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Баби кам’яні (див. Половці) – друга після поховальних 
споруд значна група кочівницьких 
старожитностей регіону. Тривалий 
час вважалися надгробними 
статуями. На сьогодення доведено, 
що між людьми, похованими у 
конкретних курганах і поставленими 
на них пізніше кам’яних спорудах 
нема прямого зв’язку. Б.к. пов’язані 
з поминальним ритуалом культу 
предків. Це не узагальнююче 
зображення людини, а фігура 
конкретного родоначальника 
– напівбога, міфічного героя 
і володаря. Зображення людей 
з проробкою рис обличчя – це 
невелика частина антропоморфної 
скульптури, що збереглася. Ще у 
19-му ст. у наших степах стояли 
десятки подібних скульптур, у 
деяких випадках групами по 2–3. 
Олександр Миколайович Поль під 
час свого проживання у Кривому 
Розі зібрав значну їх к-ть, частина 

з яких зараз знаходиться у колекції Дніпропетровського 
історичного музею. У КІКМ зберігаються 2 скульптури, що 
датуються 12–13 ст. Одна з них – фігура з ритуальною 
посудиною у руках, одяг у вигляді каптану із розведеними 
полами, на голові шапка з невеликими полями і високою 
конічною тулією. На обличчі намічено очі й ніс. Друге 
зображення чоловіче, композиційно аналогічне першому: на 
голові напівкруглий шолом, обличчя не пророблено. Тулуб ще 
однієї Б.к. знаходиться на єврейському цвинтарі у с. Інгулець 
Широківського р-ну. Б.к., привезена з Донбасу, знаходиться 
на тер. турбази “Парус” (с. Кудашево) як декоративна 
прикраса.
Дж.: КІКМ, КДФ 2437, Звіт Криворізького музею про Археологічні 
розвідки у Широківському районі, 2002 р.
Літ.: Каменные бабы. Каталог. Днепропетровск, 1976, с. 60–62; Давня 
історія України, т. 3. К., 2000, с. 568–569.

Багатоборство – встановлені міжнар. чи держ. 
спортивними класифікаціями поєднання фізичних вправ в 
одному чи кількох видах спорту.

Перші змагання з Б. у Кривому Розі проведено 11–12 
серп. 1939 на міському стадіоні (на комплект значків ГПО 
1-го і 2-го ст.). У них взяли участь 90 чл. спорт. т-в “Руда”, 
“Динамо”, “Здоров’я”, “Буревісник”, “Рот-фронт”, “Локомотив”, 
“Харчосмак”. На трибунах було 3 тис. вболівальників. 1-е 
місце посіла команда т-ва “Руда”. 

З 13 по 16 серп. 1940 на стадіоні “Спартак” відбулися 
змагання між збірними командами пожежної охорони і 
воєнізованої охорони міста з метання гранат, бігу на 3 км і 
стрибках у довжину. 1-е місце у забігові завоював Литвин 
(11 хв. 21 сек.), у гранатометанні – Сіренченко (56 м 6 см), у 
стрибках – Дідик (5 м).
Літ.: “Червоний Гірник”, 1939, 15 серп.; Те ж саме, 1940, 18 трав.

Б а г а т о в а л и к о в о ї 
(багатопружкової) кераміки 
культура – археологічна к. пізнього 
бронзового віку (17–16 ст. до н.е.). 
Виникла внаслідок трансформації 
к. катакомбної історичної спільноти. 
Названа по характерному способу 
прикрашання к. На 2005 досліджено 
40 захоронень цієї к. Поховальні 
споруди зроблено у  вигляд і 
овальних ям або ям з підбоями. 
У деяких випадках це кам’яний 
ящик. Переважаюча к-ть скелетів 
знаходилася у скорченому стані 
на лівому боці. Унікальну знахідку 

зроблено у кургані Ремонтирська могила (1988) – у перекритті 
камери знаходилася гранітна стела з орнаментом типу 
“дерево життя”. Інвентар поховань небагатий – найчастіше 
це вироби з к. (12), на 9 з цих горщиків відсутній орнамент. 
Знайдено 8 решток дерев’яних чаш, на 2 з них прикраси 
з бронзових пластинок. Характерна особливість Б.к.к. 
– наявність у похованнях кістяних поясних пряжок з 1 або 2 
отворами. Зустрічаються також пастові намистини, кам’яні 
відбійники, крем’яні скребачки. Гол. напрямком г-ва Б.к.к. 
було скотарство. Вирощували, в основному, биків, кіз, овець, 
свиней, рідше – коней. Високого рівня досягло і присадибне 
землеробство. З ремесел розвинулося гончарство, ткацтво 
та обробка шкіри. На Криворіжжі відомо 2 поселення Б.к.к.: 
біля сіл Грузька Григорівка і Лозуватка.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы? Кривой Рог, 2003, с. 42–43.

Багатотиражка – видання доби рад. влади, що виходили 
на підпр-вах, у колгоспах, вузах тощо і відображали, 
гол .  чин . ,  ї хню д іяльн іс ть . 
Перші Б. – друковані стіннівки, 
розтиражовані на гектографах. З 
сер. 1920-х потрапили під пильний 
контроль парт. комітетів, які 
почали призначати редакторів. 
Більшість Б. існувала 2–3 роки, 
а деякі вийшли лише по кілька 
разів і припинили діяльність 
через екон. труднощі. У кризові 
1931–32 число Б. на Криворіжжі 
скоротилося вдвічі і склало 17. У 
наступні роки намітилося деяке 
зростання, але рівня 2-ї пол. 
1920-х досягнуто не було. Влада 
постійно використовувала Б. 
для поширення у робітничому 
і  селянському  середовищі 
потрібних їй на поточний момент 
ідей та думок. У міжвоєнний 
період у Криворізькому басейні 
виходили такі Б.:

Назва газети Роки  Чиє видання

“Артилерист” 1925–30 Місц. в/ч

“Боєць”
2-а пол. 
1920-х

Місц. в/ч

“Бурка” 1930–1939 селищна рада рудн. ім. Артема

“Вартовий соціалістич-
ного врожаю”

1933
штаб Криворізького ТСОаві-
ахіму

“Гіпромовець” 1932 т-т “Гіпром”

“Голос вибою” 1929–31 рудн. “Жовтневий”

“Голос гірника” 1933–41 рудн. “Більшовик”

“Голос забоя” 1927
рудн. “Дубова Балка” (згодом 
“Більшовик”)

“Голос рабочего” 1925–28 рудн. ім. Шварца

“Голос шахтёра” 1925–28 рудн. “Жовтневий”

“Друкар” 1929–35 Криворізька держдрукарня

“Железнодорожник 
Кривбасса”

1931–51
політвідділ Долгінцевського за-
лізничного вузла

“За більшовицькі кол-
госпи”

1935–? Райколгоспспілка 

“За механізований 
Кривбас”

1932–41 з-д “Комуніст”

“За радянський пер-
форатор”

1931–32
Центральні механічні майстерні 
(згодом з-д “Комуніст”)

“За радянську торгів-
лю”

1932–33
міськком спілки раддержторгу 
та Кривторгу

“За соціалістичну пра-
цю”

1933–34 будколонія УПТУ НКЮ

“За темпи і якість” 1934–41 рудн. ім. Першого Травня

“За темпи” 1930-ті
Криворізький батальйон зв’яз-
ку

Постанова Криворізького 
МКП від 9 черв. 1932

Жіноча фігура з граніту, 
половецького часу

(13 ст до н.е.)

БАБ-БАГ
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“Забой” 1933 шахта № 1-бис Криворізьбуду

“Забурник” 1929–35 рудн. “Радянський” 

“Ільїчівка” 1934–41 рудоуправління ім. Ілліча

“Кіровець” 1931–41 рудоуправління ім. Кірова

“Коксовик” 1936–41 з-д “Коксохім”

“Комуніст”
берез. 1940 
– чер. 1941

з-д “Комуніст”

“Кооперативна 
сторінка”

1928–29 окрспоживспілка

“Кривбасівець” 1930–41 рудн. ім. Леніна 

“Кривбассовец” 1931–41 рудн. ім. Орджонікідзе

“Ленінським шляхом” 1934–41 політвідділ МТС ім. Леніна

“Ленінські кадри” 1934–36 Криворізький педінститут

“Майбутній хімбоєць” 1930-ті
пункт протихімічної оборони 
Авіахіму

“Металіст” 1932
Центральні майстерні Криво-
ріжжя

“Металлург” з 1940 КМЗ

“Металург Кривбасу” 1931–1940 КМЗ

“Молот” 1926–29 залізнична ст. Кривий Ріг

“На стройке” 1931–60 т-т “Криворіжбуд”

“На штурм” 1939–41
бюлетень політвідділу 41-ї Кри-
ворізької стрілецької д-зії

“Оборона” 1933–34 міська рада ТСОавіахіму

“Перфоратор” 1930–34 рудн. ім. Першого Травня

“Рабочая кооперация 
Криворожья”

1927–28
Криворізька окружна рада 
профспілок

“Робсількор Криво-
ріжжя”

1930–38
секція робсількорів при газ. 
“Червоний Гірник”

“Радянський гірник”
1931–41 (з 
перервами)

рудн. ім. Дзержинського

“Робітничий 
споживач”

1929
спілка кооператорів Криво-
ріжжя

“Робсоюзи промкоо-
перації”

1932 спілка Промкооперація

“Руда” 1935–36 т-т “Руда”

“Свердлій” 1931–37
рудн. “Правда” (з 1936 – ім. 
Хатаєвича)

“Сигнал” 1931–41 рудоуправління ім. Леніна

“Скрепер” 1932–41
рудоуправління ім. Жовтневої 
революції

“Соціалістичні кадри” 1931–36 КГРІ

“Темпи вирішують” 1934–37 т-т “Кривбуд”

“Ударник” 1932–41 рудоуправління ім. Кагановича

“Ударник зернофа-
брики”

1931–40 Криворізький зернорадгосп

“Фрунзівець” 1932–41 рудоуправління ім. Фрунзе

“Червоногвардієць” 1931–41 рудн. ім. Рози Люксембург

“Шатун” 1932–36 рудоуправління ім. Чубаря

“Шахтарка” 1932–36 селищна рада рудн. ім. Чубаря

“Энергетик Кривбас-
са”

1928–? ТЕС ім. Ільїча

Крім названих газет у 1920-30-ті видавалося ще 33 Б., 
але всі вони проіснували менше року або ж це були окремі 
випуски, присвячені певним господарчо-політ. кампаніям.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 12 лип.; Те ж саме, 1932, 2 серп.; Те ж 
саме, 1934, 5 жовт.; Те ж саме, 1936, 6 січ.; Те ж саме, 1940, 14 верес.; 
Періодичні видання УССР. Газети 1917–1960. Х., 1965.

Базавлуцька волость – адм.-тер. одиниця Криворізького 
повіту в 1919 – берез. 1923. На поч. квіт. 1921 нараховувалося 
375 г-в, що володіли 3 389 дес. землі. Населення: 1007 чол. 
і 1058 жін. Протягом місяця спіймано 38 дезертирів з місц. 
населення і зафіксовано 15 випадків пограбування. 

Лікувальних закладів і медперсоналу не було. У результаті 
інфекційних захворювань у квіт. 1921 померло 288 осіб. У 2-х 
початкових шк. було 3 викладачі і 74 учня, які навчалися по 

30 год. на тиждень. Б-ка мала 580 книг, діяла хата-читальня, 
які відвідувало 25 осіб на місяць. Самодіяльний театр ставив 
твори укр. авторів. 

Було зафіксовано агітацію укр. СД партій, рос. есерів 
і махновців. Відношення до рад. влади розцінювалося як 
вичікувальне, до ЧА і компартії – як негативне, а до повстанців 
– доброзичливе. Були випадки конфліктів населення з 
представниками влади та червоноармійцями, які самочинно 
забирали коней.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, Оп. 1, С. 329, А. 56.

Базар – торгівля харчовими продуктами і товарами 
широкого вжитку, що привозяться у місто у певні дні тижня. 
Б. у Кривому Розі з’явилися у 1861 після надання статусу 
містечка. Спочатку Б. відбувалися на Ярмарковій площі 
(нині тер. Хлібзаводу № 1), і Базарній (Жовтневій) вулиці 
починаючи від суч. скверика Михліка і до суч. ринку, потім 
– на Базарній площі (нині тер. Центрального ринку), а у 
1889 знову повернулися на старе місце. Основна причина 
– відсутність на пл. Базарній води. У 1867 з метою запобігання 
пияцтву земством базарний день перенесено на понеділок. 
Сільська громада просила перенести його на п’ятницю, але 
отримало відмову. У результаті все залишилося як було і Б. 

продовжували проводитися у неділю.
На 1913 основним місцем Б. стала вул. Базарна, а згодом 

– пл. Базарна, де спочатку продавали лише коней і худобу. У 
районі пл. і вул. нараховувалося до 100 крамничок і рундучків 
(кіосків). У період т. зв. воєнного комунізму Б. офіційно було 
заборонено, але він існував підпільно. З переходом до непу 
базарна торгівля пожвавішала. При міському Б. було створено 
виборний орган – базарний комітет, який прибрали до своїх 
рук багаті торгівці. Базарком виконував роль посередника 
між держ. адм. орг-ціями і продавцями, відповідав за 
законність діяльності торговців – дотримання ними чинного 
законодавства по торгівлі та постанов місц. влади. З 1925 
Криворізький окружний виконком щорічно приймав по 
кілька постанов, що регулювали базарну торгівлю. Але 
добитися порядку було неможливо. Зловживання носили 
масовий характер, не зважаючи на велику к-ть покарань 
і судових процесів. Перекупники підіймали ціну на деякі 
харчові продукти у 2–3 рази, практикуючи при цьому ще 
й обвішування. У лют. 1928 при окрвиконкомі створено 
конвенційне бюро для регулювання цінової політики на Б. і 
недопущення спекуляції хлібом. Цей захід був пов’язаний з 
черговим неврожаєм і різким підвищенням цін. У 1929 почали 
розширювати мережу Б. з метою покращення постачання 
населення і одночасно приймати жорсткі заходи контролю 
за товаром (пломбування, клеймування), щоб сповна 
отримувати податок з обороту. Б. відкрито на всіх великих 
рудн. Криворізького басейну. У зв’язку зі згортанням непу 
і вільної базарної торгівлі було ліквідовано Криворізький 
базарком. Форсована колективізація на поч. 1930 призвела 
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Кінський базар на Базарній площі Кривого Рогу поч. 20 ст.
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до ще більшого погіршення постачання населення. Карткова 
сис-ма, введена у сер. 1929, виявилася малоефективною. 
Знову настала необхідність у відновленні базарної торгівлі 
у широких масштабах. Наприкінці 1931 почали проводитися 
наради про розгортання т.зв. “радянських базарів”, але 
вже без приватника. Хлібозаготівельні кризи поч. 1930-х, а 
згодом і голод, різко звузили масштаби вивезення продукції 
с. г. на Б. з боку практично розорених колгоспів. Після 1933 
Б. відновилися на рівні сер. 1920-х. У квіт. 1937 великий Б. 
відкрито на Соцмісті.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 4, С. 765, А. 38 зв.; Там само, Оп. 5, С. 537, А. 
116; Сборник сис-матических постановлений Херсонского уездного 
земского собрания за 1865–1891 гг. Херсон, 1894, с. 696–703; Деловой 
и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1913, с. 129–143;
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 4 февр., 28 авг.; “Червоний Гірник”, 1929, 
19 квіт., 19 трав.; Те ж саме, 1930, 26 лип.; Те ж саме, 1931, 9 груд.; Те 
ж саме, 1937, 11 квіт.

Бала О.Д. рудник. Знаходився біля ст. Вечірній Кут. Діяв 
у 1903. Видобуток склав 617,75 тис. пуд. залізної руди.
Дж.: Обзор железорудной промышленности с 1 июл. 1903 по 1 июл. 
1904 г. В. кн. Труды XXIX съезда горнопромышленников Юга России, 
т. II. Х., 1905, с. 65.

Балет – вид сценічного мистецтва, сутність якого 
розкривається у танцювально-музичних образах. Відомо, що 
у берез. 1919 на великий концерт-мітинг культурно-освітня 
секція повітвиконкому запросила виступити місц. балерину, 
але публіка протестувала проти цього. У 1920–30-х у Палаці 
праці (згодом театр “Кривбас”) періодично давали вистави 
гастрольні балетні колективи. Зокрема у лип. 1928 з великим 
успіхом відбулися концерти відомої балерини Ніни Павлівни 
Кузьміної. Побував у Кривому Розі “художньо-класичний 
пластичний та характерний балет” під кер-вом М. Соболя. 
У верес. 1932 Кривбас відвідав балетний ансамбль на чолі 
з Л. Дальгеймом, який допомагав створити місц. колектив 
при клубі “Харчосмак”. Балетний гурток орг-но при клубі 
будівельників Криворізьбуду на поч. 1939, а у лип. він 
завоював 1-е місце на обласній олімпіаді. Велику допомогу 
цьому колективу надав балетмейстер Житомирського театру 
музичної комедії Арсентьєв. На кін. 1940 балетні гуртки діяли 
при всіх СШ.
Літ.: “Известия Криворожского Совета рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов”, 1919, № 9, апр.; “Красный Горняк”, 1928, 4 июл., 
25 июл., 31 июл.; “Червоний Гірник”, 1932, 8 верес.; Таке саме, 1939, 
29 лип.; Те ж саме, 1940, 6 трав. 

Б а н д у р и с т и  – 
виконавці музичних 
творів на бандурах. 
Здебільшого гра на 
бандурі поєднувалася 
з і  с п і в о м ,  а  у 
старовину і з танцями. 
Г р о ю  н а  б а н д у р і 
с у п р о в о д ж у в а л и 
с в і й  с п і в  Б .  а б о 
кобзарі – мандрівні 
нар. професіональні 
співці-музиканти, що 
виконували іст. пісні 
та думи. За часів Рос. 
імперії на Криворіжжі широко відомими були Б.-кобзарі Марко 
Микитович Тітов, Яків Дементійович Фурса, Яків Сергійович 
Назаренко і сліпий Б. Курченко. Перший самодіяльний гурток 
Б. (капелу) орг-но при Криворізькому сільбудинку у груд. 1927. 
Згодом, у 1928, на рудн. ім. Артема також виник гурт Б. під 
кер-вом Д. Горбачевського. У 1930-ті на Криворіжжя кілька 
разів приїздила Харківська зразкова капела Б., яка позитивно 
вплинула на розвиток цього виду музичного мистецтва у 
регіоні. Наприкінці 1933 кілька гуртків було розформовано “за 
пропаганду національно-хуторського мистецтва”. Повторне 
відродження колективів почалося у 1935, але їхній репертуар 
вже складався, гол. чин., з революційних, червоноармійських 
і жартівливих пісень. У трав. 1936 на рудн. ім. Ілліча Віктор 

Джурджій створив капелу Б., яка у тому ж році зайняла 1-е 
місце на обласній олімпіаді і 3-є – на республіканській. У 
жовт. 1936 ансамбль Б. створено на Криворізьбуді (кер. Яків 
Назаренко), а влітку – у радгоспі “Червоний Шахтар” (кер. 
Чорний). Наприкінці 1936 викладачі Червоногвардійської СШ 
організували самодіяльний гурток Б. (кер. В.С. Буряченко). 
Учасники ансамблю самі виготовили 16 бандур. Згодом у шк. 
створили учнівську капелу Б. У 1937 капела Криворізьбуду 
дала ряд концертів у Діловому клубі Соцміста. Серед місц. 
майстрів найкращі бандури виготовляв М. Брайко – інструктор 
шк. Червоногвардійського рудн. У лют. 1940 профспілка т-
ту “Дзержинськруда” виділила кошти на гурток Б. Успішно 
працював колектив шк. при шахтоуправлінні ім. Рози 
Люксембург (кер. Бондаренко), яка у жовт. 1940 нараховувала 
60 учасників, а у трав. 1941 – 30. Школярі зайняли 1-е місце 
на обласній олімпіаді і були направлені на республіканську, 
яку планувалося провести 2 лип. 1941.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 28 дек., 30 дек., 31 дек.; “Червоний 
Гірник”, 1936, 23 серп., 2 жовт., 4 жовт., 25 жовт.; Таке саме, 1937, 28 
трав.; Таке саме, 1938, 26 трав.; Таке саме, 1939, 1 трав.; Таке саме, 
1940, 2 лют.; Таке саме, 1941, 10 трав.; Мельник О. Кобзарі Криворіжжя. 
В ж.: Кур’єр Кривбасу, 1992, № 2, с. 23–25.

Банки – фінансові установи, що акумулюють чинні 
грошові знаки та 
ін. нагромадження, 
надають кредити, 
в и п у с к а ю т ь  в 
обіг цінні папери, 
здійснюють валютні 
розрахунки тощо. 

В і д д і л е н н я 
Азово-Донського 
комерційного банку 
відкрито у Кривому 
Розі у 1901, а у 1904 
банк  побудував 
власне приміщення на вул. Миколаївській (Леніна, 43). 
Управляючий – Володимир Самойлович Вейнберг, заступник 
– Олексій Павлович Кондратьєв. На 1913 у Кривому 
Розі функціонувало відділення Санкт-Петербургського 
міжнародного комерційного банку. Знаходилося на вул. 
Миколаївській (нині Леніна) у будинку Браіловської (№ 55). 
Дир. – Соломон Григорович Луцький; довірений (заступник) 
– Веніамін Нафтульйович Грінберг. 

За часів укр. революції (1917–21) функції Держ. банку 
(скарбниці) виконувала філія С-Пб банку. 14 берез. 1919 її 
реорг-но у відділення Народного банку РСФРР (завідуючий 
– Калінін). У кін. жовт. 1921 відкрито контору Держ. банку 
РСФРР, яка у 1923 перейшла у філію Держ. банку СРСР 
– Українбанку (управляючий – Немировський). З серп. 
1923 розпочала роботу відділ Укр. с-г банку (Укрсільбанк), 
розташований на вул. К. Маркса.

На поч. 1925 у Криворізькому окрузі діяли такі банківські 
установи:
– Криворізьке агентство Держбанку;
– Миколаївське агентство Держбанку;
– Криворізьке відділення Укрсільбанку;
– Миколаївське відділення Укрсільбанку;
– Криворізьке агентство Катеринославського губсільбан ку;
– кілька кредитних т-в.

З метою кредитування пром-ті окрвиконком 15 черв. 1925 
прийняв рішення про створення у Кривому Розі відділення 
Промбанку, яке було відкрито 22 верес. 1925. 

На поч. 1927 ставилося питання про заснування міського 
банку для кредитування житлового буд-ва і відновлення 
комунального г-ва. У жовт. того ж року окрвиконком створив 
спеціальну комісію з підготовки відкриття філії Комунального 
банку, яка стала працювати на поч. 1928.

Держбанк у 1927 відпустив кредитів на буд.-во водогону 
350 тис. крб., на житлове буд-во – 1870 тис. крб., на 
спорудження електростанції – 150 тис. крб. 

Влітку 1928 розпочато буд-во нового приміщення 

Історична енциклопедія Криворіжжя БАЗ-БАН

Бандуристи Дзержинського ПК, 
1938

Оголошення про ліквідацію філії Україн-
банку в “ЧГ”, 1930, 7 лют. 
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Держбанку. У трав. 1929 при Держбанку створено резервний 
фонд округу у сумі 200 тис. крб. 

У 1930–32 в СРСР здійснено кредитно-банківську реформу. 
У першу чергу скасовано комерційне кредитування, потім 
введено безготівковий розрахунок (1931), пряме банківське 
кредитування тощо.

У лют. 1930 ліквідовано Криворізьку філію Українбанку, а 
всі активи передано до Держбанку. Рішення про організацію 
у Кривому Розі філії Соцзембанку міськрада прийняла 
15 верес. 1932, а 28 верес. вже було надано приміщення. 
Перед тим (16 серп.) повторно відкрито Криворізький відділ 
Промбанку. Так. чин., на поч. 1933 у Кривому Розі діяли: 
відділення Держбанку, філії Комунального банку, Промбанку, 
Українбанку і Соцзембанку. З 10 груд. 1936 у Держбанку 
введено сис-му механізованого обліку особистих рахунків 
клієнтів на базі машин “Астра” (Німеччина). Гол. проблемою 
у 1938–41 було додержання фінансової дисципліни з боку 
великих підпр-в і боротьба з перевитратами у пром-ті, 
особливо при капітальному буд-ві. 
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 77 зв.; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1807, 
А. 114; Там само, С. 1996, А. 119; Там само, С. 2127, А. 82; Там само, 
Ф. р 4081, Оп. 1, С. 3, А. 26; Там само, Ф. 19, Оп. 1, С. 189, А. 49; Там 
само, С. 906, А. 111.
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 122; 
«Известия Криворожского Совета рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов», 1919, № 4, мар.; «Звезда», 1923, 2 нояб.; «Красный 
Горняк», 1927, 30 янв., 2 окт.; “Червоний Гірник”, 1930, 6 лют.; Там 
само, 1936, 29 листоп.; Там само, 1940, 23 берез.; Финансово-кредит-
ный словарь, т. II. М., 1986, с. 115–116.

Баня – див. Лазні.

Баптизм – напрямок у протестантизмі, що виник у 17 ст. в 
Англії. На Україні з’явився у 60–80-х 19-го. Під час перепису 
1897 представників Б. на Криворіжжі не зафіксовано. Згідно 
даним Херсонського повітового земства за 1911 баптисти 
складали 0,11 % населення, що в межах повіту дорівнювало 
634 особам. 

У лют. 1924 у Криворізькому окрузі офіційно було 
зареєстровано 187 баптистів. На 1 жовт. 1925 їх вже було 
313. Через рік в окрузі на обліку знаходилося 17 громад, 
більшість з яких складали середняки і заможні селяни. В 
подальшому, коли гоніння з боку влади посилилися, більша 
частина баптистів перейшла на нелегальне положення. 
Відомо, що спостерігалося чисельне зростання орга-ції, але 
точні дані відсутні.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1846, А. 1; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, 
А. 25; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 82 зв.; СТЭО Херсонского уезда за 
1913. Херсон, 1914.

Баскетбол – спортивна командна гра з м’ячем, якого 
руками закидають у закріплене на щиті на висоті 3,05 м 
кільце з сіткою. На Криворіжжі Б. почав розповсюджуватися 
з кін. 1926. У лют. 1927 збірна команда округу у складі 7 чол. 
взяла участь у першому Всеукр. змаганні з Б. Але належного 
розвитку Б. не міг отримати – не було обладнаних площадок; 
які почали створювати лише у лип. 1927. Перший міськ. 
матч по Б. відбувся 6 берез. 1927 у Будинку фізкультури між 
командами окружного військкомату та парт.шк. З рахунком 
2:1 виграла команда військкомату. Влітку 1927 пройшли 
змагання між рудничними командами на спортмайданчику 
рудоуправління ім. Комінтерну (м. Марганець). В осінньому 
чемпіонаті округу взяли участь команди Кривого Рогу, 
Долгінцево, рудн. ім. Артема, ім. Дзержинського, ім. Леніна, 
ім. Максимова (м. Нікополь), ст. П’ятихатки, м. Нікополя.

У наступні роки Б. як вид спорту на Криворіжжі розвитку 
не отримав через відсутність належної матеріальної бази і 
не став популярним серед спортсменів.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 22 янв., 8 мар., 7 июл., 23 авг., 17 сент.

Батальон смерті (революційний батальон) – військ. 
підрозділ, сформований на Криворіжжі у черв.-лип. 1917 
у відповідь на відозву Катеринославського губернського 
комітету громадських орг-цій (опубліковано 17 черв.). 

Згідно з підрахунками А. 
Пахомова на Криворіжжі 
у Б.с. записалося бл. 
300 жінок, яких у кін. 
лип. було відправлено 
на Західний фронт до 
Білорусії. Більша частина 
бійців повернулася через 
2 місяці. Найвідомішою 
с е р е д  н и х  б у л а 
розвідниця Віра Бабенко, 
яку нагороджено 2-ма 
Георгіївськими хрестами.
Дж.: Бюллетень губернского исполнительного комитета обществен-
ных организаций, 1917, 17 черв.; Пахомов А.Г. За власть советов. 
Рукопис; КІКМ, КДФ 2779. 
Літ.: Степовий Юрко. Зв’язкова Віра. Мюнхен, 1948, с. 3.

