. Дзержинський райком комсомолу у кін. 1929 зробив 
невдалу спробу створити районний А.т. У 1930 у зв’язку з 
великим відставанням Кривбасу у видобутку руди стали 
менше приділяти уваги А.т. У цей час погіршили роботу колек-
тиви на рудн. “Пролетарський”, ім. Дзержинського, осередок 
гірників на Гданцівці, ім. 3-го Інтернаціоналу на Долгінцево. 
Згодом клуби рудн. МОПР і “Пролетарський” було забрано 
під гуртожитки. З ін. боку великого поширення набувають не-
великі агітколективи, т.зв. “Живі газети”, які на квіт. 1930 були 
створені на всіх рудн.. Криза репертуару і низький художній 
рівень більшості А.т. спонукали владу і профспілки створити 
з кращих виконавців “Театр робітничої молоді” (ТРОМ) ще у 
трав. 1928. Але він, не маючи коштів, практично не розвивав-
ся. Йому на зміну у січ. 1930 прийшов “Робітничо-селянський 
театр”, який також, не отримавши обіцяних грошей, згодом 
занепав. Поглиблення загал. кризи у 1931, зокрема у с- г, 
привело до згортання активності більшості А.т. Криворіжжя. 
Деякі колективи розвалилися (рудн. “Радянський”, “Змичка”, 
“Суха Балка”, “МОПР”, ім. Артема) Орг-ний у серп. 1931 
ТРОМ на рудн. ім. Дзержинського, проіснувавши рік, тихо 
зійшов зі сцени. Щоб оживити роботу драмгуртків, у квіт. 
1932 проведено художню олімпіаду самодіяльних колективів, 
яка пройшла кволо. На цей час відкрили палаци культури 
“Харчосмак” і “Жовтневий”, завершувалося буд-во ПК ім. 
Дзержинського, але робота у них фактично не велася. Лише 
після голоду 1932–33 спостерігається відродження деяких 
колективів. З листоп. 1933 по лют. 1934 проводилася друга 
художня олімпіада Кривбасу. Кращими постановками визна-
но “Микола Черпаков” (рудн. ім. К. Лібкнехта) та “Крейсер 
“Егморт” (рудн. ім. Дзержинського). В цілому клубна робота 
вважалася дуже слабою. У 1934 влада і парт. органи звернули 
увагу на розвиток А.т. на селі. Драмколективи було створено 
практично при всіх “будинках колективіста”, але налагодити 
роботу вдалося лише у с. Широке, колгоспі “Зелене Поле” 
Лозуватської сільради, нім. гуртку колгоспу “1 Трав.” Ленін-
ської МТС, у колгоспах ім. Петровського Веселотернівської 
сільради, “Перемога” Божедарівської сільради, у колгоспах 
ім. ДПУ Олександрівської МТС і у “будинку колективіста” 
Олександрівської сільради. У берез. 1935 відбулася перша 
районна колгоспна олімпіада самодіяльного мистецтва. Того 
ж року  у Кривому Розі відновили роботу драмгуртки рудн. 
ім. Кагановича (колиш. “Суха Балка”), КРЕСу (п’єса “За 
океаном”), гірничорудного ін-ту (п’єса “Шестеро любимих”), 

драмгурток Соцміста (“Шквал”), драмгурток проммайдану 
КМЗ (“Вирок”), ім. Сталіна шахтоуправління “Більшовик” 
(“Наталка Полтавка”). Влітку 1936 орг-но драмгурток на рудн. 
ім. Кагановича, шахті ім. Ворошилова рудн. ім. Дзержин-
ського. Зріс до 26 чл. гурток рудн. ім. К. Лібкнехта (кер. Б.В. 
Бервладов), який поставив “Коварство і кохання” (Шиллер), 
“Портрет” (Афіногенов), “Дорога квітів” (Катаєв), “Платон 
Кречет” (Корнійчук) та ряд ін. 
У радгоспі “Червоний Шахтар” влітку 1936 орг-но А.т., який у 
серп. поставив виставу “Пропозиція та Ведмідь” за творами 
А.П. Чехова. У лип. 1936 пройшла всебасейнова олімпіада 
гірничих театрів. Переможцем став гурток рудн. ім. Дзер-
жинського (кер. П.Н. Білокінь), який поставив “Ой, не ходи, 
Грицю, та й на вечорниці”. Цей драмколектив став кращим і 
у 1937 за постановку п’єси “Іван Кармелюк”. Більшовицька 
влада прагнула повністю підпорядкувати діяльність А.т. по-
требам прокомуністичної ідеології. Починаючи з 1937, регу-
лярно проводилися семінари керівників драмгуртків з метою 
підвищення їх ідейно-політичного рівня. Репресії 1937–38 і 
тотальний контроль художньої самодіяльності сприяли від-
ходу багатьох гуртківців від участі у роботі. Репертуар став 
наперед визначеним і обмеженим. Постановки робилися до 
держ. свят і складалися з творів апологетичного характеру, 
прославляючих вождів партії. Це знижувало творчу актив-
ність тих, хто залишився і викликало апатію до А.т. з боку 
населення. 
В цілому у міжвоєнний період на Криворіжжі діяло 173 т. гурт-
ки, які охоплювали до 3,5 тис. чл. Вони відіграли значну роль у 
підвищенні загального культурного рівня жителів Кривбасу.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 1289, А. 92; ДАДО, Ф. Р3225, Оп. 1, 
С. 18, А. 40; Там само, Оп. 2, С. 440; КІКМ, КН 30580, Краткий очерк 
истории революционной борьбы Долгинцевских железнодорожников 
(1903–1925). Рукопис. 
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 59, 
100; “Известия Криворожского Совета”, 1917, 2 июл.; Там само, 1919, 
9 квіт.; “Красный Горняк”, 1926, 29 янв., 18 нояб.; Там само, 1927, 4 
окт.; Там само, 1928, 14 сент.; “Червоний Гірник”, 1928, 22 груд.; Там 
само, 1929, 28 трав., 12 листоп.; Там само, 1930, 27 лют., 8 верес.; Там 
само, 1931, 18 січ.; Там само, 1932, 23 квіт.; Там само, 1933, 15 жовт.; 
Там само, 1934, 27 квіт.; Там само, 1936, 18 квіт.; Там само, 1937, 16 
берез.; Там само, 1938, 17 листоп.; Там само, 1939, 6 лют.; Там само, 
1940, 30 січ.; Ганенков В. Театр “Модерн” був повен чар. У ж. “Кур’єр 
Кривбасу”, 1996, № 67/68.

Амбулаторія. Амбулаторна допомога,  – лікувально-профі-
лактична д., яка включає основні види медичної д. як у самій 
А., так і вдома. У 19-му ст. здійснювалася, гол. чин., фель-
дшерами, які відносилися до Широківської лікарні. З 1867 
земство заснувало фельдшерський пункт у Кривому Розі. З 
початком розробок залізних руд на рудн. почали створювати 
А. Перша заснована на рудн. Галковської у 1886, згодом на її 
базі створено лікарню на 10 ліжок, яку у 1905 розширили до 
40. До поч. 20-го ст. в середньому одна А. обслуговувала 2–3 
діючих рудн. У 1899 Херсонське земство асигнувало 5 тис. 
крб. на відкриття у Кривому Розі А. з невеликим приймальним 
покоєм. На її базі було згодом розгорнуто лікарняну дільницю 
на чолі з доктором Анохіним. На поч. вказаного року населен-
ня Кривого Рогу складало 15 859 осіб. Доктор прийняв 2 980 
хворих і 405 – фельдшер. Тобто, на 1 тис. жителів припало 158 
відвідувачів. У наступному 1900 лікар прийняв 8 273 хворих 
і фельдшер – 834. Повторних відвідувачів у доктора було 2 
781, а у фельдшера 59. У 1902 А. відвідало 13 302 особи, у 
1903 – 13 660, більше 100 разів лікар і фельдшер надавали 
д. на дому. У 1904–06 Криворізька А. прийняла бл. 10 тис. 
відвідувачів на рік. Набагато збільшилося відвідування А. 
хворими - від 17 до 18 тис. на рік. У 1907 побудували нове 
приміщення А. У 1914 А. відкрито у с. Олександродар (нині 
тер. Кривого Рогу). У сільс. місцевості на поч. 20-го ст. А. діяли 
у волосних центрах – с. Лозуватка, Веселі Терни, Миколаївка 
1-а, Шестерня, Златоустівка.
Окремо розгорталася мережа А. на копальнях, які утри-
мувалися рудопромисловцями. К-ть приміщень у 1901–14 
коливалася від 16 (1910) до 29 (1904), ліжок в них було від 
45 (1901) до 60 (1904). Постійних лікарів нараховувалося від 
10 (1908) до 8 (1911), приїжджих – від 14 (1909) до 31 (1908). 
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Акторка самодіяльного театру 
“Гігант” (Гданцевський завод) 

М.А. Михайлова, 1913



Число хворих внаслідок нещасного випадку у 1909 складало 
17 466, у 1910 – 18 453, у 1911 – 35 823. Ін. відвідувачів було 
(відповідно) 69 055, 72 824, 75 208.
У період громадянської війни А.д. надавала земська лікарня 
– єдина, яка діяла у Кривому Розі. У 1921 відновила роботу 
А. на рудн. Галковському (ім. Артема). У 1922 відкрито при-
ймальні покої на рудн. Шмаковському (ім. К. Лібкнехта) і “Ду-
бова Балка” (“Більшовик”). Наприкінці 1923 у Криворізькому 
окрузі, що включав 14 р-нів, діяло 14 лікарень на 265 ліжок і 
9 тимчасових А. Протягом року через А. пройшло 76 330 чол., 
в середньому по 6 360 чол. на місяць. Одна А. припадала на 
14 тис. жителів,а на лікаря приходилося 32 тис. пацієнтів. У 
Кривому Розі число відвідувачів склало 25 621 чол., тобто 
70 зворих на одного лікаря у день. В А. працював лікар, 
фельдшер, і помічник лікаря. В окрузі ще діяло 22 окремих 
фельдшерських пункти. На сер. 1924 А. було створено на 
кожному діючому рудн. в складі лікаря, фельдшера і акушер-
ки. Під кін. року таких пунктів було вже 9. Сис-ма робітничої 
медицини (робмеду) на сер. 1925 розгорнула 6 своїх пунктів. 
На кін. 1926 у басейні відвідувачів приймали 17 А. У листоп. 
1927 у Кривбасі працювало 8 лікарень на 270 ліжок і 14 А. 
Асигнування на А.д. було збільшено в 1928 на 50 %. У верес. 
1929 закінчено реконструкцію Дзержинської А. Тепер вона 
могла приймати 130 тис. відвідувачів на рік. У 1929–30 у 
зв’язку з хлібозаготівельною кризою місц. бюджет на меди-
цину зменшено на 9,6 %. Відчувався дефіцит медперсоналу 
– при потребі 735 фахівців реально було 702. Голоднеча, яка 
у селах розпочалася фактично у 2-й пол. 1931, заставила 
міськраду розпочати формування медичних бригад (лікар і 
медсестра) для обслуговування селян під час жнив. У період 
голоду 1932–33 гол. напрямком роботи була профілактика 
шлункових та ін. інфекційних захворювань. Обмеженість 
ресурсів не дозволила надавати необхідну медичну д. ще і в 
1934. Занедужавші на рудн. медпунктах вимушені були по 4–5 
годин стояти у чергах. На селі різко зросла захворюваність 
на малярію (у 1933 12,6 тис., у 1934 бл. 40 тис.). Нестача 
ліків, недостатність харчування відчувалися і у 1935. Лікарям 
та медперсоналу затримували зарплату на кілька місяців. 
Але попри все робота поступово налагоджувалася. Так, по-
казник загал. захворюваності у 1935 був на 26 % нижче, ніж 
у попередньому. У 1923–38 гол. увага А. була направлена 
на боротьбу з виробничим травматизмом та профілактику 
висипного тифу. 
В період 1937–38 було репресовано бл. 10 % працівників А. Ті, 
хто залишився, жили в постійному страху і боялися проявити 
будь-яку ініціативу. Асигнування на буд-во нових А. були ви-
користані лише на 53 %. З 1940 всі співробітники А. почали 
вивчати методику переливання крові у контексті підготовки 
до війни. Бойові дії призвели до руйнації споруд 8 лікарень, 
32 А. міста. Збитки склали 3,8 млн. крб. від повної руйнації 
та 3,9 млн. крб. від часткової. З 80 споруд 2 було зірвано, 6 
спалено, 2 розграбовано, 8 постраждали від артобстрілу.
Дж.: Сборник Херсонского земства, 1899, № 9; Отчет ХУЗУ за 1900 
г. Херсон, 1901; Отчет ХУЗУ за 1903 г. Херсон, 1904; Обзор земской 
медицины Херсонской губернии за 1901–1906. Херсон, 1907; Отчет 
ХУЗУ за 1912 г. Херсон, 1913; Известия ХУЗУ за 1914, № 20. Херсон, 
1914; Екатеринославский адрес-календарь на 1917, г. Екатеринослав, 
1917.

Літ.: Малахов Г.Я. та ін. История горного дела в Криворожском 
бассейне. К., 1956, с. 90–91; Мельник О.О. Криворізька міськрада в 
1920–1941. Кривий Ріг, 2005, с. 212–230.

Американська адміністрація допомоги (АРА), 1919–23. 
(англ. – American Relief Administration, ARA) – благодійниць-
ка орг-ція США, яка надавала д. європ. країнам, що потерпіли 
від Першої світової війни. З 1922 працювала у Катеринос-
лавській губернії, до складу якої входило Криворіжжя. Як і в 
Росії основними видами допомоги були продовольчі та речові 
пакунки, забезпечення харчуванням в спец. їдальнях.
Перші пункти АРА на Криворіжжі відкрито у трав. 1922 і діяли 
до серп. 1923. Мережу АРА у Криворізькому окрузі очолю-
вали місц. лікарі і шкільні працівники. Підбором виконавців 
займалося кер-во Криворізького і Апостолівського комітетів 
АРА. Загал. к-ть співробітників досягала 500 чол., їхня праця 
не оплачувалася. Допомога надавалася без огляду на на-
ціональність та віросповідання. Конфліктів з місц. владою 
не спостерігалося. 
У 1922 постачання від орг-цій АРА в Криворізькому окрузі 
отримували бл. 120 відкритих установ; було видано 2 млн. 
395 тис. пайків, їх розміри залишалися незмінними на про-
тязі всього терміну дії АРА. Д. також отримували дитячі та 
лікарняні орг-ції округа. 
У 1923 постачалося 170 установ (отримано 3 млн. 850 тис. 
пайків) і 57 дитячих закладів (3 тис. дітей-утриманців). Ви-
давалися виключно обіди. З речової д. було розподілено бл. 
5 тис. пар взуття і 150 посилок вагою до 300 пуд. Ін. індиві-
дуальної д. АРА не надавала. У 1923 через АРА отримано 
медикаменти, якими лікарні і амбулаторії округу забезпечено 
на 2 місяці.
Д. дорослому населенню була надана весною 1922 – 20 тис. 
польових працівників отримали по 10 ф. крупи*.            
Робота комітетів АРА заключалася у прийомі на свої склади і 
видачу з них товарів. На утриманні знаходилося 170 окремих 
дитячих їдалень, пропускна спроможність яких доходила до 
25 тис. чол. на добу. Дитячі будинки постачались пайками по 
нормі. У 1922  їх видано 25 тис., у 1923 – бл. 3 тис. Ін. установ 
АРА не підтримувала.
*1 фунт=0,45 кг 
Літ.: Мельник О.О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 
1921–1923, 1932–1933 на Криворіжжі.  Кривий Ріг, 2003, с. 69, 105-
106. 

Американська менонітська допомога - перша іноземна 
релігійно-благодійницька орг-ція, яка прийшла на д. голо-

дуючим Криворіжжя у 1923. Місія працювала з 1 січ. по 1 
трав. 1923. Німцям-менонітам видано 300 тис. пайків. Іншої 
д. не надавала.
Літ.: Мельник О.О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 
1921–1923, 1932–1933 на Криворіжжі.  Кривий Ріг, 2003, с. 107.
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Видача обіду в їдальні АРА, 1922

Приміщення колишньой амбулаторії в сел. 
Веселі Терни. Фото 1973



Амфора – дворучна керамічна, рідше металева посудина 
з виділеним горлом, округлим конічним корпусом та заго-
стреним або плоским дном. А. з загостреним дном правили 
за тару для вина, олії або сипучих речовин, плоскодонні – за 
столовий посуд. Мали стандартні розміри. У деяких випадках 
є клейма, де вказано місце вир-ва або ім’я майстра. Фраг-
менти А. у великих кількостях знайдені під час розкопок по-

селень черняхівської 
культури (2–5 ст. н.е.): 
“Скелька” (сел. Хрис-
тофорівка), Ганнівка 
1 і 2 (Широківський 
р-н), при дослідженні 
курганів скіфського 
часу. На сьогодні по-
вністю реставровано 
лише 3: з кургану № 
5 групи Шевченко (с. 
Орджонікідзе) та 2 – зі 
святилища 3–4 ст. до 
н.е. “Гірка” (м. Кри-
вий Ріг). А. походять 
з Херсонесу (Крим), 
Синопу (Туреччина) 
та Д. Родос. Зберіга-

ються у КІКМ.
Літ.: ЕІУ. К., 2003, с. 19; Мельник А.А. Кто мы? Кривой Рог, 2003, с. 
95–96, 110–111.

