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Давньоямна культурно-історична спільнота – к-істо-
рична обл. доби ранньої бронзи. Виділена В.О. Городцовим 
на поч. 20 ст. як ямна або Д. культура. Названа за формою 
поховальної споруди, яка являла собою прямокутну яму. У 
наш час у степовій Україні О.Г. Шапошникова виділила 5 
локальних груп. Ареал суч. Криворіжжя заселяли племена 
т. зв. південнобузької групи. Культура Д. к-і с. представлена 
у краї на сьогодення виключно підкурганними похованнями, 
яких за період 1964–07 досліджено 279. Переважна частина 
з них відносяться до пізнього етапу існування цієї культури. 
Для курганів є характерною наявність таких архітектурних 
деталей як кромлехи і рови. Більшість поховань мають вигляд 
прямокутної ями із закругленими кутами і вертикальними 
стінками. З 279 поховань з кам’яним перекриттям було 181 (65 
%), 104 (37 %) – з дерев’яним. У 2-х захороненнях серед плит 
перекриття знаходилося по 3 антропоморфні стели. Ямки 
на дні камер виявлено у 9 випадках. У 8 могилах знайдено 
залишки возів або коліс. Тлін підстилки зафіксовано у 236 
випадках (85 %). Поза померлого визначена у 222 кістяків (80 
%). За сис-мою орієнтування визначено 3 обрядові групи: по-
ложення померлого скорчено на спині – 161 (57,9 %), скорчено 
на правому боці 36 (12,9 %), скорчено на лівому боці 25 (9 
%). 8 поховань виявилися без скелетів (кенотафи), а 49 могил 
(17,2 %) були частково зруйновані або погано збереглися. 
Надійно встановлено орієнтування у 223 випадках (80 %): 
Пн.-Зх. – 14,8 %, Сх. – 13 %, Пн.-Сх. – 12 %, Пд.-Зх. – 12 %, 
Зх. – 11,7 %. З усіх поховань 161 (41,7 %) мали різноманітний 
інвентар, який склав 162 предмети. Виробничий інвентар 
представлений знаряддями з кременю (20 одиниць), каменю 
(6) і кістки (14). До ритуальних предметів віднесено 3 кістяні 
пронизки, 2 протулки, амулет стрілоподібної форми з кістки, 
кістяна молоткоподібна шпилька і бронзова “бритва”. Зброя 
представлена 15-ма вістрями стріл, 4-ма наконечниками 
дротика, 9 кулями з каменю (пращові голиші). 

У поховальному інвентарі цієї культури переважає кераміка 
– ліпні горщики, деякі з них орнаментовані мотузковими від-
битками або прокресленими лініями. Дослідження показали, 
що наявність кераміки не пов’язана ні зі станом, ні з віком 
померлого, оскільки її знайдено у чоловічих, жіночих і дитячих 
захороненнях. Знахідки посудин часто поєднуються з ін. ка-
тегоріями інвентарю: з кістки, кременю, каменю, бронзи. При 
цьому наявність кераміки не залежить від к-ті витраченої при 
похованні праці. З 162 предметів, наявних у могилах, 60 (37 %) 
– посуд. Кераміка знайдена у 59 похованнях, з них половина 
була дитячими. Зазвичай в одній могилі знаходилися одна 
посудина. Більшість горщиків стояла біля голови, рідше – у 
р-ні тазу і ніг. У похованні 22 кургану 4 (с. Орджонікідзе) і 19 
кургану “Лук’янівка” (м. Кривий Ріг) посудини, що знаходилися 
біля ніг і тазу, були перевернуті. У деяких горщиках знайдено 
залишки жовтуватого кольору речовини, яку можна прийняти 
за супутню їжу. У ранньоямних похованнях кераміка відсутня. 
У 5 могилах зафіксовано фрагменти кераміки.

Горщики – ліпні. Більшість з них мають сліди загладжу-
вання гребінчастим штампом. Випал нерівномірний, злам 
чорний, поверхня темно-сіра зі світлими плямами і коричне-
ватим відтінком. 

Знаряддя і прикраси з бронзи зустрічаються рідко (9 ви-
падків). До категорії виробничо-ритуального інвентарю від-
несено 4 бронзові ножа, 3 бронзові 4-гранних шила (довжина 
28–53 мм), уламок бронзової голки (довжина 2,8 см). Часто 
ніж і шило зустрічається в комплексі соціально-значущих 
поховань, відмінних від рядових. Це можна пояснити пре-
стижністю і цінністю бронзи. Металеві прикраси представлені 
бронзовими сережками в 1,5 оберти, двома намистинами  діа-
метром 0,8 см, прямокутними пластинами – гарнітурою поясу 
і обойми. Цікаво, що скроневі сережки-підвіски характерні для 
обох статей і дітей. Їх розташування не пов’язане ні зі статтю, 
ні з віком померлого. У 2-х випадках (Царева Могила, 1908 і 
с. Зелений Гай, 1999) було знайдено срібні підвіски і срібна 
сережка. Поховання з металевими прикрасами характери-
зуються середніми розмірами (1,45 м х 0,9 м х 0,9 м), але 
соціальна позиція їх вища, ніж могил з ін. інвентарем.

Вироби з кістки і рогу займають 2-ге місце після глиняно-
го посуду. Кістяні знаряддя знайдено в 23 похованнях, що 
складають 8 % від поховань з інвентарем. Більша частина їх 
виготовлена з трубчатих кісток тварин, наприклад, “долота” 
(6 одиниць). Цікавість представляють кістяні трубочки з за-
гостреними кінцями, які трактуються як дудочки або “флейти” 
Пана і як трубочки для доїння. І.Ф. Ковальова такі вироби 
включає до жрецьких наборів. Їх довжина від 8 до 10 см. В 
одному з захоронень кургану 4 (с. Орджонікідзе) знайдено 
серпа, виготовленого з ребра великої тварини, а у кургані 
“Лук’янівка” (1981) у похованні 22  були 4 кістяні проколки. 
Другою категорією кістяного інвентарю є прикраси. Серед 
них виділяється одна, що складається з 10 просвердлених 
різців хижака (с. Радіонівка, курган 1, поховання 1). В ін. ви-
падках – це поєднання іклів з пронизками або заоваленими 
намистинами. Цікаво, що ін. інвентар в могилах, де знайдено 
кістяні прикраси, відсутній. До унікальних знахідок можна 
віднести амулет у вигляді стріли, який міг символізувати Ве-
лику Богиню-Матір (Земля) з чоловічим початком (Небо). До 
ритуальних речей також належить молоточковидна шпилька, 
що походить з кургану 4 (мкр. Східний, 1988). Призначення 
цих прикрас залишається невизначеним.

Кременеві вироби знайдено у 12 похованнях. Кам’яні зна-
ряддя з ін. порід виявлено в 9 могилах. Всього закінчених ви-
робів нараховується 42: 20 крем’яних знарядь, 4 наконечника 
дротиків, 15 вістрів стріл, велика к-ть відщепів з кременю. 
Кам’яні вироби у більшості випадків – точильні камені, які 
розміщувалися біля черепа. До ритуально-виробничого 
інвентарю слід також віднести і знахідку полірованої сокири 
у кургані Гостра Могила. Можливо вона застосовувалася в 
обряді розтирання вохри і належала особі, яка відносилася 
до варни жерців (брахманів).