Батраки – найомні с-г робітники, зазвичай – збіднілі 
селяни. Згідно з переписом 1897 відсоток селян, що 
батрачили в ін. госп-х у Херсонській частині Криворіжжя, 
склав 5,66 (чол.) і 3,89 (жін.). Всіх г-в, які використовували 
найманих робітників або прислугу, було 8,84 %, з них мали 
лише одного робітника 6,5 %; 2–3 – 1,94 %; 4–5 – 0,26 %; 6–10 
– 0,1 %. У 1897 у лікарняно-продовольчому пункті Кривого 
Рогу зареєстровано понад 10 тис. с-г робітників. По регіонах 
виходу вони розподілялися таким чином: з Полтавської 
губернії – 28,3 %, з Чернігівської – 19,6 %, з Орловської – 23,6 
%, з Могилівської – 7,1 %, з Курської – 7,1 %, з Київської 
– 4,0 %, зі Смоленської – 3,2 %, з Волинської – 0,6 %, з 
Гродненської – 0,8 %. Групи наймалися на літо, одинаки – на 
рік, помісячно і поденно. Харчі, зазвичай, були за рахунок 
роботодавця. У Верхньодніпровській частині Криворіжжя 
селяни 20 % від усіх Б. наймали з місц. жителів, ін. частина 
– прийшлі. Землевласники третину Б. брали на місцях. У 1912 
у Лозуватській волості з місц. мешканців взято на роботу 
175 чоловіків і 230 жінок (з них вихідців з Катеринославської 
губернії 46 і 43 відповідно), з Полтавської – 443 і 395, разом 
– 1165 осіб. У Веселотернівській волості місц. чоловіків 
– 174, жінок – 158, з Катеринославської губернії жодного, з 
Полтавської 592 і 418, разом 1 342 особи.
Дж.: Материалы для оценки земель Херсонской губернии, т. VI. Хер-
сонский уезд. Херсон, 1890, с. 262–265; Отчет Верхнеднепровской 
уездной земской управы за 1897 г. Верхнеднепровск, 1898, с. 35–36; 
СХЗ. Херсон, 1899, № 9, с. 329; Херсонская губерния. Свод цифровых 
данных, в. 1. Население и сельское хозяйство. Херсон, 1910, с. 33; 
Отчет ВДУЗУ за 1912 г. Верхнеднепровск, 1913, приложение 2.

Батуринці – повстанці с. Батурино (нині Вісуньськ) Хер-
сонської губернії проти денікінців у 1919 (т.зв. Вісунська 
республіка). У 2-й пол листоп. повстанці під ударами біло-
гвардійців відійшли до 
Великої Олександрівки, 
а згодом через Широке 
прибули до Кривого Рогу. 
Деякий час “Висунський 
уряд” і штаб повстан-
ців базувалися у готелі 
“Петербургський” (суч. 
вул.Жовтнева). Згодом 
під тиском населення, 
яке боялося каральних 
акцій з боку денікінської 
армії, загін переведено 
на Долгінцево. Вранці 
17 груд. кавалерія ген. 
Слащова розбила ватагу 
і захопила в полон 97 бійців, з яких 95 розстріляно в районі 
депо. Поховано на залізничній ст. Долгінцево.
Дж.: Пахомов А.Г. Очерк из истории пролетарской революции и 
гражданской войны на Криворожье (1917–1922). Рукопис; Краткий 
очерк истории революционной борьбы Долгинцевских железнодо-
рожников (1903–1925). Рукопис; КІКМ, Кн.-27749, с. 209–212; КІКМ, 
КП 30560, с. 131–135.
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Жінки на підготовчих зборах 

Загін батуринців, який брав участь 
у боротьбі з денікінцями



Історична енциклопедія Криворіжжя153

Бджільництво (пасічництво) – галузь тваринництва. 
Напрямки: отримання меду, воску, прополісу, бджолиної 
отрути, маточного молочка. На Криворіжжі мало розвиток ще 
за часів Запорізької Січі. З кін 18 ст. приходить у занепад. Щоб 
відродити Б., рос. уряд звільняє пасіки від податку. Активізація 
спостерігається у 2-й пол. 19 ст. Б. знаходилося у великій 
залежності від погодних умов. У сухе літо роїння було поганим 
і меду збиралося мало. У межах Верхньодніпровського 
повіту у 1897 нараховувалося 8 819 “пеньків”. Пасіки 
ставилися у садах і лише незначна частина вивозилася у 
степ. У Веселотернівській та Лозуватській волостях у 1897 
числилось бл. 300 пеньків. На кін. 19 ст місц. Б. перебувало у 
занепаді. Однією з причин називалася відсутність досвідчених 
пасічників, різке скорочення луків і цілинних земель, мала к-ть 
медоносних рослин. На поч. 20 ст. Б. на Криворіжжі існувало 
у невеликих розмірах – бл. 200 простих і рамочних вуликів. 
Ринкова ціна за пуд меду – 10 крб., воску – 22 крб. Після 
Першої світової війни і революції Б. ще значніше скоротилося 
і у 1923 у Криворізькому окрузі було бл. 890 вуликів. Деяке 
піднесення розпочалося з 2-ї пол. 1920-х. Так, у берез 
1927 створено окружне Б. т-во на чолі з Я.Л. Підгорським. 
Криворізьке відділення включало 50 осіб. Орг-но місячні курси 
пасічників. Криворізьке окружне кооперативне т-во пасічників 
зареєстровано 14 трав. 1927. Восени того ж року розгорнуто 
мережу районних відділів т-ва, а у кін. року у Кривому Розі 
відкрито склад по продажу необхідних матеріалів та вуликів. 
З 1928 читаються регулярні лекції з теорії та практики Б. 
Після колективізації до планів розвитку с. г. Криворізького 
р-ну постійно включається питання поширення пасік. На 1936 
вони вже були у кожному колгоспі (106), к-ть бджолосімей 
коливалася від 7 до 35. Середній збір від однієї сім’ї у 1938 
склав 16,3 кг. Найкращим пасічником перед війною визнано 
Євтая (артіль ім. Кагановича Терноватської-2 сільради), який 
представляв р-н на Всесоюзній с-г виставці у 1939, (взяв по 
55 кг меду з вулика). Прославився своїми успіхами і Пазней 
(колг. “Реконструкція” Зеленобалківської сільради), який 
накачав по 48 кг меду. Значні досягнення мали Архипенко, 
Ільїн, Безкровний, Івлєв та ін.

План розвитку Б. у р-ні постійно не виконувався. Гол. 
причиною вважалася відсутність вуликів. Так, у 1939 із 
замовлених 500 надійшло лише 40.
Дж.: Отчет ВУЗУ за 1897 г. Верхнеднепровск, 1898, с. 41; Отчет упо-
лномоченного по сельскохозяйственной части Херсонской губернии 
за 1899 г. В кн.: Сборник Херсонского земства. Херсон, 1900, № 6, с. 
32; СТЭО Херсонской губернии за 1913 г. Херсон, 12914, с. 33.
Літ.: «Красный Горняк», 1927, 17 мар., 26 мар., 31 мая, 3 июн., 8 сент., 
21 сент.; Те ж саме, 1928, 3 янв., 5 янв., 28 окт.; “Червоний Гірник”, 
1939, 3 лип.

“Безбожник” (рос.) – газета, що поширювалася на 
Криворіжжі з 1922 по 1941. Навкруги неї формувався актив 
робкорів, які за сприяння влади поступово орг-лися у гуртки 
безвірників. У серп. 1924 їх об’єднано у Всесоюзне т-во “Друзів 
газети “Б.” Від імені таких колективів та під їх прикриттям 
планувалося розгорнути антирелігійну пропаганду. Згодом у 
квіт. 1925 на базі таких гуртків створено “Спілку безвірників” 
(див. Спілка войовничих безвірників).
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1920, А. 6.
Літ.: ЕУ, т. 8. Львів, 2000.

Безпарт ійн і 
робітничі і се-
лянські конфе-
ренції – одна з 
поширених форм 
виявлення  на -
строїв та залучен-
ня широких мас 
населення на бік 
рад. влади у 1-е 
десятиріччя її існу-
вання. 1-а Б.к. на 
Криворіжжі була 

призначена на 
3 берез. 1920, 
але у той день 
місто захопив 
повстанський 
загін отама-
на Шаповала. 
К. відбулася 
у лип. 1920. 
1 серп. того 
ж року також 
пройшла 1-а 
Б.к. молоді. 
Наступна Б.к. 
в ідбулася 3 
жовт. 1920, а через 2 дні – 1-а Б.р.с.к. жінок (50 делегатів). 

Делегати на Б.к. обиралися на загал. зборах або сільс. 
сходах, що значно обмежувало владу у маніпулюванні 
складом к. і надавало можливість брати участь у к. різним 
соціальним прошаркам села. Розглядалися на к. різноманітні 
питання: ціни, постачання промисловими товарами і 
продуктами харчування, земельні відносини тощо. З метою 
підняття авторитету на них часто виступали місц. парт. 
та рад. кер-ки. Селяни при обранні делегатів посилали на 
Б.к. представників різних соціальних прошарків. Особливу 
активність проявляли заможні верстви села, для яких це була 
єдина можливість проголосити свої вимоги. Поступово склад 
делегатів почав змінюватися не на користь прихильників 
більшовиків.

У 1921 у Кривому Розі відбулося 3 (січ., квіт., серп.) 
молодіжні Б.к., на яких приймалися рішення про розпуск всіх 
антирад. молодіжних орг-цій, про боротьбу з “куркулями”, про 
масовий вступ до профспілок. У 1923 розпочато проведення 
волосних і районних Б.к. з питань землеустрою і єдиного с-г 
податку. Але на поч. 1924 селянські к. мали у складі делегатів 
до 15 % “куркулів”. Тому такі форуми перетворилися в місце, 
де не влада впливала на селян, а самі селяни намагалися 
донести до кер-ва своє ставлення до політики рад. влади 
на селі, зокрема по “ножицях цін”, прогресивне збільшення 
податків. З сер. 1920-х до екон. питань починають додаватися 
політ. вимоги: надання права створення селянських спілок, 
розпуск комітетів незаможників, поліпшення діяльності 
низового рад. апарату.

З 1925 влада починає проводити р.к., перші на рудн. ім. 
К. Лібнехта у Кривому Розі й окремо на ст. Долгінцево для 
залізничників. Черга денна р.к. була однотипною: міжнародне 
і внутрішнє становище, підняття продуктивності праці, 
робітнича кооперація.

Селянськ і  Б .к .  почали набувати все б ільшого 
антирадянського забарвлення. Основні їхні претензії 
зводилися до непропорційності податків до екон. потужності 
г-ва, незначна к-ть коштів, що відпускаються на сільські 
шк. і лікарні, відсутність ремонту мостів у сільс. місцевості, 
замасковані податки (обов’язкове страхування худоби і 
посівів, ремонт шк. і сільрад, утримання вартових для сільрад 
на місц. кошти, купівля підручників, утримання виконавчого 
апарату райвиконкомів тощо), плата в соцстрах, культзбір, 
одяг на громадських пастухів, захист прав робітників через 
профспілки і відсутність орг-цій у селян та ряд ін. Намагаючись 
не допустити подальшого оформлення подібних ідей, органи 
влади почали обмежувати чергу денну селянських Б.к. суто 
с-г і загальними питаннями. Поступово к. почали скликатися 
все рідше, а наприкінці 1928 відбулася остання. Р. к., навпаки, 
почали набувати поширення, окремо скликалися по галузях 
пром-ті. Поступово вони почали заміщуватися виробничими 
нарадами.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 5, Оп. 1, С. 50, А. 1; Там само, Ф. 2602, Оп. 1, С. 44, 
А. 75; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 236, А. 89 зв.; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 892, 
А. 149, 155% Там само, С. 1404, А. 73 зв.; Там само, С. 1807, А. 195, 201; 
Там само, С. 1995, А. 15.
Літ.: “Рудничный рабочий”, 1928, 13 авг.; “Червоний Гірник”, 1931, 
3 серп.
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Делегати безпартійної конференції 
Криворізького повіту, 1921

Делегати безпартійної конференції Криворізь-
кого повіту, 1921
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Безпритульність дитяча на Криворіжжі набрала 

особливого розмаху у 1-й пол. 1920-х у зв’язку з розрухою, 
голодом, епідеміями та політикою більшовицької влади. У 
жовт. 1921 у Криворізькому повіті голодувало 56 911 осіб (13 
% населення), з них 28 952 дітей (15 % всіх дітей). А у груд. 
таких дітей вже нараховувалося 93 150.

У лют. 1922 в повіті зафіксовано 183 тис. голодних (50 
% населення), в т.ч. 42 тис. дітей. Не покращився стан і на-
ступного 1923, коли у Криворізькому окрузі голодувало 58 
523 дітей, а бездомних офіційно було зафіксовано 540 осіб. 
У д. будинках знаходилося 2 217 дітей, вважалося, що це 
відповідає 87 % всіх безпритульних.

Налагодження життя після 1923 не ліквідувало проблему 
Б. Створення мережі д. будинків, прийомників, їдалень через 
обмеженість коштів носило епізодичний характер. На кін. 
1923 орг-но 3 будинки для Б. У Кривому Розі працювала ко-
місія ЦК допомоги дітям УСРР. У 1925 у місті відзначається 
великий наплив безпритульних дітей. Для зменшення їхньої 
к-ті вирішено відкрити взуттєву майстерню на 30 учнів. Лише 
протягом серп. “Красный Горняк” розмістив оголошення про 
розшук батьками 57 дітей. Заходи, що здійснювала міськра-
да, дозволили суттєво знизити показник Б.д. – на 15 жовт. 
1926 їх нараховувалося бл. 300. Оголосили місячник допомо-
ги. Для збору необхідних коштів після 7-ї год. вечора введено 
націнки на спиртне (10%), на квитки до театру (10 коп.), до кіно 
(5 коп.). Створено міський фонд Б., куди сотні людей зробили 
доброчинні внески. Через свій апарат міськрада змусила 
всі орг-ції Кривого Рогу відрахувати від 5 до 15 крб. Велику 
роботу проводив місц. комітет допомоги дітям, створений у 
1925. У сер. 1926-го він перейшов на статус юридичної особи, 
що дало можливість проводити ефективнішу фінансово-госп. 
діяльність. Під час проведення місячника допомоги у жовт. 
1926 зібрано 1 737 крб. і підібрано 64 безпритульних. Велика 
робота проводилася по патронуванню Б. дітей. Для отримання 
коштів т-во “Друзі дітей” провело книжкову лотерею, виготов-
ляло паперові кульки для продажу. Правильність націнок у 
ресторанах, кіно і театрі на користь безпритульних перевіряли 
спеціальні контролери. Згідно з офіційними даними, протягом 
1926 підібрала у Кривому Розі бл. 300 дітей. 

У 1926 віддано для патронування з колоній 240 осіб і 
180 на поч. 1927. Лютн. місячник допомоги дав 3 394 крб. У 
1926/27 на роботу і до профтехшкіл Кривбасу направлено 330 
вихованців місц. д. колонії, 40 дітей до 12 років віддано під 
патронат. Інспектура освіти міськради встановила контроль 
за їх вихованням і подальшим працевлаштуванням.

Про ліквідацію Б. у Кривому Розі офіційно оголошено у 
берез. 1927. Але ці рапорти виявилися передчасними. Важкі 
умови життя та праці, а у деяких дітей бажання продовжувати 
бродяжити, призвели до повторної появи бездомних на 
вулицях міста. З квіт. 1927 по груд. 1928 підібрано 203 таких 
дітей.

Знову проводилися регулярні місячники допомоги і 
збори коштів, влаштовувалися благодійницькі концерти, 
карнавочний (кружковий) збір на вулицях. Але люди вже 
втомилися від ін. чисельних поборів та заходів і тому 
результативність подібних кампаній була низькою.

Президія міськради протягом 1928 кілька разів розглядала 
проблему боротьби з явищами повторної Б. Зокрема, на 
засіданні у жовт. вирішувалося питання про працевлаштування 
підлітків у кооперативах, у кустарів, в артілях. У 1929 явища 
повторної Б. стали періодичними. Підбиваючи підсумки 
роботи, спеціальна комісія відзначала її кампанійський 
характер, брак житла для розміщення “вуличних” підлітків. 
Розпочато клопотання перед прокуратурою про вислання за 
межі округу безпритульних-рецидивістів, які постійно тікають 
з місць працевлаштування і знову повертаються до старого 
“ремесла”.

Проведення примусової колективізації у 1930, руйнація 
села і розкуркулення 1929–31, голод 1932–33 знову різко 
збільшили Б. Діти з вимираючих сіл тікали до Кривого Рогу 
у надії на спасіння. Влада знову повертається до практики 

проведення місячників боротьби з Б. і збору грошей. З часом 
уряд СРСР став вживати суворіші заходи стосовно бездомних. 
1 черв. 1935 ЦК ВКП(б) і РНК СРСР затвердив постанову 
“Про ліквідацію дитячої безпритульності і безнаглядності”. 
Після виходу зазначеного закону посилився контроль за 
утриманням неповнолітніх у Веселотернівському дитбудинку 
і адм. відповідальністю батьків за бездоглядність дітей. 
Все це суттєво знизило зовнішню Б. У 1935–36 міськрада 
провела роботу з працевлаштування колиш. Б. по колгоспах 
і радгоспах р-ну, а також віддала дітей на патронування у 
сільс. сім’ї. Такі родини отримували гроші та матеріальну 
(госп.) допомогу, їм надавалися різноманітні пільги. Але не всі 
кер-ки колгоспів з належною відповідальністю підходили до 
виховання дітей, переданих їм на патронування. Так, голова 
колгоспу ім. Горького Божедарівської сільради за недбайливе 
ставлення до дітей отримав суворе попередження.

Постанови 1941 про введення кримінальної відповідальності 
неповнолітніх з 14 років життя, а за крадіжку, насильство, 
тілесні ушкодження – з 12 років, призвели до ув’язнення 
безпритульних дітей у трудових колоніях, а старших – у 
концентраційних таборах. Наслідки контакту з кримінальним 
світом для багатьох з них виявилися трагічними.
Літ.: ЕУ, т. 2. Львів, 1998; Мельник О. Голод. Хроніка, документи та 
матеріали голоду 1921–1923, 1932–1933 років на Криворіжжі. Кривий 
Ріг, 2003; Мельник О. Криворізька міськрада 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005. 

Безробіття. Точна к-ть безробітних за часів царату невідома, 
але факт відкриття у 1916 біржі праці вказує на їх наявність. 
Вірогідно, це пов’язано з масштабним використанням 
військовополонених як дешевої 
робочої сили. 

У кін. 1921 у повітовому 
відділі праці на обліку було 
бл. 700 осіб. На 1 верес. 1923 
на біржі праці зареєстровано 
1 733 особи (1 089 чол. і 469 
жін., ін. – підлітки). Заявлено 
робочих місць 888, послано на 
роботу 885. Тобто за 2 роки к-
ть безробітних збільшилася у 
2,5 рази. Слід також зважити на те, що офіційні дані значно 
менші від реального числа безробітних. Багато з тих, хто 
не був зайнятий на вир-ві не реєструвалися як безробітні, 
а йшли на заробітки до села. Велика частина робітників 
працювала сезонно і потім поверталася додому. Значний 
відсоток безробітних становили гірничі робітники та рад. 
службовці, які підпали під скорочення у зв’язку з переходом 
до госпрозрахунку. Можна визначити дві головні причини 
Б. 1-а – необхідність пошуку шляхів скорочення витрат на 
адм. апарат у зв’язку із введенням принципів самоокупності, 
2-а – часті кампанії по раціоналізації вир-ва, зокрема т-
тування залізорудної пром-ті і перехід до економніших схем 
управління. Частина людей підпала під звільнення у результаті 
чисток апарату як “соціально чужді елементи”.

У 1922 створено біржу праці, яка вела облік безробітних 
і надавала їм грошову, медичну допомогу, організовувала 
харчування та громадські роботи. Для помочі безробітним 
підліткам створювалися шк. ФЗУ, а на підпр-вах Південно- 
рудного т-ту встановлено 6 % броні робочих місць для їхніх 
випускників. В листопаді 1923 розпочато організацію “нічних 
будинків” (нічліжок).

З кін. 1923 відзначається швидке зростання Б., причому, 
кошти на боротьбу з цим явищем було виділено мізерні. На 
1 трав. 1924 зареєстровано 2 897 осіб.

У квіт. 1924 до Кривого Рогу для ревізії Криворізької 
інспектури праці та артілей безробітних прибула комісія 
Наркомпраці на чолі з комісаром праці Горбачовим. 
Виявилося, що число незайнятих складає 64 % по відношенню 
до всієї к-ті працюючих. Щомісячно на біржі реєструвалося 
170–200 чол. Комісія вказувала на необхідність розгортання 
громадських робіт із використанням коштів комунгоспу. Серед 
безробітних 80 % складали чл. профспілок та демобілізовані 
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червоноармійці. Попит на робочі місця контролювало 
посередницьке бюро, а профспілки своїх чл. направляли на 
роботу безпосередньо.

Завдяки зусиллям міськради у жовт. 1924 прийнято 
рішення, що після звільнення сезонних робітників з рудн. 
на їх місця візьмуть безробітних чл. ВСГ та “прийшлий 
пролетаріат”.

З кін. 1924 розпочався облік безробітних по рудн., де вони 
працювали до звільнення, для надання їм допомоги через 
рудкоми.

Боротьбу з Б. в Криворізькому окрузі за період з 1 жовт. 
1924 по 1 жовт. 1925 можна проілюструвати такими даними. 
На 1 жовт. 1924 на обліку стояло 4 539 дорослих (3 959 чол. 
і 580 жін.) і 362 підлітки. За вказаний період зареєструвалося 
7 729 чол. і 1 103 жін. Знято з обліку з різних причин 6 041 
осіб (5 291 чол., 750 жін. і 275 підлітків). Попит на робочу 
силу становив: чол. – 2 076, жін. – 454. Послано на роботу 2 
467 чол. і 184 жін. На поч. 1925 організували 27 колективів 
безробітних, в яких було задіяно 450 осіб. У результаті 
різноманітних заходів, включаючи створення нових робочих 
місць, показник Б. на 1 трав. 1925 знизився до 1 612 осіб. 
На 1 жовт. 1925 на обліку стояло: чол. – 4 251, жін. – 746, 
підлітків – 333. З цих 5 330 осіб без кваліфікації – 3 910, ін. 
категорій – 1420.

На 1 квіт. 1926 в окрузі нараховувалося 7,5 тис. безробітних, 
а вже 1 серп. їх к-ть знизилася до 3 054 осіб. Цьому сприяла 
екон. кон’юнктура – відновилася робота на багатьох рудн. 
Особливо швидко рівень Б. знижувався серед чл. ВСГ – на 
1 жовт. безробітними були 224 чол., 23 жін., 74 підлітки.

Протягом квіт.–жовт. 1926 ринок праці склав 4 085 
робітників. Влаштовано 2 105 осіб. За цей час знято з обліку 
11 291 осіб, які виїхали на село. Загалом у Криворізькому 
басейні, до якого входили і Нікополь-Марганцевські рудн., у 
1926 прийнято на роботу 31 188 осіб, з них тимчасово – 7 988. 
Із цієї к-ті 9 699 були чл. профспілок. З села прибуло 20 806 
осіб (50 % від всіх працюючих). Тобто, половина робітників 
отримала роботу, минаючи біржу праці.

Для зменшення Б. у 1926 було здійснено слідуюче:
– заборонено в’їзд до Криворізького округу безробітних з 
ін. місцевостей;
– вжито заходів, щоб підпр-ва отримували робочу силу лише 
через біржу праці;
– орг-но артіль гірників (200 чол.) з видобутку та переробки 
глини і вапняку;
– орг-но 3 кореспондентських пункти біржі праці у Долинсько-
му, П’ятихатському і Нікопольському р-нах; 
– укладено угоду з Цукровим т-том на постачання робочої 
сили, причому, довелося додатково завезти 9 тис. чол. з ін. 
округів.

У квіт. 1927 прийнято рішення про буд-во у Кривому 
Розі нічного притулку для безробітних та про організацію 
громадських робіт.

На 1 жовт. 1927 на біржі праці нараховувалося 3 289 осіб, 
а на 1 жовт. 1928 їх стало 4 407. Так. чин., Б. збільшилося, 
не зважаючи на заходи для “розвантаження” У верес. 1928 
проведено перереєстрацію, у результаті якої знято з обліку 1 
200 осіб. Розпочато повторну перевірку каталогів.

За період з квіт. 1927 по жовт. 1928 заявки підпр-в біржа 
забезпечувала на 97,5 %. К-ть посланих на роботу у 1927 
становила 11 975 осіб, а у 1928 – 19 437. За вказаний період 
проведено громадські роботи, на які витрачено 23 868 крб. На 
створення 2-х колективів з безробітних витрачено 6 600 крб. 
і на 195 осіб збільшено к-ть людей, зайнятих в них. Загальна 
к-ть охоплених – 350 осіб. За весь час у цих тимчасових 
бригадах працювало бл. 700 безробітних.

Орг-но курси підвищення кваліфікації за спеціальностями, 
які мали попит на ринку. На них було виділено 12 947 крб. 
На курсах підготовлено: гірників – 48 чол., трактористів – 30, 
будівельників – 144, вчителів початкових класів для сільс. шк. 
– 38. На культосвітню роботу серед безробітних (придбання 
газет, журналів, книг для б-ки) біржа праці виділила 184 крб. 
85 коп.

З трав. 1929 зафіксовано зростання напливу безробітних 
до Кривого Рогу, гол. чин., із сільс. місцевості. Люди шукали 
на рудн. порятунку від примусової колективізації. Міськрада 
виділила для них через біржу праці 3 тис. крб. на одноразову 
допомогу.

З кін. черв. 1930 “Червоний Гірник” припинив друкувати 
оголошення про попит на працю, а до кін. року у зв’язку з 
активним ростом гірничої пром-ті та будівельними роботами 
Б. у Кривбасі було ліквідовано.
Літ.: Мельник О. Криворізька міськрада у 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005.

Беклемешева О.А. рудник  – див. “Есперанс”.

Бекмана рудник. Діяв у 1904 біля ст. Кривий Ріг (нині 
Кривий Ріг – Західний). Видобуток склав 0,75 тис. пуд.
Дж.: Обзор железорудной промышленности с 1 июля 1903 по 1 июля 
1904 г. В. кн. Труды XXIX съезда горнопромышленников Юга России, 
т. II. Х., 1905, с. 64.

Бемсберг – Див. Естакада.

Березневі маніфестації 1917. 3-го берез. з рудн., що зна-
ходилися поблизу містечка Кривий Ріг, до яких приєдналися 
робітники Гданцівського з-ду, без попереднього узгодження 
почали сходитися на м. до пл. Церковна (нині перехрестя вул. 
К. Маркса і Леніна). Після мітингу колони під спів “Марсельєзи” 
розійшлися по своїх рудн. Через 2 дні м. повторилися – ро-

бітники з червоними прапо-
рами і співом революційних 
пісень ходили центральни-
ми вулицями. Одночасно 
відбувались демонстрації 
монархістів. Стихійні мітинги 
пройшли і в чисельних шпи-
талях, які знаходилися у Кри-
вому Розі. На деяких рудн. 
мітинги проходили і вночі. 
Гол. питання – закінчення 
війни, покращення матері-
ального стану працюючих, 
роззброєння поліції. Останнє 
було проведено згодом і без 
ексцесів. На пн. рудн. після 
м. робітники почали кидати 
роботу, висувати вимоги 
до підприємців: 8-годинний 
робочий день, збільшення 
заробітної плати на 25 %. 
Деяка частина робітників 
виступила на мітингах за 
відновлення монархії (рудн. 
Колачевського). У м. також 
взяли участь селяни Криво-

го Рогу і навколишніх сіл. Найбільшу активність проявили 
соціал-демократи і есери, більшовиків нараховувалися 
одиниці. У сер. берез. прибув місц. депутат Держ. Думи І.М. 
Туляков. З його участю на рудн. Колачевського проведено 
великий мітинг, на якому відслужили літургію 9 священиків. 
Було ухвалено резолюцію на підтримку Тимчасового уряду і 
продовження війни до переможного кінця. Орг-но збір коштів 
на підтримку революції.
Дж.: Пахомов А.Г. Очерк истории пролетарской революции и граждан-
ской войны на Криворожье. Машинопис; КІКМ КН 27749, А. 60–63.
Літ.: Из истории революционного движения на Криворожье. Кривой 
Рог, 1922, с. 7–9.

Бєлянських доменних печей АТ. Засновано у Брюсселі 
у 1898. В Росії мало металургійний з-д (2 доменних печі), 
пущений у 1903 при ст. Біла. Через перекупників АТ 
заорендувало у селян сільця Скелєватка садибні місця, під 
якими були поклади руди. Згідно з договором все село у к-ті 
50 дворів переносилося за рахунок т-ва за 50 верст, де для 
селян була куплена земля. Крім того кожна сім’я отримала 
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одноразову винагороду. На все це АТ витратило 375 тис. 
крб. При цьому, згідно з законами того часу, воно отримало 
можливість заключати контракти на триваліший час, ніж це 
було б можливим на землі з житловою забудовою. Контракт 
укладено у 1898 на 30 років. Причому, протягом перших 20-ти 
плата за пуд руди становила 0,5 коп., а за ін. 10 – 0,75 коп., при 
гарантії щорічної оплати не менше 7,5 тис. крб. Заорендована 
ділянка мала пл.. 14 дес. з запасом руди (бурий залізняк з 
вмістом металу 50 % - до 300 млн. пуд.). Т-во розробляло 1 
кар’єр, який не діяв у 1901–02. У 1903 вивезено лише 11,3 
тис. пуд. руди. На 1906 сума коштів, затрачених на пошукові 
та підготовчі роботи і обладнання склала 15 тис. крб. У 1907 
рудн. продано І.А. Каменьковичу.
Дж.: Труды XXIX съезда горнопромышленников Юга России, т. II, Х., 
1905, с. 64; Херсонское земское собрание. XLI очередная сессия 1906 
года. Х., 1907, с. 175.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
81; 
Бібліографія історії Криворіжжя. Ретроспективна Б.і.К. готується до 
видання кафедрою історії Укр. КДПУ (В.О. Комаров, А.В. Дольчук). 
Реєстрація поточної краєзнавчої літ. проводиться у ж. “Кур’єр Крив-
басу” і “Саксагань”. Найповніший каталог Б.і.К. знаходиться у центр. 
міській б-ці (вул. К. Маркса, 36). Мельник О.