Анархо-комуністи – учасники анархістського руху, які сповід-
ували доктрину, розроблену наприкінці 19 ст. П. Кропоткіним. 
А.-к. вважали страйк та індивідуальний терор універсальними 
засобами боротьби проти держ. ін-тів та установ. Майбутнє 
вони бачили як союз (федерацію) вільних общин (комун), 
де кожна особа отримуватиме необмежені можливості для 
розвитку.
У 1905–09 на Криворізьких рудн. А.-к. нараховувалося оди-
ниці, не об’єднані у міську орг-цію. Вони спілкувалися без-
посередньо з Катеринославським центром. Гол. завдання 
місц. А.-к. – прийом однодумців з Катеринослава і Олексан-
дрівська і надання їм допомоги у підготовці експропріацій 
(пограбувань) касирів, рудопромисловців і поміщиків, а також 
поширення А.-к. літ. серед населення. Місц. жителі називали 
їх бандитами або розбійниками.    
Орг-ції А.к. відродилися у 1917, але у Кривбасі поширення 
не набули. Щоправда, під час нац. революції виникло багато 
озброєних формувань (самоохорона, робітнича гвардія, 
червона гвардія тощо), які фактично мали А. забарвлення. 
Найбільш відомі лідери, які діяли у Криворізькому окрузі 
і користувалися популярністю – Нестор Махно і Маруся 

Никифорова. Сотні жителів Кри-
воріжжя влилися у їхні загони 
у 1918–20. Точна к-ть вояків з 
нашого р-ну невідома, але пере-
важна більшість взяла участь у 
махновському русі.
У Криворізькій Раді робітничих, 
селянських і солдатських депута-
тів у 1917 А.-к. представляв Юліан 
Петрович Бойко.
Дж.: Кривошлик Р.І. Історія Криво-
різького басейну. Рукопис; КІКМ, 
КДФ 6600 (12); Тинок С.С., Спогади. 
Рукопис; КІКМ, КДФ 14630 (5); Пахомов 
А.Г., Очерки из истории пролетарской 
революции и гражданской войны на 

Криворожье (1917–1922 гг.). Рукопис; КІКМ, КН 30560, Автор? Краткий 
очерк истории революционного движения Долгинцевских железнодо-
рожников (1903–1925 гг.). Рукопис; КІКМ, КП 27749; КІКМ, КП 27749.

Анекдот – коротка забавна оповідь актуального суспільно-
політичного, побутового чи ін. значення з дотепним сатирич-
ним або жартівливим забарвленням. Укр. фольклористикою 
розглядається як жанр усної нар. творчості, а у джерелознав-

стві – як різновид усних джерел істор. інформації. У період 
рад. влади А., особливо політичні та істор. стали способом 
психологічного опору комуністичній ідеології та елементом 
конформістського пристосування до режиму.
Прізвища збирачів А. Криворіжжя, особливо за часів існуван-
ня СРСР, не відомі. Вперше офіційно цим займалася Дніпро-
гесівська експедиція Інституту фольклору і етнографії ВУАН у 
1929–32. Зібрані місц. А. зберігаються у фонді 8–з Інституту 
фольклору і етнології НАНУ. Їхня особливість – тематична і 
хронологічна обмеженість через радянську цензуру та “анти-
непманівська” направленість. Деякі з них опубліковані у збірці 
“Історичний фольклор Криворіжжя”. Колекціонуванням місц. 
А. та лайок рад. доби займається журналіст і краєзнавець 
О. Степаненко. 
Дж.: Історичний фольклор Криворіжжя. Укл. Мельник О.О., Степа-
ненко О.В. - К.Р., 2003.

Анонімне товариство Південно-Руських (Донецьких) 
сталеливарних і будівельних заводів (бельгійське) – до-
пущено до діяльності в Рос. 20 лют. 1898 (див. Донецьке 
товариство).
Літ.: “Горний журнал”, 1898, № 2.

Анти – слов’янське міжплемінне об’єднання, землі якого 
знаходилися між Дніпром і Дністром. Вперше у писемних 
джерелах згадуються у кін. 4 ст. А. спочатку виступали як со-
юзники гунів проти остроготів (див. Готи). Останній раз про А. 
пише у 602. Феофан Сповідник повідомляє про їхній розгром 
аварами на чолі з Апсихом. Авари постійно воювали з А., роз-
оряючи їхні землі. Археологічно А. відповідають пеньківській 
культурі. Соціальній верхівці А. належали багаті поховання. 
Деякі речі з них знаходилися у колекції О.М. Поля (1832–90). 
Це кільчаті фібули, наручні браслети, скроневі кільця. Частину 
речей було передано у Катеринославський істор. музей (нині 
Дніпропетровський істор. музей ім. Д. Яворницького).
Літ.: Мельник К. Каталог коллекции А.Н. Поль, в. 1. К., 1892; ЕІУ. К., 
2003; Мельник А.А. Кто мы? Кривой Рог, 2003, с. 66–69.

Антивоєнні кампанії – гол. чин. мітинги, що проводилися 
1 серп. – т.зв. антивоєнний антиімперіалістичний день. 
Формально підготовкою 
і кер-вом займався місь-
кий комітет профспілок 
під контролем МК КП(б)У. 
Регулярно проводилися з 
1932 по 1940. Підготовка 
розпочиналася за тиждень, 
виходячи з відповідних ди-
ректив, які публікувалися у 
газ. “Комуніст” і дублюва-
лися (з поправкою на місц. 
особливості) газ. “Червоний 
Гірник”. Явка представни-
ків від усіх установ, орг-
цій і підпр-в з відповідною 
наочною агітацією була 
обов’язковою. Невід’ємним атрибутом був духовий оркестр, 
що виконував патріотичні твори.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 24 лип.; Те ж саме, 1933, 1 серп.; Те ж 
саме, 1935, 25 лип.; Те ж саме, 1937, 2 серп.; Те ж саме, 1940, 26 лип. 

Антирадянська діяльність, Антирадянщина – поняття 
комуністичної ідеології за рад. доби. Вживалося для визна-
чення світоглядної позиції чи громадянської поведінки, що 
суперечила прийнятим більшовизмом нормам та поточним 
ідеологічним постановам керівництва компартії. Найактив-
нішими носіями А. на Криворіжжі у 1-й пол. 1920-х були укр. 
соціал-демократи або, як їх називали в офіційних документах, 
“петлюрівці”. У серп. 1921 місц. НК викрила орг-цію “Націо-
нальний центр”, яка (згідно з повідомленнями у пресі) готува-
ла А. повстання. У верес. 1922 ДПУ розкрило велику орг-цію 
петлюрівців, яка підтримувала зв’язки з закордонним центром 
УНР, мала мережу по Катеринославській, Миколаївській і 
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Один із партизанських 
загонів анархістського 

спрямування в період Ав-
стро-угорської окупації

Демонстрація школярів в 
антивоєнний день (1 серп.) на 

площі Леніна, 1937

Амфори кін. 4 ст. до н.е. із святили-
ща “Гірка” (біля сел. Всебратьське)



Кременчуцькій губерніях. До кін. року було заарештовано бл. 
400 осіб. У трав. 1923 виявлено орг-цію УСД у Долинському 
р-ні, а у серп. – у Ерастівському с-г технікумі, де заарешту-
вали всіх викладачів і з жовт. встановили постійний нагляд 
за новим педперсоналом. Регулярних утисків і гонінь з боку 
влади зазнавали і колиш. меншовики, у жовт. 1921 їх к-ть у 
Кривому Розі перевищувала число більшовиків. Вони вели 
пропаганду серед робітників і були взяті на облік НК. Восени 
1923 адм. заходами всіх соціал-демократів вдалося вивести 
з правлінь профспілкових орг-цій. Більшість з них виїхали з 
міста. У черв. 1923 при негласній підтримці влади  тими, хто 
залишився, розпочато рух за колективний вихід з партії. Ство-
рено ініціативну групу з 6 осіб, яким дозволили надрукувати 
відозву до всіх, хто ще знаходився у партії, з закликом до 
саморозпуску, який було оформлено на губернському з’їзді у 
кін. 1923. Ті, хто не вийшов з орг-ції і продовжував сповідувати 
А.-р. погляди, було заарештовано у лип.–серп. 1924. Більшу 
частину їх було адм. вислано. У 1921 оживилася робота осе-
редку Укр. комуністичної партії, яка створила свої молодіжні 
групи. Всі вони були взяті на пильний нагляд у НК у листоп. 
1921. Завдяки агентурним діям і провокаціям ДПУ ліквідувало 
місц. орг-цію у серп. 1922, добившись її саморозпуску. У 1923 
укапісти знову активізувалися. Згідно зі зведеннями чекістів, 
їх агітація погано відбивалася на настрої робітників і селян. 
ДПУ під різними приводами зробила “вилучення” чл. УКП. На 
жовт. 1923 їх у місті нараховувалося тільки 2 особи, які ніякої 
роботи не проводили. 
З серп. 1921 розпочала агітаційну д. нечисельна есерівська 
орг-ція. У листоп. всі вони вже були взяті на облік у НК, хоча 
ніяких закликів до заміни існуючого ладу не робилося. Йшла 
критика дій більшовиків у пром-ті і с-г. Наприкінці 1923 влада 
інспірувала рух серед есерів за колективний вихід з партії і 
саморозпуск. З часом всіх їх під різними приводами було 
вислано або ув’язнено. Крім названих партій на поч. 1920-х 
у Кривому Розі А.д. займалася єврейс. молодіжна орг-ція 
“Маккабі”. Її роботу паралізували, заарештувавши кер-во у 
верес. 1922. Ін. орг-ція, що прогнівила більшовицьку владу, 
– місц. осередок сіоністів. Він діяв у єврейс. колоніях округу 
і мав релігійний характер, агітуючи за виїзд до Палестини. 
Після виявлення всіх чл. групи їх було заарештовано у 
лип.–серп. 1924. 
Якщо правляча партія вважала, що яке-небудь село охоплене 
А. настроями, то воно заносилося на т.зв. “чорну дошку”, що 
означало його повний бойкот у постачанні (напр. с. Варварів-
ка у грудн. 1922). Вівся також контроль за настроями і розмо-
вами за колиш. чл. КП(б)У, виключеними з партії у різні часи, 
та посадовими особами, яких підозрювали у петлюрівщині, 
але доказів не мали. Не прощалася критика дій влади або 

політики партійного кер-ва і номенклатурі з партквитками. 
Так, у серп. 1922 були зміщені з посад і виключені з КП(б)У 
чл. правління губ відділу ВСГ  Бойко, зав. повітовим відді-
лом охорони здоров’я Козлов, секретар рудничного райкому 
КП(б)У Скирта і гол. інж. Сілєв за критику роботи профспіл-
кового кер-ва, дій ДПУ, госп. кер-ків перед робітниками. У 
2-й пол. 1920-х орг-цій, що вели А. пропаганду на Криворіжжі 
не лишилося. Хоча ДПУ у своїх зведеннях вказувало, що в 
держапараті знаходиться значна к-ть людей з А. настроями 
і що вони мають тенденцію до групування.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1108, А. 81; Те ж саме, С. 1109, А. 12, 56, 
87; Те ж саме, С. 1690, А. 103, 114, 139, 160, 180; Те ж саме, С. 1920, А. 
2, 63; Те ж саме, С. 2135, А. 104; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 893, А. 47, 50; Те 
ж саме, С. 437, А. 54,55,68,78; Те ж саме, С. 1404, А. 56 зв., 63, 87 зв., 
100, 126; Те ж саме, С. 1408, А. 1, 12; Те ж саме, С. 1995, А. 11.

Антирелігійна пропаганда – сис-матичний вплив у період 
рад. влади через різні форми ідеологічної роботи (усна п., пре-
са, радіо тощо) на свідомість людини для вироблення атеїс-
тичного світогляду. Не дивлячись на гарантування державою 
згідно декрету права свободи совісті, що був опублікований 
23 січ. 1918, невтручання у справи церкви і ненав’язування 
атеїстичних поглядів, вже з 1920 було розпочато масову кам-
панію наступу на церкву. Кер-во А.п. було покладено на відділ 
агітації та пропаганди при повітовому парткомі, а реалізацію 
декрету про відділення церкви від держави – на місц. відділ 
юстиції. До цієї роботи у грудн. 1920 було залучено повітовий 
і волосні військкомати, де було створено політпросвітні від-
діли. У лип. 1921 для здійснення А.п. при політопросі було 
створено лекційну секцію наукової пропаганди і художній 
сектор. Тоді ж орг-ли повітову комісію по А.п. з 6 осіб під 
головуванням Стопєлова. Робота зводилася до витіснення 
релігії і заміни її “вченням про класові протиріччя і класові 
інтереси”. Розпочато проведення А. кампаній, що включали 
диспути і постановку п’єс атеїстичного спрямування. У шк. 
введено обов’язкову читку газет з матеріалами А. змісту. З 
лип. 1922 вказівки по проведенню А.п. почали надходити від 
новоствореної секретної А. комісії при ЦК КП(б)У. У кін. 1922 
у Криворізькому повіті  почали орг-ти гуртки політграмоти 
та самоосвіти з гострим А. спрямуванням. З сер. 1923 до 
проведення А.п. почали залучати священиків, які зреклися 
сану. Гол. увага на цей час спрямовувалася на п. серед без-
партійної молоді при активній участі комсомолу. У груд. по 
всіх селах Криворізького повіту започатковано ін-т читців для 
колективної читки газет та атеїстичних матеріалів. Згодом, у 
берез. 1924, введено лекції по А.п. на курсах підготовки та під-
вищення кваліфікації вчителів. Окружний комітет комсомолу з 
кін. 1924 розпочав практику регулярного проведення А. курсів 
для комсомольського активу. Одночасно почалося створення 

гуртків “Безбожник”, до 
яких залучалася неспіл-
кова молодь. З квіт. 1925 
відкрито А. рубрику у газ. 
“Красный Горняк”. При 
Криворізькому окружкомі 
партії у черв. 1925 створе-
но таємну комісію по А.п. Її 
першочерговим завданням 
стало обстеження впливу 
релігійних орг-цій на насе-
лення. Зважаючи на низьку 
результативність гуртків 
“Безбожник” їх реорг-ли 
у природничо-наукові, а 
у берез. 1926 розпочато 
створення осередків спіл-
ки “Войовничі безбожни-
ки”, від імені яких тепер 
стала проводитися вся 
А.п. Відбулися перші спро-
би впровадження у побут 
“октябрин” замість обряду 
хрещення. У 1927 почав 
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Сторінка ЧГ присвячена боротьбі з антирядянською 
ідеологією, 1930, 4 берез.