Розвиток скотарства, зростання к-ті поголів’я худоби 
викликали необхідність освоєння нових пасовищ. Цьому 
сприяла і поява колісного транспорту, без якого неможливі 
перекочовування. На Криворіжжі знайдено 8 поховань з воза-
ми або залишками коліс. Найкраще зберігся 4-колісний віз з 
кургану Могила (поховання 2, 1988), де на уступах лежало 25 
деталей, зокрема від кузова, кибітки, каркасу. Дослідження 
встановили, що віз складався з рами, вісей, коліс, кузова, 
кибітки і дишла. Колеса складалися з 3-х частин, які з’єдну-
валися між собою за допомогою штифтів (див. Віз, Колесо). 
Дані свідчать про кореляційний зв’язок між присутністю в 
похованні возу, поховальним інвентарем, особливими рисами 
ритуалу та к-тю трудозатрат на поховальну споруду. Особи, 
поховані з возами, належали до соціальної верхівки племені. 
Всі вони не мали зброї в інвентарі, тобто це не були воїни, а 
швидше аристократи.

Знахідки ритуально-виробничої сфери підтверджують 
скотарську орієнтацію ямників і дають розуміння ідеологічних 
уявлень цієї спільноти. Поряд з цим, виробничий інвентар 
дозволяє виділити окремі спеціалізації ремісників. Слід 
підкреслити, що зміни у розмірах та оформленні поховань 
(виробнича чи воїнська атрибутика) проявляються лише на 
завершальному етапі, стають характерними парні і статево-
змішані поховання. Датується культура 28-23 ст. до н. е.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.., Кривой Рог, 2003, с. 19–30.

Дарчий наділ – земельна ділянка, яку поміщики безко-
штовно передавали селянам під час проведення селянської 
реформи 1861. У Херсонському повіті Д.н. отримало 60 
громад, в яких нараховувалося 4 729 надільних (ревізьких) 
душ. Їм виділено 6 962 дес. землі, що становило 1,47 дес. на 
душу. Д.н. не міг забезпечити прожиткового мінімуму серед-
ній селянській родині. Більшість селян, що отримали Д.н., 
змушені були за безцінь працювати на поміщиків.
Літ.: Материалы для оценки земель Херсонской губернии, т. VI. Хер-
сонский уезд. Херсон, 1890, с. 183.

Двадцятип’ятитисячники – робітники пром. підпр-в 
Криворізького округу, мобілізовані згідно з рішенням листо-
падового 1929 пленуму ЦК ВКП(б) для проведення масової 
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колективізації с-г, розкуркулення, створення та орг-ційно-
госп. зміцнення колгоспів. Набором робітників, які побажали 
їхати на роботу до села, займалась окружна профрада та 
Окрзерноколгоспспілка. 1-а партія (176 робітників-гірників) 
відбула на село 4 січ. 1930. Гол. завдання – “з дрібних комун 
та колгоспів орг-ти велетенські комуни і зернові фабрики”. 
Нову партію (бл. 200 осіб) було сформовано у трав.–черв. 
Також відправлено на село у черв. 25 ремонтних бригад (75 
слюсарів) від профспілок. Для надання медичної допомоги 
відряджено 20 бригад. Різниця в заробітній платі Д. компен-
сувалося за рахунок вир-ва, звідки вони були взяті. Більшість 
Д. було введено до правлінь колгоспів. Значна частина Д. 
після кількох місяців роботи на селі повернулася працювати 
до міста. Діяльність більшості Д. завершилася наприкінці 
1931, ін. перейшли працювати до МТС або на партійно-госп. 
роботу.

Дж.: ДАДО, Ф. 1, оп. 1, С. 191, А. 8.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 7 лют., 25 трав., 30 трав., 12 черв., 22 
черв., 27 лип.; СЕІУ, т. 2. К., 2005, с. 297.

Двірників інститут – люди, що підтримують чистоту у 
дворах і на вулицях та слідкують за порядком.

У Кривому Розі введено на поч. 1923, але згодом відмінено 
– не вистачало коштів. У 1926 спілка комунальників звер-
нулася до міськради з проханням узаконити Д.і. у Кривому 
Розі, оскільки цією справою вже фактично займалося 50 осіб. 
Перед цим (берез. 1926) ОВК не прийняв проект постанови 
про введення Д.і., мотивуючи це відсутністю у Кривому Розі 
дворів з великою к-тю мешканців. У черв. 1927 окружна рада 
профспілок знову підняла питання про введення Д.і. для 

покращення санітарного 
стану міста. Планувалося, 
що один Д. влітку буде 
обслуговувати 700 саж.2 
міської пл., а взимку – 600 
саж.2 У серп. 1927 міськра-
да затвердила рішення про 
введення двірників при тих 
домоуправліннях, де це до-
цільно. З цією метою місто 
було розбито на спеціальні 
р-ни з виділенням тих, де Д. 
повинні бути обов’язково. 

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 1283, А. 8.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 17 июн., 25 авг.; Мельник О.О. Криво-
різька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, с. 138–139.

Двокласне Долгінцевське залізничне училище. Від-
крито у 1889, спочатку діяло як однокласне, а з 1902 – дво-
класне. Приміщення було побудовано за кошти Міністерства 
шляхів сполучення. При ньому існувала окрема церква, було 
3 класних кімнати, коридор, комора, роздягальня, кімната для 

сторожа, учительська, 2 туалети, погріб, сад пл. 2 120 саж2.
На 1 січ. 1900 навчалося 41 хлопч. і 39 дівч.; на 1 січ. 1901 

– 63 і 59 відповідно. У 1900 закінчили повний курс навчання 7 
хлопч. і 5 дівч. Вік прийнятих до шк. складав від 8 до 13 років. 
На навчання приймалися діти залізничників навколишніх 
станцій. Більшість учнів були православними – 113, католиків 
– 7, лютеран – 2. За станом більшість учнів були з сімей селян 
і колоністів – 52, міщан – 25, дворян і чиновників – 10, козаків 
– 4, солдатів – 31. Повний курс навчання 6 років. Заняття 
розпочиналися 31 серп. і закінчувалися 16 трав. 

На 1 січ. 1901 у шк. було 230 підручників (у 1900 придбано 
32 шт.), священне писання, 4 карти, глобус, географічний 
атлас, 50 наочних картин, торгова рахівниця, метр, арифме-
тичний ящик, куб, циліндр, сфера. У б-ці нараховувалося 935 
книжок (у 1901 придбано ще 12), в учительському кабінеті 
– 142 (у 1900 куплено 18). Протягом 1901 учням видано 1 
098 бібліотечних книг.