Бібліотеки – заклади культури, що збирають, опрацьо-
вують за спеціальними методиками, зберігають і вивчають 
різні види друкованої продукції, обслуговують відвідувачів і 
надають їм бібліографічну інформацію.

На Криворіжжі перші безко-
штовні нар. Б. почало створю-
вати земство (1896). На 1913 у 
Кривому Розі нараховувалося 3 
Б.: приватна Р. Жигаліної ( вул. 
Німецька, нині К. Лібкнехта), Б. 
при громадських зборах ( буд. 
Нагнойного, вул. Вокзальна, 
нині Леніна, 63), Громадська Б. 
(буд. д-ра Кана, нині вул. Глінки). 
На верес. 1921 у Криворізькому 
басейні діяло 17 Б.: 7 200 постій-
них і 8 964 періодичних читачів. 
Протягом року отримано бл. 7 тис. книжок. У січ. 1922 розпо-
чалася концентрація всіх Б. в одну центральну ім. Короленка 
при міському клубі комуністів. Тимчасово зачинили всі Б., 
а з установ вилучили наукову і політ. літ. для поповнення 
центральної. На поч. жовт. 1922 Б. передано у відання від-
ділу нар. освіти агітпропу. З місц. бюджету асигновано 100 
млн. крб. на обладнання центральної Б. і 200 млн. крб. на 
виготовлення палітурок. Восени 1923 орг-но профспілкову Б. 
при губ. відділі ВСГ (рудн. “Дубова Балка”, нині “Більшовик”). 
Чл. профспілки користувалися нею безкоштовно, ін. – за 
плату. За ініціативою В. Мухіна (гол. інж. Південнорудного 
т-ту) у листоп. 1924 створено тех. Б. (зав. В.Г. Мухін). На 1 
трав. 1925 у Криворізькому окрузі нараховувалося 113 Б.: 
книжний фонд – 64 375 одиниць, постійних читачів – 10 775 
осіб; у Кривому Розі – 16 Б.: книжний фонд – 9 761 одиниць, 
читачів – 1 381. У 1926 у селах Криворізького округу діяло 
110 Б. з книжковим фондом 30 005 одиниць. Вилучено літ. 6 
800 екз. Надіслано 56 збірок по 150 книжок і 55 по 35 на с-г 
теми та довідкової. 

На 1 січ. 1927 у Кривому Розі діяли: центральна окружна 
Б., Б. при завкомі газ. “Красный Горняк”, 2 профспілкові Б., 
2 Б. при хатах-читальнях. В Криворізькому окрузі: 20 при 
хатах-читальнях, 88 місц. і 6 районних при сільс. будинках, 
9 при клубах і підпр-вах, 5 міських профспілкових. У них 
нараховувалося 19 417 читачів, 95 бібліотекарів, книжковий 
фонд становив 114 747 екз. 1 лют. 1927 відбулося відкриття 
міської Б., яка знаходилася на вул. Жовтневій.

На поч. 1928 при міській Б. ім. Монастирського відкрито 
загал. читальний зал. У серп. 1929 окрвиконком прийняв 
рішення про створення центральної окружної Б., але воно не 
було реалізоване у зв’язку з адм. реформою 1930. На кін. 1930 
у Кривому Розі діяло 5 Б.,  які нараховували з 18 631 одиниці 
літератури. На впорядкування їхніх картотек міськрада 

виділила 5 тис. крб. Книжковий фонд почав поповнюватися 
за рахунок церковних Б., у зв’язку з їх конфіскацією. 

На поч. 1931 утворено єдиний міський бібколектор. 
Районний консультаційний пункт при центральній Б. для 
співробітників Б. орг-но у жовт. 1935.

На сер. 1935 к-ть книжок в центральній Б. досягла 25 тис. 
одиниць, абонентів зареєстровано 4,3 тис. На закупівлю 
фондів асигновано 18 тис. крб. У 1-й пол. 1936 до сільс. 
Б. району направлено 30 тис. книжок (твори В. Леніна і Й. 
Сталіна). 25 листоп. 1936 ліквідовано міський і районний 
бібколектор. Всі функції по комплектуванню покладено на 
сис-му “Книгокультторгу”. 

Профспілкові Б. створено на всіх 16 рудн. басейну, 
у 36 колгоспах і 4 радгоспах р-ну. З 1936 розпочато 
регулярні перевірки Б. міста і сіл р-ну з метою вилучення 
“контрреволюційної” літ. 

Районна дитяча Б. розпочала роботу 30 квіт. 1937. 5 серп. 
1937 відкрився знов створений міський бібколектор. На сер. 
1938 міську районну Б., яка мала 25 тис. книжок, щоденно 
відвідувало 100–120 осіб. У 14 рудн. Б. нараховувалося 
понад 100 тис. примірників. На кін. року книжковий фонд 
перевищив 130 тис. екз. У груд. 1938 Криворізький МПК міста 
і району прийняв рішення про перетворення парт. кабінетів 
ім. Кагановича, ім. Ілліча, “Першотравневого”, ім. Фрунзе, 
КРЕСу, Веселотернівського, Лозуватського на Б. 

На 1 січ. 1939 у Кривому Розі працювало 25 Б., в яких 
нараховувались 74,3 тис. примішків.

У лип. 1939 у Кривбасі працювало книг., 15 шахтних 
Б. з книжковим фондом 114 тис. екз. і 15 тис. читачів. 
Криворізький бібколектор обслуговував 388 Б. 6-ти районів 
Дніпропетровської обл.

На трав. 1941 кращою в місті визнано Б. шахтоуправління 
ім. Комінтерну, де знаходилось 16 тис. томів. У Криворізькому 
р-ні у трав. 1941 діяло 66 Б.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2601, Оп. 2, С. 4, А. 26; Там само, Оп. 1, С. 422, А. 
155; Там само, С. 522, А. 238; Там само, Оп. 3, С. 3662, А. 72; Там само, 
С. 1285, А. 91 зв.; Там само, Оп. 6, С. 478, А. 204; Там само, Оп. 7, С. 
173, А. 45; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 7317, А. 102 зв.; ДАДО, Ф. 1, Оп. 7, 
С. 1114, А. 116; Там само, С. 892, А. 36, 70; Там само, С. 2192, А. 3; Там 
само, Ф. 19, Оп. 2, С. 251, А. 177; Там само, С. 727, А. 38; Деятельность 
земства в Херсонском уезде за 50-летие 1864–1913 гг. Херсон, 1914, 
с. 49; Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 126; 
Статистика Криворіжжя, 1925, № 2, с. 7; Те ж саме, 1927, № 4, с.16.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 29 янв.; Таке саме, 1928, 4 янв.; “Черво-
ний Гірник”, 1931, 31 берез.; Таке саме, 1935, 16 серп., 3 жовт.; Таке 
саме, 1936, 29 трав., 9 груд.; Таке саме, 1937, 14 листоп.; Таке саме, 
1939, 30 лип.; Культурне буд-во в УССР. К., 1940, с. 92; “Червоний 
Гірник”, 1941, 8 трав.

Біднота сільська. До найважливіших проблем, що 
виникли на Криворіжжі на поч. 20 ст., слід віднести земельну. 
Б. володіла 11,5 % землі, в той час як дворяни і купці мали 36,7 
%. Так. чин., земельне питання неминуче вело до загострення 
класових суперечностей на селі. Б.с. вимагала докорінного 
зламу уставлених земельних відносин і знищення великої 
приватної власності на землю. У 1-й пол. 1919-го держ. 
органи направили розвиток с. г. по шляху створення комун, 
артілей, радгоспів. Земля в одноосібне володіння виділялася 
у незначному розмірі. Негативна реакція на такі дії призвела 
до ліквідації радгоспів і зрівняного наділу землі.

У підвищенні громадської активності с-г робітників віді-
гравала спілка робітників сільс. і лісового г-ва “Всеробзем-
ліс”, яка розпочала роботу у Криворізькому повіті у 1921. У 
процесі діяльності спіл-
ки формувався актив 
із батраків і робітників 
радгоспів. Було орг-но 
батрацькі курси, курси 
профпропагандистів, 
райсемінари, шк. проф-
грамоти. У 1927–28 ними 
у Криворізькому окрузі 
було охоплено бл. тис. 
чол. Під час недороду 
1928 бідноті, як опорі 
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Б-ка при парткабінеті рудн. 
ім. Дзержинського, 1937

Криворізькі бідняки, поч. 20 ст.



Історична енциклопедія Криворіжжя157

рад. влади на селі, кредити виділялися у першу чергу. Так, 
з республіканського фонду Б. було відпущено 25 тис. крб. і 
з місц. бюджету –30 тис. крб. для колективних г-в і 15,7 тис. 
крб. для придбання великої рогатої худоби. На трав. 1929 у 
складі оргкомітетів “Всеробземлісу” 50 % складали батраки 
і с-г робітники. З боку держави для Б. постійно виділялися 
кредити на пільгових умовах, але відчутної віддачі не було. У 
1930-ті Б. було використано для укріплення колгоспів шляхом 
створення батрацько-бідняцьких груп, які стали підсобними 
органами парт. орг-цій. Вони взяли активну участь у здійснен-
ні хлібозаготівель, проведенні посівних і збиральних кампаній, 
по втіленню у життя парт. установок при виборах до сільрад, 
у реалізації позичок, придушенні руху опору на селі. На 1932 
вони діяли у кожному колгоспі Криворіжжя.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 4, С. 765, А. 51–52; Там само, Ф. 1, Оп. 5, С. 
636, А. 84–84 зв.
Літ.: Верстюк В.Ф, Боротьба трудового селянства України за зміцнен-
ня влади Рад. К., 1984, с. 64–73; Кульчицкий С.В., Лях. С.Р., Марочко 
В.И. Становление основ социалистического уклада жизни крестьян-
ства УССР. К., 1988, с. 84–89.

Біла Орда (тюрк. Ак-Орди) – назва крайньої зх. частини 
Монгольської феодальної імперії, володіння старшого сина 
Чингізхана-Джебе. У сучасній науці Б.О. ототожнюється з тією 
частиною Золотої О., що простиралася на зх. від Волги і сягала 
в останній чв. 13 ст. Нижнього Дунаю. Основу ландшафту Б.О. 
становив Половецький степ (Дешт-і-Кипчак) – степова зона 
від Каспійського до Азовського і Чорного морів. У 13 ст. до 
складу Б.О. входила тер. суч. Криворіжжя. Б.О. була доменом 
правлячої у Золотій О. династії Батуїдів. У соціальному і екон. 
відношенні Б.О. була найпотужнішою частиною Золотої О. 
Найбільших втрат Б.О. зазнала у результаті антиординської 
кампанії Великого князівства Литовського (1362). Відтоді 
розпочався її занепад, який призвів до розпаду у 20-х 15-го 
на кілька ворогуючих між собою ханств.
Літ.: ЕІУ, т. 1. К., 2003, с. 271–272.

Білозерська культура – археологічна к. пізнього періоду 
бронзового віку, датується 12–10 ст. до н.е. Назва походить 
від поселення на березі Бєлозерського лиману у м. Кам’янка-
Дніпровська Запорізької обл. На Криворіжжі поселення Б.к. 
невідомі, хоча на деяких, що відносяться до сабатинівської к. 
знайдено кераміку Б. типу (Карачуни 1, 2, Приворотна Балка). 
Нечисельні поховання (5) впущені в кургани більш ранніх епох. 
Могили овальні в плані, небіжчики лежать скорчено на боці, 
головою у пн. напрямку, кисті рук складені перед обличчям 
або грудьми. Кераміка представлена кухонним та столовим 
посудом. За технологією вона проста та лощена. В орнаменті 
переважає трикутний, наліпний або відтягнутий валик з 
розімкненими у вигляді вусиків кінцями. У похованні № 6 
кургану Дубова Могила (м. Інгулець, 1999) знайдено лощений 
високошийний черпак. У КІКМ знаходиться двовушковий 
кельт (зі зруйнованого кургану сел. Веселі Терни), який 

відноситься до 12–10 
ст. до н.е. В утворенні 
Б . к .  в з я л и  у ч а с т ь 
племена сабатинівської 
к. Основне заняття 
населення – скотарство, 
з е м л е р о б с т в о , 
м е т а л о о б р о б к а . 
Р о з м о в л я л и  н а 
одному з діалектів 
давньоіранської мовної 
спільноти. 
Літ.: Словник-довідник 
з археології. К., 1996, с. 
24–25; Ковалева И.Ф, Ма-
рина З.П. и др. Курганы 

энеолита–бронзы в Криворожском течении Ингульца. Днепропе-
тровск, 2003, с. 19–23, 84–85.

Білокрисівський рудник – див. “Новоросійський” рудн.

Білоруси на Криворіжжі. За даними перепису 1897 Б. 
складали 2,87 % населення краю. Більшість Б.-переселенців 
ставали робітниками пром. підпр-в і рудн. Індустріальна праця 
і міський спосіб життя прискорювали процес асиміляції і роз-
мивання Б. населення 
регіону. Цьому сприяла 
також і спорідненість 
мов і культур, спільні 
з укр. риси у г-ві і по-
буті. Особливої інтен-
сивності асиміляційні 
процеси набрали у 20 
ст. Згідно з переписом 
1926 у Криворізькому 
р-ні нараховувалося 
445 Б. г-в з 2 080 жите-
лями. Це складало 3,96 
% від всіх г-в р-ну і 3,87 
% від загал. к-ті населення. У Криворізькому окрузі було 598 
г-в з 3 676 жителями. Це відповідало 0,58 % і 0,54 %. Перед 
ВВВ 1941–45 Б. у Кривому Розі нараховувалося бл. 3,5 тис. 
чол. (1,7 %).
Дж.: СТЭО Херсонского уезда за 1913 г. Херсон, 1914, с. 7; Статистика 
Криворіжжя, 1927, № 3; “Червоний Гірник”, 1941, 7 берез.

Більшовизація Криворізької Ради – процес переходу 
Ради робітничих і солдатських депутатів на більшовицькі 
позиції з одночасним послабленням впливу на неї меншовиків, 
есерів (див. Партія соціалістів-революціонерів), укр. соціал-
демократів та ін. споріднених з ними партій. При перших 
виборах до Криворізької Ради у берез. 1917 з 80 місць 
більшовики отримали лише 8. Вони створили свою фракцію. 
При перевиборах у черв. 1917 більшовикам дісталося 20 
мандатів на з’їзд з 580. У результаті виборів до складу 
виконкому з 26 місць 3 дісталися більшовикам і 1 їхній 
представник увійшов до президії Ради, яка складалася з 
6 осіб. На другому з’їзді Криворізької Ради у жовт. 1917 
більшовики увійшли до блоку з укр. соціал-демократами. 
При формуванні виконкому 28 місць розподілилися таким 
чином: більшовики – 10, УСД –14, соціалісти-революціонери 
– 3, єврейс. соціалісти – 1.

Після жовтн. збройного повстання у Петрограді почався 
завершальний етап Б.К.Р. Він був пов’язаний з боротьбою 

проти УЦР, яка проголосила утворення УНР. У сер. листоп. 
більшовики, що спиралися на озброєні загони Червоної 
гвардії, в ультимативній формі заявили про необхідність 
нових перевиборів. У кін. груд. 1917 відбувся 3-й з’їзд Рад 
Криворізького басейну, на якому вибрано виконком з 45 осіб. 
Більшовики отримали 30 місць, революційно налаштовані 
робітники і селяни – 11, ліві есери – 4. Головні суперники 
більшовиків меншовики (соціал-демократи) відмовилися від 
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Поховання  БК з кургану Дубова 
могила біля м. Інгулець, 1999

Жителі с. Рахманівка біля церкви 
св. Миколая, поч. ХХ ст.

Група депутатів більшовиків в 1917
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участі у виборах і покинули з’їзд. Так. чин., взимку 1917/18 
виконком Ради повністю перейшов під контроль більшовиків 
і став основним знаряддям зміцнення влади РСДРП(б).
Дж.: Пахомов А.Г. Очерк из истории пролетарской революции и 
гражданской войны на Криворожье (1917–1922). Машинопис; КІКМ, 
Кн. 27749, с. 90–130.
Літ.: «Звезда», 1917, 26 дек.; Из истории революционного движения 
на Криворожье. Кривой Рог, 1922, с. 8–17.

“Більшовик” рудник (до 1928 – “Дубова Балка, до 1930 
– ім. Сталіна). Розташовувався на відстані 1,5 км на пд. від 
ст. Вечірній Кут. Розробка розпочалася у 1892 АТ “Дубова 
Балка” і велася 2-а суміжними кар’єрами довжиною 280 м, 
шириною 85 м і глибиною бл. 56 м. 1-й кар’єр мав паровий 
підйомник потужністю 20 к.с., 2-й – 2 підйомники по 40 к.с. 
кожен. Кар’єри з’єднувалися між собою штреками. Поблизу 
було ще 3 невеликі кар’єри. Підземна розробка розпочалася 
у 1895 – шахта “С”, недалеко від Вовчої балки. Відкритими 
роботами на 1902 було зайнято 5 дес. землі. Р. мав свою 
залізничну колію до ст. Вечірній Кут. 
Запас підготовленої руди оцінювався в 200 млн. пуд. Роз-
робки (очисні роботи) проводилися на глибині 200–265 м від 
поверхні, а на стадії підготовки був етаж 265–300 м. Діяло 7 
вертикальних шахт (290 м, 170 м, 105 м, 95 м, 93 м і 2 по 43 
м глибиною), 1 сліпа вертикальна шахта (90 м), 3 похилих 
шахти (одна з них глибиною 163 м при куті 45°), 2 сліпих 
уклони (вертикальна глибина бл. 102 м при кутах нахилу 
45° і 50°). Очисна виїмка – камерна, різних сис-м. Виробітки 
“Дубової Балки” були в 1920 затоплені на 132 м від поверхні. 
Підйом по виробітках, гол. чин., електричний: 11 підйомників 
загал. потужністю 939 к.с., 1 паровий – 125 к.с. Водовідлив 
– електричними 29-ма насосами, загал. потужністю 636 к.с. 
Буріння шпурів ручне, частково пневматичне (32 бурових 
молотка). Компресорів 3: 1 паровий (47 к.с.) і 2 електричних 
(загальна потужність 305 к.с.). Тиск повітря у пневмосис-мі 7 
атм. для здійснення ремонтів обладнано: спеціальну електро-
механічну майстерню, де проводилася перемотка електро-
моторів; механічну майстерню з 3 токарними, 1 строгальним, 
3 свердлильними і 1 болтонарізним станками; кузню на 6 гор-
нів. За виключенням 1 парового підйомника все г-во р. було 
електрифіковано. Центральна електростанція складалася з 
2-х турбогенераторів (“Целлі”), загал. потужністю 600 кВт і 
пародинамо “Корлісса” на 300 кВт. Напруга струму – 550 В. 
Було 2 котельні – стара і нова. В новій встановлено 3 водо-
трубних котла з поверхнею нагріву 2 142 ф2, вона постачала 
паром турбіни. Під’їзні колії обслуговували 2-а паровозами 
(“кукушки”). На 1920 під естакадами р. було 8,695 млн. пуд. 
залізної руди. Технічна озброєність р. вважалася кращою у 
Кривбасі.

У 1914 у складі р. діяли: шахта “Центральна 1” (частково 
для видачі видобутку, спуску людей і глини на закладку), 
шахта “Д” для спуску матеріалів, шахта “Балка” – в проходці, 
шахта “Центральна 2” в стадії обладнання надшахтної будівлі 
і копра, шахта “С” для видобутку, шахта № 6 (Глеєватська) 
для видачі видобутку, 2 уклонки кар’єрів № 1 і “Концесія”. 
Крім тех. будівель були споруди громадського користування: 
лазня, продовольчий магазин, контора, шк., лікарня, хімічна 
лабораторія, 23 казарми на 80–120 осіб, 105 окремих будівель 
під житло.

Видобуток залізної руди по роках склав:

Рік Видобуток в тоннах Рік Видобуток в тоннах
1892 20 410 1906 265 676

1893 110 175 1907 291 377

1894 117 055 1908 326 298

1895 115 958 1909 306 069

1896 128 723 1910 376 964

1897 176 270 1911 399 749

1898 349 249 1912 353 049

1899 277 354 1913 398 250

1900 245 888 1914 276 278

1901 187 884 1915 184 068

1902 209 179 1916 338 863

1903 300 042 1917 267 788

1904 245 667 1918 6 552

1905 272 801 1919 0

До 1914 р. розроблявся кар’єрами і підземним способом. 
У сер. 1919 розпочала працювати комісія по націоналізації 
з Москви на чолі з Алілуєвим, але у зв’язку з наступом 
денікінців роботу не закінчила. У цей час також згоріла 
шахта “Центральна 1”. У 1925 на р. проведено демонтаж 
обладнання (парових котлів, збір розкиданих матеріалів, 
розборку механізмів і старих будівель тощо) На 1 верес. 1925 
було 15 робітників, а у кін. місяця – вже 159, 6 службовців, 16 
чол. молодшого техперсоналу. На 1 жовт. 1926 працювало 
348 осіб, з них 174 проживали в навколишніх селах. Згідно 
із завданням на 1925/26 операційний рік необхідно було 
видобути перші 2 490 тонн руди. Розпочато закладку 
шахти “Бутовочна”, глибиною 83 м і відновлення шахти № 
6. На відстані 10 м від неї закладено шахту 6-біс. У 1927 
Московським НДІ розпочато дослідження по розробці 
покрівельних сланців для дахів. Через 3 роки введено до 
експлуатації сланцеві родовища. Більша маса матеріалу 
(80–85 %) йшла на закладку вироблених камер і засипку 
кар’єра № 1. У 1937 сланцеву шахту разом з виробітками 
було передано дирекції Сталінської залізниці, яка продовжила 
її експлуатацію. Основну шахту р. – “Б” (колиш. “Салакруп”) 
пущено у 1928. З кін. 1930 р. отримав назву “Б”. У 1936 шахту 
“Глеєватська № 6” передано Жовтневому рудоуправлінню і р. 
залишився з однією капітальною шахтою (“Б”). З 1938 глибина 
видобутку руди збільшилася з 300 до 400 м (1941). 

7 серп. 1941 р. зупинено для евакуації.

Динаміка видобутку руди з 1925 по 1941 мала такий вигляд:

Операційний рік Видобуток в тоннах

1915/26 2 490

1926/27 71 648

1927/28 102 479

1928/29 160 914

1929/30 298 820

особливий квартал 78 920

1931 303 278

1932 291 973

1933 379 000

1934 510 000

1935 720 000

1936 688 200

1937 440 000

1938 424 000

1939 456 000

1940 576 000

1941 293 000

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 686, А. 15; Там само, С. 966, А. 6.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
91–92; Томилин В.Н. Обзор железорудного района Кривого Рога. В. 
ж.: «Горный журнал», 1920, № 5; “Червоний Гірник”, 1930, 8 верес., 
15 жовт.

“Більшовик” шахта – названа на честь однойменної 
республіканської газети. Перша назва “Центральна № 
2”, потім “Салакруп”, рудн. “Дубова Балка” (згодом рудн. 
Більшовик).

Проходку ш. “Центральна № 2” розпочато у 1911, мала 
ствол круглого перетину з бетонним кріпленням. Закладено 
на перешийку кар’єрів № 1 і “Концесія”. Це перша ш. у 
лежачому боці родовища. 

У 1915 обладнана металевим копром висотою 42 м, 2-а 
клітями по 2 2-тонні вагонетки кожна, підйомником сис-ми 
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“Кіппо” і розпочала давати видобуток з 20-го горизонту 
(164 м). У 1916 ш. присвоєно ім’я одного з чл.. правління АТ 
“Дубова Балка” – Салакрупа, – який загинув під час бойових 
дій у Шампані (Франція). 

Видобуток руди на ш. припинився на поч. 1918 і виробітки 

були затоплені підземними водами. Водовідлив розпочато 
у 1926. Спочатку відкачку робили за допомогою парового 
насосу, а потім перейшли на електричні. Всього було 
затоплено по вертикалі 214 м або 475 тис. м3. Коли воду 
відкачали до 24 горизонту (216 м), на його рівні зі ствола “Б”. 
ш. у берез. 1930 розпочали проходку відкаточного квершлагу 
200 м довжиною на збійку зі старими виробітками. На 24 
горизонті встановлено насоси, що відкачували воду на 20-
й горизонт (164 м) до насосів Жандена. Слід підкреслити, 
що воду, яку відкачували, виливали у Вовчу балку, у 
результаті вона знову просочувалася у шахтні виробітки і 
повторно відливалося. Безперервний приток води призвів до 
обводнення ствола і виробіток, що суттєво погіршувало умови 
роботи. Такий стан продовжувався до поч. війни 1941.

У жовт. 1924 проти ш. закладено глибоку бурову 
свердловину (802 м), яку закінчили у 1928. На поч. 1926 
для розробки проекту реконструкції ш. запрошено групу 
американських інженерів фірми “Стюарт”. Видобуток з 20-го 
горизонту розпочато у 1928. 

У 1928 рудн. отримав назву “Б”. і ш. “Салакруп” також 
почали так називати явочним порядком, хоча у різні роки 
за невиконання плану офіційною назвою була “ш. без імені”. 
З 1930 рудн. реорг-но у шахтоуправління “Б”. У 1936 воду 
відкачали до рівня 267 м (останній робочий горизонт). У 
1938 розпочато роботи по поглибленню ствола. З горизонту 
267 м пройдено сліпу ш. з відповідним квершлагом, під 
стволом залишено пробку (цілик) 8 м. Поглиблення стволу 
ш. розпочалося 1 січ. 1940. До евакуації у серп. 1941 глибина 
досягла 400 м.
Дж.: Кривошлык И.Р. История Криворожского железорудного бас-
сейна. Рукопис; КІКМ, КДФ 6600 (9); МІ КТУ, Константинов Н. История 
рудн. «Большевик». Машинопис. 

Більшовики на Криворіжжі. Б. – ліворадикальна фракція 
Рос. соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП). Назву 
Б. отримали прихильники В.Леніна у 1903. До 1917 РСДРП 
вважалася єдиною партією, хоча у її складі діяли окремі фракції 
– більшовиків і меншовиків. згідно зі спогадами В. Валявка 
Криворізькі соціал-демократи формально розділилися на Б. 
і меншовиків восени 1904. Б. міста очолила Тетяна Рейніш, а 
на ст. Долгінцево – М. Монастирський, Покора і Кудлай. Хоча 
автор спогадів згодом робить поправку, що суть розходжень 
тоді була мало кому зрозумілою і ці питання ніколи не були 
предметом обговорення у орг-ції СД. Не підтверджують 
наявності ідейних Б. на Криворіжжі до 1917 і звіти Херсонського 
губернського жандармського управління, що зберігаються у 

ЦДІАК (Ф. 313, Оп. 2, С. 2217). Вперше у вказаних документах 
називається прізвище Б. – Яворський Йосип Йосипович – у 
грудн. 1908. Але він прибув на Криворіжжя з Кишеневської 
губернії як висланий за належність до партії Б. Отже, можна 
зробити висновок, що до 1917 чіткого розмежування на 
Б. і меншовиків серед Криворізьких соціал-демократів не 
існувало, а вірогідною причиною цього – нерозуміння суті 
розходжень між ними. На момент Лютн. революції 1917 із 
активних Б. джерела називають лише одну особу – Примак. 
У берез. у Криворізькому басейні нараховувалося 2–3 Б. 
Формування першої Б. орг-ції відбулося у квіт. 1917 на 
рудн. “Дубова Балка”. Ініціативна група складалася з 5 чол.: 
Поздоров, Примак, Шевченко, Канапишев і Валявко. Згодом 
було проведено запис у партію, куди після мітингу вступило 
120 чол., але членство не було фіксованим, тому робітники 
одночасно могли бути у кількох партіях. На лип. 1917 активних 
Б. нараховувалося 8, з яких 5 були з рудн. “Дубова Балка”. 
Цифри, які наводить А.Г. Пахомов – 1 тис. Б. на черв. 1917 
і 2 тис. на жовт. 1917 – не витримують ніякої критики і дані 
автором без будь-яких посилань. Так, у Криворізькому окрузі, 
який включав 14 р-нів, на 1 груд. 1924 на обліку знаходилося 
726 чл. КП(б)У і 913 кандидатів у партію. Тому, на кін. 1917 
реально можемо говорити про кілька десятків Б.
Дж.: Пахомов А.Г. Из истории революционного движения на Криво-
рожье, 1922, с. 7–17. Рукопис; КІКМ, КДФ 14400 (26).
Літ.: “Красный Горняк”, 1924, 30 дек.; Валявко В.А. Из истории 
рабочего движения на Криворожье. В ж.: «Летопись революции», 
1925, № 3. 

Біржа праці, біржа робочої сили – заклад, що здійснює 
посередництво між працівниками і роботодавцями. Перша 
Б.п. на Криворіжжі виникла у 1916, що було пов’язано з 
падінням видобутку руди і скороченням робочої сили на рудн. 
У жовт. 1917 ставилося питання про створення єдиної Б.п., 
але відомостей про її організацію не збереглося. Достеменно 
відомо, що Б.п. вже діяла у лют. 1919 і при ній був нічліжний 
будинок. після остаточного установлення рад. влади Б.п. 
було відновлено на поч. 1922. Розташовувалася вона у р-ні 
суч. Центрального міського ринку. Спочатку на ній лише 
реєстрували безробітних, видаючи відповідне посвідчення, 
а потім почали займатися працевлаштуванням. Згодом 
створено секції галузевого безробіття: гірників, металістів, 
хіміків, будівельників тощо і т.зв. кореспондентські пункти 
на великих рудн. Б.п. працювала за планом, затвердженим 
відділом п. окрвиконкому. Вона організовувала місячники 
боротьби з безробіттям, проводила культурно-освітню роботу, 
надавала медичну допомогу. Держ. підпр-ва заявляли про 
необхідну робочу силу через посередницькі бюро. Приватні 
підпр-ці намагалися набирати працівників безпосередньо, 
щоб не укладати колективних договорів з профспілками.