Пропагандистьский плакат поч. 
30-х рр. 20 ст. н.е. - “Священник 
освідомлювач таємної поліції”



розповсюджуватися серед населення ж. “Прапор марксизму”, 
де друкувалися атеїстичні статті. Оскільки диспути місц. свя-
щеників з атеїстами через низький загальноосвітній рівень 
останніх закінчувалися поразками, то для їх проведення стали 
запрошувати спеціалістів по марксизму з центральних міст. 
Першим візитером став проф. В. Іванов з Ленінграду. Для 
об’єднання всіх А. сил округа у кін. черв. 1927 орг-но “Спіл-
ку безвірників”. Новостворене т-во взялося за проведення 
семінарів по антиріздв’яних і антипасхальних кампаніях. З 
кін. року до шк. програм введено предмет А.п., а 1929 розпо-
чато підготовку на спец. курсах професійних працівників для 
боротьби з релігією. У практику ввійшли регулярні районні 
конференції “Спілки безвірників” та окружні з’їзди. Весною 
орг-но збір підписів серед населення за закриття храмів, 
зняття дзвонів для переплавки. Згодом проведено кампанії 
під гаслом: “Церкви – під будинки культури” з широкою публі-
кацією різних вимог “трудящих” у “Червоному Гірнику”. На кін. 
серп. 1929 в “безвірницьких” групах нараховувалося 6,4 тис. 
осіб. У верес. 1929 відкрито вечірній комуністичний універ-
ситет з відділенням атеїзму та А.п. Розпочато збір коштів на 
агітлітак “Безвірник”. У кін. року на рудн. ім. Дзержинського 
розпочав діяти атеїстичний музей, експозицію для якого за-
куплено у Ленінграді. У шк. пройшла кампанія по створенню 
гуртків “юних безбожників”, чл. яких повинні були впливати на 
свої сім’ї і батьків для “випрямлення” поглядів на релігію. На 
поч. 1930 здійснено інспірований владою рух за перетворення 
храмів міста у “музеї безвірників”, “будинки безвірників” та 
“А. університет”. З берез. у Кривому Розі  при А. університеті 
почала працювати антипасхальна секція. Перед Пасхою 1930 
стали створювати “безвірницькі бригади” на підпр-вах та по 
колгоспах р-ну. Випущено листівки з закликом: “Пасхальні 
дні перетворимо у дні колективної праці”. Кін. року місц. 
атеїсти ознаменували масовим збором підписів за закриття 
всіх храмів Кривого Рогу. Після ліквідації Криворізького 
округу А.п. прибрала до рук створена у груд. 1930 районна 
“Спілка войовничих безбожників”. На поч. 1930-х А.п. по-
ступово переросла у атеїстичний екстремізм. Було орг-но 
грандіозну демонстрацію 1 жовт. 1931 з приводу закриття 
Миколаївського собору, в якій взяло участь бл. 7 тис. осіб 

(17 колон). Поступово А.п. звелася до проведення масових 
кампаній 2 рази на рік (на Різдво і Пасху). Після закриття всіх 
храмів міста у 1932–33 А. робота суттєво ослабла і носила 
формальний характер. Спроби її оживлення посилилися у 
1936–37. Орг-лися різні семінари і курси пропагандистів, але 
діяльність оцінювалася як вкрай незадовільна. Не привела до 
покращення і повторна реорг-ція “Войовничих безвірників”. 
такий стан фактично залишався до поч. рад.-нім. війни.
Дж.: ДАДО, Ф. 19, Оп. 2, С. 726, А. 122, 1123 зв.; Те ж саме, С. 727, А. 
48 зв., 49; Те ж саме, С. 729, А. 1,2.
Літ.: Мельник О.О. Криворіжжя: більшовизм проти Православ’я 
(1920–1930). Кривий Ріг, 2005, с. 102–118.

Антирелігійний музей. Згідно з рішенням 2-го окружного 
з’їзду спілки войовничих безбожників А.м. було відкрито у 
груд. 1929. Експозицію придбано у Ленінграді за 3 тис. крб. 
Через відсутність коштів на утримання штату більшу частину 
часу А.м. був зачинений. Розташовувався в одній кімнаті за-
їжджого двору (готелю) рудн. ім. Дзержинського. Експонати 
поступово розікрали. Існування припинив у 1932.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 11 квіт.; Таке саме, 1932, 8 лип.; Мельник 
О.О. Криворіжжя: більшовизм проти Православ’я (1920–1930). Кривий 
Ріг, 2005, с. 115. 

Антирелігійний терор – найгостріша форма політичної 
боротьби з релігією із застосуванням насильства аж до 
фізичного знищення ідеологічних супротивників. А.т. на 
Криворіжжі розпочався у 1920-х і був наслідком тотальної 
атеїстичної пропаганди і антигуманної суті більшовицького 
режиму. Гол. об’єктами т. були Російська православна церква 
(РПЦ), Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), 
протестантські релігійні об’єднання, юдейські спільноти. Гол. 
формами стали репресії, ув’язнення, розстріли духівництва та 
вірних, руйнація та закриття храмів з конфіскацією майна, об-
меження культових відправ та обрядів, заборона видавничої 
діяльності, вилучення книг та літ. Психологічний т. йшов по 
лінії розгортання широкомасштабної А. пропаганди, зневага 
до почуттів віруючих. Початком сис-матичного наступу держа-
ви на церкву вважається 1919, коли (трав.) було заборонено 
релігійні обряди за межами “культових споруд” та позбавлено 
релігійні громади прав юридичної особи у серп. 1920. З 26 
берез. 1921 священнослужителям заборонено надавати 
роботу у провідних відділах органів рад. влади. Через місяць 
їх позбавили права на земельний наділ, крім присадибного. 
Умовою виділення землі було зречення сану або відмова від 
“паразитичного існування”. В оселях священиків КНС і колгос-
пи почали самовільно створювати дитячі притулки, шк. тощо. 
У трав. 1921 зі шк. було вилучено всю літ. духовного змісту. 
У кін. року місц. відділ НК (рос. ЧК) згідно з отриманими 
директивами розпочав вербування інформаторів у серед-
овищі кліру і поглиблювати розкол між конфесіями. Вищі 
органи влади дозволили реквізувати будинки священиків з 
виселенням. У берез. 1922 розпочалася кампанія вилучення 
цінностей з храмів під приводом боротьби з голодом, яка про-
йшла у 3 етапи. Комсомольські орг-ції під кер-вом парткомів 
стали проводити “комсомольське Різдво” і “Пасху” у формі, що 
ображала почуття віруючих: спалювали опудала священиків, 
співали пісні відповідного змісту, танцювали біля храмів тощо. 
Дозволи на проведення зборів і з’їздів видавалися лише об-
новленському духівництву, яке негласно підтримувала влада 
як противагу тихонівцям. Здійснення релігійних обрядів з 1923 
священикам дозволялося лише після відповідної довідки з 
ЗАГСу. Розпочато практику зачинення церков під різними 
надуманими причинами. Так, у трав. 1923 під приводом контр-
революційної діяльності (“петлюрівщини”) от. Віктора Ніценка 
закрито церкву Олександра Невського (Долгінцево). Пастиря 
згодом розстріляли у Катеринославській ЧК. Священикам, які 
зреклися сану або йшли на співпрацю, влада почала надавати 
різного роду допомогу (житло, робота, харчі тощо). Тих же, 
хто продовжував службу обклали підвищеними податками, 
занісши їх до розряду “осіб вільних професій”. Серп. 1923 
ознаменувався арештом і висланням першого Криворізького 
єпископа Онуфрія (Гагалюка).
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З 1924 віруючим заборонено займати посади голів сільрад 
– боялися що вони можуть використати службове положення 
для своїх громад. Криворізькому ліквідкому наказано встано-
вити постійний нагляд і проводити “роботу по розчленуванню 
церкви і поступовому її винищенню”. Згідно з секретною 
телеграмою розпочалося “обстеження тихонівських церков” 
на предмет скасування договорів оренди на храми. Одно-
часно громадам заборонено закінчувати добудову храмів, 
розпочинати нове буд-во, відкривати раніше зачинені храми. 
Під різними приводами відхилялися клопотання віруючих про 
проведення хресних ходів та встановлення пам’ятних хрестів. 
дозволено закривати храми при гострій потребі держ. або 
громадських орг-цій у приміщеннях. Це згодом відчинило 
двері для повного свавілля чиновників на місцях. Восени 
1924 влада з метою розколу УАПЦ сприяла створенню нового 
об’єднання “Діяльно Христова Церква” (ДХЦ). У кін. року за-
боронено орендувати житлові приміщення з метою створення 
молитовних будинків. Протягом року по 2 рази проводили 
перереєстрацію священнослужителів і громад, що вимагало 
коштів, часу і збору великої к-ті різноманітних документів. З 
кожним роком дана процедура ускладнювалася. Діти свя-
щеників, як нетрудового населення, з 1925 почали приймати 
до шк. в останню чергу. Для відсторонення священиків від 
парафій почали використовувати анонімні заяви про їх амо-
ральність (от. Яків Моісеєв, с. Лозуватка). У сер. черв. 1925 за 
підтримкою влади і ДПУ 25 % приходів Криворізького округу 
відійшло до нового штучного утворення – Собор Єпископів 
України. У кін. 1925 впроваджено “типовий устав релігійних 
громад”, згідно з яким їм заборонено створювати свої б-ки, 
орг-ти збори і гуртки, проводити роботу серед жін., молоді й 
дітей. Всіляко розпалювалася ворожнеча між прихильниками 
різних напрямків Православ’я. Так, 1 лип. 1926 у с. Софієгей-
ківка (нині Валове) відбулася бійка між обновленнями і тихо-
нівцями, спровокована владою. Багатьох священнослужите-
лів за допомогою адм. тиску примусили публічно зректися 
релігії з оголошенням про це у газ. “Червоний Гірник” (з 1924 
по 1931 – 52 особи). З кін. 1927 введено облік пересувань 
служителів церкви. Почастішали грабунки храмів, при цьому 
зловмисників жодного разу не знайшли. З 1928 міськрада 
заборонила будь-яку торгівлю на Пасху. Наступного року 
скасовано всі вихідні у великі релігійні свята крім Різдва. У 
квіт. 1929 знято пам’ятник Богородиці у парку сел. Гданцівка. 
Почато кампанію збору підписів за закриття храмів у місті. 
Інспіровано велику к-ть листів від жителів до органів влади з 
вимогою зняття дзвонів і відправки їх на переплавку. У пресі 
вперше з’являються заяви школярів про зречення віруючих 
батьків. Для всього 1929 характерним є перехід від А. пропа-
ганди до А. дії, тобто екстремізму. Кампанії по перетворенню 
храмів на клуби, культурні заклади тривали безперервно. 
Влада мовчазно потурала фактам самовільного зачинення 
церков – нікого за це не притягували до відповідальності, 
хоча грубо порушувалося законодавство. Тільки з жовт. 
1929 по жовт. 1930 в окрузі самовільно зачинили 6 храмів. З 
кін. 1929 для зняття дзвонів достатньо стало зібрати підписи 
переважної к-ті мешканців, що проживали у р-ні приходу. 
Страх за можливі утиски з боку влади заставив загал. колиш. 
віруючих покірно підписувати заготовлені бланки. У 1930 по-
ловину храмів Криворізького округу перетворено на клуби, 
шк., будинки колективіста. Такі “вогнища культури” ніхто не 
відвідував, вони поступово руйнувалися або використовува-
лися як склади та підсобні приміщення. Церковна атрибутика 
йшла у брухт або спалювалася під час А. заходів. Протягом 
1930–33 90 % храмів Криворіжжя було зачинено і приречено. 
У Кривому Розі не діяло жодного, у р-ні залишилося 7. Після 
розгрому храмів та знищення або відлучення кліру від при-
ходів адм. тиск і т. послабився. Вважалося, що економічна 
основа Церкви та ідеологічне підґрунтя (клір) знешкоджені. 
хоча під час перепису 1937 в селах, де було закрито церкви, 
70 % населення записалися віруючими. 
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 537, А. 116, 131; ДАДО, Ф. 19, Оп. 2, С. 
726, А. 6.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 4 жовт.; Криворіжжя: більшовизм проти 
Православ’я (1920–1930); Мельник О.О Кривий Ріг, 2005. с. 102–117.

Антисемітизм – форма нац. та релігійної нетерпимості у 
ставленні до євреїв. Залежно від соціально-екон., релігійних 
та побутових обставин варіюється від побутової антипатії 
до крайньої зненависті до них. Євреям у Кривому Розі  до-
зволено селитися з 1861. У 1882 відбувся перший єврейс. 
погром у містечку. Кривий Ріг потрапив у перелік населених 
пунктів, де заборонялося селитися новим євреям (т. зв. 
“тимчасові правила”). У 1883 знову відбулися “антиєврей-
ські безпорядки” На підставі цього до 1902 у Херсонській 
частині Криворіжжя заборонено селитися на постійне про-
живання новим бажаючим. Чергова хвиля А. спалахнула у 
верес. 1904, коли на рудн. “Жовта Річка” натовп розгромив 
крамниці і адм. споруди. У листоп. подібні виступи відбулися 
на рудн. “Дубова Балка” (“Більшовик”), Шмаковський (ім. К. 
Лібкнехта), Ростковському (“Жовтневий”), “Суха Балка” та 
ін. Розгромлено 129 приміщень. Офіційно повідомлено, що 
безпорядки розпочалися на грунті дорожнечі лаптів у рудн. 
магазинах. Поліція заарештувала 18 погромників, яких ви-
пущено у жовт. 1905. Наймасовіший погром відбувся 22–23 
жовт. 1905 (див. Жовтневий 1905 погром). Розпочавшись 
на рудн. Колачевского і у Веселих Тернах, через кілька днів 
хвиля насильства охопила практично всі рудн.. У результаті 
загинуло 23 єврая і вбито при розгоні понад 30 чорносотен-
ців. Документи свідчать про сприяння погромам місц. поліції, 
представників влади та деяких рудопромисловців. 
Під час громадянської війни денікінці при захопленні міста у 
1919 орг-ли погром, у результаті якого загинуло 3 єврея-ко-
муніста. Страчено першого голову Криворізької Ради Аркадія 
Уманського, який був євреєм. Під час національно-визвольних 
змагань 1917–20 А. виступи орг-ли махновці і загони Марусі 
Никифорової, які періодично з’являлися на Криворіжжі (див. 
Визвольні змагання). Були випадки А. і з боку деяких отаманів 
і деморалізованих частин регулярної Червоної армії. Укр. 
влада офіційно засуджувала як погроми, так і ін. прояви А. 
Місцеві більшовики вважали, що в основі А. лежить влада 

багатих над бідними, і якщо її зни-
щити, то відімре сама база А. Про-
яви А. спорадично проявлялися у 
1920-ті, але вони були поодинокі, 
виникали на побутовому рівні й 
суто індивідуальної неприязні. Так, 
14 лип. 1927 до 5 років ув’язнення 
засуджено громадянку Богдасаро-
ву за А. і хуліганство. За публічні 
прояви А. чл. КП(б)У виключали-
ся з партії. До поч. ВВВ за А. у 
Кривому Розі засуджено 12 осіб 
терміном від 0,5 до 5 років.

Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 749, А. 83; Пахомов А.Г. Очерк из исто-
рии пролетарской революции и гражданской войны на Криворожье. 
Рукопис; КІКМ КП 27749, А. 202–204.
Літ.: “Херсонские губернские ведомости”, 1905, 23 нояб.; ЕЭ, т. 2. 
СПб, 1908, с. 751–762; Валявко В.А. Из истории рабочего движения 
на Криворожье (1903–1905 гг.) В ж.: Летопись революций, 1925, № 3, 
с. 66; “Красный Горняк”, 1927, 15 июл.; “Червоний Гірник”, 1929, 13 
лют.; Те ж саме, 1932, 9 квіт.; Таке саме, 1936, 16 листоп.; Омельянчук 
И.В. Черносотенское движение на территории Украины (1904–1914 
гг.). К., 2000, с. 116.

Антифашистські акції – заходи, що проводила міська орг-ція 
МОДРУ у 1930-х, направлені на допомогу борцям з фашиз-
мом та мітинги-протести проти різних дій у країнах, де при 
владі були фашисти або профашистські партії. Так, 5 берез. 
1933 орг-но загальноміський мітинг протесту проти арешту 
секретаря ЦК КПН Е. Тельмана. За ініціативою шахтарів рудн. 
ім. Ілліча у берез. 1934 всі гірники басейну відпрацювали один 
день на користь допомоги потерпілим робітникам Відня у 
результаті приходу до влади фашистського уряду Дольфуса. 
У листоп. 1934 на підпр-вах міста створено “інтернаціональні 
бригади”, які відсилали робітникам Саару літ. і газети на нім. 
мові та есперанто. Мітинги протесту у 1934 пройшли по 2–3 
рази на кожному підпр-ві, установі, колгоспі р-ну. У великій 
к-ті орг-но гуртки вивчення есперанто і зобов’язано їх чл. 
підтримувати зв’язок з аналогічними робітничими орг-ціями, 
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щоб ознайомити з “великими 
досягненнями соціалізму” у 
нашій країні.
На поч. 1935 відпрацьовано 
один день на користь сімей 
іспанських робітників, що 
загинули від фашистсько-
го терору. У наступні роки 
постійно велася кампанія 
збору грошей іспанським 
борцям проти фашизму та 
в’язням нацистських тюрем. 
Починаючи з 1936 по 1939 
практично на всі важливі дії 
фашистів на міжнародній 

арені орг-лися мітинги протесту. До цих заходів широко 
залучалася учнівська та студентська молодь, яку масово 
приймали до МОДРУ. Деякі колективи на користь дітей і 
жін. Іспанії щомісяця відраховували заробіток за половину 
дня. З кін. 1938 почали проводитися мітинги-протести проти 
знищення євреїв у Німеччині, а згодом і в ін. країнах. До таких 
А. почали залучати спортсменів, худ. колективи, проводити 
їх у парках. Після укладення пакту Молотова – Рібентропа А. 
направленість а. відходить у тінь. На перше місце висуваються 
загал. лозунги інтернаціональної роботи та солідарності з 
політв’язнями.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1933, 6 берез.; Таке саме, 1934, 1 берез., 18 
листоп.; Теж саме, 1935, 16 січ., 18 берез.; Те ж саме, 1936, 26 лип., 5 
груд.; Те ж саме, 1938, 1 серп., 10 груд.; Те ж саме, 1940, 17 берез. 