З 12 груд. 1899 попечителем був Григорій Іванович Ра-
зумов, купець, закінчив СПб техн. ін-т. Законовчитель (з 
1899) – Віктор Григорович Ніценко, закінчив Одеську духо-
вну семінарію. Учителі: Олена Костянтинівна Душна (з 15 
листоп. 1891; Катеринославська Маріїнська гімназія), Марія 
Каленіковна Маскіна (з 1 жовт. 1898, СПб приватне уч-ще 
Виноградова); Григорій Григорович Бурілович (з жовт. 1900; 
Одеська духовна семінарія) був ще й кер-ком церковного 
хору. З 1910 уч-щем завідував П.І. Волошинов.

З 1920 уч-ще перетворено на початкову шк., з 1 січ. 1927 
на її базі відкрито індустрально-техн. шк., яку в 1935 реорг-но 
у шк. ФЗУ, а з січ. 1941 – у шк. ФЗН № 20 на 150 учнів. 

За час свого існування уч-ще підготовило сотні машиністів 
паровозів, слюсарів по ремонту паровозів, телеграфістів, 
кондукторів.
Дж.: ДАХО, Ф. 6, Оп. 2, С. 3, А. 43, 60.
Літ.: Мельник О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 290; “Червоний Гірник”, 1935, 26 січ.; Те ж саме, 1941, 20 
берез.

Двокласні міністерські училища – початкові освітні за-
клади, які діяли на основі закону від 29 трав. 1869 і особливої 
інструкції, виданої Міністерством освіти у 1875. Мали 5-річний 
термін навчання. Відкривалися там, де сільс. громади нада-
вали їм приміщення і квартири для вчителів, ділянку землі 
не менше 1 десятини, платню вчителю і сторожу. Зі свого 
боку МНО на кожну шк. щорічно виділяло бл. 1 тис. крб. Під-
порядковувалися Д.м.у. по навчально-виховній роботі раді 
директорів нар. уч-щ. 1-і Д.м.у. на Криворіжжі почали створю-
вати у 1872 (Веселотернівське). Матеріально їх підтримували 
сільс. громади і земства. У Лозуватці  Д.м.у. відкрито у 1873, 
у Кривому Розі – у 1874, Вечірньокутське (рудн. “Жовтневий”) 
– у 1897, у с. Мар’янівка – у 1901, у с. Недайвода – у 1910, 
у с. Новогригорівка – у 1911, у с. Павлівка і Новопавлівка 
(Харінське у.) – у 1912, Покровське (Шмаковське) – у 1903, 
Колачевське – 1897. У 1910 у Криворізькій волості нарахо-
вувалося 11 Д.м.у., які підлягали училищній раді. У 1914 у 
Криворізькому у. навчалося 197 хлопчиків і 108 дівчаток. 
Завідував у. А.І. Кременчук. Співвідношення між учнями у 
1910: хлопчиків 84,2 %, дівчаток – 15,8 %.
Дж.: Херсонская губерния. Свод цифровых данных, в. 1. Население  и 
сельское хозяйство. Херсон. 1910; Краткий обзор начального народ-
ного образования в Херсонской губернии за 1911 год. Херсон., 1912, 
с. 31, 43; Отчет ВЗУ за 1912. Верхнеднепровск, 1912; Борисенко В.Й. 
Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60–90-х 
роках ХІХ ст.. К., 1980, с. 30–31;

Дворянство – а) суспільна інституція; б) вищий прошарок 
суспільства. У Російській імперії юридичний, соціальний і по-
літичний статус Д. вперше і найбільш повно кваліфіковано 
Жалуваною грамотою Д. 1785. Д. проголошувалося панівним 
станом. Основою його політичної і екон. могутності було 
володіння землею і кріпосними селянами (див. Кріпацтво). 
Д. було опорою самодержавства, постачальником керівних 
кадрів для держ. апарату. Звання дворянина успадковувалося 
(спадкове Д.) або отримувалося шляхом надання верховною 
владою (особисте Д.). Верхівку Д. складала титулована знать 

Робітники, які мобілізовані для постійної роботи на селі, 1930

Підмітання вул. Карла Маркса, 
1934
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– князі, графи, барони. Протягом 1877–1905 дворянське 
землеволодіння в межах Херсонського повіту скоротилося 
на 14 %, в Олександрійському – на 5 %. За к-тю пл. при-
ватного землеволодіння Д. складало 37,9 % у Херсонському 
повіті, 59,8 % в Олександрійському. Середній розмір одного 
дворянського землеволодіння досягав у Херсонському повіті 
1 546 дес., в Олександрійському – 519,8 дес.  (див. Землево-
лодіння дворянське).

Список дворян Веселотернівської волості
Верхньодніпровського повіту за 1882:
1. Галковська Юлія.
2. Добровольський В.С.
3. Деконська О.М.
4. Коломойцев Т.
5. Коломойцева А.
6. Коломойцев І.А.
7. Левтинська М.
8. Мирбах М.А.
9. Пєчугіна Є.Г.
10. Пшенишников Є.Г.
11. Ростковська М.М.
12. Рибусов Д.
13. Сушков П.В.
14. Сухін М.О.
15. Харченко Г.О.
16. Харченкова М.І.
17. Харченкова Н.Є.
18. Харіна О.Г.
19. Харін М.П.
20. Ходіна О.Д.
21. Цивінська О.С.
22. Шмаков Л.О.
Список дворян Мусіївської і Софієгейківської волостей 

Олександрійського повіту за 1895:
1. Добровольський Є.С.
2. Волинський О.П.
3. Кореницький М.Г.
4. Машинська А.С.
5. Пащенко О.Х.
6. Сочеванов М.
7. Сочеванова П.М.
8. Сусська М.І.
9. Хрустальова В.М.
10. Чекаревський О.К.
11. Чекаревська О.Ф.
12. Шимановський М.Ф,
13. Шимановський Й.Ф.
14. Яновський Л.К.
15. Ярошевський Ф.П.
Список дворян Криворізької волості за 1905:
1. Апраксіна М.Д.
2. Гервардт-фон-Олександр. О.
3. Гервардт-фон-Георгій О.
4. Шимбарська З.О.
5. Гервардт-фон-Миколай Я.
6. Каркова Г.О.
7. Махаріно А.М.
8. Яницький А.Л.
9. Яновський Л.К.
10. Яновська Є.К.
Формами станової орг-ції Д. були дворянські збори, пізні-

ше – Рада об’єднаного Д., партія октябристів (див. Союз 17 
октября). Як суспільну інституцію Д. ліквідовано на поч. 1918 
на підставі Декрету Всеросійської ЦВК та РНК “Про знищення 
станів і цивільних чинів” від 23 (10) листоп. 1917.
Дж.: Список землевладельцев Александрийского уезда на 1895 г. 
Александрия, 1895; Список землевладельцев Херсонского уезда по 
волостям на 1905 г. Херсон, 1905; Статистика землевладений. 1905 г. 
Херсонская губерния, в. 16. СПб., 1906, с. 28–31.
Літ.: ЕІУ, т. 2. К., 2004, с. 302.