При Б.п. було створено комітет боротьби з безробіттям 
(комборьбез). До його складу входили представники різних 
установ та орг-цій. Вони координували ліквідацію незайнятості 
і заслуховували звіти про виконання планів. З кін. 1922 
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Шахта “Більшовик” (кол. “Салакруп”), 1939

Керівники партійних орг-цій і активісти більшовицького руху на 
Криворіжжі, 1926
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розпочато надання безробітним допомоги через мережу 
соціального страхування: встановлено межу квартплати 
– не більше 50 % від визначеної для робітників і службовців, 
безкоштовні комунальні послуги за встановленими нормами. 
До сер. 1923 безробітні отримували безплатне харчування, 
а потім їм стали надавати грошову допомогу.

Наприкінці 1923 Б.п. розпочала періодичну чистку шляхом 
перереєстрації для вилучення тих, на кого не поширювалися 
права безробітних. Всіх зареєстрованих було поділено на 3 
категорії До 1-ї увійшли кваліфіковані робітники і спеціалісти 
розумової праці з освітою, демобілізовані червоноармійці, 
підлітки, що раніше працювали, діти робітників і одинокі 
жінки з дітьми. 2-а група складалася з осіб без стажу, 
підлітків з неробочих сімей, тих, хто бажав поміняти роботу 
або ще не почав працювати за направленням Б. 3-я група 
об’єднувала всіх ін. Залежно від категорії вони могли 
отримувати чи не отримувати відповідні пільги аж до їхнього 
працевлаштування.

У 1926 безробітний 1-ї категорії отримував 10 крб. на 
місяць; 2-ї – 7,5 крб., 3-ї – 5 крб. На утриманців видавалося 
по 2 крб. Це складало 7– 15 % від зарплати працівника. 
Згідно зі статистикою, на харчові продукти гірник щомісяця 
витрачав 15,6 крб. на одну особу. На ці гроші (15,6 крб.) у 
той час можна було загалом купити: хліба та круп – 16,3 кг, 
овочів – 17,8 кг, фруктів – 1 кг, м’ясних виробів та сала – 5,6 
кг, риби – 0,6 кг, цукру – 2,6 кг. Але, якщо брати до уваги 
необхідність придбання одягу, палива, предметів гігієни, 
спиртного, то цей показник реально збільшується на 7,5 
крб. На зазначені витрати коштів вже не вистачало. Згодом 
розміри допомоги трохи збільшилися: у 1928 – 11,5 крб., у 
1929 – 13,5 крб., але, зважаючи на інфляційні процеси, це 
підвищення ролі не відігравало.

Велику увагу при орг-ції допомоги безробітним приділяли 
т.зв. колективам. Їх створювала Б.п. залежно від пропозицій 
ринку. Колективи існували 1–2 роки і мали сезонний характер. 
У Кривому Розі це були, гол. чин., громадські роботи з 
благоустрою. Частину людей було задіяно у кустарних 
артілях, продукцію яких потім реалізовували через сис-му 
держ. торгівлі. У загальному обсязі вир-ва подібні колективи 
відігравали незначну роль.

Для допомоги безробітним-підліткам було орг-но шк. ФЗУ, 
а на рудн. Південнорудного т-ту у 1925 заброньовано 6 % 
робочих місць.

“Комборьбез” також переймався створенням нічліжки у 
Кривому Розі.

На Б.п. часто траплялися випадки протекціонізму, коли 
по записках посадових осіб та різних орг-цій направляли на 
роботу або брали на облік.

Місц. Б.п. ліквідована у лип. 1930, коли практично всі 
безробітні були працевлаштовані.
Літ.: “Горнозаводское дело”, 1916, № 18, с. 13463; “Известия Криво-
рогского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», 
1917, № 26, окт.; Те ж саме, 1919, № 4, мар.; “Червоний Гірник”, 1930, 
28 лип.; Нікольський В.М. Безробіття в Донбасі часів непу. В ж.: УІЖ, 
1992, № 3; Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. 
Кривий Ріг, 2005, с. 245–251.

Біржі промислові – форма регулярно функціонуючого 
оптового ринку масових товарів або цінних паперів. Роль Б.п. 
в г-ві Криворіжжя значно виросла на поч. 20-го ст., коли різко 
збільшився вивіз товарного зерна і ативізувався розвиток 
гірничорудної пром-ті у регіоні, де основними комплексами 
виробничої діяльності стали АТ. З найвпливовішими на 
економіку краю Б.п. були: Єлисаветградська хлібна (1901), 
Харківська кам’яновугільна та залізоторговельна (1902), 
Херсонська (1906), Катеринославська (1907). Вказані 
Б. та Одеська (1796) стали установами, де збігалися 
інтереси бізнесової еліти Криворіжжя: власників п. підпр-в, 
землевласників, банкірів, експортерів та посередників. 
Б.п. стали представницькими інституціями для захисту 
інтересів підприємців. У структурі південноукр. Б.п. діяли 
представництва і комітети як виконавчі органи, а також 
різноманітні комісії (котирувальна, арбітражна, ревізійна 

та ін.). Херсонська Б.п. стала ініціатором заснування 
Криворізького комерційного уч-ща (1908).
Дж.: Шиханов Р.Б. Біржі Південної України. 1886–1914 рр. А.р. к.і.н. 
Запоріжжя, 1999.

Біробіджанський проект – заходи по переселенню 
євреїв з Криворіжжя у р-н м. Біробіджан Хабаровського 
краю, з метою створення там с-г поселення і облаштування 
єврейської нац. тер. Цією роботою займався Комітет із 
землевлаштування єврейс. трудящих (Ком ЗЕТ), який 
спочатку виділяв євреям землі в межах Криворізького округу 
і створював с-г поселення. З 1928 розпочалася колонізація 
Біробіджанського р-ну з метою створення в майбутньому 
єврейс. автономної області. У 1933 відбулося розповсюдження 
спеціальної лотереї Ком ЗЕТу на користь переселенців до Б. 
Але бажаючих переїздити було мало. Робота активізувалася 
після голоду 1933, коли її почали здійснювати за допомогою 
адм. заходів. У кін. року пройшла кампанія по збору літ. для 
Б. Щоб заохотити людей до переїзду, їм надавали різноманітні 
пільги, включаючи харчування у дорозі, підйомні, добові. У 
першу чергу вербувалися будівельники. Представництво по 
переселенню знаходилося при Держбанку (уповноважений 
Скрябін). У 1936 розпочато направлення до Б. чл. партії 
та комсомольських номенклатурщиків. Але, попри всі 
зусилля влади, Б.п. зазнав краху. Більшість місц. євреїв, 
що добровільно або примусово виїхала на Далекий Схід, 
повернулася. Причини: необлаштованість нового місця 
проживання, важкі природні умови, відсутність духовного та 
іст. зв’язку євреїв з Б.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1933, 11 жовт., 27 жовт., 23 груд.; Те ж саме, 
1934, 4 черв.; Те ж саме, 1936, 21 січ., 9 трав., 27 черв.; ЕІУ, т. 1. К., 
2003, с. 297.

Бішлєра А.Ф. рудник. Заснований у 1909. Розташований 
на землі Лихмана (Тарапаківський пласт). Розробка велася 
за допомогою 1 шахти з кінним підйомником. Працювало 27 
підземних і 23 поверхневих робітника. Видобуток у 1910 склав 
500 тис. пуд. залізної руди на суму 20 тис. крб. (продажна ціна 
– 4 коп. за пуд). У 1911 Б.р. продано Русько-Бельгійському 
металургійному т-ву.
Дж.: СТЭО Херсонской губернии за 1912 г. Херсон, 1913, с. 109.

БКД товариство – (картель) розробляло кілька рудн., 
на придбання і обладнання яких витрачено 750 тис. крб. 
Рудн. розроблявся спільно 3-а АТ: Брянським, Криворізьким 
і Донецьким. Це об’єднання отримало назву БКД. У 1895 
заорендувало на 36 років у селян містечка Кривий Ріг бл. 
17 тис. дес. землі. Селянам, згідно з угодою, належало 
монопольне право на доставку руди на станцію по ціні 1 
коп. за пуд до 1 версти і 0,25 коп. за кожну наступну версту. 
Т-во БКД заклало рудн. на пластах: Тарапаківському, 
Ліхманівському і Кандибінському.

Тарапаківський рудн. являв собою кар’єр довжиною 203 м 
і шириною 20 м; обладнаний 4 кінними підйомами. Найбільша 
глибина виробітку на поч. 20-го ст. складала до 15 м, з яких 
наноси – від 4,3 до 10,6 м. Потужність пласта – 8,5–32 м. 
Загал. запас руди визначався у 
60 млн. пуд. Рудн. мав: під’їзну 
колію довжиною 1,8 км до ст. 
Карнаватка, завантажувальну 
платформу, 4 тупика і невеликий 
паровоз. У берез. 1901, внаслідок 
екон. кризи, рудн. припинив 
роботу.

На зх. від Тарапаківського 
плас та  на  в ідс тан і  1 ,5  км 
розташовувалися ще 2 рудн. 
Той, що на Кандибінському 
родовищі, мав вигляд кар’єру, бл. 
400 завдовшки і 64 м завширшки. 
Розроблений на невелику глибину. 
Товщина наносів досягала 19 м, а 
потужність пласта – 4 м. Кар’єр 
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мав 2 електричних і 1 кінний підйомники. На пд. від рудн. 
прокладено 3 км вузькоколійки, по якій (вперше у Кривбасі) за 
допомогою електричної тяги вагончики з рудою доставлялися 
на естакади. Тут їх розвантажували і підводами через міст 
возили руду на ст. Кривий Ріг (нині Кривий Ріг–Західний). 

Рудн. на Лихманівському пласті знаходився на відстані 
2 км на пд. від Тарапаківського і за своїми основними 
параметрами був аналогічний йому. Тут знаходилася 
центральна електростанція, яка забезпечувала все г-во БКД. 
Запас руди на цих двох рудн. визначався у 144 млн. пуд. 
Видобувна спроможність складала 8 млн. пуд. на рік. Рудн. 
припинив діяльність у 2-й пол. 1901, відновив з 1903.

У пн. частині містечка, на Саксаганському пласті працював 
ще один рудн., під який було зайнято 34 дес. землі. Руда 
залягала 4 гніздами потужністю від 5 м до 13 м. 3 з них 
розташовувалися один за одним протягом 1 км, а одне, 
довжиною бл. 100 м – паралельно 3-м першим. Товщина 
наносів – 2–11 м, запас руди – 290 млн. пуд. Розробка велася 
4 кар’єрами – найбільша глибина – 25 м. На 3-х менших було 
встановлено кінні підйомники, а на більшому – паровий, 
потужністю 50 к.с. Видобувна спроможність – бл. 20 млн. 
пуд. на рік. Доставка руди на ст. здійснювалася сільськими 
підводами.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
61–62.

Благодійництво – безкорисливі дії, направлені на 
суспільне благо. Питання Б. у місц. краєзнавстві не 
досліджене належним чином. Більш-менш відомі заслуги 
людей, що опікувалися шк. та нар. уч-щами краю. На 1-у 
місці ім’я поміщика Павла Захаровича Ямчитського, який у 
1888 заповів 45 тис. крб. на відкриття у Кривому Розі с-г шк., 
другої після Херсонського уч-ща. Шк., а згодом і с-г уч-ще до 
1920 носили його ім’я. Значний вклад у розвиток нар. освіти 
Криворіжжя внесли:
– Іван Миколайович Харін та його дружина Євгенія Адамівна 
Харіна – у 1917 подарували земству 2 приміщення: для укр. 
шк. та гімназії; 
– Павлов Борис Миколайович (з 1905 попечитель нар. уч-ща 
“Брянського” рудн.);
– Осценкова Марія Гнатівна – з 1905 шк. Тернавського 
рудн.;
– Ігнатович Аристарх Павлович – шк. рудн. “Дубова Балка”;
– сім’я Галковських: Дмитро Гордійович, Сергій Миколайович 
(руднична шк.), Юлія Гаврилівна – одна з фундаторів По-
кровської церкви;
– Дембський Семен Станіславович (шк. рудн. Ростовського, 
з 1906);
– Зимовський Сергій Єгорович (шк. рудн. “Новоросійський”, 
1893). Заснував громадський парк (14 га) і розарій, насіння 
з якого безкоштовно да-
вав усім бажаючим.

Попечителем Лозу-
ватського нар. уч-ща 
тривалий час (з 1897) 
був Іван Васильович Ва-
щинський. Надія Олек-
сандрівна Харіна опіку-
валася Новопавлівською 
шк. з 1912, Покровською 
– Юлія Іллівна Шмако-
ва. Андронік Мінович 
Кислов був засновни-
ком у Кривому Розі т-ва 
“Просвіта” і віддав для 
проведення зборів і ро-
боти свій будинок по вул. 
Йорданській (нині Гра-
бовського). Олена Пав-
лівна Верабова стала 
фундатором церкви св. 
Миколая при ст. Вечірній 

Кут. Відомий рудопромисловець і меценат Сергій Микола-
йович Колачевський прославився своїм Б.; на його кошти 
утримувалися 3 сирітських притулки – 2 у Санкт-Петербурзі 
і 1 в Одесі; був почесним попечителем багатьох навчальних 
закладів і чл. громадських та наукових т-в. Всі свої капітали, 
які на 1912 складали бл. 30 млн. крб., С. Колачевський заповів 
на розвиток освіти і культури Херсонської та Катеринослав-
ської губерній. Федір Матвійович Мершавцев на поч. 20-го 
ст. заснував перший у місті громадський парк, побудував 
перший фонтан, першим став давати гроші (у кін. 60-х 19-го) 
на розвиток земської нар. освіти. Гірничий інж. Іван Іванович 
Павлов разом з дир. Гданцівського чавуноливарного з-ду 
Матвієм Федоровичем Роговським у 1908 започаткували 
перший у місті середній навчальний заклад – Комерційне 
уч-ще. Багато зробили для робітників рудн. “Новоросійський” 
його управляючі – Девід і Чарльз Перрі: побудували шк., 
насадили парк, звели благоустроєні гуртожитки, відкрили 
для жителів селища духовий гурток і “школу танців”. Добре 
відоме ім’я Олександра Миколайовича Поля, який був одним 
із фундаторів Катеринославського іст. музею (нині ДІМ ім. 
Яворницького), куди передав тисячі предметів із власної ко-
лекції старожитностей. Також заповів м. Катеринославу всю 
частку своїх акцій, що належали АТ Криворізьких залізних 
руд. Зробив значний внесок у розвиток нар. освіти Катери-
нославщини. Іван Миколайович Харін у своєму маєтку біля 
Веселих Тернів створив громадський парк (47 га). У 1917–18 
сприяв розвитку нац. освіти і культури один із засновників 
української гімназії.
Дж.: Сборник Херсонского земства. Херсон, 1893, № 5, с. 106–107; 
Отчет Верхнеднепровской земской управы за 1895 г.; Те ж саме за 
1897; По Екатерининской железной дороге, Екатеринослав, 1903; 
Отчет Верхнеднепровской земской управы за 1906 г.; Те ж саме за 
1912; Те ж саме за 1913; Доклады XXV Верхнеднепровского очеред-
ного земского собрания, 9–13 ноября 1915 г. Верхнеднепровск, 1916, 
с. 344–347; “Верхньодніпровська народна газета”, 1917, 13 жовт.; 
Памяти А.Н. Поля. Днепропетровск, 1997; “Криворожские ведомости”, 
1998, 29 січ.; О.М. Поль і розвиток гірничої пром-ті в Криворізькому 
басейні. Кривий Ріг, 2002, с. 114–121.

Благодійні товариства Кривого Рогу. На 1913 у міс-
течку функціонували: Т. допомоги бідним християнам (гол. 
правління – Петро Антонович Корнієнко, скарбник – Олексій 
Олексійович Філімонов, 
секретар – Андронік Мі-
нович Кислов). Утриму-
вало нічліжний будинок 
при біржі візників у ка-
зенному приміщенні; Т. 
допомоги бідним євре-
ям (гол. правління – Д.А. 
Пекарський, заступник 
– Д.А.Ш. Каднєвський, 
скарбник – А.М. Брод-
ський, чл. правління: 
С.Х. Козоровицький, 
Х.Б. Ковалевський, М.Д. 
Шухман, М.Л. Басс, Е. 
Банков, Х.А. Бравін-
ський, Х.А. Зєлікман, 
Б.М. Должанський, М.М. 
Когон); Т. піклування 
про бідних дітей євре-
їв містечка Кривий Ріг 
(гол. правління І.М. До-
лжанський, чл. правлін-
ня: М.Л. Локшин, А.Д. 
Уманський, М.М. Гланц, 
Л.З. Ставісський, Л.М. 
Ножик, С.І Ліберман, 
А.М. Пінус, І.С. Рабинович, А.Е. Коган, Ш.З. Дашевський); 
Відділення єврейського еміграційного т. (гол. правління 
– М.Л. Локшин, чл. правління: А.Г. Кан, А.Н. Волинчик, Л.С. 
Атран).

Т. для утримання б-ки: д-р А.Г. Кан, д-р С.І. Морозовський, 
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Сергій Колачевський - відомий 
меценат України

Сторінка з “Деловой и коммерческий 
Кривой Рог”, 1914
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д-р А.І. Юдович, д-р А.М. Пінус, д-р І.М. Должанський.
Дж.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 
125–126.

Благоустрій міста – роботи по впорядкуванню місць 
громадського користування, замощення доріг, пішохідних 
алейок, озеленення вулиць тощо.

На поч. 20-го ст. питаннями Б. займалися волосна і 
сільська управи Кривого Рогу, а також власники рудн. у межах 
рудн. селищ. Програму замощення доріг було розроблено 
у листоп. 1913, хоча перші спроби Б. центральних вулиць 
міста відносяться до 1906. Комісію по благоустрою Кривого 
Рогу створено у 1912 (гол. – П.О. Корнієнко, секретар 
– С.Д. Шанявський). Сільс. громада звернулася в 1913 до 
Херсонського повітового земства з проханням про надання 
коштів на наступний рік. Але виділено було обмежену суму 
(почалася війна), на яку частково замостили вул. Вокзальну 
і Мостову. Закінчено брукування вул. Вокзальної у 1915 на 
гроші, асигновані сільс. громадою (50 тис.).

Бруд і темнота були характерною ознакою нашого міста 
у 1-й чв. 20-го ст. Частково замощеними були лише 3 вулиці 
– сучасні Леніна, Урицького і Карла Маркса. Вночі горіло 
9 електричних ліхтарів: 4 на Поштовій (нині К. Маркса) і 3 
на Миколаївській (нині Леніна) біля приміщень міських та 
волосних органів влади.

3а роки громадянської війни та голоду 1921–23 майже 
повністю вирубано міський парк Ф.М. Мершавцева та ряд ін. 
приватних садів. На відновлення зруйнованого благоустрою 
було докладено чимало зусиль. Насаджено парки, збільшено 
вуличне освітлення, бруковано вулиці. Уяву про обсяг робіт 
дає таблиця, в якій наведені дані по центральній частині (іст. 
ядру) Кривого Рогу:

Вид робіт 1914 1925 1926 1927 1928 1929 1930

К-ть замощених вулиць 3 3 4 5 7 10 13

Озеленення (га) 12,0 2,0 3,2 3,2 3,8 21,7 24,3

Освітлення к-ть ліхтарів) 12 6 10 16 52 63 75

К-ть парків і скверів 2 2 3 4 4 5 7

Перші спроби місц. влади зайнятися питаннями Б. 
відносяться до 1921. Але голод та відсутність коштів не 
дозволяли робити це сис-матично. Доводилося обмежуватися 
проведенням кампаній типу “тижневик чистоти”. У серп. 
комунгосп розробив проект податку на Б. міста, але всі зібрані 
кошти було витрачено на допомогу голодуючим.

Початок сис-матичних робіт по Б. слід віднести до 1923. 
Тоді було висаджено дерева і облагороджено колиш. 
Олександрівський міський сквер (р-н кінотеатру ім. Леніна) 
на пл. 213 м2 і зроблено кам’яну огорожу. Вартість робіт 
склала 12 тис. крб. У тому ж році розпочато встановлення 
ліхтарів згідно з затвердженим проектним планом освітлення 
вулиць.

У 1924/25 на Б. витрачено 49 684 крб. або 12,7 % місц. 
бюджету. Громадських робіт проведено на 2 502 крб. На 
розширення скверу витрачено 3 тис. крб., на встановлення 
нових ліхтарів – 770 крб.

У трав. 1925 прийнято обов’язкову постанову про 
освітлення міста у нічний час. Згідно з нею всі домовласники 
у темну пору повинні чіпляти ліхтарі біля аншлагу з назвою 
вулиці та номером будинку.

За рахунок біржі праці громадських робіт по Б у 1925 
проведено на 12,5 тис. крб.. У кін. року для покращення 
санітарного стану було створено секцію з 70 депутатів 
міськради.

З трав. по жовт. 1926 покладено 840 м2 бруківки, залито 
асфальтом 1 370 м2 тротуарів та замощено бетонними 
плитами 41 м2 на загал. суму 15 352 крб.

У 1927 на проведення громадських робіт по Б. асигновано 
16 тис. крб., з них 8 тис. крб. – з коштів Наркомпраці. У тому 
ж році замощено під’їзні шляхи до міста, побудовано пішохідні 
містки, встановлено 40 лавок у садах і на вулицях, насаджено 
клумби, почато роботи по розплануванню міського парку, 

стихійні базари перенесено у більш придатні місця.
У 1928 громадські роботи розпочалися у квіт. У першу 

чергу було впорядковано сквери на вул. Леніна і Жовтневій, 
розпочато заходи по плануванню ще одного парку. Число 
працюючих доведено з 300 до 500 осіб.

Протягом 1927–28 впорядковано 2 міські сади і 2 
сквери загал. пл. 3,8 га; розпочато закладку парку на 42 
га, посаджено 8 тис. дерев на пл. 16 га. Але, через погані 
погодні умови та нищення дерев гуляючими, 35 % насаджень 
загинуло.

У січ. 1930 міськрада розробила проект Б. центру міста 
вартістю 144 тис. крб. Заплановано ремонт тротуарів на 8 
тис. крб. та спорудження нових на суму 150 тис. крб., які 
передбачалося побудувати за рахунок домовласників. На 
посадку парку і озеленення вулиць виділили 15 тис. крб., 7,5 
тис. крб. – на придбання поливної установки, 44,5 тис. крб. 

– на купівлю обладнання для асенізаційного обозу.
У 1931 вперше звернуто увагу на Б. робітничих селищ, 

де проживало 62,6 % гірників басейну і нараховувалося бл. 
50 тис. мешканців. На їх впорядкування відпущено 262 тис. 
крб., з них 184 тис. (70,2 %) передбачено використати на 
влаштування тротуарів, 24 тис. крб. – на Б. вулиць, 15 тис. 
крб. – на освітлення і озеленення, 24,5 тис. крб. – ін. витрати. 
У результаті виконання робіт побудовано 23 км пішохідних 
доріжок (22 % всіх селищних вулиць).

К-ть зелених насаджень на більшості рудн. не відповідала 
нормам. Так, на рудн. ім. К. Лібкнехта вони становили 18 %, 
на рудн. ім. Дзержинського – 49 %, ім. Артема – 50 %, на 
“Жовтневому” – 58 %, на ім. Чубаря – 95 %. Для досягнення 
норми необхідно було насадити 24 га.

1934 можна вважати першим в іст. Кривого Рогу, коли 
було зроблено великий крок у напрямку Б. Весною висадили 
3 858 дерев на вул. Жовтневій, Спортивній (нині Каунаська), 
Янова, Глінки, Рози Люксембург, Лермонтова, Пушкіна, 
Петровського (нині Сиволапа), у кін. Леніна. Найкраще було 
впорядковано вул. Леніна і К. Маркса. До 1 трав. побілили всі 
будинки, а двори засипали щебенем і посипали піском. На 
вул. К. Маркса у подвір’ях та палісадниках розбили квітники, 
а на балконах встановили ящики для квітів. У всіх обійстях 
поставили та пофарбували ворота, для квітів тут розташували 
195 бетонних тумб (і ще 100 на вул. Леніна). Але, як показала 
перевірка, чим далі від центру, тим менше було зроблено 
мешканцями і житлокоопами для наведення порядку.

Практику масових суботників з успіхом продовжили у 
наступному 1935. При цьому особливу увагу було звернуто 
на робітничі селища. Гірники прибували на роботи бригадами, 
змінами, колективами шахт. Так, 24 берез. на рудн. “Правда” 
працювало 500 осіб на очищенні вулиць і впорядкуванні 
парку (посаджено 500 дерев). Найбільших успіхів домоглися 
працівники і жителі рудн. ім. Дзержинського, тут справу 
очолили “трикутники” шахт. На роботах по Б. були задіяні 
всі служби, цехи й майстерні. Дзержинці стали прикладом 
для всього міста.

У 1936 розбито парк “Комсомольський” на тер. Гданцівки. 
Керував роботами садівник відділу Б. Іван Якович Ткаченко. 
Загальна сума асигнувань на Б. у 1936 склала 120 тис. 
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Постанова комісії про проведення місячника чистоти, 
від 10 жовт. 1933
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крб. Було висаджено 74 тис. кущів та дерев. Розпочато 
насадження скверика по вул. Лермонтова. Парникове г-во 
нараховувало 200 парників. Виділено 5 га під питомник для 
вирощування саджанців дерев.

У 1937 на Б. відпущено 220 тис. крб. Це дало можливість 
збільшити к-ть парників з 200 до 700. На вул. Леніна 
висаджено дерева віком 12–15 років, а у сквері (нині ім. 
Михліка) – 5 150 декоративних кущів. на 200 дерев поновився 
парк, який знаходився навпроти сучасної СШ № 2; 80 дерев 
посаджено у сквері на вул. Лермонтова (існує й досі). Площу 
міського лісопитомника доведено до 45 га, тут росло 550 
тис. саджанців. У парку Першої лікарні к-ть дерев доведено 
до 33 тис.; парк “Піонерський” збільшено на 1 608 дерев; 
лісопарк біля нинішньої ст. Кривий Ріг–Західний – на 5 тис. 
дерев. Десятки тисяч квітів висаджено на клумбах і продано 
в горщиках населенню.

У 1938 на озеленення міста асигновано 270 тис. крб. За 
рахунок цих коштів:

– переплановано і реконструйовано сквер біля кінотеатру 
ім. Леніна;

– засипано Сушкову балку і висаджено перші 450 дерев 
(нині пл. Визволення);

– озеленено 30 вулиць (5 тис. дерев);
– на вул. Карла Маркса посаджено 356 3-річних берестів 

та кленів;
– на вул. Глинка (нині Глінки) посаджено 245 дерев, на 

Шевченка – 310, на Леніна – 108, на Пограничній – 106, на 
Жовтневій – 60;

– на догляд міського парку виділено 95 тис. крб., на сані-
тарне очищення – 110 тис.;

– на брукування вулиць виділено 135 тис. крб., зокрема 
перемощено вул. Леніна;

– 85 тис. крб. відпущено на поточний ремонт тротуарів 
та бруківку;

– відкрито додаткові магазини по продажу розсади і на-
сіння квітів;

– забруковано вул. Луначарського та шлях на Лозуватку 
(у межах міста).

У 1939 на Б. виділено рекордну суму – 1 703 900 крб. 
Не дивлячись на великі обсяги робіт 1939 і 1940 (1,8 млн. 
крб.), якість її була низькою. Зроблене кілька років тому вже 
потрібно було реконструювати або переробляти. Особливо це 
стосувалося асфальтного покриття, яке через кілька місяців 
рясніло вибоїнами та ямами.

У 1941 на тер. Жовтневого р-ну висаджено 14 тис. 
дерев. Перед війною найкращим по Б. визнано селище 
рудоуправління ім. Орджонікідзе. Тут було розбито прекрасний 
парк культури і відпочинку.
Дж.: Отчет Херсонской земской управы за 1906 г. Херсон, 1907, с. 
43; Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 125; 
Известия Херсонского уездного земства за 1914 г., № 7. Херсон, 1914, 
с. 130; Те ж саме, № 26, с. 645; 
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий Ріг, 
2005, с. 148–157.

Благочинний – духовна особа, що призначається 
єпархіальним архієреєм чи вибирається самим духівництвом 
зі священиків чи протоієреїв для нагляду і загал. завідування 

справами навколишніх церков з їх 
притчами. Кривий Ріг входив до 
складу 1-го благочиння, створеного 
26 серп. 1829. Перший Б. – от. 
Герасим Курилов.
Дж.: ДАХО, Ф, 207, Оп. 1, С. 1751, А. 2; Эн-
циклопедический словарь товарищества 
бр. Гранат, т. I. СПб, 1912, с. 456–457.