Антропологічний склад давнього населення Криворіжжя. 
Перші ґрунтовні дослідження А.с.н. у 80-х 20-го провела к.і.н., 
співробітник Інституту археології НАН Укр. Світлана Круц 
на базі матеріалів археологічних розкопок Криворізького 
музею. У період енеоліту (4–3 тис. до н.е.) д. н. К. мало про-
тоєвропейські риси. До особливої лінії південно-степового 
енеоліту відноситься і кеміобинська культура. Її носії відзна-
чалися довгоголовістю та горизонтальною профільованніс-
тю, вузьким і високим обличчям. Ці ознаки були характерні 
для н. Сх. Середземномор’я, пд. Середньої Азії. У літ. воно 
називається східносередньоземноморським і відповідає ін-
досередземноморській расі. Ямне (див. Ямна культура) н. К. 
– короткоголове (мезодоліхокранне), з широким і середньо-
високим обличчям; за комплексом ознак дещо відрізнялося 
від ін. груп ямного н. протоєвропейського типу. Це вказує 
на складний процес формування н. регіону, у якому брали 
участь різні нео- та енеолітичні племена, насамперед нащадки 
дніпро-донецьких. Н. раннього етапу катакомбної культури 
(25–23 ст. до н.е.) в цілому довгоголове, порівняно вузько- і 
високолице, мезогнатне, високоросле; пізнього (20–18 ст. 
до н.е.) – мезобрахікефальне, з надто широким ортогнотним 
обличчям, дещо нижче на зріст. Різниця між “ранніми” та “піз-
німи” настільки суттєва, що мова може йти про зміну н. на 2-му 
пізньому етапі існування цієї культури. Ймовірно допустити 

просування у наші краї “пів-
нічно-кавказців” через Дон 
та Самаро–Орельське меж-
иріччя, що спричинило рух 
значної частини пізньоямно-
го і ранньокатакомбного н. у 
пд.-зх. і пд.-сх. напрямках. У 
результаті могла відбутися 
повна заміна н. північно-
кавказьким. Впливом н. 
Близького Сходу, яке теж 
могло йти через Північний 
Кавказ, можна пояснити 
і традицію ховати черепи 
з модельованими з глини 
обличчями (8 випадків), 
що є характерним для по-
ховань еліти. Деякі черепи 

мають посмертні отво-
ри у потиличній частині, 
що вірогідно пов’язано 
з бальзамуванням не-
біжчиків, яке було по-
ширеним на Близькому 
Сході. Черепи багатова-
ликової культури (18–15 
ст. до н.е.) вузьколиці, 
ортогнатні, вузьконосі. 
Населення низькоросле 
(169,6 см), середня три-
валість життя 42,4 у чол. 
і 43,9 у жін. Заслуговує 
на увагу високий відсо-
ток (20) захворювань на 
карієс, що пов’язується з 
перевагою їжі, насиченої 
вуглеводами. Вони спо-
ріднені з н. ранньозрубної 
культури. Фізичний тип 
н. білозерської культури 
(12–10 ст. до н.е.) – довгоголовість, вузьке і високе обличчя, 
значна довжина тіла (171,3 см (чол.). Вчені вбачають у цьо-
му суттєвий фракійський вплив, проте білозерське н. мало 
вужчі обличчя, ніж його західні сусіди. Їхні попередники, носії 
сабатинівської культури (16–13 ст. до н.е.) мали аналогічні 
ознаки. Вважається, що у розвиткові д.н. регіону домінував 
автохтонний (місц.) компонент.
Літ.: Круц С.И. Палеоантропологические исследования в степном 
Поднепровье. (Эпоха бронзы). К., 1984, с. 79–80; Словник-довідник з 
археології. К., 1996; Давня історія України, т. 1. К., 1997, с. 378–381.

Антропометричний кабінет – сис-ма пунктів (к.) для конт-
ролю над станом здоров’я осіб, що займаються спортом та 
робітників, які потребують курортно-санаторного лікування. 
Перший з таких к. створено у сис-мі роб меду у лип. 1926, на-
ступний – у серп. на рудн. “Жовтневий”. У листоп. подібний к. 
створено у м. Нікополі, який входив до складу Криворізького 
округу. 1 верес. окрвиконком прийняв рішення розширити 
мережу А.к. у 1927 – у кожному з 13 р-нів повинен діяти що-
найменше один. На 1 листоп. 1926 Криворізький А.к. оглянув 
291 спортсмена, а “Жовтневий” – 448 і 41 повторно. При лік-
відації сис-ми робмеду А.к. передано загальногромадянській 
медицині і згодом розформовано.
Дж.: ДАДО, Ф. 4081, Оп. 1, С. 1, А. 58.
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 5 мая, 1 нояб., 26 нояб., 28 нояб.

Антропоморфна стела – втілення образу людини у матері-
алі, зазвичай у камені. Від звичайної стели А. відрізняється 
прямокутним виступом, який символізує голову. За період 
розкопок з 1964 по 2000 на Криворіжжі знайдено 14 А.с. 2 
виготовлені з вапняку, ін. – з граніту. 
В 3-х випадках зафіксовано по кілька 
А.с. в одному похованні: 1965, сел. 
Широке, курган № 1 – 3; 1981 біля с. 
Орджонікідзе, курган № 2, поховання 
№ 7 – 3; 1986, мкр. 5-й Зарічний – 3. 
Серед них одна (с. Орджонікідзе) мала 
пророблені деталі обличчя, руки, в од-
ній з яких було зображення молота. На 
2-х А.с. з мкр. 5-го Зарічного було на-
несено червоною фарбою по 3 пояси 
у вигляді смуг 3 см завширшки. Вап-
някова с. (1982, НГЗК) була з відбитою 
головою. У кургані біля с. Недайвода 
с. знаходилася між двома гранітними 
кромлехами (кільце з кам’яних брил). 
Ще одна с. з вапняку (с. Новолозу-
ватка), пов’язана зі святилищем доби 
пізнього енеоліту (кін. 3-го тис. до н.е.), 
мала на передній частині зображення 
напівмісяця. На одній зі с. з кургану 
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Рубрика ЧГ присвячена 
антифашистським акціям, 

1934, 26 лют.

Реконструкція по черепу люди-
ни Нижньомихайлівського типу

Реконструкція голови чоловіка з 
поховання катакомбної культури, 

22 - 21 ст. до н.е.

Антропоморфна 
стела ямної культури, 

середина 3-го тис. 
до н.е.



біля мкр. 5-го Зарічного було викарбовано зображення по-
ловини сонячного диску з променями, що розходилися.
Всі ці А.с. за виключенням Новолозуватської датуються 25-м 
– 17-м ст. до н.е. і походять з основних курганних поховань 
(тобто “патріархів”). Вважається, що А.с. символізують по-
статі богоподібних родоначальників-героїв або є скульптур-
ним зображенням померлого. Остаточне призначення не 
з’ясовано.
Літ.: Брей У., Трамп Д., Археологический словарь. М., 1990, с. 17–18; 
Мельник А.А., Кто мы?. Кривой Рог, 2003, с. 79–109.

Аорси – одне з сарматських племен (див. Сармати) або 
сарматське племенне угрупування, назване за ім’ям ватажка. 
Спочатку проживали в степах Пн. Прикаспію. Згідно з Плінієм 
Старшим у 2-й пол. 1-го ст. н.е. перекочували у степи між 
Дніпром і Дністром. Тут виникло військ.-політ. угрупування, 
яке античні автори назвали Аорсією. А. вели кочовий спо-
сіб життя. Ін. назва – амаксобії – ті, що живуть у водах. з 
сер. 2-го ст. н.е. підкорені аланами й розчинилися у їхньому 
середовищі.
Літ.: ЕІУ. К., 2003, с. 110–111.

Апостолівський район Криворізького округу – адм.-тер. 
одиниця, що існувала з 7 берез. 1923 по кін. 1930. Утворений 
з колиш. волостей: Грушівської (7 217 жителів, пл. 17 293 кв. 
дес.), Мар’їнської (8 160/11 190), Покровської (7 837/27 628), 
Костромської (8 088/13 334), Високопільської (9 268/22 917). 
Загал. пл. А.р. в 1923 складала 92 362 кв. дес. (101598 га), 
на якій проживало 36 620 осіб. На 1930-й густота населення 
складала 34,6 чол. на км2, відсоток засівної площі до всієї 
орної землі становив 83,7, відсоток зернових – 87,2, голо-
вна техн. культура – соняшник (5,1 % до всіх посівів), 20,8 
% населення працювало в колгоспах, відсоток робітників 
до самодіяльного населення складав 1,2 (1926), на 1 душу 
населення вироблялося на 16,1 тис. крб. пром. продукції, на 
100 жителів припадало 85,9 учнів початкових шк. Райцентр 
– сел. Покровське. На кін. 1926 нараховувало 5 180 жителів, 
на 1 січ. 1930 – 5 531. Діяли: відділення пошти з телеграфом 
і телефонним зв’язком, радіоприймальна станція, 3 початко-
вих і одна 7-річна шк., лікарня з амбулаторією на 15 ліжок, 
де працювало 3 лікаря, машинно-тракторна станція, 1 пром. 
підпр-во з 4-ма робітниками.
Територія р-ну 1930 складала 1 435 км2, на якій знаходилося 
19 сільрад, яким підлягало 111 сіл, де проживало 48 037 осіб 
(груд. 1926), на 1 січ. 1930 – 50 657 осіб. Відсоток людей, 
зайнятих у с- г складав 95,9, відсоток грамотного населення 
по р-ну – 73,8 серед чол. і 47,3 серед жін. (1926). Українці 
складали 91,4 % від всього населення.
У р-ні на 1930-й діяло 42 4-річні шк., де працювало 84 вчителі і 
навчалося 3 238 дітей, 7 7-річок (58 вчителів і 1 982 учні), було 
орг-но 2 дитячих майданчики, 1 шк. профосвіти (5 викладачів і 
105 учнів), діяло 8 б-к з книжковим фондом 9 395 примірників, 
5 сільбудинків, 1 хата-читальня, 3 кіноустановки. У лікнепах 
навчалося 2 564 осіб, у шк. для малописьменних – 406. У 2-х 
лікарнях на 54 ліжка працювало 5 лікарів, у 4-х амбулаторіях 
з 3-ма ліжками було по 1 лікарю, діяв фельдшерський пункт 
з фельдшером.
На 5 пром. підпр-вах групи “Б” працювало 48 робітників. Про-
тягом 1930-го вони виробили продукції на 816 тис. крб. У р-ні 
числилось 1 336 ремісничих майстерень, у яких було зайнято 
1 728 осіб, в т.ч. 148 найманих. На 1929 було 13 споживчих 
т-в, що нараховували 14 тис. чл., вони мали 23 крамниці та 
2 ларька. Обіг по постачанню за 1928–29 склав 1 146 000 
крб., по збуту – 236 000 крб. У 5-ти кустарних промартілях 
працювало 136 осіб. За 1929/30 заготовлено всіх хлібів 15 
887 тонн, з них жита та пшениці 8 439 тонн, олійних культур 
399 тонн. Місц. бюджет р-ну на 1928/29 склав 287 700 крб., 
пересічно на 1 людину – 5,58 крб. Видатки на освіту досягли 
135 800 крб., на соціально-культурну сферу – 180 000 крб. 
Бюджет 1929/30 склав 506 300 крб., на людину – 9,98 крб. 
Видатки на соціально-культурну сферу – 314 800 крб., в т.ч. 
на освіту – 237 000 крб.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 5, Оп. 2, С. 343, А. 9.

Літ.: Нові адміністративні р-ни УСРР. Статистичний довідник. Х., 1930; 
Государственный архив Днепропетровской области. Путеводитель. 
Днепропетровск, 1987, с. 279.

Аптека – медично-санітарний заклад, що виготовляє і від-
пускає ліки за рецептами, продає готові лікувальні засоби, 
які дозволено відпускати без рецепта. До створення А. у 
Кривому Розі та волості реалізацією ліків та їх виготовленням 
для населення займалися фельдшери. У період військового 
поселення (1828–58) фельдшер знаходився при лазареті, а 
з 1867 було відкрито земський фельдшерський волосний 
пункт. Перша аптека діяла з 1886 при амбулаторії рудн. 
Галковського, земську аптеку започатковано з 1899. Перша 
приватна А. Манасевича почала працювати у 1911. У 1914 у 
Кривому Розі діяли А. М.С. Фельдмана (вул. Миколаївська, 
нині Леніна), і Д.Б. Руттера (вул. Поштова, нині К. Маркса). 
Для послуг мешканців було 8 аптекарських магазинів, роз-
ташованих на центральних вулицях містечка. У наступному 
(1915) А. відкрито у Долгінцево (провізор С. Хейпер) і у с. 
Олександродар (пом. провізора Д.М. Мартулєва). Створення 
мережі держ. А. розпочато у 1920. На 1924 у Криворізькому 
окрузі  їх було 38: 29 госпрозрахункових, зі змішаним від-
пуском; 9 закритого типу з безплатним відпуском (сис-ма 
робмеду). Річний оборот склав 265 і 59 тис. крб. відповідно. 
Найбільшою була міська А., яка щодня робила до 500 видач і 
нараховувала 9 співробітників. Всі А. округу входили до апте-
коуправління, створеного у 1924. У кін. верес. 1925 всі дрібні 
А. при лікарняних дільницях було зачинено і створено загал., 
відкриті для всіх мешканців. У сер. 1926 обладнано окружний 
аптечний склад і створено хіміко-аналітичний кабінет. Роз-
почато впровадження в А. округу машин для виготовлення 
пігулок. Поширення мережі А. гальмувалося відсутністю 
необхідної к-ті фахівців. На кін. вказаного року у Кривому 
Розі функціонувало 2 А. і 2 магазини санітарії та гігієни. У 
квіт. 1927 відкрито А. при окружній лікарні. На 1 жовт. 1927 в 
окрузі нараховувалося 40 А. (у 1926 – 31), прибуло 10 нових 
фахівців. Гол. проблемою у 1927–28 було переобладнання 
приміщень – більшість з них не відповідало нормам і не були 
пристосованими. В цей період при загальному підвищенні 
ринкових цін і штучного зниження на ліки (24 %), погіршився 
фінансовий стан А. – практично всі були збитковими. Щоб 
виправити ситуацію, почали ліквідовувати А. при лікарняних 
дільницях на виробництві, де обслуговування робітників було 
безкоштовним, збільшено число санітарних магазинів та ряд 
ін. заходів (раціоналізація праці тощо). На сер. 1929 в окрузі 
нараховувалося 76 аптечних установ, з яких 36 госпрозрахун-
кових, 8 санітарних крам-
ниць, 14 А. видавали ліки 
лише застрахованим. У 
Криворізькому окрузі 1 А. 
обслуговувала в серед-
ньому 5 141 чол., при сер. 
пл. – 118 м2. Після лікві-
дації Криворізького окру-
гу у кін. 1930 місцеві А. 
перейшли до відомства 
Всеукр. аптекоуправ-
ління (ВАУ). У 1931–33 
гол. проблемою було 
забезпечення селян, які 
потерпали від голоду, т. 
зв. колгоспними аптечка-
ми допомоги. А., які були 
по селах, практично не 
працювали – не було ні 
ліків, ні медпрацівників. 
24 жовт. 1932 відбувся 
1-й з’їзд аптечних праців-
ників Криворізької філії 
ВАУ з питань постачання 
жителів медикаментами 
в умовах їх дефіциту. 
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Аптека Д.Б. Руттера на вул. По-
штова (К. Маркса). 