Дворянські комітети – губернські органи, створені спе-
ціальним рескриптом імператора Олександра ІІ з метою роз-

робки проекту положення про умови скасування кріпацтва у 
Російській імперії від 20 листоп. 1857. Влітку 1858 Д.к. було 
створено у Катеринославській і Херсонській губерніях. Членів 
губернського Д.к. обирали повітові Д. збори, а частину при-
значав губернатор. Протягом 1858–59 питання про умови 
скасування кріпосного права широко обговорювалися у Д.к., 
на повітових Д. зборах та нарадах. До Катеринославського 
Д.к. було обрано нашого земляка О.М. Поля, який належав 
до ліберальної групи реформаторів і був у числі наймолодших 
у Російській імперії.
Літ.: Ветроградов И.Ф. Памяти А.Н. Поля. Екатеринослав, 1910, с. 
15.

Дезертирство – самовільне покидання своєї військ. 
частини або ухилення від військ. служби, а також  (у 20-ті 
20-го ст.) відсторонення від різних видів трудових, партійних, 
комсомольських та профспілкових мобілізацій, які мали тим-
часовий або постійний характер.

На Криворіжжі масового характеру почало набувати у 
1918 і продовжувалося до 1922. Для боротьби з Д. було 
створено спеціальний “Комітет по боротьбі з Д.” (Комдез), 
який займався їх виявленням та арештами. Тільки за 1-е 
півріччя 1921 у 5-ти з 34-х волостей Криворізького повіту і 
рудничного р-ну було зареєстровано 210 добровільних явок 
і 417 арештів. Загал. к-ть Д. за 1918–22 по Криворізькому 
повіту згідно з приблизними підрахунками коливалися у 
межах 7–9 тис. осіб.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, оп. 1, С. 437, А. 28–30, 43 зв.

Делегатські збори – форма залучення широкого загалу 
жіноцтва до активної діяльності у органах рад. влади та гро-
мадському житті. Були поширеними у 1920-ті – на поч. 1930-х. 
У Криворізькому повіті протягом 1920 відбулося 2 міських і 3 
р-них зборів селянок. У груд. 1920 пройшла 1-а повітова кон-
ференція робітниць і селянок, а 
також проведено загал. збори 
жінок ст. Долгінцево. У 1920 
було створено шк. грамотності 
для робітниць і курси санітарок. 
Гол. завданням на 1921 визна-
чалася робота по перевиборам 
міськради і проведення тиж-
невиків захисту дітей. У 1921 
від повітпарткому призначено 
спеціальних уповноважених 
для орг-ції волосних Д.з. селя-
нок. У груд. 1923 у роботі Д.з. 
м. Кривого Рогу взяло участь 
579 жінок Через Д.з. 7 жінок 
ввійшло до місц. комітетів, 8 
– до профспілкових комісій, 
1– до правління профспілки, 2 
– до правлінь страхкас, 39 – до 
правлінь кас взаємодопомоги, 
6 – до правлінь робітничих клу-
бів. У 1924 до Д.з. Криворізько-
го округу обрано 1 340 жінок, 
проведено 33 з. За соціальним складом жінки розподілялися 
таким чином: 195 робітниці, 43 службовці, 23 інтелігенції, 114 
домогосподарок, 47 робітниць радгоспів, 385 незаможниць, 
193 батрачок, 152 середнячок. Повторно вибрано до Д.з. 
23 жінки. Активістки Д.з. разом з жінвідділом окрпарткому 
проводили урочистості, присвячені жіночому дн. 8 берез., 
під час яких відбувався прийом до КП(б)У, орг-ція “жіночих 
кутків” при робітничих клубах, навчання на Д. курсах та у 
політгуртках. 

У 1925–26 окружний жінвідділ очолювала Тартаковська. У 
1926 створено комісію з вивчення жіночої праці. З трав. 1927 
делегаток почали прикріплювати до лавочних комісій разом 
з депутатами для контролю за їх роботою. На підпр-вах і в 
орг-ціях міста створено жіночі осередки З жовт. 1927 пере-
вибори Д.з. проходили по групам (100 жін. у кожній). Перед 

Активісти ДЗ, 1928 
(Н. П. Голубенко, Х. А. Чирва, 

О. Гусева, Л. З. Нечаєва)
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цим проходили р-ні і окружний з’їзди, де заслуховувалися 
звіти жінок, які працювали у сис-мі рад. органів влади. З жовт. 
1927 делегаток почали залучати до роботи у РСІ по боротьбі 
з бюрократизмом та “волокитою”, ширше втягувати у сис-му 
робітничої кооперації. У 1927 у Криворізькому окрузі працю-
вало 21 Д.з., якими було охоплено понад 2,5 тис. жінок. Після 
навчання за програмою 1 291 жінку було направлено для 
стажування у кооперації і профспілках. По закінченні прак-
тики частина їх переходила на постійну роботу в різні галузі 
вир-ва, кооперації та сис-му органів рад. влади, починаючи 
від сільс. рад. Так. чин. правляча партія готувала широкий 
актив для втілення своїх соціальних програм.

На поч. 1929 жінки почали збір грошей у фонд “оздоров-
лення побуту” та буд-ва ясел. З груд. 1929 стали проводити за-
гальноміські наради жінок разом з депутатками міськради.

У 1930 з початком масової колективізації гол. увагу стали 
приділяти розгортанню роботи на селі. Але соціальна база 
там для більшовицької агітації виявилася консервативнішою, 
ніж у місті. Рух не набув масового характеру. З ін. боку на-
сильницьке заганяння людей до колгоспів і криза вир-ва у 
с-г відштовхували більшість жінок від активної співпраці з 
правлячою партією. Виходячи з принципу соціального роз-
шарування села, влада розпочала орг-вати окремо актив з 
жінок-біднячок, спекулюючи на їхньому бажанні покращити 
умови свого життя. У квіт. 1930 на Д.з. жінок Кривого Рогу 
було створено “ударну бригаду матері-колгоспниці” з 10 осіб, 
які влаштовували вистави і зібрали 800 крб., а також за по-
жертовані 390 і, закупивши тканину, пошили для дітей одяг, 
який розподілили між 7 організованими по селах яслами, щоб 
полегшити долю матерів-колгоспниць.

У період голоду 1932–33 робота жіночих орг-цій на селі 
припинилася, а  у Кривому Розі звелася до контролю за сис-
мою громадського харчування та проведення т.зв. городніх 
кампаній. У кін. 1933 Д.з. припинили своє існування.

В 1931 найбільші жіночі орг-ції Кривого Рогу очолювали: 
Геолбаза – Ремественська, Вузівський осередок – Шрамко, 
МПК – Басіна, міськпрфрада – Чужая, Охматдит – Аненкова, 
Кривбуд – Сакірник, Любімова, з-д “Пневматик” – Мужиков-
ська, Управління підсобних підпр-в – Гришкович, сел. Широке 
– Гольтфенбейн, спілка Робос – Озерова, спілка РДУ – Не-
читайло, рудн. “Пролетарський” – Тенок, осередок міськради 
– Барабаш, осередок МК ЛКСМУ – Голодштейн, РСІ – Ківен-
ко, гірничий техн. – Гарбузова, рудн. ім. Чубаря – Євсеєва, 
держмлин – Даниленко, рудн. ім. Кагановича – Гончарова, 
контрольна комісія МПК – Чистякова, ЦРК – Кириленко, спілка 
Наросвіти – Кошова.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 20, С. 230, А. 34; Там само, С. 1690, А. 196; 
ДАДО, Ф. 1, оп. 1, С. 1806, А. 116 зв.
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 10 мар., 14 апр., 3 окт., Те ж саме, 1926, 
16 март., 5 июн.; Те ж саме, 1927, 8 мая, 2 авг., 19 окт., 9 дек.; Те ж 
саме, 1928, 9 сент.; “Червоний Гірник”, 1929, 20 лют., 8 груд.; Те ж 
саме, 1930, 6 квіт., 25 листоп.; Те ж саме, 1931, 10 листоп.; Те ж саме, 
1932, 23 груд.; Те ж саме, 1933, 5 квіт. 