“Близнюки”  (або  Рядов і 
м о г и л и )  –  к у р г а н н а  г р у п а , 
розташована на лівому березі 
Саксагані в р-ні Жовтн. гранітного 
кар’єру. Спочатку нараховувала 
10 насипів. Найвищий досягає 2,5 

м. У 1983 досліджено 4 кургани висотами 0,2–0,3 м, з них 
2 відносилися до доби бронзи, а 2 – скіфські. Виявлено 19 
поховань різних епох. 

В основному похованні скіфського кургану № 1 знайдено: 
золоту каблучку вагою 7,9 г (720 проба), 3-гранні наконечники 
стріл з бронзи, 2 залізні ножі з кістяним руків’ям. 

У 1992 досліджено курган № 10 доби бронзи, в якому 
розкрито 25 поховань: 11 ямних, 5 катакомбних, 3 культури 
багатоваликової кераміки, 6 доби пізньої бронзи. Знахідки 
репрезентовані 13-ма ліпними горщиками, кам’яною 
сокиркою та виробами з кременю.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 97.

Богоблагодатна волость  –  адм.-тер.  одиниця 
Криворізького повіту в 1919 – берез. 1923. У берез. 1921 
нараховувалося 1020 г-в, які мали 9180 дес. землі; середній 
наділ – 9 дес. Населення складалося з 3 020 чол. і 3 180 жін. 
Діяла 1 амбулаторія з фельдшером, лікарень і лікарів не було. 
Працювало 4 шк.: 7 викладачів і 210 учнів, які навчалися 28 
год. на тиждень. 9 хат-читалень працювали по 3 рази на 
тиждень, б-к не було. 

Відношення населення до рад. влади характеризувалося 
як довірливе, а до компартії – негативне.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, Оп. 1, С. 329, А. 45.

Божедарівський район Криворізького округу – адм.-тер. 
одиниця, що існувала з груд. 1924 по кін. 1930. 10 груд. 1924 
ВУЦВК і РНК УСРР прийняли постанову про адм.-тер. поділ 
Катеринославської губернії, згідно з яким центр Адамівського 
р-ну був перенесений з с. Адамівка у с. Божедарівка, з 
перейменуванням Адамівського району в Б.р. На кін. 1926 
до Б.р. входили сільради: Адамівська, Божедарівська, 
Водянська, Потокська, Олександрівська, Балтинська, 
Покровська, Милорадівська, Мар’ївська, Смілянська, 
Гуляйпільська, Олександробіліська, Малософіївська, 
Андріївська, Алферівська, Биковська, Дружнонадєждівська 
(згодом відійшла до Петровського р-ну), Любимівська (згодом 
відійшла до Софіївського р-ну).
Дж.: СУ УССР, 1924, № 52, ст. 320; ДАДО, Ф. Р3651, Оп. 1, С. 94, F. 
18. 

“Божедарівський” рудник (або Харченка), орендувався 
Русько-Бельгійським металургійним т-вом згідно з договором 
від 13 лют. 1910 з власницею землі Катериною Григорівною 
Харченко, укладеного на 
25 років. За період з лип. 
1912 по лип. 1913 видобуто 
3 000 984 пуд. залізної руди. 
Власниця землі отримувала 
по 0,5 коп. з пуда за перші 
15 млн. пуд. і по 1,5 коп. 
за всі наступні, при річній 
гарантії видобутку 2 млн. 
пудів. Цінність “Б”. р. на 
1913 складала 1 917 330 
крб. Протягом 1913 видо-
буто 4,2 млн. пуд. руди. 
Р. відносився до серед-
ніх за потужністю. Власне 
обладнання складалося з 
2-х вертикальних котлів із 
загал. поверхнею нагріву 
24 м2, 1-ї горизонтальної 
паромашини, встановле-
ної у механічній майстерні, 
потужністю 20 к.с. Своєї 
електроенергії не мав, а 
отримував її з рудн. Кола-
чевського. Видобуток руди 
проводився відкритим способом через кар’єр і підземним 
через одну шахту, на якій були встановлено підйомні лебід-
ки на електричній тязі з сумарною потужністю моторів 100 
кВт. Водовідлив здійснювався за допомогою 7 центробіжних 
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Благочинний протоієрей 
Автоном Лєбєдєв

Ручне буріння 
 На борту кар’єра
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насосів із загал. продуктивністю 1,95 м3/хв. і 5 поршневими 
помпами, сумарною видачею 1,66 м3/хв.

У жовт. 1924 на “Б”. р. працювало 55 чол., з них 24 
кваліфікованих робітника. На 1 жовт. 1926 робітників 
нараховувалося 406. З них 40 сімейних і 163 одиноких не 
мали свого житла. За 1926/27 видобуто 6 млн. пуд. руди і 
110 тис. пуд. кварцитів. Згодом “Б”. р. увійшов до складу р. 
“Червоногвардійський”.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 537, F. 5; Там само, С. 966, F. 294, Там 
само, С. 1236, F. 2; Отчет ВЗУ за 1913 г. Верхнеднепровск, 1914, с. 252; 
Томилин В. Положение рудодобывающей промышленности в 1920. 
В ж.: Горное дело, 1921 № 1/2.

“Бойкій”, рудник. Засновано у 1899. Належав Івлєву 
і Сінайському. Розташовувався на “удобних” (рільничих) 
землях селян Кривого Рогу. У 1900 глибина виробітку досягла 
14 саж (29 м), пл. – 1 дес. Діяв паровий котел, побудовано 
1 будинок для сімейних робітників і 1 для холостих. У 1904 
видобуток не вівся. У 1912–13 “Б”. р. також не діяв.
Дж.: Статистика железорудной промышленности Южной России в 
1900 г. Х., 1901, с. 76; СТЭО Херсонской губернии за 1904 г. Херсон, 
1908, с. 63 (дод.); СТЭО Херсонского уезда за 1913 г. Херсон, 1914, 
с. 064 (дод).

Боківська волость – адм.-тер. одиниця Криворізького 
повіту в 1919 – берез. 1923. У квіт. 1920 на в. був тільки 1 
фельдшерський пункт і 1 лікарня. У 8-ми шк. працювало 19 
вчителів, навчалося 430 учнів, заняття тривали 30 год. на 
тиждень. Б-к не було. Діяли: читальний зал, 3 хати-читальні, 
2 клуби, які не проводили ніякої роботи.

У в. нараховувалося 1500 г-в, які володіли 18 тис. дес. 
землі і 4 863 дес. лісу. Населення складалося з 4 863 чол. 
і 6 137 жін.

Відношення до рад. влади характеризувалося як 
співчутливе, до комуністів, яких нараховувалося 14 осіб 
– негативне.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, Оп. 1, С. 329, А. 26.

 
“Бокова 1“ – поселення доби пізньої бронзи, розташоване 

на лівому березі р. Бокова, на відстані 0,2 км на сх.. від с. 
Валове на пологій терасі. Матеріал зібрано на ділянці 180 х 
160 м (1983): фрагменти ліпної кераміки, глиняне пряслице, 
крем’яні відщепи, фрагменти амфор. Потужність культурного 
шару бл. 0,7 м. 
Дж.: Звіт КІКМ про розкопки в 1983 р., с. 13.

«Боковенька» – могильник черняхівської культури. 
Розташовувався на відстані 200 м на зх. від поселення «Б. 
2», на вершині пагорба. У 1982 було розкрито 250 м2, де 
знайдено 5 поховань: 3 тілоспалення, 1 тілопокладення і 1 
кенотаф. По багатству інвентаря виділяється поховання 3. 
Тут знайдено 11 ліпних і гончарних посудин, кістяного гребня, 
бронзові застібки, залізні ніж і шило, біметалеву фібулу, 
бронзову голку.
Дж.: Отчет КИКМ по научно-исследовательской теме “Археологи-
ческая карта памятников бассейна среднего течения р. Ингулец”; 
КІКМ, КДФ 11585, А. 33–34.

 
“Боковенька 1” – поселення доби пізньої бронзи, по-

вторно відкрито у 1983. Розташоване на правому березі р. 
Боковенька, на домінуючому пагорбі. Підйомний матеріал 
локалізується на ділянці 
розмірами 150 х 160 м. 
Частина поселення за-
топлена ставком. Кера-
міка представлена фраг-
ментами гончарного і 
ліпного посуду, уламки 
черепків мають сліди за-
лощення. На полі також 
фіксуються скупчення 
брил граніту та вапняку, 
– вірогідно залишки на-
земних будівель.
Дж.: Звіт КІКМ по научно-ис-

следовательской теме “Археологическая карта памятников бассейна 
среднего течения р. Ингулец”; КІКМ, КДФ 11585, А. 33.

“Боковенька 2” – поселення черняхівського часу (2–5 ст. 
до н.е.), розташоване на 
лівому березі р. Боко-
венька, на надзаплавній 
терасі, на відстані 2 км 
на зх. від греблі с. Хрис-
тофорівка. Площа збору 
матеріалу складає 200 х 
100 м. Знайдено чисель-
ні уламки кружального, 
ліпного посуду та амфор-
ної тари.
Дж.: Звіт КІКМ по научно-
исследовательской теме 
“Археологическая карта 
памятников бассейна сред-
него течения р. Ингулец”; КІКМ, КДФ 11585, А. 33–34.

 “Боковенька 3” – поселення доби пізньої бронзи, що 
розташоване на надза-
плавній терасі правого 
берега р. Боковенька, 
на відстані 1 км на пд. 
від с. Христофорівка, 
біля залізничного мосту 
через річку. Серед місц. 
населення відоме під 
назвою “Економія”. У 
1978–83 зібрано фраг-
менти ліпного посуду. В 
орнаменті переважають 
валики з нігтевими за-
щипами, насічками; по-
верхня загладжувалась гребінчастим штампом.
Дж.: Звіт КІКМ про розкопки в 1983 р., с. 14.

 
Бокс – кулачний бій за спеціальними правилами. Орг-ційно 

оформився на Криворіжжі у 1940. Місц. збірна вперше взяла 
участь в обласних змаганнях у січ. 1940. Склад команди: 
Хмельницький, Піковський, Цундер, Голованіський, (прізвища 
ще 2-х уч. невідомі). Половина спортсменів були членами т-ва 
“Руда”. Перші міські змагання з Б. відбулися у приміщенні СШ 
8 23 берез. 1941. Перемогу здобули: Мосіюк (найлегша вага, 
гірничий ін-т), Кузін (напівлегка, СШ 25), Кухтін (легка, СШ 
25), Піковський (напівсередня, гірничий ін-т). Ці спортсмени 
взяли участь в обласних змаганнях у Дніпропетровську 29–30 
берез. 1941.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1941, 4 січ.; Там само, 1941, 25 берез.

Болгари на Криворіжжі (місц. - желехи). Масове пере-
селення Б. на пд. Рос. імперії і заснування ними колоній 
розпочаловся у 2-й пол. 18-го ст. і тривало до 70-х 19-го. 
Переселенцям надавалися всілякі пільги: виділялися земельні 
наділи (до 69 дес.), звільнення від сплати податків і військ. 
служби на 7 років; гарантували свободу віросповідання, госп. 
діяльності тощо. Б. у г-ві віддавали перевагу вівчарству, горо-
дництву, садівництву. У 1871 Б. зрівняно у правах з корінним 
населенням імперії, 
що було прихованою 
спробою їх русифіка-
ції. На підставі даних 
першого Всерос. пере-
пису населення 1897 
та ін. джерел можна 
визначити к-ть Б. у 
Криворізькій волості 
– 170–180 осіб. З них 
бл. 80 % займалися 
землеробством, зо-
крема, городництвом. 
У 20-ті 20-го Б. нац. 
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Загальний вигляд поселення Боко-
венька 1. Фото 1955

Загальний вигляд поселення Боко-
венька 2. Фото 1955

Загальний вигляд поселення Боко-
венька 3. Фото 1955

Селяни на городах біля р. Інгульця 
поч. ХХ ст.
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шкіл у межах Криворізького повіту не було. Згідно з даними 
Всесоюзного перепису 1926 лише 71 особа розмовляла Б. 
мовою. Половина від цієї к-ті проживала у межах суч. Кривого 
Рогу. Дані переписів 1937 і 1939 невідомі.
Дж.: Список населенных мест Херсонского уезда Херсонской гу-
бернии. Херсон, 1896, с. 425; Первая всеобщая перепись населения 
Российской империи, 1897 г. СПб, 1904, с. 90, 206–207; Статистический 
сборник Екатеринославской губернии. Екатеринослав, 1925, с. 55.
Літ.: “Красный Горняк“, 1928, 14 b.y.; ЕІУ, т. 1. К., 2003, с. 329–330.

Боротьба з пияцтвом – комплекс адм., медичних і 
виховних заходів, направлених проти зловживання спиртними 
напоями, що негативно відбивається на здоров’ї, праці й 
побуті людей.

Проблема Б. з.п. постала у 2-й пол. 19-го ст., коли 
Катеринославська губернія, до складу якої входила більша 
частина суч. Криворізького басейну, посіла 1-е місце у Росії 
серед губерній, де було введено казенну винну монополію. 
Ще раніше Б. з п. розпочало Херсонське повітове земство, 
яке у 1866 затвердило ряд обмежень: продаж вина на виніс, 
заборонено шинки у селах, де розташовані волосні правління, 

торгівлю спиртним у неділю до обіду тощо. У 1881 Херсонське 
земство звернулося до уряду з проханням не дозволяти 
євреям утримувати шинки у всіх населених пунктах повіту. 
Але сенат його не задовольнив. З січ. 1896 при земствах 
почали створювати попечительства про нар. тверезість, 
які мали право здійснення нагляду за торгівлею спиртним, 
організовувати спеціальні притулки для лікування алкоголіків, 
відкривати б-ки, проводити нар. читання тощо. У цей період 
активізувала свою діяльність по Б. з п. і православна церква, 
офіційно його засуджуючи і збільшивши виховну роботу 
серед парафіян. Не зважаючи на всі зусилля, на поч. 20-го 
ст. п. посилилося. Так, у 1913 у містечку Кривий Ріг було 
куплено горілчаних виробів на рекордну суму – 424 334 
крб., на Долгінцево – на 57 787 крб. У сер. листоп. 1914 
сход селян прийняв рішення назавжди заборонити продаж 
горілки у Кривому Розі. У період Першої світової війни (1914-
1918) продаж горілки у містечку було заборонено. З 1918 на 
Криворіжжі поширюється самогоноваріння і як наслідок – п. 
Після остаточного ствердження рад. влади у 1920 більшовики 
оголосили війну п. та самогоноварінню. Але, не зважаючи 
на адм.-судові заходи, останнє зростало (див. Адмінвідділ 
ОВК). Тим більше, що до спиртного почали долучатися чл. 
партії, включаючи місц. кер-во. Лише у 1922 питання п. 7 
разів розбиралися на засіданнях повітового парт. комітету. 
З 1923 почали проводити 2-х тижневики Б. з п., проте це не 
змінило ситуації. Згодом ця вада розповсюдилася й серед 
кер-ків Південнорудного т-ту та на селі. Догани та виключення 
з партії, зняття з посад не змінили загал. картини – вживання 
спиртного невпинно зростало і у 1924 порівняно з 1913 

збільшилося на 20 %. У звітах секретаря Криворізького 
окружного комітету КП(б)У за 1925 вже говориться про 
поширення п. серед робітників рудн. (1 смертельний випадок) 
і селянства, а також і серед комуністів. Пропонувалося 
посилити парт.-виховну і культурно-освітню роботу у клубах 
та гуртожитках. Заборонили відкривати винні лавки на рудн. 
На ґрунті п. почали відроджуватися дореволюційні традиції 
(“орловські дубинки”), коли стінка йшла на стінку. Наступний 
1926 ознаменувався початком офіційної Б. з п. шляхом 
його профілактики і лікування (примусового). Розроблено 
заходи по посиленню просвітницької діяльності. Зокрема, до 
шкільних програм введено уроки про шкідливість вживання 
алкоголю. Посилено Б. з самогоноварінням.

На поч. 1928 створено окружне т-во по Б. з алкоголізмом 
(ТБЗА). Своє гол. завдання воно бачило у створенні відповідної 
громадської думки, щоб на цьому ґрунті активізувати 
діяльність держ. органів. Т-во домоглося заборони торгівлі у 
5 (з 9) буфетах міста і відкриття чайних на рудн. Але, попри 
всі зусилля, п. поширювалося, особливо у дні отримання 
грошей. Одночасно відмічалося зростання азартних ігор. 
Гол. метою 1929 оголошено “відтяти голову зеленому змію”. 
У трав. міськрада заборонила продаж спиртного у їдальнях, 
спеціальним рішенням від 17 лип. обмежила торгівлю ним у 
Кривому Розі. 

Але рух за тверезість не став масовим, як мріяли кер-ки 
т-ва. У 1929–32 його діяльність проходила у напрямку тиску 
на владу з метою обмеження торгівлі спиртним, посилення 
Б. з самогоноварінням і таємним шинкарством, відволікання 
населення від п. культурно-побутовими заходами, надання 
медичної допомоги особам, що страждали алкоголізмом. З 
1930 у шк. розпочато створення осередків “юних друзів ТБЗА. 
Масовим тиражем видавалися листівки про шкідливість п., які 
розповсюджувалися у місті та по селах. Також поширювався 
ж. “Тверезість і культура”. До антиалкогольної кампанії 
активно долучилися місц. лікарі, зокрема: Олексій Матвійович 
Абрамічев, Борис Володимирович Зейтман, Юхим Абрамович 
Стисін. 

23 квіт. 1931 при міськраді створено комісію по Б. з п., яка 
повинна була взяти всю цю справу під свій контроль. 

У квіт. 1932 ТБЗА злилося з “Т-вом оздоровлення побуту 
та праці”. Але надалі у 1930-х антиалкогольні кампанії 
проводяться все рідше, робота поступово завмирає. 
Виконуючи грандіозні плани індустріалізації країни, парт. 
і держ. кер-во СРСР нарощувало випуск спиртного для 
вилучення грошей у населення на потреби екон. розвитку.
Дж.: Сис-матический свод постановлений Херсонского уездного 
земства за 1865 –1891 гг. Херсон, 1895, с. 713, 807; Сборник Херсон-
ского земства, 1895, № 1. Херсон, 1895, с. 402–404; Мобилизация 
земельной собственности в Екатеринославской губернии в 1881–1898 
гг. Екатеринослав, 1899, с. 19; Херсонские епархиальные ведомости, 
1909, № 21; Известия Херсонской уездной земской управы за 1914 г. 
№ 28, с. 697; Те ж саме, № 43, с. 1120; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1114, 
А. 182–183, 187; Там само, С. 1109, А. 34,44; Там само, С. 1872, А. 15% 
Там само, С. 2135, А. 105, 128, 132; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 638, А. 
62, 75 зв.; Там само, Оп. 6, С. 709, А. 80; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1404, А. 
56–57 зв., 113, 131; Там само, С. 1408, А. 33, 47, 78.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1936, 15 груд.

Боротьба зі шкідниками сільського господарства. До 
введення земських установ (1864) і у перші роки їх діяльності 
Б.з.ш. с. г. проводили держ. структури, зокрема, створені у 
1859 повітові комітети. Найнебезпечнішою у 2-й пол. 19-го 
ст. була сарана, яка з’являлася з Дніпровських і Дунайських 
плавнів. У 1883 для Б. з нею було введено натуральні 
повинності: жителі повітів повинні були знищувати комах за 
плату – 50 коп. дорослому і 25 коп. підлітку в день.

Ін. ш. – прус, схожий на сарану, але менший за розмірами. 
Він став з’являтися у наших степах у 40-х 19-го. Особливо 
багато його було у 50-х – 60-х 19-го. У 1859 для допомоги 
мешканцям у Б. з ним було залучено війська. У великій к-ті 
прус з’явився і у 1894. Тоді населенню за 1 пуд зібраних ш. 
платили по 25 коп. Після цього прус з’являвся вже у невеликій 
к-ті, а з 1898 зник зовсім. 

Всі сили земства тепер було направлено на ховрашків 
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Антиалкоголька маніфестація, 1928
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і кузку. Ще у кін. 18-го ст. жителі повинні були знищувати 
по 20 ховрашків на одну ревізьку душу. Серйозна Б. з цим 
ш. розпочалася у 1870, коли було прийнято ряд постанов з 
метою його знищення. Кожен селянин щорічно повинен був 
вбивати по 5 тварин з десятини землі, а землевласними 
платили по 0,33 коп. з десятини на Б. з ховрашками, а з 
1883 за кожного понад норму доплачували по 1 коп. Масова 
поява цих шкідників у регіоні зафіксована у 1884. Щоб 
запобігти їх подальшому збільшенню, земство підняло плату 
з 1 до 2 коп. за штуку. З 1888 повітові управи розпочали 
безкоштовно видавати сірчаний вуглець для їх винищення. 
З 1890 за невиконання норми ліквідації накладався штраф 
– 1, а згодом, 1,5 коп. за штуку. З 1905 по 1912 натуральну 
повинність по знищенню ховрашків було відмінено. Цим 
зайнялися спеціальні команди, роботу яких оплачували місц. 
громади. Цю повинність було відновлено у 1912.

Хлібного жука кузку знищували шляхом збирання і 
спалювання. З 1874 за кожен гарнець (3,28 л) платили від 3 
до 10 коп., а поденна плана найнятим для збору робітникам 
складала 20–50 коп. У 1876 видано постанову про охорону 
птахів, які поїдали цього жука. У величезній к-ті жук кузка 
з’явився у краї у 1890. На Б. з ним було витрачено всі наявні 
кошти. Ще більше нашестя спостерігалося у 1900. Лише у 
межах суч. Криворіжжя було зібрано бл. 50 тис. гарнців жука. 
З того часу масових нападів не відбувалося. 

Вологе літо 1914 викликало появу грибкового захворювання 
пшениці – хлібної іржі. Особливо суттєве знищення врожаю 
спостерігалося у пд. та зх. волостях суч. Криворіжжя.

За часів рад. доби сис-матичну Б. з. ш. вдалося налагодити 
лише з 1929. У цей час у Криворізькому окрузі значного 
розповсюдження отримала гессенська муха. Для Б. з нею 
по р-нах було розіслано 7 тис. листівок з інструкцією по її 
ефективній ліквідації. Понад 10 тис. селян прослухали лекції 
і бесіди з методики Б. 

Велика к-ть земель (420 190 дес.) була уражена 
ховрашками. Групи по Б. (7 690 осіб) обробили отрутою 244 
807 дес. При цьому було знищено 1 296 911 шт. 

По округу від гнізд бояришниці і златогузки очищено 57 
266 дерев – у сер. одне дерево було уражене 20–30 гніздами. 
Для Б. з. ш. у 1924/25 було роздано: сірчаного вуглецю 
– 4 865 кг, формаліну – 2 437 кг, мідного купоросу – 1 752 
кг, “паризької зелені” – 30 кг, залізного купоросу – 118 кг, 
миш’яку – 214 кг. 

У 1926–28 гол. завданням окружного земельного відділу 
залишалася орг-ція Б. з ховрашками у р-нах їх поширення. 
Введено спеціально трудову повинність для селянства (трав. 
1929), а з черв. – для пром. підпр-в міста, які мали великі 
земельні ділянки. 

З 1930 розпочато сис-матичну Б. з комірними ш. – 
довгоносиком, мишами, пацюками (постанова окрвиконкому 
від 10 берез.). 

У берез. 1931 знову збільшилася к-ть ховрашків. З цього 
приводу міськрада прийняла 2 постанови (21 і 29 берез.). 
Було оголошено надзвичайний стан і всі наявні сили кинуто 

на боротьбу з цими тваринами.
З трав. 1931 відбулося різке збільшення популяції 

лукового метелика. На Б. з ним було мобілізовано все 
вільне населення села і чисельні загони з Кривого Рогу. 
Пошесть продовжувалася і у наступному 1932. Напружена 
Б. велася протягом трав. і черв. До неї притягнуто студентів 
і школярів.

Масову Б. з гусінню озимої совки проведено у жовт. 1932 
з допомогою колективів МТС і шефів з міста. У голодний 
1933 на Криворіжжі крім традиційних ховрашків, озимої 
совки і лукового метелика з’явилася земляна блоха, яка 
нищила капусту. Також вперше зафіксовано ріпницю, яка 
поїдала листя цієї рослини. На сади накинулася плодова міль, 
гусінь-бояришниця, яблуневі нутряк і попільниця. Виноград 
ушкодила мільда. Підраховано, що лише жук-кузка нищив у 
сер. по 60–70 кг зерна з га. Ці ш. і в подальшому залишалися 
гол. об’єктами Б. за збереження врожаю. У 1937 до цього 
списку додався і хлібний кліщ, який набув поширення у 
зерносховищах. Збитки від нього були величезні – уражене 
зерно не годилося для посіву, бо не сходило.
Дж.: Деятельность земства в Херсонском уезде за 50-летие 1864–1913. 
Херсон, 1914, с. 100–104; Отчет о земской агрономической помощи 
населению Херсонской губернии в 1914 г. Херсон, 1916, с. 30–31; ЦДА-
ВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 110; Там само, Оп. 5, С 636, А. 81–81 зв.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 5 трав., 10 трав., 20 черв.; Таке саме, 
1932, 30 берез.; Таке саме, 1933, 13 черв., 26 черв., 8 жовт.; Таке саме, 
1934, 15 черв., Таке саме, 1935, 2 листоп.; Таке саме, 1937, 6 жовт.; 
Таке саме, 1938, 12 серп.

 
Ботанічний сад Криворізького педінституту. Весною 

1935 було утворено природознавчий факультет, а у жовтні 
того ж року – кафедру ботаніки в якості матеріальної, науково-
методичної та дослідної бази біологічного факультету. Цією 
кафедрою весною 1936 був заснований ботанічний сад 
поблизу учбового корпусу педінституту, який у той час 
знаходився на вул. К. Маркса. Сад площею 7,2 га розвивався 
як опорна структура кафедри ботаніки і зоології і був 
включений до реєстру ботанічних садів Радянського Союзу 
з підзвітністю Центральному республіканському ботанічному 
саду АН УРСР, Головному ботанічному саду АН СРСР, Раді 
ботанічних садів України.

Співробітники саду (7 чол.) на чолі з досвідченим 
садоводом Краснооком у довоєнні роки створили цікаву 
колекцію деревних і чагарникових рослин (бл. 75 видів). 
Були посаджені: сосна кримська, ялина звичайна, береза 
бородавчата, каркас західний, софора японська, індиго 
африканське, гінкго, гледичія, дуб пірамідальний, черемха 

ніжна та ін. 
У повоєнні роки підбірку саду поповнено до 150 видів 

і форм, створено плодовий сад, виноградник, колекцію 
оранжерейних рослин (бл. 100 видів).

Історична енциклопедія КриворіжжяБОР-БОТ

Виїзд загону ППО на боротьбу зі шкідниками, 1931, трав.

Ділянка саду (сучасний стан)



Історична енциклопедія Криворіжжя167

За наказом ректора інституту від 25 травня 1944, 
відповідно до статуту КДПІ науково-методичне керівництво 
ботанічним садом здійснювалося деканом природничого 
факультету через кафедри біологічного циклу. Тим самим 
наказом було визначено організацію науково-методичних 
навчальних ділянок з осені 1944.

Формування саду завершилося у 1960-ті. Центральна 
алея розділяла його на дві частини – східну і західну. 
Вздовж її сторін росли декоративні екзотичні дерева та 
кущі: тополя Болле, гінкго дволопатеве (срібний абрикос), 
магонія подуболиста, керія японська, форзиція, сосни (чорна 
австрійська, кримська, звичайна), тополя туркестанська, 
200-річна дика груша, каштан кінський, бархат амурський, 
айлант східний. Колекція бузку (сирінгарій) нараховувала 
близько 30 видів.

Праворуч від головної алеї розташовувалася оранжерея, 
в якій росло близько 300 видів субтропічних, тропічних і 
пустельних рослин: опунція, ехіносіс, цереус, зігокактус, 
алое, велика к-ть бегонієвих, традесканція, каланхое, плющі, 
китайська троянда-хібіскус, фікусові: пальма хамеропе, 
фінікова, китайська віялоподібна, динне дерево (папайя). 
еуфорбія-еукупарія, кипарис пірамідальний і горизонтальний, 
кипарисовик нутканський, аспідістра, кілька підвидів 
монстери, пеларгонії (калачики), фуксії та ін.

В передній частині, що виходила на вулицю Харитонова, 
знаходився дендропарк, де були зібрані рідкісні види дерев і 
кущів. Зокрема багато тополиних (полтавський, пірамідальний, 
канадський, туркестанський), дика груша, акація справжня*, 
карагана (жовта акація), алея форзицій і спірей Ван-Гутта. З 
квіток росли різні види лілей, півоній (включаючи древовидні). 
У розарії знаходилися троянди поліантові, чайна та ін., різні 
види ірисів (півників), жоржин, хризантем. Останні також були 
і в оранжереї – китайські, японські та місц. селекції. Щорічно 
на клумбах висаджувалася велика к-ть айстр, чорнобривців, 
канн, сальвії, алісума. Бесідки обвивали іпомеї (кручений 
панич), космеї різних кольорів (висока бариня), нічні фіалки, 
нагідки, волошки, красоля, цінії, петунії, бальзамін, портулак. 
За квітником знаходився виноградник, де були представлені 
всі сорти Криворіжжя і Дніпропетровської області. 