Фото 1983



З сер. 1936 відпуск ліків дозволено лише за наявності рецепту 
з особистою печаткою лікаря. На кін. 1937 у Криворізькій філії 
ВАУ нараховувалося 24 А. і 13 санітарних магазинів. З 1938 
Криворізька міжраймедбаза почала регулярно здійснювати 
набори учнів на заочну підготовку і перепідготовку фармка-
дрів. З кін. 1938 при А. № 26 відкрито довідкове бюро, яке 
давало інформацію про наявність ліків у всіх А. рудн. і міста. 
З 1 квіт. 1941 встановлено цілодобову роботу в 5 А. міста, 2 
з яких працювали на рудн. «Більшовик» та ім. Орджонікідзе. 
Перед початком ВВВ у 20-ті А. Кривого Рогу працювало бл. 
120 чол.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 81; Там само, Оп. 4, С. 765, 
А. 88–88 зв.; Там само, Оп. 5, С. 636, А. 77–77 зв.; СХЗ, 1899, № 9, с. 
355; Памятная книжка для Херсонской губернии на 1911 г. Херсон, 
1911, с. 106; Деятельность земства в Херсонском уезде за 50-летие 
1864–1913 гг. Херсон, 1914, с. 67–68; Деловой и коммерческий Кривой 
Рог. Кременчуг, 1914, с. 132; Памятная книжка Херсонской губернии 
на 1917 г. Херсон, 1917, с. 109.
Літ.: «Красный Горняк», 1925, 23 июл.; Те ж саме, 1926, 3 июн.; Таке 
саме, 1928, 14 окт.; «Червоний Гірник», 1931, 2 черв.; Таке саме, 1932, 
23 жовт.; Таке саме, 1936, 6 черв.; Таке саме, 1937, 8 груд.; Таке саме, 
1938, 3 черв.; Таке саме, 1941, 4 квіт.

Аракчеєвщина – термін, який вживають у широкому розу-
мінні для позначення сис-ми військ. та поліцейських заходів 
і реформ у Рос. імперії 1-ї чверті 19-го ст. По відношенню до 
Кривого Рогу – час, коли слободу було переведено у розряд 
військ. поселень (груд. 1828–58) (див. Військове поселення). У 
дореволюційній і рад. історіографії сформувався однозначний 
стереотип оцінки діяльності О. Аракчеєва. Нині деякі з його 
реформ розглядаються як позитивні. Зокрема, на Криворіжжі 
– це введення передової агрокультури, і 6-пільної сівозміни, 
озеленення, прокладання покращених доріг.
Літ.: ЕІУ. К., 2003, с. 115–116; Мельник О.О. Наше минуле. В ж.: «Сак-
сагань», 2005, № 2, с. 17–18. 

Арії – у 4-му тис. до н.е. один з народів носіїв діалектів 
мовного ареалу “В” – греко-вірмено-арійського та слов’яно-
балто-германського (за Т.В. Гамкрелідзе та В.В. Івановим). 
Це населення узбережно-передгірської зони Пн. Причорно-
мор’я та Зх. Кавказу. З поч. 3-го тис. до н.е. почався процес 
розселення носіїв мовного ареалу “В” і чорноморсько-азов-
сько-предкавказькі степи стали зоною мешкання носіїв 
індоіранських діалектів, куди входили і А. Їхнє розселення 
розпочалося не пізніше поч. 2-го тис. до н.е. Одна з гілок 
– індоіранська – просунулася через Сх. Казахстан і Середню 
Азію та Пн. Афганістан до Пн. Індії. Друга – іранська – через 
Приуралля і Середню Азію до Ірану.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 15–16.

Артема імені рудник (кол. Галковського). Відкрито у 1885 на 
землях поміщиків Галковських поблизу полустанка Саксагань 
(згодом ст. Карнаватка) у Веселотернівській волості. Р. на-
лежав бельгійській кампанії «Кокеріль» (згодом Південнодні-
провське металургійне т-во). Родовище займало 36 дес., роз-
робка велася на 10 дес. Потужність покладів – до 10 саж (21,3 
м), а запас руди визначався у 500 млн. пуд. ПДМТ протягом 
1886–98 видобуло 105 млн. пуд. руди. З 1898 розробкою рудн. 
зайнялася сама Ю.О. Галковська. До 1902 тут розроблялося 
4 кар’єри глибиною 21–25 м, які обслуговувалися 5-ма кінни-
ми підйомниками і 1 паровим потужністю 60 к.с. З початком 
кризи 2 ін. кар’єри було зупинено і вони заповнилися водою. 
Видобувна потужність рудн. на той час складала 3 млн. пуд. 
руди на рік. Від копальні до ст. Карнаватка було прокладено 
під’їзну колію довжиною 1,7 км. З 1913 рудн. перейшли у 
власність АТ Сулимського з-ду. У 1913 видобуток склав 25,3 
млн. пуд., у 1914 – 19,0, у 1915 – 14,4, у 1916 – 20,8, у 1917 
– 12,9 млн. пуд. Робітників на рудн. у 1913 було 1 189 осіб, у 
1917 – 1 204. Пн. кар’єр (малий) мав довжину 130 м і глибину 
15 м; пд. (гол.) – 980 м і 72 м відповідно. Видача руди і пустої 
породи здійснювався за допомогою 7 похилих підйомників, з 
яких 5 були на електроприводі загал. потужністю 523 к.с., 1 
паровий на 60 к.с. і 1 кінний. Водовідлив здійснювався 5-ма 
електропомпами. Буріння шпурів велося виключно вручну. 
Для ремонтних робіт була механічна майстерня (4 станки) і 

кузня (6 горнів). Водопоста-
чання рудн. здійснювалося 
по спеціальному водогону 
від своєї водокачки з 3-ма 
насосами потужністю по 
10 кВт. Силове г-во майже 
все було електрифіковане. 
Діяло 2 ел. ст.: стара – з 
3-ма пародинамами постій-
ного струму потужністю 
150, 150 і 300 к.с.; нова – 2 
турбогенератори по 1 200 
к.с. кожен. Генератори були 
перемінного трифазного 
струму напругою 3 тис. В 
і потужністю по 1 000 кВт 
кожен. Струм до моторів 
підйомників підводилися 
підземними кабелями. З 
часу пуску нової ст. (1914) 
стара знаходилася у ре-
зерві. Під’їзні залізничні 
колії обслуговувалися 2-ма 
власними паровозами. З кін. 1917 А.р. почав затоплюватися 
ґрунтовими водами. З 25 серп. 1921 розпочато відлив води. 
Всіх кваліфікованих робітників залізорудного басейну пе-
ревели на А.р., який було пущено на поч. 1922. У 1922–23 
видобуто 4 721 850 пуд. руди і 10,3 млн. пуд. пустих порід 
(177,6 % плану). З 1922 рудн. перейменовано на ім. Артема. 
У 1923–24 видобуто 149 708 тонн руди при 917 робітниках. На 
ел. ст. встановлено додатковий котел (пл. нагріву 500 м2) для 
одночасної роботи 2-х турбогенераторів по 750 кВт. У 1924 
продуктивність постійно знижувалася порівняно із заплано-
ваною. Діяв клуб, у б-ку-читальню записалося 300 робітників, 
був лікнеп на 85 осіб. Спецодягом забезпечувалися лише 50 
% працюючих. Зарплата бурильника, лопаточника на листоп. 
1924 складала 1,78 крб у день (на жовт. 1923 – 1,19), при 
продуктивності видобутку руди 109 пуд. і 84 пуд. відповід-
но. У 1924/25 операційному році видобуто 259 317 тонн при 
1 537 робітниках. За 1925/26 видано 316,8 тис. тонн руди. У 
цьому році на А.р. своїми силами побудовано гуртожиток на 
50 чол. і т-том «Індустрой» – на 85 чол., 1 цегляний будинок 
на 85 чол. зведено рудоуправлінням. Розпочато розробку 
генерального проекту розвитку А.р. У наступному році за-
кінчено попередній проект. У 1928 розпочато новий проект. 
У 1930 – «Гіпрошахт» надав на розгляд НТР гірничорудної 
пром-ті проект, який прийнято як остаточний. Його здійснення 
розпочато у трав. 1931. 
На 1 жовт. 1926 на А.р. працювало 1 276 чол., з яких 638 жило 
у селах. На буд-во витрачено 67 932 крб. Житловий фонд А.р. 
склав 33 окремих будинки, 5 казарм на 1 650 чол. У середньо-
му на 1 людину у гуртожитку припадало 1 саж3 повітря, а у 
квартирах – бл. 2 саж3. Видобуток у 1927 склав 436,5 тис. тонн 
залізної руди; у 1928/29 – 451,4 тис. тонн; у 1929/30 – 709,4 
тис. тонн; у 1931 – 611,3 тис. тонн. З 2-ї пол. верес. 1931 А.р. 
сис-матично не виконує план. Різко збільшилася к-ть прогулів, 
які на окремих дільницях досягали 50 %, щоденно звільняло-
ся і приймалося 20–30 чол., був відсутній облік видобутку і 
раціональна орг-ція праці, низький коефіцієнт використання 
механізмів. Так, екскаватор на завантаженні вагонів працю-
вав 1 день з 8. У 1-й пол. 1931 план виконано на 68,9 % (292,9 
тис. тоннн руди), що по відношенню до відповідного періоду 
1930 склало 83,2 %. Забезпеченість робітників житлом на 
1 жовт. 1931 склало 40 %. Причину невиконання плану у 
1931 (69,2 %) пояснювали нестачею робочої сили, слабким 
використанням лебідок, значними простоями скреперів (414 
годин). У 1932 всіх робітників гірничого відділу переведено 
на індивідуальну оплату праці та створено 24 госпрозрахун-
кових бригади. Це дозволило до сер. року вийти на планові 
показники видобутку, продуктивності праці і собівартості. 
Але під кінець року знову намітилося відставання у видо-
бутку, продуктивність праці на одного працюючого склала 
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2,37 тонн замість 3,7; плинність кадрів досягла 9 %; прогули 
лише у груд. склали 500 днів. Протягом 1932 видано 718 тис. 
тонн. У 1933 показники видобутку покращали і досягли 87 % 
від плану, але постійно не відвантажувалася замовлена к-ть 
вагонів. У 1934 пущено шахту «Центральна» потужністю 1,5 
млн. тонн руди на рік. Річний план 1934 виконано 28 груд.: 
видобуто 1 672 тис. тонн руди, план підготовчих робіт вико-
нано на 118 %, продуктивність праці на одного працюючого 
склала 2,98 тонн (104,5 %). У 1935 відчулося відставання 
очисних від гірничокапітальних робіт. Для ліквідації розриву 
створено спеціальні бригади з прогресивною оплатою праці. 
Бурильники одночасно працювали на 2-х перфораторах. У 
1936 гол. увага приділялася розгортанню стаханівського 
руху. Серед ударників найвідомішими були прохідники Ільїн 
(25 лип. встановив рекорд – 633 % норми за зміну), Федін, 
Тютюнник, Бережний, Гервазюк та ін., що виконували подвійні 
норми. У 2-й пол. 1936 почала виконувати план найбільша 
шахта ім. Кірова (кол. Центральна), але у сер. 1937 знову 
почала відставати. Гол. причина – нераціональна орг-ція 
праці і низький коефіцієнт використання механізмів, які часто 
виходили з ладу через тех. і технологічні дефекти конструк-
ції. У 1938 на А.р. видобуто 1 668 тис. тонн руди. Ступінь 
механізації основних процесів склала: при бурінні – 100 %; 
при доставці – 81 %; при відкатці – 84 %; при підйомі – 100 %; 
при завантаженні у вагони – 94 %. У 1939 видобуто 1 774,6 
тис. тонн руди. Ін-т «Південгіпроруда» розпочав працювати 
над проектом реконструкції шахти ім Кірова. Річний план 
виконано лише на 89 %. З 1940 в практику впроваджено 
створення комплексних бригад по швидкісній проходці. Це 
дало можливість значно підвищити продуктивність і виконати 
річний план на 102,7 %.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1108, А. 137; Там само, С. 1690, А. 167; 
Там само, С. 4973, А. 22; ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 674, А. 275 зв.; 
Там само, С. 1255, А. 4; Там само, С. 537, А. 5; Там само, Ф. 1, оп. 7, 
С. 1642, А. 2–3.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
87–88; Томилин В.Н. Положение рудодобывающей промышленности 
в 1920 г. В ж.: «Горный журнал», 1920, № 5; «Красный Горняк», 1924, 
24 дек.; Обзор рудной промышленности. В ж.: «Горный журнал», 1925 
№ 2; «Червоний Гірник», 1930, 20 жовт., 20 листоп.; Те ж саме, 1932, 
16 черв., 29 груд.; Те ж саме, 1933, 28 груд.; Кривбасу к ХVII съезду 
ВКП(б). Кривой Рог, 1934, с. 7–9; «Червоний Гірник», 1934, 29 груд.; 
Те ж саме, 1935, 3 верес.; Те ж саме, 1936, 30 лип., 29 серп., 23 верес., 
26 груд.; Те ж саме, 1937, 12 серп.; Айзеншток Г. Итоги практики 
эксплуатации электрообурудования. Х., 1939, с. 67–69; Бурштейн В. 
Железорудная промышленность в 1939 г. В ж. «Горный журнал», 1940, 
№ 1; «Червоний Гірник», 1940, 28 груд.

Артіль – об’єднання фізичних осіб для досягнення спільної 
господарчої мети. Гол. ознакою класичної А. є рівноправність 
її членів, що беруть участь у спільній діяльності, розподілі 
прибутків і збитках. Витоки А. традицій на Криворіжжі бе-
руть початок з кін. 18-го ст. – це чумацтво і косіння (круги). 
У землеробстві і скотарстві А. традиції проявилися згодом у 
рільництві і тваринництві у різних формах (толока, супряга), 
але вони не були класичними А., оскільки у них був відсутній 
принцип добровільності. З розвитком капіталістичних відно-
син побутові господарчі об’єднання втрачають своє значення. 
Замість них виникають А. споживчі, кредитні, страхові.
Літ.: ЕІУ, т. 1. К., 2003, с. 129.

Артіль безробітних – тимчасові об’єднання, що створювали-
ся з 1922 по 1928 через біржу праці як форма допомоги. А.б. 
найчастіше залучалися до робіт по благоустрою та ремонту 
шляхів. Такі колективи існували 1–2 роки і мали сезонний 
характер. Члени профспілок у цих колективах складали до 80 
%. У 1925 посередницьке бюро організувало 27 колективів б., 
в яких було задіяно 450 осіб. У 1926 орг-но А.б. по видобутку 
і переробці вапняку і глини. З б. кустарів також створювалися 
А. (шевців, кравців тощо), але суттєвої частки у загальному 
обсязі продукції кустарної пром-ті вони не мали. Для реміс-
ничих А.б. характерними були крадіжки та розтрати з боку 
уповноважених.
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 10 июл.; Те ж саме, 1928, 10 июл.; «Чер-
воний Гірник», 1928, 11 листоп.; Мельник О.О. Криворізька міськрада 
в 1920–1941. Кривий Ріг, 2005, с. 245–248.

Артіль гірнича – об’єднання прийшлих на заробітки селян з 
метою колективної праці на рудн.. Робота А. оплачувалася по 
відрядній сис-мі за фактично виконаний обсяг роботи. Члени 
А. часто проживали разом у казармах і спільно харчувалися. 
Робітники на рудн. прибували гол. чин. з Черкаського повіту 
Київської губернії. Склад А. часто змінювався: одні робітники 
з різних причин поверталися додому, ін., зазвичай родичі, при-
ходили їм на зміну. Робітники з ін. губерній не об’єднувалися 
в А., а наймалися до 
черкаських грабарів, 
працюючи під їхнім 
кер-вом. У літній час 
для посилення існу-
ючих А. залучалися 
поденні робітники, такі 
завжди знаходилися 
на місц. базарі, який 
щонеділі збирався у 
Кривому Розі. Біль-
шість прийшлих робіт-
ників проживала біля 
рудн. у напівземлян-
ках, які зазвичай самі 
і будували. Часто вони 
знаходилися на невеликій відстані від розробок, що негативно 
відбивалося на стані здоров’я робітників.
Дж.: СХЗ, 1898, № 5, с. 41–43. 

Артіль землеробська – об’єднання дрібних землевласників, 
що почали виникати на Криворіжжі у середовищі селян. Гурту-
вала від кількох до 10 чол. Всі земельні ділянки з’єднувалися 
в одну і спільно оброблялися. Більшість чл. А.з. належали 
до безкінних. Той, у кого ділянка була меншою, ніж середній 
пай, то він доплачував А. Всі податки і борги виплачувалися 
спільно. Вибирався 1 двір, в якому зосереджувалося все А. 
г-во, яке там постійно знаходилося. Земля і дорогі с-г  ма-
шини по згоді А. могли купуватися разом з ін. А. Майно А. 
страхувалося на загал. кошти. Охорона була спільною, по-
черговою. У вільний від А. роботи час кожен міг заробляти 
для себе окремо або всією А. для загал. користі. Той, хто 
бажав на вільний (зимовий) або більший час відійти для за-
робітку, повинен був отримати дозвіл А. і виплатити певну 
суму грошей за пропущені ним робочі дні. Урожай звозився 
на якийсь один двір, де і молотився. Зібраний хліб спочатку 
відкладався на насіння і про запас, а залишок, якщо такий 
був, ділився по к-ті робітників незалежно від статі. Якщо хтось 
пропустив роботу через хворобу або з ін. поважних причин, 
то його частина врожаю під час розподілу не зменшувалася. 
Діти всіх чл. А. в обов’язковому порядку відвідували школу. 
Створення А. заохочувалося земством. Точну к-ть А. на Кри-
воріжжі у кін. 19-го – на поч. 20-го ст. поки що не встановлено. 
Але великого поширення вони не отримали. Найбільше А. 
(13) зустрічається у німецьких колоніях.
Дж.: Материалы для оценки земель Херсонской губернии, т. VI, Хер-
сонский уезд. Херсон, 1890, с. 215–216; Общий отчет Александрийской 
земской управы за 1894, г. Александрия, 1895, с. 125–129. 