Демографічні втрати Криворіжжя до 1941; спроба їх 
кількісної оцінки. Д.в.К. були спричинені Першою світовою і 
громадянською війнами, двома голодами, репресіями та чи-
сельними депортаціями. Для того, щоб кількісна оцінка втрат 
була реальною, вона повинна ґрунтуватися на достовірній 
демографічній статистиці. На сьогодення таких надійних 
даних у нашому розпорядженні немає, тому вона матиме 
характер експертних висновків.

З методологічних міркувань Д.в.К. до 1941 поділяються на 
демографічні 1-ї чверті 20 ст. і в. під час голодомору 1932–33 
та репресій.

Перша світова війна і громадянська війна, голод 1921–
23. В. під час Першої світової війни 1914–16 та громадянської 
війни (1918–20), куди крім загибелі на фронтах входили і 
еміграція, міграція, природна смертність і ненародження, 
визначаються виходячи з показника середнього приросту 
населення Кривого Рогу за період 1897–1910, який складав 
бл. 7 %. За час війн і до 1920 приріст склав 3,2 % у рік. Якщо 
у 1916 у Кривому Розі проживало 26 018 осіб, то у 1920 – 22 

729. Населення зменшилося на 3 289 осіб (24,5%), які мож-
на віднести до прямих в. Згідно прогнозів у 1920 у Кривому 
Розі повинно проживати 33 тис. осіб, тобто з урахуванням 
ненароджених, в. становлять до третини населення. Визна-
чити Д.в. волостей, які входили до Криворізького повіту, 
можливості немає.

Голод 1921–23. Згідно з переписом 1920 у Кривому Розі 
нараховувалося 22 729 жителів, а у 1923 – 19 047. Тобто за 
3 голодних роки населення зменшилося на 3 682 особи (5,4 
% в рік), які можна вважати за прямі в. Якщо темпи приросту 
за 1910–14 зберігалися, то, згідно з прогнозом, у Кривому 
Розі на середину 1923 проживало б 40 тис., тобто прямі і опо-
середковані в. за час голоду могли скласти бл. 10 тис. осіб. 
За даними газ. “За работу” в. міста з вер. 1918 по сер. 1921 
склали 7 037 осіб. Так. чин., Перша світова і громадянська 
війни і голод 1921–23 спричинили прямі в. не менше як 10 
тис. і бл. 20 тис. разом з ненародженими.

Голодомор 1932–33, репресії, депортації. Середні темпи 
загал. приросту населення Кривого Рогу за 1925–31 складали 
бл. 19 % на рік (1925 – 23 055, 1931 – 56 000), разом з рудн. 
Для підрахунків Д.в. скористаємося коефіцієнтом показника 
природного приросту за 1931 (18,9) та 1932 (10,2). Тобто, у 
1931 він для Кривого Рогу в абсолютних цифрах склав 1,06 
тис., а у наступному – 0,57 тис. – зменшився на 0,49 тис. 
осіб. Дані смертності за 1933 відсутні, але, якщо вважати, 
що вона не змінилася (хоча 1933 був важчим за 1932), то за 
2 роки ця цифра падіння приросту досягне щонайменше 10 
тис. У 1932 у Кривому Розі померло 6,44 тис., а в 1933 – 8,09. 
Різницю 2,05 тис. впевнено можна віднести за рахунок смерті 
від голоду. Суч. дослідники вважають, що смертність у 1933 
порівняно з 1932 могла підвищуватися вдвічі. Приймаючи 
до уваги, що Кривий Ріг знаходився на централізованому 
постачанні, ми не можемо безсумнівно прийняти цю цифру, 
але збільшення смертності безперечно було. Тому вірогідною 
може бути цифра 4,2–4,5 тис. смертей від голоду і не менше 
як 1,0–1,2 тис. ненароджених за 1931-1933 рр..

 Орієнтовні в. сільс. населення Криворіжжя підраховані по 
різниці народжуваності, смертності та природного приросту 
між 1931 і 1932. Вони склали: зменшення народжуваності – 7 
098 осіб, збільшення смертності – 2 543, зменшення природ-
ного приросту – 9 641 (з 17 151 до 7 510 осіб). Для сільс. міс-
цевостей Дніпропетровщини смертність у 1933 збільшилася у 
2–3 рази. Тому можна прийняти цифру 5 тис. Тоді прямі в. від 
голоду можуть скласти до 7,5 тис. осіб. К-ть ненароджених у 
сумі могла скласти бл. 2,0 тис. осіб. Так. чин., загал. в. Криво-
ріжжя (з урахуванням тер. Широківського р-ну) в період голо-
домору могли скласти бл. 12–13 тис. померлих безпосередньо 
від голоду та бл. 3,0 тис. в. від зменшення народжуваності. 
Сумарні Д.в. (прямі й опосередковані) – 15–16 тис.

“Великий перелом” в СРСР започаткував і протиселянські 
акції у вигляді розкуркулення з метою загнати селян до кол-
госпів, і репресії проти міського населення. Темпи кампанії 
почали невпинно зростати з 1933.

1-е велике виселення розкуркулених на Криворіжжі про-
йшло у берез. 1930 – за межі УСРР вислано 1 163 родини (5 
747 осіб), до кін. 1933 ще було вислано за межі Укр., області 
та р-ну бл. 2 тис. чол.

З 1934 розпочалися періодичні чистки, які у 1937–38 пере-
росли у репресії.

За приблизними підрахунками в період 1930–38 на Криво-
ріжжі було заарештовано бл. 3,8 тис. осіб, з яких у 1937–38 
– бл. 3 тис. З них бл. 1,3 страчено, 1,5 ув’язнено на термін 
від 5 до 25 років.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 6, С. 1109, А. 7; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 
7163, А. 48; Список населенных мест Херсонской губернии на 1910 
г. Херсон, 1912 с. 47; Список населенных мест Херсонской губернии 
по материалам сельскохозяйственной переписи, 1916 г. Херсон, 1917, 
с. 92; Статистический сборник Екатеринославской губернии, 1925 г. 
Екатеринослав, 1925, с. 18.
Літ.: “За работу”, 1921, 24 мая; “Красный Горняк”, 1926, 20 марта, 28 
дек.; Те ж саме, 1928, 14 июня, “Червоний Гірник”, 1930, 14 січ.; Те 
ж саме, 1936, 20 черв.; Вінниченко І. Україна 1920–1950-х депортації, 
заслання, вислання. К., 1994, с. 20;  Кульчицький С. Терор голодом, 
як інструмент колективізації сільського господарства. В кн. Голодо-
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мор 1932–1933 р.р. на Україні: Причини і наслідки. К., 1995, с. 29–33; 
Повернені імена. Мартиролог Дніпропетровської області, кн. 1–4. 
Дніпропетровськ 2002–2004; Мельник О. Голод. Хроніка, докумен-
ти та матеріали голоду 1921–1923, 1932–1933 років на Криворіжжі. 
Кривий Ріг, 2003.