Біля річки розташовувався т.зв. Дарвінівський гай, 
де росли різні дерева, кущі і трави, за розвитком яких в 
природних умовах студенти вели спостереження. Тут зокрема 
знаходилися різні види кленів (цукровий, ясенелистий, 
канадський), ряд берестів, ясенів, в’язів, кущі скумпії і аморфи 
кущової і трави. В гаю гніздилася велика к-ть птахів і водилося 
багато різних видів комах. 

Керували науковими дослідами студентів викладачі Іван 
Андрійович Добровольський, Віра Яремівна Боченко, Наталя 
Василівна Гаєва.

Ліворуч від головної алеї був плодовий сад, в якому росли 
яблуні, груші, сливи, вишні, абрикоси (сорти, поширені на 
Криворіжжі). За садом розбито ягідник: аґрус, суниці, порічка, 
і ділянку городніх культур, які вирощувалися у регіоні.

Всі насадження проводилися на науковій основі. За 
вирощуванням, доглядом і дослідами вели контроль викладачі 
кафедри ботаніки. Старший викладач кафедри Бень навчав 
практики селекції овочів, ягідних культур і виноградарству.

Комплекс ботанічного саду включав ряд господарчих і 
допоміжних споруд, в т.ч. котельну для обігріву оранжереї.

Вздовж головної алеї були розставлені лавки і альтанки, 
у яких студенти проводили практичні заняття, семінари та 
колоквіуми.

Сад мав декоративну огорожу.
У 1965 закладено новий ботанічний сад біля суч. гол. 

корпусу університету, але потім його територія використана 
під розширення університетського комплексу. Старий 
ботанічний сад передали на баланс Управління зеленого 
гос-ва міськкомунгоспу. З цього часу сад почав занепадати 
через відсутність належного догляду та фінансування. Суч. 
територія складає близько 3 га.

*біла акація, поширена на Криворіжжі – це робінія 
(псевдоакація) 

Дж.: НА КІКМ, КДФ–17278 (1).
Літ.: Криворізькому державному педагогічному університету – 75 
років. Кривий Ріг, 2005.

Брайловського і Перрі рудники – ряд копалень 
заснованих у 1899 на Тарапаківському пласті. У 1900 на 
р. № 1 працювало 20 основних і 15 допоміжних робітника, 
видобуто 100 тис. пуд. залізної руди. На р. № 2 при такій же 
к-ті робітників видано 200 тис. пуд. На р. № 3 – 200 тис. пуд., 
з верес. роботи на ньому припинено. На р. № 4 працювало 
30 основних і 25 додаткових робітників, видобуто 200 тис. 
пуд. На р. № 5 – 50 основних і 30 допоміжних, видобуто 1 
350 000 пуд. У 1902 сумарна видача склала 10,5 млн. пуд. 
залізної руди.

У копальнях № № 2, 3, 4, 5 у складі кар’єру у 1903–04 
роботи не проводилися. На рудн. № 6 у складі шахти з кінним 
барабаном у 1904 працювало 21 підземний і 4 поверхневих 
робітники. Видобуто 628 986 пуд. залізної руди на суму 34 149 
крб. (продажна ціна – 5,5 коп. за пуд). У 1908–09 Б. і П. р. не 
працювали. У 1911 р. №№ 1,2,3 перейшли у власність П.Д. 
Брайловського, а №№ 4 і 5 залишилися у спільній власності. 
У 1912–13 розробки не велися. Р. № 4 у 1913 перейшов у 
власність Брайловського. 
Дж.: Статистика железорудной промышленности Южной России в 
1900 г. Х., 1901; СТЭО Херсонской губернии за 1913 г. Херсон, 1914, 
с. 107.

Братолюбівська волость  –  адм.-тер.  одиниця 
Криворізького повіту в 1919 – берез. 1923. На трав. 1920 
діяли: 1 лікарня, 1 аптека, 1 лікар і 2 фельдшери. Шк. грамоти 
і клубів не було; в 2-х б-ках нараховувалося 18 тис. книжок, 
діяло 4 хати-читальні.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, Оп. 1, С. 329, А. 17.

Братське об’єднання парафій українських православних 
автокефальних церков (БО УАПЦ) – релігійна орг-ція з 
виразною ідеєю нац. незалежної ц., що діяла на Укр. у 20-х – 
30-х 20-го. Виникла при допомозі ДПУ на хвилі незадоволення 
частини духівництва нетрадиційністю єпископальних хіротоній 
в УАПЦ. У черв. 1925 БО УАПЦ орг-ційно оформилося на 
соборі єпископів у Лубнах. Очолив архієпископ Іоанікій. 
Офіційно боролася з прихильниками УАПЦ і РПЦ. У 
Криворізькому окрузі на 1 січ. 1926 діяло 4 приходи, які 
нараховували 2 235 віруючих. Подальшого збільшення к-ті 
прихильників не відбулося. Так. чин., завдання, поставлене 
ДПУ – паралізувати діяльність УАПЦ – не було виконано. Тому 
БО УАПЦ почало зазнавати утисків з боку влади. Після 1930 
у документах згадок про неї немає.
Літ.: ЕІУ, т. 1. К., 2003, с. 370; Криворіжжя: більшовизм проти Право-
слав’я (1920–1930). Кривий Ріг, 2005, с. 79–81.

Братські могили – місця поховань груп людей, що 
загинули одночасно або протягом 
ко р о т ко г о  п р о м і ж к у  ч а с у . 
Перше Б. кладовище за доби 
рад. влади створено у 1920 в 
Олександрівському сквері (нині пл. 
Леніна). 4 берез. 1922 повітпартком 
прийняв спеціальну постанову 
вважати це кладовище Б.м. і 
здійснювати тут у майбутньому 
лише групові поховання, які мають 
“історико-політичне значення”. 
До цього рішення тут хоронили 
номенклатурних працівників, чл. 
КП(б)У. В період війни поховання 
переведено на Всебратське 
військ. кладовище, а на тому місці 
створено меморіал рад. воїнів, 
що загинули під час визволення 
Кривого  Рог у  (б іля  колиш. 
кінотеатру ім. Леніна).

Б . м .  5 - т и  к о м у н і с т і в , 
розстр іляних 2  черв.  1919, 
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Могила Батуринців, 
які загинули в груд. 1919 

на ст. Довгинцево
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спочатку знаходилася на тер. нинішнього Центрального 
продуктового ринку, а у 1957 її перенесено у сквер біля шк. 
№ 1 (існує й нині).
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 114, А. 148.

Бригада сільськогосподарська – основна виробнича 
одиниця у колгоспах, радгоспах і МТС, починаючи з 1932. 
Складалася з 50–80 працездатних колгоспників, за якими 
закріплювалася у постійне користування частина землі, ре-
маненту і механізмів. Масове створення Б.с. на Криворіжжі 
розпочалося у берез. 1932, хоча в окремих колгоспах вони 
існували і раніше. Б.с. виконувала весь цикл робіт протягом 
господарського року. За допомогою такого підходу влада 
планувала відродити колективну відповідальність за резуль-
тати праці і добитися її високої результативності. Всередині 
Б. колгоспники могли самі вирішувати питання орг-ції роботи. 
Але мети - виробити відчуття відповідальності і свідомого 
ставлення до пра-
ці при відсутності 
стимулів досягну-
то не було. На 1 
лип. 1932 у Криво-
різькому р-ні між Б. 
було розподілено 
270 тракторів, 50 
комбайнів, тисячі 
жаток, коней, ін. 
реманенту. З весни 
1933 у практику 
введено пробні ви-
їзди Б. у поле із 
задачею самопе-
ревірки готовності 
до посівних робіт. Всередині Б., згідно з рішенням міського 
парт. комітету від 1 берез. 1933, орг-лися перевірочні групи 
з 3–5 комсомольців. Регулярно проводилися районні зльоти 
бригадирів рільничих, тваринницьких, городніх, тракторних 
бригад. З 1934 почали створювати ланки у складі 5–7 чол. 
із закріпленням за ними землі під одну культуру. Ланкові 
підлягали бригадирам. Тракторна бригада МТС складалася 
з бригадира, помічника, 2-х трактористів на кожен трактор і 
обліковця. Б. прикріплювалася до колгоспу чи окремої кол-
госпної Б., згідно з договором з МТС. Б., створені у радгоспах, 
були аналогічними колгоспним, але їх чл. платню отримували 
грішми, а не трудоднями.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 4 берез., 26 берез., 30 черв.; Те ж 
саме, 1933, 3 берез., 21 берез.; Те ж саме, 1934, 12 квіт.; Кульчицький 
С.В., Лях С.Р., Марочко В.И., Становление основ социалистического 
уклада жизни крестьянства УССР. К., 1988, с. 52–55; ЕУ, т. 1. Львів, 
1993, с. 175.

Броварництво – пивоварний промисел, який часто 
сполучався з ґуральництвом (винокурінням) і шинкарством.

На 1913 у Кривому Розі функціонували пивні склади 
“Київського тов-ва” (вул. Вокзальна, зав. Л.З. Стависський), 
“Нова Баварія” (пл. Новоярмарочна, зав. І. Антюхов), “Ф. 
Штеколь” (пл. Новоярмарочна), “Ф. Білянка” (вул. Базарна, 
зав. Серебряний), “М. і М. Макєєвих” (вул. Поштова, зав. 
Х. Суботовський), їх же (сел. Карнаватка, зав. Гейзер), АТ 
“Зельцер” (сел. Карнаватка, зав. Хмельницький), АТ “Ф.Ф. 
Боте” (сел. Карнаватка, зав. Кельберт). 

За рад. часів відродження Б. розпочалося з 1924. На 
1 жовт. 1925 було 2 пивоварних з-ди (у Кривому Розі і 
Широкому) з загал. вартістю майна 99 716 крб. Криворізький 
пивзавод експлуатувався відділом місц. пром-ті і у 1924 
дав прибутку 5,8 тис. крб., у 1925 – 4,6 тис. крб., при плані 
10,2 тис. крб. Широківський – ще відбудовувався. У 1926 
відновлено пивоварний з-д Кофмана у Кривому Розі. Майно 
цих 3-х броварень оцінювалося у 108 716 крб. У вказаному 
році вони випустили продукції на 316,4 тис. крб., а прибуток 
склав 46,2 тис. крб.

Протягом 1925–28 на Криворіжжі відновив діяльність 
пивний синдикат “Нова Баварія”. На 1934 діючим після 

модернізації і розширення залишився лише Криворізький 
пивзавод, його фонди оцінювалися у 255,1 тис. крб., валова 
продукція – 697,8 тис. крб. На ньому працювало 38 осіб. План 
1934 виконано на 108,2 %.
Дж.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 141; 
ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 131–132: Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 51, 
55, 57; Матеріали про роботу місц. пром-ті Дніпропетровської області 
в 1934 р. Попередні підсумки. Дніпропетровськ, 1935, с. 40, 53.
Літ.: “Красный Горняк“, 1926, 1 апр.

Бронепоїзд – броньований рухомий залізничний состав 
з бронепаровозу 
одної чи кількох 
бронеплощадок з 
гарматним і куле-
метним озброєн-
ням. У період во-
єнних дій берез.–
квіт. 1918 широко 
застосовувався 
австрійськими вій-
ськами і червоною 
армією. Так, з боку 
рад. військ діяв Б. 
“Пам’яті Урицько-
го”, який частково 
зруйнував залізничний міст через Інгулець при наближенні 
австро-угорських військ у кін. берез. 1918. Кілька Б. базува-
лися на ст. Долгінцево під час травн. повстання під кер-вом 
отамана Григор’єва. Влітку 1919 робітники депо ст. Долгінце-
во своїми силами виготовили Б. і передали частинам червоної 
армії. Його було використано на Південному фронті під час 
боїв з Денікіним.
Дж.: КІКМ, КН 30560, А. 105–106, Краткий очерк истории револю-
ционной борьбы Долгинцевских железнодорожников (1903–1925). 
Рукопис.
Літ.: “Беднота”, 1918, 1 апр.

Бронзова доба (вік) – назва одного з періодів у 
культурно-іст. розвитку людства, при якій набули значного 
поширення вироби з бронзи (сплав міді з оловом, миш’яком 
та ін. металами). На Криворіжжі Б.д. починається з 1-го 
ст. 2-го тис. до н.е., закінчується на поч. 1-го тис. до н.е. 
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С-г бригада колг. “Радянська Армія” на 
жнивах, 1932

Бронепоїзд відбитий 
у отамана Григор’єва, 1919, черв.

Поховання культури багатопружкової кераміки, 16 ст. до н. е.
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Виділяють 3 періоди Б.д.: ранній – 20-16 ст. до н.е.; середній 
– 16-12 ст. до н.е.; пізній – 12-9 ст. до н.е. Перші Б. вироби 
потрапили до нашого регіону з Балкан та Кавказу. Розвиток 
місц. бронзоливарного вир-ва припадає на 14-10 ст. до н.е. 
Широко відомий в археологічній науці скарб ливарних форм 
з с. Новоселівка (Широківський р-н, 1976), куди крім форм і 
заготовок входили також знаряддя майстра. Існують поки що 
не підтверджені розкопками припущення про використання 
місц. сировини з долини р. Інгулець у р-ні нинішнього селища 
Червоний Шахтар (Ю. Гершойг, А. Батуріна). У нашому краї 
залишки бронзоливарних шлаків знайдено на місцях всіх 
поселень цієї д. Велику їх к-ть зафіксовано при розкопках 
святилища д. пізньої бронзи на борту Ганнівського кар’єру 
ПівнГЗК (1990). 

У Б.д. завершилися процеси першого суспільного розподілу 
праці, розвинулось орне землеробство, сформувалося 
громадське ремесло, виникли спеціалізовані майстерні 
по виготовленню знарядь з бронзи (серпів, ножів, тесел 
тощо), почали використовуватися колісниці і упряжний кінь, 
виокремилася племінна знать і парна сім’я.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 33; Мельник А.А. Кто 
мы? Кривой Рог, 2003, с. 31–46.

Бронштейна і Міт-
ша рудник “Надєж-
да” – Заснований у 
1905, розташовував-
ся у Червоній балці 
на садибних землях 
селянської громади 
містечка Кривого 
Рогу. У 1906 руда не 
видобувалася. К 1913 
видобуток вівся шах-
тою, при якій діяло 4 парових двигуни сумарною потужністю 
88 к.с. Працювало 55 підземних і 21 поверхневих робітників. 
Видано 1 652 175 пуд. залізної руди. У 1915 завідував р. “Н”. 
штейгер Володимир Іванович Лойко, у 1916–17 – С.В. Корнєв. 
В останні роки видобуток досягав 4 млн. пуд. 
Дж.: СТЭО Херсонской губернии за 1912 г. Херсон, 1913, с. 109; Таке 
саме за 1912 г. Херсон, 1914, с. 106; Адресная книга горнопромыш-
ленных предприятий Юга России. 1917 г. Х., 1917, с. 157.

Брянського рейкового заводу товариство при ст. Бєжи-
ця Орловсько-Вітебської залізниці. У 1885. Б. т. на підставі 
договору з АТ Криворізьких залізних руд розпочало буд-во 
2-х доменних печей у м. Катеринославі для виплавки чавуну 
з криворізьких руд. З-д пущено у серп. 1887. У 1887 Б.т. за-
орендувало у поміщика П.Г. Марченка на 36 років 672 дес. 
землі з платою по 0,5 коп. з пуда та гарантією 6 тис. крб. і 
згодом відкрило тут рудн. “Олександрівський”. Одночасно 
проводилися розвідки в помісті Латовка, що належало В. 
Добровольському, маєтках баронеси Герварт, адмірала Коре-
ницького і Смирнової у Мусіївській волості Олександрійського 
повіту. У 1887 Б.т. 
взяло в оренду у 
селян с. Олексан-
дродар (Рахманове, 
нині в межах Криво-
го Рогу) землю на 10 
років, у селян Ново-
павлівки Веселотер-
нівської волості – на 
35 років, у адмірала 
Кореницького (Хер-
сонський повіт) землі при хуторі Основа на 24 роки, у Павла 
Харченка (Верхньодніпровський повіт) при сел. Божедарівка 
– на 36 років і біля с. Катеринівка Мусіївської волості – на 9 
років. Ціна у більшості випадків складала 0,5 коп. з пуду видо-
бутої руди. У 1888 розпочали роботу рудн. “Божедарівський” 
(100 робітників), де було видобуто 600 тис. пуд. залізної руди 
і Кореницького (800 тис. пуд.), який діяв до 1892. У 1892 Б.т. 
взяло в оренду ділянки на пд. від Кривого Рогу на орних 

землях з гарантією 30 тис. крб. і платою по 0,5 коп. з пуда. У 
наступному році заорендовано ще одну ділянку у П. Харченка 
біля с. Божедарівка терміном на 30 років.

9 груд. 1895 Б.з.т. з селянами Кривого Рогу укладено 
контракт на ділянку 18 тис. дес. на 30 років з гарантованим 
видобутком 8 млн. пуд. руди на рік і платою 1 коп. з пуда 
з умовою перевезення руди селянами по 1 коп. за пуд. 
Б.т. при основному капіталі 7 087 000 крб. у 1895 видало 
акціонерам 2 069 000 крб, тобто, бл. 30 %. Причому на 1 січ. 
1896 з прибутків створено капітали: запасний – 4 275 000 
крб, оборотний – 1 312 000 крб. і сплачено за майно понад 5 
млн. крб. У поміщиці Анастасії Харченко у 1896 на 12 років 
заорендовано 700 дес. з платою 1,5 коп. з пуда і гарантією 30 
тис. крб. для створення рудн. “Пужмерки”. У селян с. Сухеньке 
взято в оренду на 24 роки 654 дес. землі з переселенням в 
ін. місце для створення рудн. “Суха Балка” (1898). 

З 1902 Б.т. розпочало переведення своїх рудн. на 

електричну тягу та освітлення. 
У 1901 під час кризи закрито Ліхманівський рудн. 

(відновив роботу 1 серп. 1905). У 1903 припинено роботу на 
Тарапаківському рудн.

У 1907 Б.т. отримало 328 769 крб. чистого прибутку, у 
1908 – 729 233 крб. У серп. 1908 закінчився термін оренди 
землі на рудн. “Пужмерки” на тер. садиби Анастасії Харченко. 
Глибина виробітки на цей момент склала бл. 70 м. У 1913 на 
рудн. Б.т. видобуто 76,51 млн. пуд. залізної руди. Прибуток 
за 1914 рік склав 775 390 крб., з яких на дивіденди по акціях 
видано 324 000 крб. Остаточну націоналізацію рудн. Б.т. 
проведено у січ. 1920.
Дж.: Долинский Л. Статистические сведения за 1884–85 по Юго-за-
падному горному округу. В. ж.: Горный журнал, 1887, т. IV, № 12; Його 
ж, Статистические сведения за 1886–87 по Юго-западному горному 
округу. В. ж.: Горный журнал, 1888, т. IV; Акционерное общество 
Брянских заводов. Краткий исторический очерк. Екатеринослав, 
1896; Добывание железной руды в Херсонской губернии. В кн.: 
Сборник Херсонского земства. Херсон, 1898, № 5; По Екатерининской 
железной дороге. Екатеринослав, 1903; «Горнозаводской листок», 
1905, № 33; Те ж саме, 1907, № 38; Те ж саме, 1908, № 109; Те ж саме, 
1908, № 122.

Бугогардівська паланка – адм. тер. одиниця Вольностей 
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Візитка рудн. “Надєжда” 
Бронштейна і Мітша, 1913

Візитка Брянського т-ва,
1913

Рекламне оголошення, 1919
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Війська Запорізького низового часів Нової Січі (1734–75). Пл. 
Б.п. становила 20 984 км2, займала степову смугу між лівим 
берегом Південного Бугу і правим берегом Інгульця на сх. 
та Дніпром на пд. і Новою Сербією на пн. (нині Миколаївська 
обл.). Центром Б.п. був Гард (нині с. Богданівка Доманівського 
р-ну). До складу Б.п. входили західні мікрорайони нинішнього 
Кривого Рогу (Всебратське, сел. Валявко, Новогданцівка) та 
тер по праву сторону Інгульця, де тепер знаходяться села 
Радіонівка, Христофорівка, Валове, Кіровка, сел. Рахманівка, 
Зелена Балка та ін.
Літ.: Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків, т. 1. Львів, 1990, с. 
20–21; ЕІУ, т. 1. К., 2003, с. 386.

Будинок дитячий. Держ. виховні установи, які замінюють 
родинне виховання дітей, які втратили батьків і потребують 
опіки. Розвинулися з дитячих притулків. У Кривому Розі 
орг-но у квіт. 1919 в садибі Б. А. Кислова (вул. Йорданська) 
згідно з рішенням Криворізького виконкому від 1 берез. 1919. 
На утримання сиріт робітники рудн. Колачевського, “Дубова 
Балка”, “Новоросійський”, “Суха Балка” Ростовського, 
Шмаковського відраховували по 1 % від зарплати. 2-й Б.д. 
було відкрито на рудн. “Суха Балка” для пн. частини Кривбасу. 
У період голоду 1921–23 у Криворізькому повіті було відкрито 
повітовий Б.д. у с. Мар’їнському, який згодом (1923) реорг-но 
в окружний.

Міський Б.д. приєднано до водогону у жовт. 1929. В період 
голоду 1932–33 у зв’язку з перевантаженістю (у 2 рази більше 
норми) Б.д. у кін. лют. 1933 надано велике приміщення колиш. 
церкви Різдва Богородиці (вул. Шевченка). З 1991 у ньому 
знову знаходиться однойменний храм.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 638, А. 9; Там само, Оп. 9, С. 136, А. 
510.
Літ.: “Известия Криворожского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов”, 1919, № 4, апр.; Те ж саме, № 10, апр.; 
Мельник О.О. Голод. Хроніка, документи та матеріалі голоду 1921–1923 
та 1932–1933 років на Криворіжжі. Кривий Ріг, 2003.

Будинок єврейської культури – культурно-освітній 
заклад 1920-х – поч. 1930-х на Криворіжжі, створений 
на базі приміщення Головної Синагоги (вул. Спортивна, 
нині Каунаська; не зберігся). Відкриття відбулося 22 квіт. 
1929. Використовувався, гол. чин., для вечорів-зустрічей 
з діячами є.к. та мистецтва, що приїздили до Кривого 
Рогу, для проведення свят, зборів та мітингів, виступів 
колективів худ. самодіяльності, демонстрації фільмів. На 
1932 обслуговував 750 осіб є. національності. При Б.є.к. діяв 
відомий є. драматичний гурток. У серп. 1936 Б.є.к. передано 
Криворізькому аероклубу.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1929, 24 квіт., 28 квіт., 20 груд.; Те ж саме, 
1930, 4 верес., 30 серп., 10 квіт.; Те ж саме, 1932, 9 квіт.; Те ж саме, 
1934, 16 жовт.; Те ж саме, 1936, 7 серп.

Будинок оборони  (до 1930 Будинок оборони і 
фізкультури).

Б.о. імені 10-річчя Червоної армії було відкрито 23 лютого 
1928 Крім дорослого цивільного населення і червоноармійців 
до членства у Б.о. приймалися й учні старших класів (внесок 
становив 10 коп.). Тут було орг-но фізкультурний, військово-
стрілецький, хімічний, шахово-шашковий, модельний гуртки 
і курси першої медичної допомоги. З кабінетів працювали: 
військово-хімічний, військово-стрілецький, санітарний, 
науково-лікарський, антропометричний, фізкультурний та 
лабораторія. 

Приміщення, в якому розташовувався Б.о., було 
переобладнано з колишнього складу і не відповідало новому 
призначенню. Б.о. існував за рахунок місц. бюджету, а також 
членських внесків та коштів, які виділяли профспілкові орг-ції. 
Рішенням міськради у трав. 1933 Б.о. було перетворено на 
стрілецький клуб з тиром.
Дж: ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 791, А. 159;
Літ: “Красный Горняк”, 1928, 2 февр., 23 февр.; “Червоний Гірник”, 
1928, 31 жовт.; Те ж саме, 1929, 18 берез.

Будинок техніки  – центр науково-технічної та 
пропагандистської роботи серед інженерів та населення 

Кривбасу. Відкрито в кін. 1939. При Б.т. діяв геологічний 
музей, відділ гірничої техніки, лекційна зала, технічна 
бібліотека, читальна зала, відділ науки і винахідництва. 
Регулярно орг-лися виставки і монтувались фотостенди про 
розвиток гірничої справи, металургії і коксохімічного вир-ва, 
випускались масовим накладом листівки про передовий 
досвід кращих виробничників, різноманітні виробничі 
інструкції для гірників. 

У листоп. 1940 розпочато підготовку до буд-ва нового 
триповерхового Б.т. по вул. Леніна. Вартість споруди по 
кошторису складала 1,8 млн. крб. Німецько-радянська війна 
1941–1945 не дозволила реалізувати цей наймасштабніший 
в Україні проект.
Літ: “Червоний Гірник”, 1939, 4 лип.; Те ж саме, 1940, 1 черв., 8 черв., 
22 листоп., 1 груд.

Будинок фізкультури – міський центр по проведенню 
фізкультурно-спортивної роботи у другій пол. 30-х років ХХ 
ст. Відкриття Б.ф. відбулося 29 січ. 1927, під час відкриття 
міської конференції наукових працівників по фізкультурі. 
Під Б.ф. виділили одне з приміщень Українбанку по вул. К. 
Маркса, яке мало незначні розміри і потребувало ремонту. 
Крім спортивно-технічних гуртків було також орг-но шаховий 
клуб, лікарняний кабінет і секція по вивченню міжнародного 
спортивного руху. Наприкінці 1927 окрвиконком виділив 
1,5 тис. крб. на ремонт Б.ф. У берез. 1928 частину гуртків і 
спортивну залу було перенесено до Будинку оборони. У трав. 
1930 на добудову Б.ф. окрвиконком відпустив 1 850 крб.
Літ: “Красный Горняк”, 1926, 8 дек.; Те ж саме, 1927, 25 янв.; “Червоний 
Гірник”, 1928, 22 листоп., 30 листоп.; Те ж саме, 1930, 1 трав.

Будівельне бюро Всесоюзного електротехнічного 
об’єднання (ВЕО). Дніпропетровське відділення відкрито в 
Кривому Розі у берез. 1930. Займалось розробкою проектів 
по силових і освітлювальних установках, а також поставками 
й монтажними роботами по електричному гос-ву Кривбасу. 
З квіт. 1932 стало називатись Криворізьким монтажно-
технічним бюро Дніпропетровського ВЕО. Зокрема великі 
роботи проведено під час буд-ва КРЕСу і сис-м електромережі 
на рудн. і пром. підпр-вах.
Літ: “Червоний Гірник”, 1930, 25 берез.; Те ж саме, 1932, 5 квіт.

Будівельні курси школи будівельних десятників. 
Відкриті 1 листопада 1930 в приміщенні клубу будівельників 
(вул. Леніна). Завідуючий – О.М. Басурманов. Вартість 
навчання будівельних спеціалістів сплачували орг-ції-
замовники. З 1931 заняття проводились у Гданцівській 
школі-семирічці.

З 1 груд. 1930 почали діяти курси техніків-нормувальників 
будівельної пром-ті при Криворізькій р-ній конторі Укржитлобуд 
(вул. Леніна, 74). Завідуючий – Задорожній. 
Літ: “Червоний Гірник”, 1930, 26 берез., 28 берез., 12 жовт., 12 листоп.; 
Те ж саме, 1931, 10 листоп., 14 листоп.

Будівництво житлове. Найдавніші залишки ж. споруд, 
знайдених на Криворіжжі, відносяться до доби пізньої 
бронзи (поселення Рибасово ІІ (1989). Це наземні кам’яно-
глиняні споруди на 1–2 кімнати з двосхилим дахом без 
стелі. Цікаві житла досліджені на поселеннях черняхівської 
культури 2–5 ст. н.е. біля с. Христофорівка (1982, 1985). Це 
також наземні кам’яні споруди на 1–3 кімнати з коридором. 
Внутрішні перегородки каркасно-глиняні (переплетений хмиз 
обмазаний глиною, яка потім випалювалась). Площа до 50 
м2. Після заснування села в другій половині ХVІІІ ст. Кривий 
Ріг розвивався повільно: у 1781 було 57 будинків; у 1782 
– 68; у 1809 – 360; у 1816 – 482; у 1833 – 539; у 1838 – 596; 
у 1847 – 634. Перший двоповерховий будинок у Кривому 
Розі з’явився у 1854, а перший кам’яний будинок, зведений 
професіоналами – у 1829. У 1866 дворів нараховувалось 
близько 800; у 1896 – 1 400; у 1910 – 2 302. Напередодні 
жовтн. перевороту 1917 к-ть будівель у Кривому Розі досягла 
2 750.

У 1918–1920 стихійно проходив “великий переділ” житла. 
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Заможні верстви виселялись з їхніх будинків або відводили їм 
по кілька кімнат для проживання. На початку 1919 всі земельні 
міські ділянки і всі значні домоволодіння були оголошені 
державною власністю. Право видання дозволу на буд-во стало 
прерогативою місц. Ради. Тобто держава продекларувала, що 
вона береться за вирішення ж. проблеми.

На 1 жовт. 1924 у Кривому Розі нараховувалось 2 706 до-
моволодінь, з них кам’яних – 490, змішаних – 138, дерев’яних 
– 16, ін. – 2 483. Всього житлових будівель – 3 127, нежитло-
вих – 1700, з них кам’яних – 433, змішаних – 28, дерев’яних 
– 112, ін. – 1 127. Всіх ж. і не ж. будівель нараховувалось 4 
827 одиниць. З ж. будинків 3 056 були одноповерховими, 71 
– двоповерховими.