Артіль інвалідів – створена окружним комітетом допомоги 
у 1923. У Кривому Розі нараховувалося кілька А.і. Найбільші 
– пекарів-кондитерів № 1 і № 2. Вони мали по 2 власні пе-
карні. А. і. № 2 ліквідовано у квіт. 1925. Окружне об’єднання 
інвалідів складалося з 8 потужних А. і ряду слабких. У 1926 
вони експлуатували 6 млинів, 4 маслоз-ди, 2 кондитерських, 
2 пекарні, 8 торгівельних точок, де збувалася продукція влас-
ного вир-ва. В А. і. працювало 140 чол., середній заробіток 
складав 45 крб. на місяць. Товарообіг за 1925 склав 700 тис. 
крб. А. пекарів-кондитерів у 1927 збільшила обіг на 37 %. У 
кін. 1927 Криворізьке окружне об”єднання і. було ліквідовано 
– воно увійшло до Дніпропетровського районного об’єднання 
і. У берез. 1928 ліквідовано А. «Інвалід-кооператор». У 1929 
А.і. № 1 перейшла на статут виробничо-збутового т-ва. Після 
згортання непу у 1929 залишилися А. і. «Харчовик» і «Нова 
зоря».
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Артіль гірників з рудн. Дубова Бал-
ка (згодом “Більшовик”), 1908



Літ.: «Красный Горняк», 1925, 11 апр., 31 окт.; Таке саме, 1926, 19 дек.; 
Таке саме, 1927, 28 нояб.; Таке саме, 1928, 8 мар.; «Червоний Гірник», 
1929, 4 черв.; Таке саме, 1930, 13 серп.;  Таке саме, 1932, 5 квіт.; Таке 
саме, 1933, 4 верес.; Таке саме, 1937, 14 листоп.

Артіль промислова – основна форма пром. кооперації ви-
робників. За родом діяльності вони поділяються на кравецькі, 
швацькі, текст-трикотажні, галантерейні, культтоварні тощо. 
Найбільш відомі А.п., які входили до Криворізької промспіл-
ки у 1920–30-х: «Емальхімфарба», «Металіст», «Світанок», 
«Червоний кустар» (лікв. у 1929), «Молот» (лікв. у 1929), 
«Червоний робітник» (лікв. у 1930), «Мінерал» (лікв. у 1931) 
«Червона панчоха» (лікв. у 1930), «Добробут» (лікв. у 1931), 
«Коваль» (лікв. у 1933), «Тяга» (лікв. у 1932), «Гарнітур» (лікв. 
у 1932), «Промінь», «Нове життя», «Червоний шлях», «Чер-
воний швець» (лікв. у 1934), «Гірний каменоломщик» (лікв. у 
1935), «Транспортник» (лікв. у 1939). Ці та ряд ін., дрібніших 
А.п. внесли суттєвий вклад у насичення місц. ринку товарами 
першої необхідності та широкого вжитку.
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 8 апр.; Таке саме, 1927, 9 окт.; Таке саме, 
1928, 5 мая; «Червоний Гірник», 1929, 12 берез.; Таке саме, 1930, 18 
січ.; Таке саме, 1931, 11 лип.; Таке саме, 1932, 7 лют.; Таке саме, 1933, 
29 січ.; Таке саме, 1934, 23 жовт.; Таке саме, 1935, 1 січ.; Таке саме, 
1937, 17 трав.; Таке саме 1938, 1 черв.; Таке саме, 1939, 20 черв.; Таке 
саме, 1940, 21 берез.

Артіль промислово-сільськогосподарська – об’єднувала 
громадян, які поряд з яким-небудь промислом займалися і 
с-г Входили до сис-ми промкооперації. Найпоширенішими 
на Криворіжжі були: «Кооператор» (лікв. у 1928), «Червоний 
ковбасник» (лікв. у 1930), «Мукомел–маслобой» (лікв. у 1929), 
«Гуртова праця» (лікв. у 1929), «Винороб» (лікв. у 1929), 
«Хлібопік» (лікв. у 1929), «Артхліб» (лікв. у 1930). Всі А.п.-с. 
не витримали кризи хлібозаготівель, коли, починаючи з не-
врожаю 1928, а потім колективізації 1930, різко зменшилася 
к-ть хліба на вільному ринку.
Літ.: «Красный Горняк», 1928, 21 мар.; «Червоний Гірник», 1929, 27 
берез., 27 верес.; Таке саме, 1930, 10 трав., 3 груд.

Артіль сільськогосподарська в добу радянської влади. 
А. с. почали виникати на Криворіжжі на поч. 1921, інтенсив-
ніше – у 2-й пол. 1920-х. А.с. мала права юридичної особи. 
Протягом 1922–29 А.с. входила до сис-ми с-г кооперації. У 
1921 орг-но 2 А.с., які у наступному році розпалися. У 1922 
їх було 15, у 1923 – 97, у 1924 – 45, у 1925 – 25, у 1926 – 96, 
у 1927 – 20. Всього за 1921–27 в Криворізькому окрузі А.с. 
організувалося 142. Ліквідації: 1923 – 10, 1924 – 8, 1925 
– 70, 1926 – 43, 1927 – 19. Великий відсоток ліквідованих 
А.с. пояснюється тим, що у роки голоду багато їх орг-лося 
з метою отримання допомоги, а коли стан покращився, то 
А.с. самоліквідовувалися. Багато А.с. орг-лося з єврейських 
переселенців, які після використання пільг, що надавалися 
їм як колективним г-вам, також розпадалися або переходили 
на статус с. кредитних т-в. Частина А.с. просто потерпіла 
екон. крах або були створені з корисливою метою і згодом 
самоліквідувалися. У Криворізькому р-ні  у 1927 існувало 5 А. 
Всього в окрузі А. об’єднували 231 г-во (1 129 осіб, з них 540 
непрацездатних). В А.с. нараховувалося 527 незаможників і 
46 середняків, 1 батрак, тобто незаможники складали 91,8 %. 
Землі польової нараховувалося 2 994 дес., всієї – 3 738 дес. В 
середньому на 1 г-во припадало 16,1 дес., а на їдця – 3,3 дес. 
17 А.с. утворилися на колиш. землях поміщиків (2 545 дес.) і 
10 – на надільних землях (1 193 дес.). На 1927 лише у 22 % 
А.с. було складено виробничі плани. Робочої худоби у спіль-
ному користуванні було: 118 коней, 32 воли, 67 корів, 88 голів 
молодняку, 122 свині. Тракторів не було. У індивідуальному 
користуванні відповідно: 81 – 2 – 142 – 123 – 146. На 1 квіт. 
1928 в окрузі нараховувалося 186 А.с. У Криворізькому р-ні 
на 1 жовт. 1929 – 14 А.с. На поч. 1930 А.с. визнано основною 
формою колгоспного руху. Їх організаційно-госп. принципи 
викладено у «Зразковому статуті с-г артілей» від 1 берез. 
1930. Згідно з ним усі землі чл. А.с. зливалися «у єдиний 
земельний клин». Земля (крім городів та садів), робоча й 
товарно-продуктивна худоба, реманент, насіннєві запаси і 

фуражний фонд усуспіль-
нювалися. В особистому 
г-ві чл. А.с. залишалася 
1 корова, дрібна худоба 
і присадибна ділянка від 
0,25 до 0,5 га. Статут А.с. 
17 лют. 1935 визнав їх 
землі «загальнонародною 
державною власністю».
К-ть А.с. у Криворізькому 
р-ні на 1 жовт. 1930 – 59, 
на 1 квіт. 1931 – 271, на 1 
черв. 1931 – 278, на 1 січ. 
1932 – 257. Вкупі з СОЗами і комунами це становило 89 % 
від всіх г-в р-ну.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 559, Оп. 1, С. 20, А. 38–39, 43; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 
20, с. 4373, А. 139.
Літ.: «Красный Горняк», 1928, 29 июл.; ЕІУ, т.1. К., 2003, с. 129–130.

Артіль чумацька – об’єднання чумаків для спільного про-
мислу по перевезенню вантажів та збуту товару. Набула 
поширення з кін. 17-го ст. і протрималася до сер. 19-го. Гол. 
причиною занепаду промислу стала дорожнеча випасів, 
розорення толок і підвищення цін на корми для тварин. 
Об’єднували ватаги по 20–30 чол., кожен з яких мав по 3–4 
вози (мажі). Найчастіше до Криму або Миколаїва везли хліб, 
а назад – сіль, солону рибу. Поїздка займала бл. місяця, а 
часом і більше. За сезон робилося кілька рейсів. Накладні 
витрати на віз досягали 10 крб., а прибуток у чистому вигляді 
складав бл. 25 крб., що для того часу вважалося непоганим 
показником.
Дж.: Материалы для оценки земель Александрийского уезда, т. ІІІ. 
Херсон, 1888, с. 254.

Архангельська волость – адм.-тер. одиниця Криворізького 
повіту в 1919 – берез. 1923. У січ. 1919 діяли: 1 аптека, 1 лі-
карня з лікарем і 2-а фельдшерами. Протягом місяця 21 особа 
захворіла висипним тифом, з них померло 16. У б-ці було 850 
книг, читальню в середньому відвідувало 178 осіб на тиждень. 
5 хат-читалень – 720 читачів на тиждень. Аматорський театр 
ставив п’єси рос. і укр. письменників і давав концерти. Клуб 
мав хоровий колектив, який виступав двічі на тиждень. 
Відношення населення до рад. влади визначалося як дові-
рливе, до повстанців – негативне.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, Оп. 1, С. 440, А. 2.

Археологічна колекція Криворізького музею. Криворізь-
кий історико-краєзнавчий музей (КІКМ) створено у 1960. 
З цього часу розпочалося комплектування А.к. Основним 
джерелом її поповнення з 1964 стали матеріали розкопок 
курганів, могильників і поселень. У комплектації фондів КІКМ 
отримав допомогу з боку Дніпропетровського історичного 
музею (ДІМ). Зокрема передані предмети античного часу 
(кераміка, монети, прикраси). У 1980 Інститут археології АН 
УРСР передав велику к-ть матеріалів, починаючи з доби 
бронзи до пізнього середньовіччя (понад 300 експонатів). 
Також надходили випадкові знахідки – кам’яні молоти, брон-
зові бойові сокири 12–11 ст. до н.е., кераміка тощо. У 1976 
до музею доставлено скарб ливарника з с. Новоселівка, що 
нараховував 27 предметів. З 1971 КІКМ розпочав самостійні 
дослідження. У 1981 при музеї створено археологічний загін, 
а у 1987 – постійно діюча експедиція, яка проіснувала до 1994. 
Роботи, гол. чин., велися у Криворізькому і Широківському 
р-нах.
Сьогодні у археологічному фонді нараховується бл. 2 тис. 
експонатів. У колекціях представлені матеріали від кам’яного 
віку до пізнього середньовіччя. Цікаві предмети отримані від 
місц. жителя О.А. Гончаренко, який привіз з буд-ва Асуанської 
греблі підбірку кам’яних знарядь 5–4 тис. до н.е. (Єгипет). 
Унікальними є знахідки з енеолітичного могильника 4 тис. до 
н.е (1992, вул. Ватутіна, м. Кривий Ріг), випадково відкритого 
під час земляних робіт – понад 1000 мідних намистин, мідні 
браслети, ін. прикраси, золота трубочка від жезла, прикраси 
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Малюнок з газ. ЧГ. за 
1930, 21 берез.
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з мушель і крем’яні знаряддя. 
Всі предмети визнані фахівця-
ми за унікальні. Найповніше 
представлені речі ямної іс-
торико-культурної спільноти, 
знайдені під час досліджень 
поховань. Їх нараховується 
понад 300. У перекриттях 
поховальних камер відкрито 
9 стел, на одній з яких ви-
карбовано зображення лю-
дино-птаха, яке поки що не 
має прямих аналогів на Укр. 
Залишки 8 возів, 29 виробів з 
кістки і рогу (гол. чин. набори прикрас), 58 горщиків (12 з них 
орнаментовані). Серед предметів з каменю: булава, невелика 
сокира, товкачі, прикраси. Цікаві срібні та бронзові намистини 
(1,5 оберти), поясні пластини, прикраси, різноманітні типи 
бронзових ножів, бритва з пуанссоновим  орнаментом. 
Унікальні речі знайдено під час розкопок поховань ката-
комбної культури. Це напівсферичні орнаментовані чаші 
(10), високохудожні зразки кухонного посуду, прикрашеного 
складним геометричним орнаментом (67), 38 екземплярів 
посуду ін. типу. 
Колекція кам’яних сокирок-молотів включає 19 предметів, з 
яких 7 орнаментовані. Серед ін. кам’яних знарядь виділяються 
вівтарики (9), випрямлювачі древок стріл (10), розтиральники 
(6), пести (3), булави круглі і грушоподібні (7),  мотика. Серія 
металевих виробів має 30 екземплярів, включаючи 16 шил 
(у 4 з них збереглися дерев’яні руків’я), 7 бронзових ножів 
листоподібної форми і 12 прикрас різного типу. З кістки 
представлені, в основному, прикраси – 14, 19 проколко, 7 
знаряддь типу лопати. 
З поховань культури багатоваликової кераміки походять 15 
ліпних посудин, з яких 3 орнаментовані. Характерна катего-
рія знахідок цієї культури – кістяні пряжки (13), намистини. 
Кам’яні вироби представлені відбійниками (3), крем’яними 
вістрями стріл (2). 
До доби пізньої бронзи відносяться 28 слоїкоподібних і 23 
гострореберних горщика і унікальний кубок з календарною 
піктограмою. Рідкісною є знахідка орнаментованого глиня-
ного сопла. Серед бронзових прикрас виділяється ромбо-
видна шпилька, бронзові обойми, намистини, підвіски. Слід 
виділити і 2 бронзових вислообушних бойові сокири і кельт, 
що походять з Веселих Тернів. Широко представлені кам’яні 
знаряддя (зернотерки, пести, маятники, розтиральники) і 
кістяні (лощила, штампи).
Кіммерійські старожитності репрезентовані бронзовим ві-
стрям спису, вудилами і псаліями з Родіонівки, глиняним 
лощеним кубком і глечиком, який походить з Центральної 
Європи. Знайдені також бронзові сережка і спіральки, то-
чильний камінь з бронзовими бляхами-прикрасами.
До скіфського часу відносяться: золоті перстень і пласти-
на-обивка дерев’яної чаші з зображенням голови орла, 
плакований золотою фольгою ритон. З військ. спорядження 
присутні залізні і бронзові пластини панцера, бронзовий 
казан, залишки наконечників дротиків і списів, уламки меча-
акінака, десятки бронзових вістрів стріл. На святилищі “Гірка” 
у 2001–04 знайдено 2 амфори, які вдалося реставрувати. З 
посуду віділяється чорнолакова мисочка з с. Радіонівка. З 
прикрас найцікавіше дископодібне бронзове люстро з кур-
ганної групи Камова Могила (1985).
До сарматських пам’яток  належить унікальний комплекс з 
поховання жриці. Знайдено: золота овальна фібула (застібка 
верхнього одягу), яка не має прямих аналогів у межах колиш. 
СРСР, золота сережка з полив’яними вставками і підвіска-
ми з 3-х ланцюжків, 21 намистина з головного убору. Крім 
вказаних речей її супроводжували орнаментований глечик, 
дерев’яна чаша, намисто з гагату і пасти, бронзове люстер-
ко з дерев’яним руків’ям, залізний ніж, глиняне пряслице і 
берестяний короб.
Черняхівська культура представлена матеріалами з посе-

лень і могильника. Цікавими є 2 домашні вівтарики, кам’яні 
якорі, грузила ткацького верстата, сердолікова намистина, 
кістяні стилі тощо. З могильника походять: лощений глечик, 
5 лощених кружальних горщиків, 7 гончарних мисок, кістяний 
гребінь, бронзова фібула, залізний ніж, бронзова голка у 
кістяному футлярі, бронзові застібки для одягу. 
Артефакти половців і ординців репрезентовані вістрями стріл 
і списів, фрагментами шабель, кістяними накладками луків. 
Є залізні ножі, вудила, стремена, бронзові і срібні прикраси 
вуздечок. З побутових предметів знайдені глечик, пряжки, 
пластини, плошки, світильник, залізні кільця різних розмірів. 
Унікальною є знахідка бойової залізної сокири руського дру-
жинника 13-го ст. Разом ця колекція нараховує 51 предмет.
А.к. м. продовжує щорічно поповнюватися у результаті сис-
матичних розкопок.
Дж.: Інвентарна книга надходжень групи археології КІКМ (1961–2005), 
№ 1,2.