Денаціоналізація – передача держ. власності (пром. підпр-
в, житлових і нежитлових будівель) раніше націоналізованої 
у приватну власність шляхом продажу, причому з наданням 
переваги у праві на придбання колиш. власникам.

З введенням непу на перший план висуваються принципи 
самоокупності і рентабельності. Відсутність коштів на від-
новлення та утримання підпр-в, які були на місц. бюджеті 
призвело до початку Д. Так, у 1923/24 у Криворізькому окрузі 
продано 43 млина на суму 231 423 крб., у наступному 1924/25 
операційному – крім 7 млинів (35 390 крб.) 2 маслозаводи (3 
442 крб.), цегельний з-д (4 000 крб.) миловарний (1 438 крб.). 
У 1925/26 продано: 5 млинів (17958 крб.), 5 маслозаводів (12 
536 крб.) і цегельний з-д (392 крб.). Так. чин., всього Д. 65 
підпр-в на суму 306 658 крб.

Розмір будівель, які могли бути повернені законодавчо, 
обмежувався. Тому найбільші будинки залишалися у роз-
порядженні держави. Вони складали 10 % від всіх націона-
лізованих 267 у Кривому Розі, але мали 40 % кубатури від 
загал.. Протягом 1922–25 до приватних власників перейшло 
123 будинки. За рахунок Д. до місц. бюджету надійшло понад 
80 тис. золотих крб.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф, 1, Оп. 3, С. 1289, А. 51 зв.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 132–133.

Денікіна режим на Криворіжжі, 1919–1920 – військ. 
диктатура, встановлена ген.-лейтенантом А.Денікіним 1919 
на Криворіжжі, яке було захоплене з 7 по 10 серп. Для бо-
ротьби з Д. військами у Кривому Розі було мобілізовано бл. 
1,5 тис. робітників. У Червону армію згідно даних А. Пахомова 
направлено було 400 комуністів і 55 комсомольців (у 5-у д-
зію). При захопленні міста було вчинено погром, повішено 
3-х комуністів-євреїв, а згодом також страчено першого гол. 
Криворізької Ради А. Уманського.  Взагалі для Д. режиму у 
місті була характерна атриєврейс. спрямованість. Так, коли у 
полон було захоплено 195 бійців Криворізького полку, то від-
разу стратили 17 
бійців єврейс.на-
ціональності.

Всі декрети і 
розпорядження 
рад. влади було 
скасовано. За-
мість законів ді-
яли постанови, 
накази та тим-
часові правила 
нової влади. Гол. 
лозунгами режи-
му стали приду-
шення будь-якої 
протиді ї  владі 
– зліва і справа, 
сприяння у діяль-
ності орг-ціям, 
які мають на меті 
розвиток нар. г-
ва і поліпшення 
екон. стану.

Криворіжжя 
входило до ново-
створеної Ново-
російської області, на чолі якої стояв ген. М. Шіллінг. Він мав 
право припиняти діяльність будь-яких орг-цій, закривати пері-
одичні видання і оголошувати надзвичайний стан. Особливо 
жорстоке переслідувалися прихильникми нац. Української 
держ. – було заборонено взагалі вживати назву Україна (нато-

мість Малоросія, Південна Росія). Держ. мовою визнавалася 
рос., всі укр. навч. заклади було ліквідовано.

По відношенню до селян проголошували курс на підтримку 
дрібних і середніх г-в. Згідно з прийнятими правилами вони 
повинні були з врожаю віддати третину колиш. власникам 
землі, також половину трав та 6-ту частину овочів. Додатко-
во встановлювався військ. податок у розмірі 5 пуд. зерна з 
кожної дес. засіву.

Постійного великого гарнізону не було, лише охоронна 
рота та комендатура, яку очолював Бутирін – місц. офіцер. 
Малочисельна військова стража (100 чол.), набраної з місц. 
жителів була небоєздатною. Тому махновці та ін. повстанські 
загони періодично захоплювали Кривий Ріг. Широкого роз-
повсюдження набували каральні експедиції польових частин 
проти селянства, яке орг-ло збройні загони опору. Більшість 
їх мали анархістське забарвлення. Найчисельнішим був загін 
Ганзіна (с. Лозуватка) та Гаркуші (м. Кривий Ріг). Дії парти-
занів розвалювали тил Д. армії. У груд. 1919 влада у місті по 
черзі переходила від Д. до повстанців. на поч. січ. 1920 Д. 
остаточно були вигнані з Криворіжжя.
Дж.: КІКМ, КН 27749, А. 200–215, Пахомов А.Г. Очерк из истории 
пролетарской революции и гражданской войны на Криворожье 
(1917–1922 гг.) Машинопис.
Лт.: “Сільський трудівник”, 1966, 7 трав.; Гражданская война на Екате-
ринославщине (1918–1920). Днепропетровск, 1968, с. 400; “Червоний 
Гірник”, 1980, 14 жовт.

Депутатський корпус Криворізької міськради. На 1-х 
виборах у верес. 1920 обрано 73 депутатів, з яких 11 були 
комуністами. Нові вибори проведено у берез. 1921, обрано 
96 осіб, з яких 85 чол. і 11 жін. Серед них  36 комуністів і 60 
позапартійних. У кін. 1921 Д.к. розширили до 241 особи, з 
них вибрано 48 – комуністів. У верес. 1922 Д.К.м. визначено у 
складі 150 осіб, у лют. 1923 – 70, з яких 40 чл. КП(б)У. У груд. 
1924 к-ть депутатів збільшено до 165 (133 чол. і 32 жін.). По 
соціальному складу вони розподілялися так:94 робітника, 40 
службовців, 29 селян, 2 ін. З них 62 чл. КП(б)У, 16 кандидатів, 
14 комсомольців, 70 позапартійних. Під час виборів 1925 об-
рано 78 депутатів (серед них 8 жін.). За соціальним станом: 47 
робітників, 23 службовців, 5 вчителів, 3 кустарів. Кандидатів 
і чл. КП(б)У було 49, комсомольців 2, позапартійних 27. На-
ступного року серед 98 обраних було 15 жін. До робітників 
належав 61 депутат, до службовців – 23, до вчителів – 5, до 
кустарів – 3, до домогосподарок – 6. Комуністів було 49, чл. 
ЛКСМУ – 7, позапартійних – 42.