У відновлювальний період (1920-ті), коли почали один 
за одним ставати до ладу копальні, надзвичайно швидко 
зростав і приток робочої сили. Одночасно темпи відбудови 
старих будинків і зведення нових були дуже незначними. 
Це обумовило постійне зниження (близько 6 % на рік) 
середньої норми ж. площі на одну людину, яка наприкінці 
1926 становила близько 5 м2. Вже у 1922 було відмінено 
право місц. органів влади на Б.ж., але збереглась державна 
власність на землю. Ділянки під індивідуальну забудову 
видавались на пільгових умовах на 20–49 років, тому вже з 
1923 спостерігається відродження приватної забудови. Це 
були, гол. чином, глинобитні хати на 2, рідше 3–4 кімнати. 
Таке Б. пом’якшувало ж. кризу, але одночасно породжувало і 
негативні наслідки – малооб’ємні будинки розтягували міську 
територію і погіршували стан з благоустроєм, оскільки його 

повинна була забезпечувати держава. Крім того, таке Б. 
ускладнювало подальший цілеспрямований розвиток Кривого 
Рогу і саме складання перспективних планів. Успадкувавши 
від царської Росії практично безсис-мно розташоване місто, 
радянська влада відчула наслідки відсутності генерального 
плану вже з кін. 1920-х, коли прийшлось витратити значні 
кошти (160 тис. крб.) на його термінову розробку.

Поруч з приватним Б. інтенсивно розвивалось і 
кооперативне. Держ. Б. у цей період широкого розвитку не 
мало.

У 1924 було збудовано і відремонтовано 20 будинків, у 1925 
– розпочато 95 буд. робіт, з яких в поточному році закінчено 
лише 50 і в 1926 – 15. У 1925 державними і кооперативними 
орг-ціями побудовано 1 будинок (1100 саж3), вартістю 15 тис. 
крб. та відремонтовано колишній будинок Лісового.

Загал. стан Б. у Кривому Розі на 1926 мав такий вигляд: 
держ. установи та залізниця – 1 будинок ж. пл. 61 м2; 
комунгосп – 3/136; житлово-буд. кооперативи – 2/265; ін. 
кооперативи – 1/293; робітники – 32/831; службовці – 4/96; 
сільські господарі – 8/299; ін. власники – 7/351. Разом 58 
будинків загал. площею 2 635 м2. На своєму засіданні 31 
травня 1926 міськрада прийняла рішення про ліквідацію ж. 
кризи до 1931.

На 1927 Укржитлоспілка відпустила житловій кооперації 
Криворіжжя кредит у розмірі 116 тис. крб., що вважалось 
незначною сумою. Протягом року кооперація побудувала 5 
будинків на рудн. ім. Леніна і 4 – на Долгінцево. Заготовлено 
буд. матеріалів на 150 тис. крб., на ремонт витрачено 36 тис. 

крб. Загалом на Б. ж. в окрузі використано 397 тис. крб. З цієї 
суми 72 % припадало на рудничні райони, а 28 % – на міське 
Б. За 1927 в Кривому Розі зведено 483 ж. будинки. Основну 
масу забудовників складали робітники. Ж. пл. збільшилась на 
7 943 м2. Середня норма ж. пл. на одного мешканця склала 5 
м2. Із завершених 175 будівель: до 1 січ. 1926 почали зводити 
7 споруд, до 1 січ. 1927 – 94, до 1 січ. 1928 – 69. Закінчення 
цих 175 будівель з ж. пл. 5 840 м2 обійшлося у 549 845 крб., а 
169 приватних будинків з пл. 4 285 м2 – у 226 251 крб. Тобто, 
одна споруда в середньому коштувала 1 339 крб. Розмір ж. 
пл. по місту на 1 січ. 1928 склав 171 904 м2.

Житлово-кооперативне Б. у 1928 характеризувалося 
такими показниками: будкооператив “Піонер” на Жовтневому 
рудн. побудував 12 одноповерхових будинків на 24 квартири 
вартістю 85 тис. крб.; кооператив ім. Шевченка на рудн. ім. 
Леніна – 15 будинків на 30 квартир вартістю 105 тис. крб.; 
кооператив “Змичка” на однойменному рудн. – 4 будинки на 8 
квартир вартістю 28 тис. крб.; кооператив “Червона зоря” на 
рудн. “Комінтерн” – 7 будинків на 14 квартир вартістю 47 тис. 
крб. У місті Б. вели 4 кооперативи. Кооператив “Криворізьке 
житлобуд-во” звів 2 триповерхових будинки на 36 квартир. 
Кооператив “Комуна робзв’язку” добудував житловий будинок 
на 12 квартир. Кооператив “Червоний будівельник” побудував 

4 одноповерхових і 1 двоповерховий будинок на 12 квартир. 
Кооператив “Червоний харчовик” – 1 триповерховий будинок 
на 12 квартир. Загалом на буд-во було використано 321 419 
крб. Кооператив “Зоря комунізму” при станції Долгінцево 
спорудив 6 одноповерхових будинків на 12 квартир на суму 
44 тис. крб.

На засіданні ОВК, яке відбулося 25 берез. 1929, весь 
отриманий містом кредит Цекомбанку – 225 тис. крб. – було 
вирішено передати окружній житлоспілці. На кооперативну 
забудову у місті та на рудн. у 1929 витрачено 661 тис. крб. 
У Кривому Розі збудовано 3 двоповерхові будинки на 36 
квартир загальним об’ємом 11 065 м3. На рудн. зведено 71 
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Котеджі для робітників Криворіжсталі 
по вул. Орджонікідзе, 1939

Будинки для гірників на рудн. Жовтневому, 1929

Гуртожитки у Новоросійському рудн., 1906
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одноповерховий будинок на 142 квартири, у залізничних 
селищах – 7 будинків на 14 квартир. Кредитування на ці 
роботи по лінії Цекомбанку склало 100 тис. крб. За 1929 р. 
у Кривому Розі зведено 172 будинки житловою площею 10 
500 м2, у тому числі в усуспільненому секторі – 19 площею 
5 400 м2.

У 1930 на Б.ж. планувалось витратити 3,5 млн. крб. Вперше 
відмовились від одноповерхових будинків, а вирішили 
будувати лише 2 – 3-поверхові з центральним опаленням 
та новим упорядкуванням. Передбачалось спорудження 800 
квартир площею до 30 тис. м2. Основним матеріалом на 
рудничному буд-ві повинне було бути каміння, а у Кривому 
Розі – цегла.

Окржитлоспілка передбачала витратити на Б.ж. 2 062 
000 крб. Від Цекомбанку і Південнорудного т-ту мали 
отримати кредитів у сумі 1 200 000 крб., від окрвиконкому 
– 300 000 крб., від Укржитлоспілки – 150 000 крб. Ці кошти 
передбачалось розподілити таким чином: на Б.ж. на рудн. – 1 
485 000 крб. (71,84 %), на міське – 431 000 (20,93 %), на Б.ж. 
для залізничників – 146 000 крб. (7,23 %). Деревообробна 
фабрика мала виготовити для цих будинків продукції на 300 
000 крб. Розпочато клопотання перед урядом про надання 
100 000 крб. на придбання дефіцитних буд. матеріалів.

Але, через затримки постачання матеріалами, темпи робіт 
спочатку були повільні. Так, на 15 трав. 1930 з 67 вагонів 
ліса прибуло лише 3, з 24 вагонів цементу – 4, не отримано 
жодного з 5 вагонів алебастру і т. ін.

З 1930 у 1931 перейшла частина недороблених “хвостів”. 
Соціально-побутовим буд-во у басейні займались Індобуд, 
Житлокоопбуд та Укрторгпромбуд. Всі ці орг-ції повинні були у 
1930 здати до експлуатації 152 житлових будинки загал. пло-
щею 21 436 м2, що складало 49,3 % планового  спорудження 
осель. Зокрема, Індобуд повинен був завершити 61 барак, 
натомість збудував лише 41. З 47 житлових будинків зведено 
лише 5 і не збудовано жодного гуртожитку. Укржитлокоопбуд 
повинен був відпустити на буд-во у 1931 9 671 000 крб. (у 
1930 – 2 907 000 крб.). Планувалось збудувати 148 будинків 
у залізорудному районі і 24 у Кривому Розі.

Програмою 1931 було визначено силами державних 
буд. орг-цій спорудити 1 740 квартир (144 будинки) загал. 
житловою площею 66 100 м2 проти 505 квартир (18 584 м2) у 
1930. На 20 серп. з 144 будинків закінчено кладку лише 34, 
на 32 проводилась кладка, цоколі покладено у 69 будинках і 
забучено підмурків для 82 будинків, викопано котлованів для 
108 будинків. Технічна готовність буд-ва склала 25,8 %.

Незадовільним було постачання круглого лісу – 4,9 %, 
пиляного – 7,8 %, цегли – 19,6 %. У третьому кварталі 
забезпеченість робочою силою склала 24 %.

На 1932 з попереднього перейшло 105 незакінчених 
об’єктів Б.ж. На 1 лип. 1932 їх ще залишалось 93. На 

житлобуд-во у 1932 було асигновано 9 млн. крб., що після 
реалізації плану повинно було дати 1 560 квартир. Тобто, 3,5 
тис. сімей робітників (більше 7 тис. осіб) були б забезпечені 
житлом. Але незадовільні темпи буд-ва не дозволили цього 
зробити. З 85 об’єктів першої черги, які потрібно було здати 
до 1 лип., здано 22 і то з недоробками. Пересічна технічна 
готовність 80 об’єктів перехідного буд-ва, які необхідно було 
закінчити до осені, склала 49,9 %.

Велика робота була проведена по закінченню у 1933 22 
будинка (244 квартири загал. житловою площею 10 540 м2) до 
15-ї річниці Жовтня. У результаті працівники рудн. ім. Леніна, 
ім. Кагановича, ім. К. Лібкнехта, ім. Артема, ім. Дзержинсько-
го, ім. Чубаря, ім. Газети “Правда” отримали по 2 будинки на 
12 квартир кожен, а Центральних майстерень Криворіжжя 
(з-ду “Комуніст”) – 1 будинок на 12 квартир, Жовтневого рудн. 
– 5 будинків (40 квартир).

У 1933 Житлокоопбудом у місті та на рудн. зведено 
63 будинки житловою площею 25 тис. м2. У першому 
півріччі здано до експлуатації: на рудн. ім. Леніна – 3, на 
Червоногвардійському – 1, на ім. Дзержинського – 5, на ім. К. 
Лібкнехта – 3, на ім. Чубаря – 2, на ім. Артема – 2, на ім. газ. 
“Правда” – 3, на ім. Кагановича – 3 житлових будинки.

У зв’язку з великим дефіцитом дахової черепиці міськрада 
ухвалила ряд рішень про розгорнення вир-ва покрівельних 
матеріалів на базі місц. азбестових сланців.

У 1934 планувалось на Б.ж. на рудн., на Кривбуді та у 
місті асигнувати близько 30 млн. крб. і здати до експлуатації             
206 000 м2 житла. Це була рекордна на той час сума, яка 
перевищувала вкладення у житлове буд-во Дніпрогесу за 5 
років. Разом на комунальне, соціально-культурне і житлове 
буд-во виділено 54 614 000 крб., з яких на комунальне –  
9 562 000 крб., на культурно-побутове – 11 705 000 крб.

По старому місту на культурно-соціальне і комунальне 
буд-во закладено 6 млн. крб. Зокрема по лінії Б.ж. мали 
спорудити новий готель, будинок для спеціалістів на 36 
квартир та будинок для командного складу Червоної армії 
на 25 квартир.

По Кривбуду (Соцмісто) планувалось збудувати 8 
чотириповерхових, 14 двоповерхових (на 4 квартири) і 15 
одноповерхових будинків, загал. площею 69 000 м2.

По т-ту “Руда” намічалось завершити перехідне буд-во з 
минулих років і розпочати індивідуальне. По незакінчених 
роботах 1931–1933 на впорядкування житлових приміщень 
виділено 1 600 000 крб. Додатковою житловою площею 
потрібно було забезпечити 4 500 сімей і 9 000 одинаків. На 
зведення сімейних квартир виділено 70 % коштів, ін. – на 
гуртожитки.

На 1 жовт. т-т “Руда” розгорнув спорудження житла загал. 
площею 14 100 м2 та індивідуального буд-ва з наданням 
довготермінових кредитів і залучення 30 % коштів самих 
пайщиків. Розпочато зведення 692 будинків на 21 958 м2 
площі, з яких 470 вже було закінчено.

За перше півріччя 1934 Руджитлобудом здано перехідних 
будинків: 7 на 12 квартир кожен, 1 двоповерховий на 
16 квартир, 6 двоповерхових на 8 квартир кожен, 1 
двоповерховий на 4 квартири та 1 робітничий барак. На 1 
січ. 1935 було здано ще 31 двоповерховий житловий будинок 
по 12 квартир у кожному, 9 двоповерхових по 8 квартир і 6 
гуртожитків.

У 1935 завершувалось буд-во минулих років та розгорталася 
індивідуальна забудова. У цій важливій справі значних успіхів 
досягли рудн. Червоногвардійський, Першотравневий, ім. 
Фрунзе, ім. Чубаря та “Більшовик”. Гіршими були справи на 
рудн. ім. К. Лібкнехта, ім. Кагановича, ім. Ілліча.

У третьому кварталі т-т “Руда” здав до експлуатації 
будинок на 36 квартир та чотириквартирний котедж по вулиці 
Першотравневій (суч. Сиволапа) і такий самий котедж по 
вулиці Луначарського.

Гол. подією 1936 стало широке обговорення і прийняття 
перспективного проекту реконструкції і розвитку Кривого 
Рогу на 20–25 років. Було послідовно розроблено три варіанти 
проекту. Але після розгляду перші два було відкинуто. Третій 
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Житло шахтарів на рудн. Шмаковський   (ім. К. Лібкнехта),
 1907 
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проект включав розгортання будов Соцміста на так званій 
Долгінцевській площадці та реконструкцію старого Кривого 
Рогу.

На середину 1936 року житловий фонд міста складав 
500000 м2 (разом із самозабудовниками), тобто близько 
4,5 м2 на людину. Причому переважна частина житлового 
фонду була одноповерховою. Проект передбачав підвищення 
середньої площі спочатку до 6 м2, а потім – до 9 м2. Більша 
частина будинків на Соцмісті та значна в старому центрі 
повинна мати від 4 до 7 поверхів. На рудн. під індивідуальну 
забудову проектом відведені великі ділянки. Зелене 
містечко Криворізького металургійного заводу планувалось 
забудувати одно- та двоповерховими котеджами.

У берез. 1937 у Кривому Розі відкрилась контора т-
ту “Союзспецбуд”, який почав виконувати різноманітні 
будівельні та декоративно-оздоблювальні роботи, включаючи 
скульптурні.

За 1935–1937 одноосібні забудовники звели собі 1 045 
будинків, отримавши кредитів на суму 4 млн. крб. У деяких 
робітничих селищах виникали нові вулиці, що нараховували 
100 і більше будинків. У 1938 кредити на буд-во отримали 
145 чоловік.

У 1939 на індивідуальне Б.ж. робітникам Криворізьких 
підпр-в державою відпущено 2 580 000 крб. З цих коштів 1 
600 000 призначено для гірників, решта – для металургів і 
коксохіміків.

Гірники шахт т-ту “Ленінруда” отримали кредитів на 
суму 900 000 крб., т-ту “Дзержинськруда” – 600 000 крб., 
т-ту “Октябрськруда” – 700 000 крб. Виділені на Б.ж. кошти 
дали змогу збільшити житловий фонд Кривбасу на 360 
впорядкованих будинків.

Згідно планів у 1940 передбачалося введення до 
експлуатації 400 000 м2 житла. Лише на Криворізьбуді 
вартість Б.ж. оцінювалась у 15 млн. крб. На індивідуальне 
Б.ж. (475 будинків) видано додаткових кредитів на 2 376 
000 крб. 

У 1940 для працівників металургійного заводу було 
завершено буд-во котеджів на 36 квартир, гуртожитку на 
500 чоловік, двох 12-квартирних будинків на станції Східно-
сортувальна, двох житлових будинків на Соцмісті на 68 
квартир кожен, розпочато буд-во 105-квартирного будинку 
на Соцмісті та ряду дрібних споруд. Але відсутність потрібної 
к-ті робочої сили та матеріалів значно уповільнювала темпи 
робіт.

Найбільшого розмаху індивідуальне Б.ж. досягло у 
т-ті “Ленінруда”, де споруджувалось 178 будинків. Т-т 
“Дзержинськруда” будував 163 будинки, а т-т “Октябрьскруда” 
– 147. Всього по басейну розпочато зведення 660 
індивідуальних будинків, на що асигновано кредитів на суму 
2 млн. крб.

Слід підкреслити, що більшість державних підпр-в з 
року в рік затримувала здачу житла з різних причин. Так, 
найбільший забудовник “Цивільбуд”, який працював у 
сис-мі “Кривбуду”, план по житлу виконував на 30–40 %. 
Робітників, які прибували на КМЗ, часто доводилось селити 
в недобудовані будинки.

Не дивлячись на збільшення асигнувань на Б.ж., особливо 
з середини 1930-х, план введення нового житла сис-матично 
не виконувався.

У 1930-ті темпи приросту населення Криворізького 
басейну складали 10–12 % на рік, а житловий фонд зростав 
на 3,7–4,0 % за браком виділених на цю справу коштів. Тому 
середня величина житлової площі на одного жителя міста 
поступово падала: від 6 м2 у 1923 до 4,2 м2 у 1938. Близько 
43 % житлового фонду перед війною знаходилось у приватній 
власності.
Дж: ДАХО, Ф. 14, Оп. 1, С. 79, А. 13 зв.; Там само, С. 223, А. 7; Там само, 
С. 763, А. 5; Там само, С. 827, А. 22–23; Там само, Оп. 2, С. 28, А. 66;
Літ.: Волости и важнейшие селения Европейской России. В. VІІІ. – СПб, 
1886, с. 83; Список населенных мест Херсонского уезда Херсонской 
губернии. – Херсон, 1896, с. 425; Список населенных мест Херсон-
ского уезда Херсонской губернии на 1910 год. – Херсон, 1912, с. 46; 
“Червоний Гірник”, 1939, 18 лип., 5 жовт.; Те ж саме, 1940, 5 лип., 13 

лип.: Кривому Рогу – 200. – Дніпропетровськ, 1975, с. 12–14; Мельник 
А.А. Кто мы?.. – Кривой Рог, 2003, с. 104; Мельник О.О. Криворізька 
міськрада в 1920–1941 роках. – Кривий Ріг, 2005, с. 174–185;

Бунд (ідиш: Bund – союз) – загальноєврейський робітничий 
союз у Литві, Польщі та Росії, одна з найстаріших політичних 
партій у Російській імперії. Заснований у 1897 у Вільнюсі. 
У 1898–1903 та 1906–1912 входив до РСДРП на правах 
автономної орг-ції. Після Лютневої революції 1917 приєднався 
до меншовиків. Найбільш відомими активістами Б. на 
Криворіжжі в дорадянський час були Руттер Борис Давидович 
(1871 р/н) та Лівшиц Шльома Зелік Пейсакович (1898 р/н), 
партійне призвісько “Соломон”. Загальна к-ть членів Б. у 
Кривому Розі за непідтвердженими документами даними 
(спогади Д. Раппопорта) становила більше 50 чоловік. Вони 
входили до складу президії Криворізької Ради робітничих, 
солдатських і селянських депутатів у 1917. У 1921 було 
створено комісію по злиттю Б. з більшовицькою партією, що 
й відбулося у червні 1921) т. зв. євреї-комуністи Бунду).
Дж: ЦДІАК, Ф. 313, Оп. 2, с. 2217, А. 58, 130; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 
718, А. 13 зв.
Літ: Из истории революционного движения на Криворожье. – Кривой 
Рог, 1922, с. 15–16.

Бункер – Див. Естакада.

Буржуазія – термін для позначення того класу індуст-
ріального суспільства, який володіє інструментами контролю 
за інвестиціями або грошовим капіталом, фізичними засо-
бами вир-ва та робочою 
силою. Підрахування к-ті 
Б., що жила або діяла в 
межах суч. Криворіжжя, 
значно утруднене відсут-
ністю спеціальних видань 
та архівної бази по суті 
предмета. Для підрахунків 
використані статистичні 
видання та земські зві-
ти, тому приведені нижче 
цифри мають приблиз-
ний характер. Специфікою 
Кривбасу була наявність 
великої к-ті акціонерних 
тов-в про к-ть акціонерів 
та членів правління про 
яких на сьогодення даних 
немає. Тому розрахунки 
зроблених лише по фізич-
них особам, яких можна віднести до розряду крупної Б. з 
річним прибутком понад 10 000 крб. (по гірничій пром-ті). Всі 
ін. категорії (прибл. від 1 до 10 тис. крб.) включені в торговель-
но-пром. діяльність. Реальна чисельність Б. з урахуванням 
членів АТ повинна збільшити наведені цифри. Сюди також 
слід віднести деякі рудн., які на момент підрахунків (по 1900) 
були нерентабельні і не включались у списки земських об-
кладань. На формування національної Б. негативно відбилось 
засилля іноземних капіталів: в гірничій пром-ті в першу чергу 
французьких і бельгійських, а в торгівлі – єврейс.

Розподіл по видах діяльності та національності тої частини 
Криворіжжя, що знаходилась в Херсонському повіті Херсон-
ської губернії .

(по результатах перепису 1897)

№ Вид діяльності 
стать національність

чол. жін. рос. укр. євр. ін.

1. Прибуток з капіталів і нерухо-
мого майна 77 51 27 65 9 27

2. Видобуток руди 77 7 17 46 21 –

3. Виплавка металу 3 – 1 – 2 –

4. Винокурення 5 – 1 1 3 –

5. Кредитні операції 3 – – – 3 –
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Андрій Філімонов - крупний 
торговець спиртними напоями
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6. Торгівля нерухомістю 34 – 2 7 22 3

7. Торгівля живою худобою 3 – – – 3 –

8. Торгівля зерновими продук-
тами 58 8 2 2 42 12

9. Торгівля іншими видами с-г 
продукції 65 8 9 12 7 45

10. 
Торгівля промисловими това-
рами всіх видів, буд.. матеріа-
лами, пальним

65
обох 

статей
5 7 27 25

11. Торгівля спиртним 6 1 1 – 5 1

12. Власники трактирів, готелів 
тощо 5 2 2 2 4 –

Можна зробити припущення, що стратифікація криворізької 
Б. в межах Верхньодніпровського повіту мала подібні 
тенденції.

Про розміри особистої власності деяких рудопромисловців 
на 1900 (в межах Херсонського повіту) вказують дані земської 
оцінки їхніх рудн.: М. Копилов – 4 397 500 крб., Ковалевський 
і Карпас – 2 730 000 крб., Любарський – 409 700 крб., 
Каменькович – 450 000 крб., Бродський – 450 000 крб., Перрі 
і Браіловський – 315 000 крб., Коган і Бродський – 300 000 
крб., Диканський і Мінухін – 270 000 крб., Синайський і Івлєв 
– 232 000 крб., Сєніцький – 135 000 крб. За мірками того 
часу це були великі кошти (1 крб. = 0,5 дол. США). Майно ін. 
рудопромисловців оцінювалось у майже 6 млн. крб. Власність 
АТ була набагато більшою (у деяких до 10 млн. крб.). Так, на 
1900 розробку залізних руд у межах Херсонського повіту вели: 
Акціонерне тов-во Криворізьких залізних руд, що володіло 6 
рудн., Брянське тов-во (4), Південне гірничопромислове 
тов-во (6), Алмазне тов-во (4). Ін. 11 тов-в мали по 1–2 рудн. 
Всього діяло 70 рудн. З часом колишні землевласники-
дворяни, на землях яких були знайдені поклади залізних руд, 
перетворились у крупну Б. Так, на 1914 у Верхньодніпровській 
частині Кривбасу великі кошти отримували Шмакови Юлія 
Іллівна і Євген Львович (по 25 тис. крб. на рік, починаючи з 
1898). Нащадки Ю. Галковської самі займались видобутком 
і мали на 1914 493 тис. крб., а вартість рудн. складала 2 
056 тис. крб. Нащадки Ростовських з 1898 отримували по 
2 коп. з пуда видобутої руди, що на 1914 склало 914 тис. 
крб. Харченко Анастасія з 1911 отримувала по 70 тис. крб. 
щорічно. Харченко Катерина отримала відразу 100 тис. крб. 
і по 20 тис. крб. щорічно. Харченко Павло мав зі своєї землі 
по 29 тис. крб. щорічно, починаючи з 1897. Нащадки Сергія 
Колачевського мали щороку від оренди рудн. по 45 тис. крб.(з 
1911). Спиридон Цибулько з 1896 отримував по 6 тис. крб. 
щорічно. Харін Іван – по 150 тис. крб. на рік, починаючи з 
1902 Всі 12 рудн. у 1914 дали прибутку своїм власникам на 
3,6 млн. крб., а їхня вартість сягала 15 млн. крб. 

Радянська влада з квіт. 1919 розпочала націоналізацію 
рудн., яку було завершено на початку 1920. У тому ж році 
були одержавлені всі домоволодіння, торговельні і промислові 
підпр-ва Криворізького басейну.

Введення непу у 1921 призвело до часткового відродження 
Б., в першу чергу торговельної. Так, на 1923 в Кривому Розі 
при 19047 чоловік населення власників з найманою робочою 
силою було 37, хазяїв, що мали за робітників лише членів 
сім’ї і товаришів, було 1 453, за рахунок ренти проживало 114 
осіб. У 1926 у Кривому Розі було 598 торговельних закладів 
(у 1925 – 532). У межах Криворізького округу у 1924/25 
нараховувалось 1919 торговельних підпр-в, у 1925/26 – 2 
525, з них приватних – 1 456 і 1931 відповідно. По товарообігу 
приватна торгівля у Кривому Розі становила 17,4 %, а в окрузі 
– 29,8 %. Оборот по галузях торгівлі мав такий вигляд: оптова 
– 197 400 крб. (7 підпр-в), оптово-роздрібна – 801 814 крб. (2 
підпр-в), роздрібна – 4 745 469 крб. (1 037 підпр-в). Загал. обіг 
складав 5 744 682 кр. У Кривому Розі на 1 квіт. 1925  діяло 
33 торговельних підпр-ва, на 1 жовт. – 21, в яких працювало 
26 осіб. Обіг за 1924/25 операційний рік склав 65 580 крб. На 
1926 патенти на приватну торгівлю отримало 133 чоловік. 
Оборот торгівлі за квіт.–жовт. 1925 становив 115 490 крб. 
Як ми бачимо з наведених даних, більшість з приватників 
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самі працювали в своїх закладах, тобто займались дрібною 
роздрібною торгівлею. З 1929 розпочалось згортання непу і 
дрібна Б. радянської доби була розорена. 

Таким чином, найбільш готовими до підприємницької 
діяльності наприкінці ХІХ ст. виявились місц. поміщики, 
які мали значні земельні ресурси, і купецтво, яке зуміло 
накопичити первісний капітал. Так, на початку ХХ ст. було 
засновано різноманітних підпр-в фабрично-заводського 
типу на капітали купців близько 35 %, дворян і чиновників 
– 29 %, міщан – до 10 %, селян – 18 %, інтелігенції – 2,4 
%. Серед одноосібних дрібних власників (прибуток до 2 
тис. крб.), яких було до 73,2 % від загалу, середня група 
становила 23 % і мала до 20 % прибутків, 3,8 % підприємців 
належали до крупної Б і мали 23 % всіх прибутків. Серед 
колективних власників провідне місце в економіці регіону 
належало великим АТ і торговельним домам, які забирали 
55 % прибутків по групі підпр-в, що мали більше 10 тис. крб. 
прибутку. Панівне становище в гірничому комплексі мали 
іноземні АТ, які на 1913 р. зосередили 85 % видобутку всієї 
залізної руди. Поряд з іноземними значне місце в економіці 
краю займали представники російського та єврейського 
етносів. Щоправда, останній велику увагу приділяв також 
торгівлі та кредитам. Українці надто слабо використовували 
можливості, які давала їм природа і власне положення 
у відношенні до рудних багатств. У гірничому комплексі 
їхня участь відносно капіталовкладень була незначною, за 
виключенням П. Харченка, П. Харіна, С. Колачевського, О. 
Поля.
Літ: Крутиков В.В. Соціальна структура міської буржуазії України 
напередодні революції 1917// УІЖ, № 3, 1993, сс. 57–61;
Казанська Т. Історія підприємництва в Україні. – К., 1999, сс. 156–169, 
245–249;
Список населенных мест Херсонского уезда Херсонской губернии. 
– Херсон, 1896, сс. 425–426;
Первая всеобщая перепись населения Российской империи в 1897 г. 
Т. ХLVІІІ. Херсонская губерния. – СПб, 1904, сс. 198–199;
Опыт оценки рудн.ов Херсонской губернии.// Сборник Херсонского 
земства, № 1, 1902, сс. 101–107;
Доходность Верхнеднепровских рудн.ов за 1914 г. // Отчет Верхнед-
непровской земской управы за 1914 г. – Верхнеднепровск, 1915, сс. 
249–264;
Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. – Ека-
теринослав, 1925, сс. 40–41;
Всесоюзний перепис населення на Криворіжжі.// Статистика Криво-
ріжжя, № 1, 1927, сс. 36–41.