Археологічна культура – комплекс (група) подібних між со-
бою за рядом ознак археологічних пам’яток, поширених на 
певній тер. у межах певного істор. часу. Подібність археоло-
гічних пам’яток простежується за рядом спільних рис, напр., 
за формами і оздобленням посуду, способами домобуд-ва, 
прикрасами, оформленням інтер’єру осель, поховальним 
обрядом тощо. Більшість А.к. Криворіжжя визначено у 1-й 
пол. 20-го ст. Назви місц. А.к. умовні, часто походять від суч. 
назви населеного пункту, де було відкрито певну пам’ятку. 
Напр., черняхівська – від найменування поселення, де вперше 
було досліджено, скелянська – від Стрільчата Скеля, квіт.
нська – від назви балки (Квіт.на), кемі-обинська – від назви 
кургану Кемі-Оба (Крим). Дві культури отримали назву від 
форми поховальних споруд – ямна і катакомбна. По формі 
оздоблення посуду отримала ім’я культура багатоваликової 
кераміки.
А.к. – фундаментальне поняття археологічної науки. З од-
ного боку воно дає можливість впорядкувати археологічні 
джерела, локалізувавши їх у просторі і часі, з ін. – з’єднати 
археологічні предмети з їхніми творцями. Безсумнівно, що 
за А.к. стоять певні спільноти – окремі народи чи групи спо-
ріднених народів. Цей момент є надзвичайно важливим для 
стародавньої історії, яка досліджує дописемний період. Ви-
ділення А.к. стає базою для розв’язання багатьох проблем 
давньої історії: способу господарювання, соціального устрою, 
культурної специфіки. Співставлення матеріалів різних А.к. 
дає можливість у деякій мірі відтворити етногенез народів, 
що населяли наш регіон, їхні господарчі та культурні зв’язки, 
напрямки товарообміну, міграційні тощо.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996; ЕІУ, К., 2003, с. 133.

Археологічна періодизація – розподіл людства на А. періоди 
за ознаками матеріальної культури, в основному – за мате-
ріалами, з яких виготовлено знаряддя праці. На сучасному 
етапі людська історія розподіляється на кам’яний вік у складі: 
нижній палеоліт – шель 2,1–1,2 млн. р. тому; середній палеоліт 
– ашель, клектон, мустьє, 100–40 тис. р. тому; верхній палео-
літ – періг’є, оріньяк, солютре, 40–15 тис. р. тому; мезоліт 
або епіпалеоніт – мадлен, зіль, 15–8 тис. р. тому; неоліт або 
тарденуоз, 8 –5,5 тис. р. тому; енеоліт – мідно-кам’яний вік, 
5,5–4,5 тис. р. тому; бронзовий вік, 4,5–3,0 тис. р. тому; за-
лізний вік, з 1000 р. до н.е.
На підставі засобів існування та способів вир-ва виділено 
4 стадії розвитку людства: 1) дикунство – час мисливсько-
збиральницького та рибальського г-ва; 2) номадизм – період 
кочового скотарства; 3) розвиток землеробства; 4) цивілізація 
– характеризується появою держави, розподілом праці, кар-
буванням монет. На сьогодення виділяються 3 різні критерії 
А.п.: 1) філософський; 2) методологічний; 3) предметний. 
Проблема визначення А. періодів на сьогодення остаточно 
не вирішена і залишається в археології основною.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 17.

Археологічні дослідження – вивчення пам’яток археології 
(курганів, могильників, поселень, стоянок, святилищ) та ін. 

АРХ-АРХ

Предмети з археологічної ко-
лекції криворізького музею
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матеріальних залишків 
життя та діяльності лю-
дей від кам’яного віку 
до середньовіччя для 
пізнання істор. розвитку 
спільнот, що проживали 
на Криворіжжі. Для до-
слідження А. пам’яток 
застосовують різнома-
нітні методи, зокрема 
стратиграфічний, ста-
тистичний, типологічний, 
картографічний (див. 
Археологічні карти).
Перший, хто здійснив 
А.д. у межах суч. Криво-
го Рогу, був Олександр 
Миколайович Поль. У 
1866 він розкопав сто-
янку кам’яного віку у р-ні 
суч. сел. Покровське. У 
1907–08 дослідження 
одного з найбільших 

курганів Укр. – Царевої Могили  здійснив Віктор Іванович 
Гошкевич, дир. музею старожитностей Херсонського краю. 
За період з 1866 по 2006 на Криворіжжі різними дослідни-
ками розкопано 134 кургани, у яких знайдено понад тисячу 
поховань від енеоліту до пізнього середньовіччя. Найбільша 
к-ть захоронень відноситься до ямної культури (332), до 
катакомбної (254), до доби пізньої бронзи (147), до культури 
багатоваликової кераміки (33), до скіфських (43), до енеолі-
тичних (32). Серед невизначених нараховується 69, до яких 
сумарно віднесено 25 поховань з кургану «Катеринівка» 
(1978), звіт за розкопки якого у КІКМ археолог Г.Г. Михай-
люк не надав. Також досліджено частково 2 могильники 
доби пізньої бронзи біля кургану «Лук’янівка» (1981) та у с. 
Новолозуватка (1994), 1 могильник черняхівської культури 
(1982). Поселення пізнього палеоліту розкопав О.М. Поль у 
1866, 2 – доби пізньої бронзи О.О. Мельник у 1987 і 1990 (с. 
Миколаївка Широківського р-ну і мкр. 5-й Зарічний, м. Кривий 
Ріг). У 1970 досліджувалося святилище доби енеоліту (Л.П. 
Крилова) та скіфського часу у 2000–05 (О.О. Мельник).
А.д. на Криворіжжі у 1964–70 займалася Л.П. Крилова, у 
1971–73 – М.М. Нікітенко, у 1975–78 – Г.Г. Михайлюк, 1979–
92, 1998–2006 – О.О. Мельник, 1992–93 – О.М. Будніков, 1994 
– Ю.А. Лук’янченко, 1994–95 – В.В. Тітов. Всі перелічені, крім 
Л.П. Крилової, були співробітниками КІКМ.
Експедиція Дніпропетровського історичного музею досліджу-
вала пам’ятки археології Криворіжжя у 1964–70, 1999–2005; 
експедиція Дніпропетровського університету – у 1986, 1988, 
1999.
Дж.: наукові звіти про археологічні розкопки Дніпропетровського і 
Криворізького музеїв за 1964–2005 рр.
Літ.: Курганы энеолита – бронзы в Криворожском течении Ингульца. 
Днепропетровск, 2005, с. 129.

Археологічні карти – наукові зведення А. пам’яток різного 
часу на тер. Криворіжжя. Основою таких карт є опис та відпо-
відна сис-матизація конкретних пам’яток (стоянок, поселень, 
курганів, могильників тощо). А. пам’ятки наносяться на карто-
графічну основу відповідними умовними позначками. Карто-
графування є важливим методом А. дослідження. А.к. дають 
уявлення про просторове розташування окремих культур та 
пам’яток. Першу А.к. нашого краю склала І.В. Фабриціус у 
сер. 50- 20-го. Її опис знаходиться у науковому архіві Інсти-
туту Археології НАН Укр. А.к. Криворізького р-ну створена на 
поч. 1984 за результатами розвідок попереднього року (див. 
Археологічні розвідки). А.к. Широківського р-ну складена на 
поч. 1985. Вони доповнені згідно з результатами додаткових 
обстежень 1992 і 2002. Робота по уточненню і взяттю на 
облік нововиявлених об’єктів продовжується. Планується ви-
дання зводу пам’яток археології Криворізького р-ну. Дані про 
деякі пам’ятки археології Криворіжжя наведені у “Довіднику 

пам’яток історії та культури Криворізького району”. На 2006  
Крив. р-ні нараховують 603 кургани.
Дж.: Звіт КІКМ по науково-дослідній темі “Археологічна карта басейну 
Середнього Інгульця”; КІКМ, КДФ –11585.
Літ.: Довідник пам’яток історії та культури Криворізького району. 
Кривий Ріг, 2002.

Археологічні пам’ятки – матеріальні сліди людської діяль-
ності, які збереглися до сьогодення і є важливим історичним 
джерелом. А.п. знаходяться у землі, воді або на поверхні 
(наскельні зображення). Найбільше значення вони мають як 
єдине джерело при дослідженні давніх (дописемних) періодів 
історії краю. А.п. як продукт людської діяльності відбивають 
важливі сторони життя та праці первісного і середньовічного 
населення Криворіжжя. А.п. краю: поселення різних епох (19), 
стоянка доби мезоліту (1), святилище (2), могильники (3), 
скарби ливарних форм (1), малюнки на стінах печери «Гай-
дамацька» у Дубовій Балці (не збереглися), скульптури різних 
періодів (12) тощо. В цю категорію також входять чисельні 
знаряддя праці, предмети побуту та культові речі, озброєння 
та кінське спорядження. Ознаки А. культури формують А.п., 
які поширені у нашому регіоні, що датовані одним часом і ма-
ють ряд спільних ознак. Всі вони є п. археології і охороняються 
законом. У межах Кривого Рогу на держ. обліку знаходиться 
12 курганів, 1 стоянка і 5 поселень різних часів. Найдавнішою 
на тер. Криворізького р-ну є мезолітична стоянка Рибасово–1 
(5 тис. до н.е.). На сучасному етапі проводиться робота по 
складанню зводу А.п. Криворізького р-ну.
Літ.: ЕСУ, т.1. К., 2002, с. 693; Мельник А.А. Кто мы? Кривой Рог, 
2003, с. 117.

Археологічні розвідки – вивчення А. пам’яток, які можна 
простежити на поверхні без проведення А. розкопок. Деякі 
об’єкти виявляються порівняно легко (кургани, вали, горо-
дища тощо), ін. можуть бути знайдені лише у результаті 
прискіпливого обстеження (повністю розорані кургани, слі-
ди давніх доріг, ровів). Завдання А.р. – фіксація координат 
пам’яток в просторі і отримання первісної інформації про його 
тип і можливу належність. Перевага А.р. – відносно низька 
вартість і порівняна простота прийомів виявлення. Найбільш 
сприятливим часом є рання весна і пізня осінь. Як правило 
А.р. передують А. розкопкам.
А.р. на Криворіжжі у 19-му – на поч. 20-го ст. проводили О.М. 
Поль, Д.І. Яворницький, В.І. Гошкевич. У міжвоєнний період 
– Дніпрогесівська експедиція 1929–32. У 1947 часткові А.р. 
провів Б.М. Граков, у 1960-ті – Л.П. Крилова. КІКМ А.р. здій-
снював у 1980 (Кривий Ріг і промзона), у 1983 (Криворізький 
р-н), коли було виявлено 1 мезолітична стоянка (5 тис. до 
н.е.), 1 неолітичне поселення (4 тис. до н.е.), 10 поселень 
доби бронзи (15–12 ст. до н.е.), 2 поселення черняхівського 
часу (2–5 ст. н.е.) і понад 500 курганів. У 1984 проведено 
обстеження Широківського р-ну. Оглянуто і знов відкрито 
8 поселень доби бронзи, 3 – черняхівського часу, бл. 300 
курганів різних епох. Вибіркові А.р. у Криворізькому р-ні на 
замовлення Криворізького райвиконкому КІКМ проведено 
у 1992. З 1998 щорічні вибіркові А.р. здійснює Криворізь-
ке відділення обласного Центру охорони істор.-культурної 
спадщини. КІКМ провів повторні А.р. Широківського р-ну у 
2002. За час від останніх А.р. (1984) 25 % курганів повністю 
розорані, значно зросла к-ть пограбувань. На поселеннях, які 
розорюються, знищується культурний шар.
Літ.:  Мельник А.А. Кто мы? Кривой Рог, 2003, с. 79–111.

Археомагнітний метод – при нагріванні магнетика, зокрема 
окислів заліза, до певної температури, він проявляє свої маг-
нітні якості. Ці властивості зберігаються при охолодженні, при-
чому напрямок і сила визначаються магнітним полем Землі в 
тому місці, де знаходиться об’єкт. Такі окисли зустрічаються 
майже у всіх глинах. При випалі глиняний предмет фіксує маг-
нітне поле Землі на момент свого останнього охолодження, 
це і є його архео- або остаточний магнетизм. Якщо предмет 
не був порушений (напр. знаходився у товщі землі), можливо 
визначити 3 складові поля – деклінацію (кут між справжнім пн. 
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Олександр Миколайович Поль
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полюсом і магнітною пн.), склонення (кут між напрямком поля і 
горизонталлю) і його інтенсивність. Всі ці фактори змінюються 
у часі, з урахуванням чого у досліджених р-нах для останніх 
тисячоліть розроблені результативні криві. Будь-який зразок, 
що відноситься до цього періоду може бути продатований з 
точністю + 50 років. На Криворіжжі А.м. застосовували при 
розкопках поселення черняхівської культури (2–5 ст. н.е.) біля 
с. Христофорівка (1982). Зйомка проводилася за допомогою 
протонного магнітометра фахівцями Криворізького гірничо-
рудного ін-ту на пл. 500 м2.
Дж.: Звіт про розкопки КІКМ у 1982; НА КІКМ, КДФ 11581.

Архиєрей – спільна назва вищих цер-
ковних ієрархів у православній церкві. 
Безпосередньо на Криворіжжі служили 2 
єпископи. Владика Онуфрій (Гагалюк Ан-
тон Максимович) з трав. по жовт. 1923 та 
Владика Порфірій (Гулєвич Полікарп Ва-
сильович) з черв. 1928 по верес. 1930.
Літ.: Даманский (Ормовський). Мученики, ис-
поведники и подвижники благочесте Русской 
Православной Церкви ХХ столетия, кн. 2. Тверь, 
1996, с. 165–166; Священномученики Тверские. 
Буклет. Тверь, б/д.

Архіви Криворіжжя – самостійні установи або відділи в 
установах, де зберігалися документальні матеріали. У 19-му 
– на поч. 20-го ст. документи, що стосуються Криворіжжя, 
концентрувалися у Верхньодніпровському, Херсонському 
та Олександрійському земствах, А волосних та сільс. управ. 
Нинішня орг-ція архівної справи бере початок з 1919. У 1920 
згідно з постановою РНК УСРР від 20 квіт. було націона-
лізовано всі місцеві А. У серп. 1925 створено Криворізьке 
окружне архівне управління, яке знаходилося у підвальному 
приміщенні (2 кімнати). Більш-менш придатну будівлю було 
надано у серп. 1927 (у будинку міськраді). Свій окремий 
архів створили професійні спілки Кривбасу. Першу велику 
виставку документів окружний А. організував у листоп. 1927. 
У берез. 1928 в окружному А. скомплектовано 120 фондів, де 
нараховувалося 30 тис. одиниць збереження (з 1743 по 1922 
р.р.). У квіт. 1928 проведено реорг-цію окружного архівного 
управління і збільшено штат – в р-нах округу введено 14 «ко-
респондентів», – а на кін. року їх було вже 17. З берез. 1929 
А. проф. орг-цій почала переглядати і відбирати у свої фонди 
комісія окружного А. З метою запобігання розбазарювання 
цінних архівних матеріалів окрвиконком прийняв постанову 
про притягнення винних осіб до адм. відповідальності. У 
трав. 1930 – постанову про концентрацію матеріалів із за-
критих церков у А. Влітку окружний А. перевели у більше 
приміщення. Ставка архіваріуса у 1932 складала 90 крб., а 
інструктора – 150. У серп. 1932 А. подав до президії міськради 
заяву про розширення пл. до 290 м2 у зв’язку зі створенням 
архівного управління при міськраді. Міський А. на цей час 
знаходився у підвальному сирому приміщенні, що згубно ді-
яло на документи. У лют. 1934 міськрада прийняла постанову 
про обов’язкову реєстрацію архівів установ, орг-цій і підпр-в 
р-ну у місц. А.
У 1930 в окружному А. нараховувалося 250 фондів, у 1938 в 
міському – 879, на 1 січ. 1941 – 2 360 (232 130 одиниць збе-
рігання). У 1933 бюджетних коштів на міський А. виділено 15 
тис. крб., у 1938 – 68 тис.