У результаті виборів 1934 до складу м. обрали рекордну 
к-ть депутатів – 914, у т.ч. 212 жін., чл. і кандидатів КП(б)У 
– 440, комсомольців – 62. За соціальним станом: 550 робіт-
ників, 18 колгоспників. За освітою: 100 осіб мали вищу, 165 
– середню, з них 143 були ІТП. За національністю – переважно 
українці, росіяни, євреї, 14 осіб були німцями.

На останніх передвоєнних виборах 24 груд. 1939 до складу 
м. було обрано 378 депутатів, з яких 190 (57,5 %) були кому-
ністами. За національним складом вони поділялися так: 266 
українців, 64 росіян, 38 євреїв, 5 білорусів, 1 молдованин, 1 
осетин, 2 поляки, 1 латиш. Робітників було обрано 175, селян 
48, службовців і інтелігенції 155. Серед депутатів була 141 
жін. За віком склад Д.к. був таким: до 19 років – 5, від 20 до 
24 – 50, від 25 до 30 – 78, від 30 до 40 – 154, від 40 до 50 – 65, 
старше 60 – 26. Вперше було обрано 301 депутат.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 45–50.

Державна автомобільна інспекція – орган Міністерства 
внутрішніх справ, на який покладено забезпечення безпеки 
дорожнього руху. Перші спроби орг-ції А.і. на Криворіжжі 
відносяться до часів Української Держави, коли у черв. 1918 
було проведено видачу дозволів на право водіння автомо-
білів і мотоциклів і номерних знаків. Попередником ДАІ був 
автошляховий відділ при окружному виконкомі, створений у 
1929, який знаходився на Гданцівці. Займався реєстрацією 
автотранспортних засобів у Криворізькому окрузі, проводив 
техогляди і накладав штрафи на порушників правил до-

Група бійців 13 армії Південного фронту, 
яка вела бої проти денікінських військ на 

Криворіжжі в 1919

ДЕН-ДЕР



Історична енциклопедія Криворіжжя247 Історична енциклопедія Криворіжжя

рожнього руху. 10 жовт. 1932 міськрада прийняла рішення 
про створення “команди для регулювання вуличного руху”. 
Міжр-ним а. інспектором було призначено Проходу. Орг-ція 
оформилася і виділилася з міліції у 1936. З цього часу вона 
отримала офіційну назву Криворізька ДАІ РСМ НКВС. До 
роботи новостворений підрозділ приступив 28 листоп. 1936. 
З цього часу ДАІ почала здійснювати іспити на отримання 
водійських прав.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 4551, Оп. 1, С. 1, А. 25; Там само, Ф. 1, оп. 5, С. 636, 
А. 158; Там само, Оп. 6, С. 709, А. 34; Там само, Оп. 8, С. 308, А. 476; 
ДАДО, Ф, 19, Оп. 1, С. 190, А. 115.
Літ.: “Екатеринославские губернские ведомости”, 1918, 22 июн.; 
“Червоний Гірник”, 1929, 12 берез.; Те ж саме, 1936, 2 груд.

Державна варта, 1918–19 – напіввійськ. сис-ма озброєних 
органів нагляду та примусу, яка виконувала функції і поліції, і 
жандармерії колиш. Російської імперії по охороні існуючого на 
Україні ладу, громадянського спокою і порядку, політичному 
розшуку, оперативному придушенню заворушень і заколотів, 
ліквідації або нейтралізації політичних противників режиму.

Становище у місті та басейні, як і за доби Центральної 
Ради, було досить складним. Лютував злочинний елемент, 
випущений з в’язниць демократично налаштованими діячами 
України і Росії. Бешкетували колиш. солдати, які не могли 
знайти роботу. Активізували діяльність більшовики та їм 
співчуваючі, та укр. соціалісти під проводом УНС. Грабежі, 
вбивства, крадіжки, насильства, самочинні труси, арешти, 
конфіскації, реквізиції, вибухи, підпали стали звичайним 
явищем у житті людей краю, які постійно перебували у стані 
небезпеки.

Ще за часів УНР своє безсилля у боротьбі зі злочинністю 
показали Вільне козацтво і міліція, що існувала на підставі 
указу Тимчасового уряду від 17 квіт. 1917.

За поданням П.Скоропадського 18 трав. 1918 Рада міні-
стрів скасувала цей закон і натомість створила Д.в., пере-
давши її в підпорядкування губернських і повітових старост. 
Інспектори міліції почали іменуватися інспекторами Д.в., 
дільничі начальники і їх помічники – приказними Д.в., старші 
і молодші міліціонери – старшими і молодшими вартовими. 
Утримання штату – за кошти Д. скарбниці.

В органах Д.в. з самого початку утворено спеціальний 
карно-розвідний і освідомчий відділ, укомплектований колиш. 
жандармами, городовими і жандармськими офіцерами. Вони 
могли без суду і слідства заарештовувати громадян на не-
визначений термін.

Кривий Ріг підпорядковувався повітовому старості пові-
тової Д.в. В його у штаті знаходився 1 помічник. У волості 
крім того існувала волосна Д.в., яку очолював голова, вона 
поділялася на пішу (у місті) і кінну (у навколишніх селах).

Під охороною Д.в. перебувала і залізниця, де діяла окрема 
служба (філія) на чолі з начальником з невеличким управлін-
ням і 20–30 вартовими.

Карно-розвідувальні р-ни співпадали з р-нами Д.в. Їх очо-
лював начальник з 2-ма помічниками і 4-ма агентами.

Так. чин., Д.в. складалася з 5 галузей – міської, волосної, 
залізничної, освідомчої і розвідувальної. Всі вони повинні 
були працювати у взаємозв’язку і подавати одне одному 
повну допомогу. Службовцем залізничної, освідомчої і роз-
відувальної в. надавалося право виходити за межі своїх зон 
відчужень, а службовці загал. Д.в. повинні були надавати їм 
при цьому всіляку допомогу.

Кадри цієї служби готувалися на особливих курсах і у 
спеціальних шк. за програмою, затвердженою Міністром вну-
трішніх справ. Окремо навчалися вартові, окремо – службовці 
на помічників начальника р-ну, окремо – залізнична в. Закін-
чення шк. і курсів для зазначених осіб було обов’язковим.

Гетьманський уряд санкціонував також створення у місті і 
рудничному р-ні нар. дружин для підтримання громадського 
спокою. Звалася вона добровольчою дружиною або самоохо-
роною і у жовт. почала комплектуватися з представників Д.в. 
і за участю місц. громадських орг-цій. До складу добровільних 
дружн входили і штатні значкові, їх помічники, інспектори, 
які отримували оклад від казни. Добровольці лише реєстру-

вались, але матеріального заохочення не отримували аж до 
початку виступів за закликом своїх начальників, тобто до 
мобілізації. Під час зборів вони прирівнювалися до внутріш-
ньої і кінної служби. Кер-во ними здійснювали начальники, 
призначені Гетьманом.

Криворізьку дружину до її розпуску (берез. 1919) очолював 
Кислов Андронік Минович – викладач Комерційного уч-ща.