Бурого вугілля видобуток на Криворіжжі. Вперше про 
наявність покладів Б.в. повідомив М.Г. Лєванов (1787), 
який по завданню Г.О. Потьомкіна проводив дослідження в 
районі сл. Кривий Ріг. Знайшов також Б.в. в районі злиття 
річок Інгульця і Саксагані Павло Кульшин, який працював 
тут у 1835–1837. У 1901 за ініціативою місц. поміщика І.М. 
Харіна проводились розвідувальні роботи по пошуку Б.в., 
які завершилися відкриттям великого родовища. Але до 
1919 ці поклади не розроблялись. У берез. – лип. було 
проведено підготовчі роботи і незначний супутній видобуток, 
який був перерваний через денікінську окупацію. У березні 
1920 Катеринославська губернська рада народного гос-ва 
ухвалила рішення про відновлення видобутку. У верес. того 
ж року розпочали роботу 3 шахти (200 робітників). Копальня 
отримала назву “Свобода”. Але видобуток був невеликий 
через відсутність обладнання і житла для гірників. У другій 
пол. 1921 було видано 154,5 тис. пуд. вугілля (в перерахунку 
на сухе). Встановлено 4 парових котли, баддю замінено 
кліттю, відкатка – вагонетками. Але, в силу різних обставин 
(пливуни, відсутність обладнання тощо), видобуток навесні 
1922 складав лише 54 % від плану. Отримане пальне також 
погано реалізовувалось через низьку якість і велику к-ть сірки. 
На поч. лип. 1922 роботи тимчасово припинили – з Донбасу 
почали постачати краще вугілля. Копальню перевели у режим 
технічної охорони. До питання відновлення пошуків більш 
придатних родовищ Криворізький окрвиконком повернувся 
у 1929. Для розробки генплану розвідок було встановлено 
зв’язок з відповідальною комісією ВУАН. Місц. паливом 
планувалось постачати Криворізьку районну електростанцію 
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(КРЕС), яка будувалась. Результати геологічних досліджень 
обговорили на засіданні президії окрвиконкому і визнали 
перспективними. Почалось розконсервування рудн. 
“Свобода” і буд-во нових шахт. Роботи проходили зі значним 
відставанням. Чисельні субпідрядники не побудували житла, 
приміщення соцкультпобуту, не було налагоджено харчування 
робітників. Не виконало своїх обіцянок і об’єднання 
“Укрбурвугілля” по наданню необхідного обладнання та 
спеціалістів. 20 листопада 1932 спеціальна комісія міськради 
ухвалила рішення про консервування розробок Б.в. й 
передачу копальні “Свобода” т-ту “Руда” з метою її подальшої 
експлуатації та налагодження брикетування вугілля (до 1 лют. 
1933). Завідуючим рудн. було призначено С.М. Нечаєва. 

Питання про необхідність використання криворізького 
вугілля для місц. потреб знову було піднято на Дніпропетровській 
обласній партконференції 26 квіт. 1936. 

У трав. 1939 в с. Христофорівка розпочали будувати шахту 
(начальник буд-ва – Орлов, заступник – Кучер, гол. інженер 
– Розанов). Затримка із затвердженням проектів та набором 
робочої сили, яку через відсутність гуртожитку розмістили по 
квартирах, значно уповільнювали роботи. В результаті у 1939 
не була побудована гребля водосховища, а збитки по копальні 
склали 500 тис. крб. Гуртожиток з великими недоробками 
було здано в експлуатацію лише у трав. 1940. 

Одночасно у 1940 будується буровугільна шахта поблизу 
селища Веселі Терни, яка дала першу продукцію 4 верес. 
того ж року, а буд-во Христофорівського “Шахтострою” так і 
не було закінчене до поч. Великої Вітчизняної війни.
Дж: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 44, А. 39, 44; Там само..., С. 367, А. 44 
зв.; Там само..., С. 441, А. 96; Там само, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 83; Там 
само..., Оп. 6, С. 478, А. 194; Там само..., Оп. 7, С. 1153, А. 54–55; Там 
само..., Оп. 8, С. 308, А. 75; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1148, А. 177; Там 
само, С. 7025, А. 3; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 437, А. 105 зв.
Літ: “Червоний Гірник”, 1940, 18 трав., 6 верес.; Те ж саме, 1941, 15 
черв.; Алексєєв В. Буроугольные копи участка «Свобода», – Кривий 
Ріг, 1922, с. 9; Мельник О.О. Криворіжжя: історія дослідження до ХХ 
сторіччя. В ж.: Кур’єр Кривбасу, № 106, 1998, с. 97;

Бухаринська (Долгінцевська) волость організована 
у берез. 1922 шляхом виділення земель зі складу 
Веселотернівської і Криворізької волостей. Ліквідована у 
1923 при переході до округової сис-ми управління.
Дж: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 437, А. 124.

Бухаринська (з 1937 р. Долгінцевська) райрада 
утворена 29 січ. 1929. В рішенні вказувалось, що причина 
створення – віддаленість сел. Бухаріно від м. Кривого Рогу 
та з метою найкращого обслуговування населення. У листоп. 
1929 до Б.р. було приєднано виселок Веселе Поле, а 25 серп. 
1932  – підпорядковано колгосп “Червоні Поди”. У 1936–1937 
Б.р. очолював Рясний. Проіснувала до січ. 1939, коли було 
утворено Дзержинський р-он, до складу якого віднесено 
Долгінцево і колишні землі Б.р.
Дж: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 28 зв.; Там само, С. 638, А. 26; 
Там само, Оп. 9, С. 136, А. 550,
Літ: “Червоний Гірник”, 1937, 17 трав.; Те ж саме, 1938, 16 груд.; Те 
ж саме, 1939, 27 січ.

Рубрика присвячена проблемам видобутку бурого вугілля на 
Криворіжжі, ЧГ, 1931,  4 лип.
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Бухаринська селищна рада утворена у лют. 1927 з 

центром в Долгінцево (Бухаріно). Депутати були розподілені 
по секціях: адмін-санітарна і благоустрою (5 чол.), 
фінансово-податкова (5), культпросвітня (5), земельна (5), 
допомоги громадським орг-ціям (6). В кожній з них було 
по одній жінці-депутату. У 1927 на засіданнях і пленумах 
розглядались питання, які розподілялись таким чином: орг-
ційні та адміністративні – 24 %, фінансово-податкові – 9,2 %, 
комунальні та місц. гос-ва – 13 %, культурно-соціальні – 15,4 
%, торгівлі та пром-ті – 9 %, громадських орг-цій – 29,4 %. На 
пленумах було заслухано 22 доповіді, з яких: секцій селищної 
ради – 7, громадських та культурно-освітніх закладів – 10, 
господарчих установ (кооперація, їдальні, лікарні тощо) – 5. 
На 11 засіданнях президії Б.с.р. були присутніми 46 членів 
сільради і 56 виборців. Жінок на засіданнях Б.с.р. було 26 %. 
Б.с.р. займалась питаннями благоустрою, санітарії та догляду 
за школами, лікарнею тощо. Проіснувала до початку 1929.
Дж: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 3402, А. 21–25;
Там само..., Оп. 5, С. 638, А. 21.

“Бухінік” рудник. Належав АТ “Руський провіданс”. 
Засновано у 1907. У 1908 діяло 2 шахти, 2 парові підйомні 
машини по 20 к.с., видобуто 196 860 пуд. руди, яку продано 
по 5,5 коп. за пуд. Працювало 105 підземних і 25 поверхневих 
робітників. У 1913 експлуатувались 3 шахти і 4 парових 
машини загал. потужністю понад 70 к.с. Було 7 котлів загал. 
пл. нагріву понад 200 кв. м, 8 парових насосів, 65 підземних 
і 12 поверхневих робітників, які видобули по 916 пуд. руди на 
1 шахту, яку продано по 5,5 коп. за пуд. 

Видобуток 1911 склав 76 695 пуд., 1912 – 2 116 526 пуд., 
1913 – 3 639 773 пуд., 1-ї пол. 1914 – 2 256 373 пуд. На цей 
час працювало 161 підземних і 60 поверхневих робітників. 
Середня продуктивність підземного робітника складала 120 
пуд. у день, а на 1 працюючого по рудн. припадало 65 пуд. 
Шахти за рік в середньому заглиблювалися на 7 саж. (бл. 15 
м) і у 1914 їх глибина досягла 106 м.

У 1924–25 було розібрано компресори, парові підйомні 
машини, залізні копри шахт, будівлі, естакади (1300 м), 
під’їзна колія (540 м). Все це перевезено на ін. діючі рудн.
Дж.: СТЭО Херсонской губернии за 1909 г. Херсон, 1911; Те ж саме 
за 1912, г. Херсон, 1913; ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 2, А. 27; Там само, 
С. 686, А. 7.

Бюджет місцевий – кошторис прибутків і витрат, 
складений на певний термін і знаходиться в розпорядженні 
місц. органів влади.

До 1919 Кривий Ріг не мав статусу міста, тому Б.м. не 
складався. Відомо, що Б.м. у 1922 формувався з місц. 
податків та зборів і вперше був бездефіцитним. Його 
витратна частина становила 85 % від прибуткової. При 
складанні Б. на 1923 кошторис довелося скоротити на 70 %, 
аби домогтися бездефіцитності. Прибуток Б.м. формувався, 
гол. чином (бл. 80 %)., за рахунок надходжень від народного 
гос-ва. В Б.м. надходили сплати підпр-в, господарчих орг-цій 
місц. підпорядкування, податок від демонстрації фільмів, 
держмито, місц. податки і деякі ін. 

У 1920-ті розподіл прибутків і витрат в середньому 
зводився до таких показників (у %):

№ Прибутки Видатки

 Найменування прибутку % Відомство %

1. Залишки грошових коштів 0,7 Адмінапарат 22,6

2. Бюджетні недоїмки 3,3 Міліція 3,2

3. Сільгоспзначення 8,3 Юстиція 0,1

4. Комунальні 15,5 Народна освіта 36,6

5. Від місц. пром-ті 3,5 Соцзабез 0,6

6. Різні надходження 4,2 Охорона здоров’я 10,2

7. Відрахування від держпри-
бутків 0,6 Комунальні підпр-ва 2,2

8. Відрахування від держпо-
датків 4,6 Комунальне гос-во 12,9

9. Надвишка на податки 32,6 Шляхи сполучення 1,8
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10. Місц. податки 3,5 Військове відомство 0,4

11. Допомога запасного фонду 3,9 Сільське гос-во 2,7

12. Допомога держави 9,7 Погашення заборго-
ваності 1,9

13. Позики 9,6 Запасний фонд 4,6

14. – – Надзвичайні витрати 0,2

Разом 100 100

Витрати Б.м. (в крб.)*
Роки Окружний % Міський % Районний % Разом %

1923/24 396 179 50 149 015 18,4 162 988 32,6 708 182 100
1924/25 659 289 33,5 335 901 17,3 956 058 48,9 1 951 248 100
1925/26 1 411 670 40,1 560 825 15,9 1 548 608 44,0 3 520 643 100
1926/27 4 436 773 100
1928/29 1139 500 53 700 000 100
1929/30 60 517 000 3 278 400 5 954 600 6 9 750 000 100

1931 5 493 891 7 771 780
1932 5 092 000 7 054 000
1933 7 891 700
1934 ** 11 665 000
1935 ** 16 324 234
1936 28 383 700
1937 ** 30 389 900
1938 ** 46 000 052
1939 ** 52 836 000
1940 58 211 106
1941 ** 67 000 000

*Операційний рік до 1930 визначався від 1 жовт. поточного 
– до 1 жовт. наступного.

**Заплановано.
7 трав. 1926 згідно з постановою РНК було створено 

окружну бюджетну комісію, яка повинна була завчасно 
готувати збалансовані бюджети. Виконання бюджету за 1929/
30 йшло з великим напруженням. Лише за перше півріччя 
дефіцит міського бюджету склав 185 тис. крб., а районного 
– 977 тис. крб. У листоп. 1932, згідно розпорядження РНК, з 
міськ. бюджету вилучено 275 тис. крб., що значно скоротило 
видатки на соціальні програми.

Для міжвоєнного періоду характерна постійна напруженість 
з виконанням Б.м. Практично кожен бюджетний рік 
закінчувався з дефіцитом, що був викликаний різноманітними 
економічними експериментами правлячої партії, постійним 
втручанням вищих бюджетних органів і перерозподіл Б.м., 
адміністративно-командними методами керівництва народним 
гос-вом. Це спричиняло нераціональне використання 
коштів. 

До видатків Б.м. належало: утримання місц. установ, 
комунальне гос-во, нижча і позашкільна освіта, утримання 
будинків відпочинку та лікувальних закладів, охорона 
материнства, інвалідні установи, ветеринарна допомога, 
агроосвітня праця. Прибутки складалися з таких надходжень: 
а) місц. податки (рентний податок з будівель, цивільний збір з 
торгівлі та деякі ін., переважно міські податки, що давали до 
10 % прибутків); б) відрахування від державних податків (75 
% з с-г податку, прибуткового з приватних осіб та установ), 
крім того щорічно встановлювався відсоток відрахування з 
податку з обігу та позик; в) неподаткові прибутки від майна 
та підпр-в місц. підпорядкування.

За часів воєнного комунізму Б.м. не існував – були 
прибутково-видаткові кошториси, які в умовах розрухи 
практичного значення не мали. З 1923 розпочато регулярне 
складання Б.м., який постійно зростає (з 708 тис. крб. до 69,7 
млн. крб. у 1930, коли округ було ліквідовано). Міськ. бюджет, 
який у 1923 становив 149 тис. крб., досяг у 1940  58,2 млн. 
крб. (збільшення у 390 разів).
Дж: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 890, А. 77; Там само..., Ф. Р4081, Оп. 1, С. 
1, А. 33; Там само..., Ф. 19, Оп. 1, С. 195, А. 3; Там само..., С. 790, А. 
158–159; Там само..., Оп. 2, С. 251, А. 37; Там само..., С. 726, А. 144 зв.; 
ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2,Ю С. 3662, А. 121–122; Там само..., Оп. 3, С. 1289, 
А. 62; Там само..., Оп. 6, С. 478, А. 121–124; Там само..., Ф. 1, Оп. 6, С. 
709, А. 39, 106–107.
Літ: Нові адміністративні райони УСРР. Статистичний довідник. – Х., 
1930, сс. 280–281;
Червоний Гірник, 1935, 1 січня; Там само, 1937, 29 травня; Там само, 
1938, 27 вересня; Там само, 1939, 1 січня; Там само, 1940, 4 січня, 12 
липня.

Бюджет селянських господарств, всебічно і детально 
характеризує господарче життя селянського двору. Б. опис 
включає: а) облік господарчого майна, землевпорядкування, 
робочого і споживчого складу гос-ва; б) прибуткову частину як 
від всередині господарчих виробництв, так і зайнятість членів 
гос-ва на стороні; в) витратну, що враховує всі витрати як по 
гос-ву, так і по особистому споживанню сім’ї власника.

На 1924 середні показники по 1-у гос-ву Криворізького 
округу мали такий вигляд:
– душ обох статей – 5, 28
– в тому числі в робочому віці – 2,52
– в переведенні на дорослих чоловіків їдців – 3,55
– “–“ робітників – 2,95
– оброблюваної землі – 9,48 дес.
– в тому числі польового посіву – 6,0 дес.
– к-ть худоби на 1 жовт.: коней робочих – 0,92, великої 
рогатої худоби в перерахуванні на дорослу – 1,11, в тому 
числі корів – 0,88, дрібної худоби в перерахуванні на велику 
рогату – 0,12
– валовий збір по головних культурах (в пудах): жито – 105,-
24, пшениця – 47,95, ячмінь – 34,2, овес – 1,00, просо – 6,44, 
кукурудза – 32,24, соняшник – 11,44
– вартість всієї продукції (в цінах 1913 р.): від землеробства 
– 258,84 крб., в т.ч. від зернової продукції – 195,23, корене-
плодів – 0,57, олійних – 26,21, сіножатей – 21,28, городництва 
– 18,38, садівництва – 4,52; від скотарства – 111,87, в т.ч. від 
молочної худоби – 82,44, птахівництва – 20,08. 

Загальна вартість валової продукції – 434,97 крб. Прибутки 
від роботи на стороні – 8,48 крб.

Продаж с-г продукції склав 51,49 крб., в тому числі (в 
крб.):
– від зерна – 25,19 
– від перероблених продуктів – 0,62
– від коренеплодів – 0,19
– від олійних – 8,8
– від ін. продуктів рільництва – 4,00
– від городів і садів – 1,05
– від молочних продуктів – 6,32
– від масла, сала, птиці та яєць – 5,32. 
Продаж від хлібофуражу й ін. кормових продуктів – 6,22, від 
продажу худоби – 18,46, в т.ч. робочих коней – 7,40, корів 
– 5,20, ін. продуктів с-г – 0,68. 
Від реалізації пром. товарів – 9,97, в т.ч.:
– полотна – 0,16
– олії рослинної – 0,64
– реманенту – 6,87
– ін. –2,30.

Загал. продаж склав 86,82 крб.
Придбано на одне гос-во (в середньому) на суму (в 

крб.):
– зернових хлібів – 9,12
– зернових в переробленому вигляді – 0,50
– ін. продуктів хліборобства – 0,98
– продуктів городництва – 1,9
– молочних – 0,05
– масла, сала, яєць – 0,23
– продуктів садівництва – 0,02
– бакалійних і харчових продуктів – 2,38.

Продовольчих товарів придбано на суму 15,18 крб.; 
кормових продуктів (фураж, солома, сіно тощо) – 6,28; худоби 
(робочі коні і корови) – 25,38; реманенту – 0,57; взуття – 6,0; 
одягу і тканин – 7,27; освітлювальних матеріалів – 2,98; мила 
і парфумерії – 1,90, ін. – 0,15; матеріалів для опалення – 2,53; 
предметів культури і комфорту – 2,67, тютюнових виробів і 
спиртного – 1,87; посуду – 0,24. Загальна сума – 73,93 крб.

До початку Великої Вітчизняної війни ін. досліджень Б.с.г. 
Криворіжжя не проводилось.
Літ: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
Екатеринослав, 1925, сс. 492–493; СЭ, т. 8. М., 1927, сс. 42–446.

Бюджет споживчий гірника Криворіжжя – баланс прибутків 
і витрат сім’ї, що характеризує рівень життя. 
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Дані обстеження гірничого сектора пром-сті наявні лише за 
1923.
Прибуткова частина Б.с. (в умовних товарних крб.) мала 
такий вигляд:

Статті прибутку

В середньому надійшло грішми 
і натурою

на одне г-
во (сім’ю)

На одного 
їдока

% над-
ходжень

Заробітна плата голови сім’ї по осно-
вному зайняттю 28,64 9,05 72,50

Зарплата від другорядних робіт 0,06 0,02 0,15
від торгівлі – – –
від ремесла і роботи на замовлення 0,08 0,03 0,20
Допомога по тимчасовій втраті пра-
цездатності 0,42 0,13 1,10

Ін. види прибутку 0,07 0,02 0,18
Ін. прибутки голови сім’ї 0,63 0,20 1,60
Зарплата ін. чл. сім’ї на основній 
роботі 0,90 0,28 2,28

Зарплата по другорядних роботах 0,14 0,05 0,35
від торгівлі 0,33 0,11 0,83
від ремесла і роботи на замовлення 0,10 0,03 0,25
Допомога по тимчасовій непрацез-
датності – – –

Соціальне забезпечення 0,01 – 0,02
Ін. види прибутків 0,02 0,01 0,05
Ін. види прибутків чл. сім’ї 0,60 0,20 1,52
Продаж продуктів власного г-ва 0,12 0,04 0,30
Продаж речей 1,62 0,51 4,10
Продаж продуктів із запасів 0,01 – 0,02
Взято в борг 2,24 0,71 5,67
Кредити в лавках і кооперативах 1,09 0,34 2,76
За стіл від нахлібників 0,03 0,01 0,08
Отримано боргу 0,16 0,05 0,41
Допомога громадських орг-цій 0,25 0,08 0,63
Допомога родичів та приватних осіб 0,46 0,14 1,16
Ін. надходження 0,31 0,10 0,78
Ін. види прибутків 1,21 0,38 3,06
Всього надійшло 39,50 12,49 100

Отже, гол. джерелом прибутку гірників була зарплата 
голови сім’ї. На 2-му місці (5,7 % стояли кошти, взяті в борг. 
Тобто, робітнича родина, яка в середньому складалася з 3-х 
осіб, була вимушена позичати гроші, щоб дожити до нової 
зарплати. на нестачу грошей вказує ще й факт продажу 
ужиткових речей, який займає 3-ю позицію в таблиці.
По витратах Б.с. сім’ї мав такий вигляд:

№ Статті витрат
На одне 

г-во (сім’ю)
На одного 

їдока
% надход-

жень
1. Приміщення, в т.ч.: 1,15 0,36 2,81

– виплачено за приміщення 0,54 0,17 1,32
– разові витрати по дому 0,53 0,17 1,30
– пільгові талони на воду та електрику 0,8 0,02 0,19 

2. Паливо і освітлення 4,32 1,36 10,58
3. Харчування 16,37 5,17 40,07

– в т.ч. домашнє 16,34 5,16 40,00
4. Дрібні витрати на харчі 0,03 0,01 0,07
5. Спиртні напої 0,10 0,04 0,24
6. Тютюн, сигарети, сірники 0,61 0,19 1,49
7. Одяг верхній 6,91 2,18 16,92
8. Одяг, білизна, взуття 5,95 1,88 14,56
9. Ремонт і дрібні предмети туалету 0,60 0,19 1,47

10. Прання 0,36 0,11 0,88
11. Господарчі речі 0,62 0,20 1,52
12. Предмети гігієни 0,07 0,03 0,17
13. Лікування 0,05 0,02 0,12
14. Культурно-просвітницькі витрати 0,51 0,16 1,23

– в т.ч. книги, журнали і лекції 0,18 0,05 0,44
– навчання дітей 0,31 0,10 0,76
– театр і розваги 0,02 0,01 0,05

15. Політичні витрати 0,90 0,28 2,20
– в т.ч партійні внески – – –
– профспілкові внески 0,68 0,21 1,66
– ін. витрати на громадську мету 0,22 0,07 0,54

16. Допомога відсутнім чл.. сім’ї 0,13 0,04 0,32
17. Витрати на власне виробниче г-во 0,35 0,11 0,86
18. Ін. витрати 0,91 0,29 2,23
19. Релігія 0,03 0,01 0,07
20. Благодійницькі внески – – –
21. Податки 0,08 0,03 0,20
22. Роз’їзди 0,26 0,08 0,64
23. Поштово-телеграфні витрати 0,04 0,01 0,10
24. Дано в борг 0,01 – 0,02
25. Виплата боргів 0,15 0,05 0,37

26. Ін. витрати 0,34 0,11 0,84
Всього витрачено 40,85 12,91 100

Наведені дані свідчать про те, що 40% прибутків гірника 
йшла на харчування, 2-ге і 3-є місце займали витрати на 
верхній і нижній одяг, білизну, взуття, а потім – оплата житла 
і його утримання. При цьому левову частку (11 %) займало 
паливо і гас.
Дж.: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
Екатеринослав, 1925, с. 505–506.

Бюджетний набір – сукупність товарів і послуг, які 
купуються робітниками, зміна вартості яких відображується 
бюджетним індексом. До основних статей Б.н. входять 
витрати на харчування, житло, опалення, одяг та ін. предмети 
першої необхідності. У 1913 у Кривому Розі  витрати робітника 
на продукти харчування склали 4,71 зол. крб. на місяць, а на 
предмети першої необхідності – 3,02 зол. крб. Ці показники 
беруться за 100 % і перерахування на ін. роки ведеться по 
золотому карбованцю 1913. Вартість всього Б.н. у 1913 
склала 7,73 крб. на місяць. У 1923 цей показник (середній) 
на груд. по продуктам харчування складав 7,08 крб. (150,3 
%), по предметах першої необхідності – 7,16 крб. (237,1 %), 
що в середньому становить 14,24 крб. або 184,2 % відносно 
до 1913.

Зміна витрат (у %) відносно категорій продуктів 
споживання:

Категорії 
витрат

1913
%

грудень 
1923 %

грудень 
1925 %

жовтень 
1926 %

С-г продукти 3,89 100 5,55 142,7 7,07 181,7 6,59 168,4
Промислові 
товари

3,06 100 6,29 205,6 5,63 184,0 5,37 175,5

Паливо 0,78 100 2,40 307,7 2,70 346,2 2,76 353,8

Дані про подальший рух індексу цін на Криворіжжі не 
публікувались.
Літ: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
– Екатеринослав, 1925, сс. 570–574;
Статистика Криворіжжя, № 1, 1927, с. 41.

Бюро інженерів та техніків (округове міжсекційне бюро 
інженерів та техніків) – громадська орг-ція, що об’єднувала 
інженерів і техніків та практиків гірничої пром-ті. Створена 
з метою формування досвідчених кадрів адмін.-технічного 
персоналу, підвищення кваліфікації та теоретичного рівня 
ІТР, впровадження у вир-во передових технологій, загал. 
культурного розвитку. В орг-ційному відношенні підлягала 
Укрбюро інженерів та техніків. На Криворіжжі заснована 
4 січ. 1926 на окружному з’їзді інженерно-технічних сил. У 
1926 діяло 8 рудн. Б. і. т., будівельна і залізнична секції. Орг-
ція об’єднувала близько 70 членів. У 1926/27 головою було 
обрано О.К. Фесенка, 1928/29 – В.Г. Мухіна. На берез. 1927 
Б.і.т. об’єднувало 11 секцій, в яких нараховувалось 437 осіб. 
Було створено секцію агрономів і землемірів. У культурно-
освітній роботі активну участь приймало 52 члена, 148 було 
чл. каси взаємодопомоги, 100 чоловік були членами МОДР 
і Культзмички. З берез. 1926 по берез. 1927 проведено 30 
засідань. Секції брали участь у виборі місця для буд-ва 
металургійного заводу. 

На Марганцевських рудн. орг-но філію Б.і.т.
25 листоп. 1928 були відкриті річні курси з математики, фі-

зики і хімії з метою підвищення кваліфікації ІТР. Після здачі іс-
питів бажаючі мали право поступати до вузів. Гол. завданням 
1928–1930 було 
проголошено 
д о п о м о г у  н а 
вир-ві молодим 
спеціалістам та 
їхню подальшу 
підготовку.  З 
цією метою у січ. 
1930 знову було 
орг-но технічні 
курси, а в берез. 

Оголошення про першу конференцію 
ОМБIТУ, 1930, 3 черв.

БЮД-БЮР



Історична енциклопедія Криворіжжя 178

набрано ще одну групу. Також проведено ряд публічних 
виступів фахівців, які побували за кордоном, для ознайом-
лення аудиторії з досягненнями іноземної техніки та пром-ті. 
Регулярно, два рази на рік проходили окружні конференції та 
пленуми, на яких заслуховувались доповіді керівництва Пів-
деннорудного т-ту (згодом т-т “Руда”) про результати роботи 
по впровадженню нової техніки та технологій.

Б.і.т. ліквідовано 1 листоп. 1930 разом з ліквідацією округу. 
На базі Б.і.т. у груд. 1930 створено р-не бюро інженерно-
технічних сил.
Дж: ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 189, А. 10.
Літ: Красный Горняк, 1925, 1 груд.; Там само, 1926, 23 трав.; Там само, 
1927, 23 берез.; Там само, 1928, 11 лип., 10 листоп.; Червоний Гірник, 
1930, 14 берез., 3 черв., 20 лип., 26 жовт., 26 груд.

Бюро скарг при окружній робітничо-селянській інспекції. 
Створено на поч. 1926.

Характеристика роботи за 1926–1929:

Роки К-ть 
засідань

К-ть 
присутніх

Динаміка зростання 
присутності

1926/27 9 187 100 %
1927/28 16 617 329
1928/29 23 1 832 975

На засідання з Б.с., які проходили публічно, могли 

БЮР-БЮР
приходити всі бажаючі та зацікавлені особи. З метою 
залучення робітників до роботи було обрано 56 осіб 
робітничих засідателів Б.с., які розподілялись таким чином: 
від рудн. – 35, від підпр-в місц. пром-ті – 11, від залізниці – 8, 
від профспілок – 2. У 1927/28 робітничі засідателі взяли участь 
у 67,5 % всіх засідань, а у 1928/29 – у 85 %.

Надходження скарг:
Роки Заяви Скарги та газетний матеріал Разом

1926/27 488 254 742
1927/28 1 250 498 1 748
1928/29 1995 382 2 377

Внаслідок розгляду матеріалів та розслідувань, які провело 
Б.с., передано до суду 66 справ, знято з роботи 16 осіб, 
винесено догани та ін. амін. покарання 20 посадовцям. Б.с. 
надіслало 128 своїх постанов та висновків різним установам, 
80 пропозицій по усуненню недоліків, 393 скарг передано для 
вирішення секціям РСІ, 461 скаргу – установам. У 88 заявах 
факти не підтвердилися.

На кінець 1929 в стадії розслідування знаходилось 178 
скарг. У жовт. 1930 Б.с. реорг-но в районну РСІ КК (контрольну 
комісію) в зв’язку з ліквідацією Криворізького округу.
Дж: ДАДО, Ф. 81, Оп. 1, С. 153, А. 29–29 зв. 