Д-ром А. у 1925–26 був Біло-
водський, у 1928–29 – Сисоєв, 
у 1931–33 – А. Івлєв, у 1939–41 
– А. Єгорова.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 2, Оп. 1, С. 576, А. 
11; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 4, С. 765, А. 
65; Там само, Оп. 7, С. 173, А. 38; 
Там само, Оп. 6, С. 478, А. 212; Там 
само, Оп. 8, С. 308, А. 471, 534, 522; 
ДАКР, Ф. 268, Оп. 1, С. 125, А. 52.
Літ.: «Красный Горняк», 1925, 1 
авг., Таке саме, 1927, 22 мая, 9 авг.; 
Таке саме, 1928, 16 мар., 6 июл., 26 
нояб.; «Червоний Гірник», 1929, 1 

берез., 26 берез.; Таке саме, 1933, 27 жовт.; Таке саме, 1934, 9 лют.; 
Таке саме, 1938, 2 черв. 

Архістратига Михаїла церква у Веселих Тернах. Буд-во 
розпочато у 1791 місц. поміщиком Михайлом Шляхітним, 
закінчено у 1806. Розташовувалася у центрі суч. сел. Веселі 
Терни (вул. Сестрорецька) на природному підвищенні і до-
мінувала над оточуючою забудовою. Цегляна, у стилі росій-
ського класицизму. Ротонда з прямокутним притвором із зх., 
і надбудованою над ним 2-ярусною дзвіницею, увінчаною 
шпилем з хрестом. Ц. однокупольна. Вівтарний і центральний 
об’єми та притвор розташовувалися по осі сх.–зх. Купол на 
високому барабані. Фасади оздоблені пласкими порталами з 
трикутними фронтонами, пласкими пілястрами, завершеними 
широким антаблементом. В 
архітектурі регіону ц. була 
унікальною по своєму об’єм-
но-просторовому рішенню.
У 1875–77 священиком-на-
стоятелем був Афанасій 
Васютинський, а другим 
– Афанасій Волошинов. Ді-
яла церковно-приходська 
шк. Під час архієрейської 
ревізії 1906 приход складав-
ся з 2 455 чол. і 2 451 жін. 
Церковної землі – 120 дес. 
Будинки мали всі чл. притчу 
за виключенням штатного 
диякона. З 1896 першим 
священиком був Анатолій 
Крамаренко, другим – Воло-
димир Курилов (з 1904). 
У 1933 А.М. ц. перетворено 
на клуб, у 1934 – на склад для 
зерна. Влітку 1936 розібрано 
на будівельні матеріали.
Дж.: «Екатеринославские епархиальные ведомости», 1876, № 4, с. 
94; Таке саме, № 18, с. 363, 487; Макаревский Феодосий. Материалы 
для историко-статистического описания Екатеринославской епархии. 
Екатеринослав, 1880, с. 237–238; Справочная книга Екатеринослав-
ской епархии. Екатеринослав, 1908, с. 456–458; “Червоний Гірник”, 
1936, 20 трав.

Архітектурні стильові напрямки на Криворіжжі. У 2-й пол. 
19-го ст. у Кривому Розі отримує поширення т.зв. «цегляний 
стиль», у якому гол. роль відігравали худ. і тех. якості цегли. 
Стіни у більшості споруд, у фасадах яких застосовувалися 
елементи різних стилів, залишалися нетинькованими і факту-
ра цегли добре узгоджувалася з ліпними деталями («доходні» 
будинки по вул. Калініченка, будинок Криворізької єпархії). 
Часто будівельники взагалі відмовлялися від будь-яких сти-
льових ознак, прикрашаючи фасади лише цегляним декором 
(будинок Корнілова по вул. Леніна, 54; житловий будинок по 
вул. Леніна, 56 а). У будинках по вул. Леніна, 56 (Рехеса), 
60, 64, вул. Карла Маркса, 35 використано деякі елементи 
модерну в екстер’єрах гол. фасадів. 2 споруди поч. 20-го ст. 
збудовані у стилі модерн (Криворізьке комерційне уч-ще (не 
збереглося) і Азово-Донецький банк (1904) по вул. Леніна, 
43). Виключенням була будівля палацу для з’їздів гірничо-
промисловців Півдня Росії, яку звели на рудн. Шмаковський 
у 1915 австрійські полонені. Споруду було виконано у стилі 
неокласицизму (не зберігся). Паралельно з модернізмом 
деякого розвитку набув раціоналізм, що виходив з функці-
ональної орг-ції простору. Для нього характерна відсутність 
декоративних прикрас формоутворення та використання 
бетону у конструкціях. Характерним зразком такого стилю є 
південна прибудова до вокзалу Долгінцево.
За доби рад. влади можна виділити 2 етапи. Перший 
– 1920–33. Гол. ознакою містобудування цього періоду був 
поч. створення т.зв. Соцміста – робітничого сел. при металур-
гійному комбінаті, у якому згідно з проектом В. Заболотного 
і Й. Каракаса повинно було проживати до 200 тис. чол. (див. 

АРХ-АРХ

Оголошення про реєстрацію 

відомчих архівів.

Червоний Гірник 1934, 3 берез.

Священомученник 
Онуфрій (Гагалюк)

Тернівська церква перед оста-
точним зруйнуванням
в 1934. Вид зі сходу
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Соцмісто). У архітектурі Кривого Рогу цього часу можна ви-
ділити 2 напрямки. 1-й – творче використання А. форм укр. 
нар. зодчества. Найяскравіше це проявилося при забудівлі 
Першої дільниці (нині вул. Орджонікідзе). Тут було впрова-
джено типові проекти 4-квартирних 2-поверхових будинків, 
розроблених харківським архітектором В. Троценком. Їхнє 
худ. вирішення повторює типові риси укр. нар. житла (оформ-
лення ганків, характерні обриси дахів, які нагадують стріхи 
селянських хат). 2-й – втілення концепцій конструктивізму, 
раціональності А. форм, впровадження нових будівельних 
матеріалів (залізобетону, скла, металу). Створювалися нові 
за соціальним змістом типи споруд: будинки-комуни, житлові 
комплекси, робітничі клуби, фабрики-кухні. У Кривому Розі 
зведено десятки споруд у стилі конструктивізму. Вони виді-
лялися новизною об’ємно-просторової композиції. Це т.зв. 
«п’ятірки» по вул. Революційній, вокзал ст. Червона, ряд 
житлових будинків по вул. К. Маркса (№ 36) та вул. Леніна 
(№ 30, 32, 40), вул. Першотравнева (№ 11), готель «Мета-
лургія» по вул. К. Маркса (не зберігся), дитячий будинок по 
вул. Революційній, 13, будівля побутового корпусу доменного 
цеху металургійного з-ду (арх. В. Кабаков), учбовий корпус 
Криворізького гірничорудного ін-ту. Для будинків-комун арх. 
В. Троценка (1931) характерна наявність т.зв. «кабінок для 
спання», розрахованих на одну людину.
2-й етап (1933–41) пов’язаний з виконанням планів індустрі-
алізації і колективізації с-г. У цей час створюється спілка 
архітекторів, А. майстерня, ін-т «Кривбаспроект». Поступово 
гору взяли погляди архітекторів, які вважали, що нові ідеї 
повинні втілюватися у реалістичній формі і єдиною вірною у 
цьому відношенні є зразки античного зодчества, ренесансу і 
класицизму. Еклектрика як метод творчості ними відкидала-
ся. Т.ч. розпочато формування стилю, який згодом отримав 
назву «соціалістичний реалізм» або «сталінська неокласика». 

За цей час було створено 3 генеральних плани розвитку міс-
та, але жоден з них не втілено у життя у первісному вигляді. 
Останній проект розробив харківський «Діпроград» у 1940. 
Подібні плани призвели до нищення двох найбільших храмів 
міста – Святомиколаївського (пл. Леніна) і Вознесенського 
(пл. Воровського), – на місці яких планувалося зведення від-
повідно адм-го і житлового будинків. В основі споруд лежали 
типові проекти.
Найбільш виразними є будинок колишньої міськради (1940, 
вул. Леніна, 29), житловий комплекс (1938, вул. Леніна, 27), 
приміщення науково-дослідного сектору КГРІ (1940, вул. Пуш-
кіна, 44), готель «Руда» (вул. К. Маркса, 1935), Діловий клуб 
(вул. Революційна, 1934), школа-гігант (вул. Косіора, 1940). 
Згідно з новими тенденціями було перероблено інтер’єри 
побутового корпусу доменного цеху «Криворіжсталі» (арх. 
М.П. Шкода).
Основною ідеєю проектування міста стало створення 3-х 
гігантських пром-х зон (Криворізького металургійного ком-
бінату та центральної і північної залізорудних). Відповідно 
до них і йшло планування житлових і соціально-культурних 
зон. Разом із житлом зводилися їдальні, школи, магазини, 
дошкільні дитячі заклади. Буд-во проводилось згідно з ти-
повими проектами. Так, дитячі ясла будувалися на 60 місць 
(арх. Т. Волкобон) і 120 місць (арх. Г. Сластіон). Зовнішнє 
оформлення будинків розробляла місц. А. майстерня.
Літ.: «Червоний Гірник», 1931, 1 жовт.; Те ж саме, 1935, 19 верес.; 
Таке саме, 1939, 16 черв.; Таке саме, 1940, 10 верес., 8 листоп.; Асеев 
Ю.С. Стили в архитектуре Украины. К., 1989, с. 65–80; ЕСУ, т. 1. К., 
2001, с. 713–716.

Асенізаційний обоз – промисел, а згодом підпр-во, що 
спеціалізувалося на вивезені нечистот і підтримці належного 
санітарного стану у місті. До 1920 ця робота здавалася з підря-
ду волосним правлінням. У серп. 1922 при повітовому відділі 
комунгоспу створено А.о. з 2-х возів і діжок і 2-х візників. На 
його утримання у серп. 1924 витрачено 2 092 крб. В 1924/25 
А. підп-во переведено на госпрозрахунок. За трав.–жовт. 
1926 А.о. у складі 3-х бочок вивіз 2 613 бочок нечистот, за що 
одержав 2 506 крб. У кін. року міськрада виділила ще 3 повоз-
ки з бочками і 1 для сміття. Але різке збільшення населення 
міста і погіршення загального санітарного стану призвело до 
передачі А.о. у приватні руки. До 1930 цією справою займав-
ся підрядчик Кільштейн. У вказаному році йому виділено за 
роботу 20 тис. крб. Гол. причиною повільності роботи була 
відсутність спеціальних помп. Одночасно міськрада приймає 
рішення створити комунальний А.о. і обладнати місце для 
його перебування, на це виділено 44,5 тис. крб. З 1931 почав 
діяти міський А.о., який запровадив талонну сис-му обслуго-
вування – послуги оплачувалися наперед за наступний рік, 
що дало можливість розширити г-во. Ін. шляхом укріплення 

АРХ-АСЕ

Будинок Корнілова збудований в 1868.
Південноукраїнський цегляний стиль. Фото 1990

Житловий будинок на вул. К. Маркса.
Зведений в 1932. Конструктивізм. Фото 1934

Будинок на розі К. Маркса та вул. Жовтнева. 
Збудованний в 1934. Конструктивізм.

(На цьому місті зараз збудована крамниця “Рубін”). Фото 1936
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матеріальної бази підпр-ва стала 
передача деякого придатного для 
роботи майна неплатників подат-
ків. У 1933 у г-ві нараховувалося 
36 повозок з 40–60-відерними 
бочками і 6 возів для вивезення 
сміття. 
З сер. 1937 вступила до експлуата-
ції 1-ша черга міської каналізації, 
що дозволило значно покращити 
обслуговування непідключених до 
мережі клієнтів. У 1936–37 д-ром 
А.о. був Цукерман.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3225, Оп. 1, С. 57, А. 
139; Там само, Ф. 19, Оп. 1, С. 906, А. 86; 
ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 1430, А. 173; 
Там само, С. 3662, А. 86; Там само, Оп. 
3, С. 1284, А. 17; Там само, С. 1286, А. 45 

зв.; Там само, Оп. 5, С. 537, А. 12; Там само, Оп. 8, с. 308, А. 425.
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 29 июл.; «Червоний Гірник», 1930, 1 січ., 
5 трав.; Таке саме, 1934, 15 груд.; Те ж саме, 1937, 21 трав.

Ассірійці – один з найдавніших 
народів світу, прабатьківщиною 
якого є Месопотамія (Дворіччя). 
Суч. А. компактно проживають у 
Іраку, Туреччині, Ірані, Сирії. Зна-
чна їх частина розпорошена по 
багатьох країнах світу, зокрема 
вони є і в Укр. Нині у Кривому 
Розі проживає бл. 60 чол. (1989). 
Це, гол. чин., нащадки тих, хто 
врятувався втечею під час різа-
нини 1915 в Туреччині, коли вони 
переселилися до Іраку, а у 1918, 
разом з іранськими А. пересели-
лися в межі Росії. Більша частина 
А., яка осіла у Кривому Розі, за-
ймалася у кустарно-ремісничій 
сфері та дрібній торгівлі. Свого 
культурно-освітнього осередку не 
мали. Частково асимілювалися. 
Місцева назва - греки.
Літ.: «Червоний Гірник», 1989, 6 гру.; 

ЕСУ, т. 1. К., 2001, с. 756–757.ц

Асоціації дослідників голодоморів в Україні Криворізький 
осередок. Створено у лист. 2004. Мета і завдання орг-ції 
– дослідження та збереження в істор. пам’яті мешканців Кри-
воріжжя голодів і поширення інформації про їх місцеві особли-
вості та наслідки. Об’єднує науковців, журналістів, вчителів 
і представників ін. професій, громадян, що вивчають історію 
голодів в Україні і на Криворіжжі і сприяють вшануванню 
пам’яті їхніх жертв. Нараховує 21 особу (2005), які займаються 
збором, сис-матизацією і публікацією документів та спогадів 
про голоди 1921–23, 1932–33, 1946–47 на Криворіжжі. Голова 
К.о. Н. Єсіна. У 2003 К.о. підготував і видав збірку матеріалів 
про голоди 1921–23 і 1932–33 на Криворіжжі (упорядник О. 

Мельник). Розпочато роботу по підготовці збірника докумен-
тів «Криворіжжя у 1932–1933 роках».
Літ.: Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 1921–1923, 
1932–1933 років на Криворіжжі. Кривий Ріг, 2003, с. 5–9.

Атеїстичне виховання у школі – в. у підростаючого покоління 
несумісних з релігійними уявленнями поглядів, які базуються 
на матеріалістичному світорозумінні. Було складовою части-
ною в. учнівської молоді за рад. часів. Юридичною підставою 
для розгортання А.в. був Декрет про відділення церкви від 
держави і школи від церкви від 2 лют. 1918. У січ. 1919 у шк. 
Криворіжжя було заборонено викладання основ релігійних 
вірувань, натомість введено суспільно-політичні дисципліни. 
У трав. 1921 польові штаби повітової воєнної наради здій-
снили вилучення книжок релігійного змісту зі шкільних б-к. 
Гол. завданням А.в. у шк. проголошено «на місце релігійного 
світосприйняття поставити струнку комуністичну наукову 
сис-му». З цією 
метою при шк. 
всіх типів роз-
почато читки 
газет з мате-
ріалами анти-
релігійного і ан-
тицерковного 
змісту, прове-
дення відповід-
них бесід і лек-
цій. З лип. 1924 
розпочалося 
поширення ж. 
«Безвірник» і 
дешевих 2 ан-
тирел і г ійних 
посібників. До 
планів перепідготовки вчителів Криворізького округу вклю-
чено лекції з методики атеїстичної пропаганди у шк., по-
пуляризації нових громадянських обрядів. З 1926 при шк. 
розпочато створення гуртків «войовничих безвірників», куди 
приймалися учні починаючи з 6-го класу. З 1929 до шкіль-
ної програми введено додаткові розділи з вивчення основ 
атеїзму. Посилюється залучення дітей до гуртків «юних без-
божників», учасники яких повинні були впливати на членів 
своїх родин, у тому числі і на батьків, з метою «виправлення 
поглядів на релігію». У 1930 влада ініціює участь школярів 
у різноманітних заходах, спрямованих проти церкви: демон-
страції з вимогами закриття храмів і передачі їх під піонерські 
клуби, шк., переплавки дзвонів на потреби індустріалізації, 
збору підписів за закриття церков тощо. У шк. започатковано 
проведення масових антирелігійних вечорів із залученням 
художньої самодіяльності. Результатом А.в. були випадки, 
коли діти зрікалися батьків, які належали до кліру. Після 
закриття храмів на поч. 1930-х інтенсивність А.в. послабла і 
проводилася гол. чин. формально.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3225, Оп. 1, С. 18, А. 15.
Літ.: Криворіжжя: більшовизм проти Православ’я (1920–1930). Кривий 
Ріг, 2005, с. 102–116.
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Шкільна листівка 
комплекту наочніх приладів

АСЕ-АТЕ

Бочка для 
вивезення нечистот