На великих рудн. Верхньодніпровського повіту створю-
валися рудн. відділення, які підпорядковувалися р-ному 
управлінню Д.в. пн. рудн., яке розташовувалося у будинку 
колиш. царського пристава Кириловича. Нач. управління 
був Міллер (німець укр. походження). До складу Д.в. входило 
багато колиш. поліцейських Російської імперії, які присягнули 
на вірність Укр. Державі.
Дж.: КІКМ, КДФ 6600, А. 268–269.
Літ.: Мала енциклопедія етнодержавознавства. К., 1996, с. 280–281.

Державний міжрайонний театр соціалістичного сек-
тору (ДМТСС, Пересувний театр). Створено 28 серп. 1930 
для обслуговування населення Лівобережжя України. Для 
орг-ції т. було запрошено режисера т. ім. Заньковецької – Г.М. 
Лаврика. Конкурс на звання актора т. тривав з 15 по 18 ве-
рес. 1930, внаслідок чого 9 осіб було зараховано на посаду 
акторів-початківців. Орг-ційні збори відбулися 1 жовт. 1930. 
У цей час розпочалася адм.-тер. реформа, яка спричинила 
ліквідацію округів. 1-а підготовлена вистава П.т. – “Голос 
надр”, 2-а – “Робітниця Юлія”. До верес. 1931 ДМТСС обслу-
говував робітничі колективи і новостворені колгоспи. У жовт. 
1931 місцем постійного базування т. було визначено Кривий 
Ріг. Згодом на базі ДМТСС було створено Театр державної 
драми “Кривбас”.
Літ.: “Кривбас”, 1932, № 7, с. 38–39.

Державні селяни – соціальний стан (див. Стани) 18–19 
ст. у Російській імперії, до якого належали с., які користу-
валися держ. землями та були залежні від рос. казни. До 
складу Д.с. попали також і місц. козаки, які проживали на 
тер. Криворіжжя, а також селяни, які на час перепису 1787 не 
були закріпачені поміщиками. Кривий Ріг  потрапив у число 
19 поселень Херсонського повіту вільних людей. Крім того 
до Д.с. було віднесено села Широке, Шестерню і Лозуватку. 
Статус вільних сіл постійно приваблював переселенців. Уряд 
у 1821 заборонив перехід Д.с. у купецтво або міщанство, щоб 
примусити поселенців займатися виключно землеробством 
і скотарством. Пільги с., які переселялися на казенні землі, 
надано ще у 1812 і підтверджено у 1823. Переселенці на нових 
місцях звільнялися на 3 роки від платежів і відбування рекрут-
ської повинності. Землі їм нарізалося від 8 до 15 дес., але не 
менше, ніж 5 дес. придатних для землеробства на ревізьку 
душу (хазяїна). У 1830 уряд заборонив переселятися у наші 
краї розкольникам і послідовникам деяких сект (духоборам, 
молоканам, іудеям тощо). З часу створення Палати Д. майна 
у 1838 казенні селяни почали офіційно називатися Д., а з 16 
трав. 1839 для них було затверджено сільс. поліцейський і 
судовий устави. У 1841–44 уряд особливу увагу приділив 
розповсюдженню картоплі, за небажання культивування 
були передбачені спеціальні покарання. Так як в Д. поселення 
прагнули потрапити селяни з поміщицьких садиб, то з 1841 на 
посади голів і старшин почали призначати відставних нижніх 
чинів для підтримання порядку і недопущення переховування 
втікачів. У ті роки також посилився контроль з боку держа-
ви за внутрішнім життям поселян – з 1843 розпочато облік 
Палатою Д. майна за динамікою розділу сімей. На кін. 1850 
було виділено кошти для сприяння розвиткові землеробства. 
Остаточне облаштування Д.с. відноситься до 1866, коли їх 
передали у відання загал. губернських і повітових установ 
і місц. по селянських справах “присутствіям”. З них було 
створено сільс. т-ва і волості. Землі, які залишалися за ними 
були обкладені оброком і видано право власності на неї. С. 
отримали дозвіл розпоряджатися землею на свій розсуд при 
умові згоди 2/3 всіх чл. т-ва. У 1888 міністр Д. майна заборо-
нив відводити казенні землі для нових переселенців.
Літ.: Материалы для оценки земель Херсонской губернии., т. VI. Хер-
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сонский уезд. Херсон, 1890, с. 161–166.

Державного Банку СРСР Криворізька філія – основний 
банк кредитування і фінансування нар. г-ва і населення. Все-
українську контору Д.Б. орг-но згідно з постановою ВУЦВКу 
і Раднаркому УРСР від 10 листоп. 1921 з метою сприяння 
кредитами і всіма банківськими операціями розвитку пром-
сті, с-г і торгівлі, а також проведення всіх необхідних заходів 
для правильного грошового обігу. Місце перебування Всеу-
країнської контори Д.Б. – Харків.

К.ф. розпочала діяльність у 1924. Розташовувалася на вул. 
К.Маркса, 41. За 1925–26 операційний рік банківський баланс 
зріс з 576 558 до 904 840 крб. Також відмічалося збільшення 
внесків в ощадні каси, які знаходилися у віданні Д.Б. У квіт. 
1927 на 3–3,5 % знижені відсоткові ставки по позичках, що 
дало можливість торговельним орг-ціям знизити накладні 
витрати і ціни на товари. Активну роботу Д.Б. провів по ре-
алізації позики індустріалізації 1928. У сер. 1928 порушено 
клопотання про виділення коштів на буд-во спеціального 
приміщення для Д.Б. З квіт. 1930 Б. перейшов на пряме кре-
дитування клієнтів у зв’язку з кредитною реформою. З трав. 
розпочато видачу позик під заставу облігацій безвідсоткової 
позики 1929 та відсоткової позики 1930 у розмірі 60 % від 
номінальної вартості . Нове приміщення Д.Б., яке окржитлос-
пілка повинна була закінчити до 1 трав. 1929 було завершено 
лише 1 квіт. 1930. З 16 квіт. 1931 Д.Б. розпочав надання кон-

сультацій з усіх питань, пов’язаних з впровадженням законів 
від 14 січ. і 20 берез. 1931 про зміни у сис-мі кредитування. 
Одночасно було орг-но курси рахівників, на які приймалися 
робітники, селяни і службовці з освітою не менше, ніж 7 кл. З 
січ. 1932 Д.Б, почав сповіщати органи РСІ про всі факти пере-
витрат форду заробітної плати з боку госп. органів. З берез. 
видача готівки почала відбуватися виключно за чеками. З кін. 
1932 і особливо у 1933 Д.Б. здійснив велику к-ть операцій по 
продажу різного краму, матеріалів, обладнання неплатників-
вантажоотримувачів за відсутність коштів, найчастіше це 
були вантажі, що надходили на адресу т-ту “Руда”. З 10 груд. 
1936 здійснено перехід до механізованого обліку особистих 
рахунків клієнтури. Він дав втричі більшу продуктивність 
праці, ніж при ручній і можливість скорочення оперативного 
апарату на 30 %. Облік вівся аналітичними машинами “Астра”, 
завезеними з Німеччини. Її обслуговувало 5 співробітників, 
які пройшли навчання у Москві. К.ф. у 1932–33 очолював 
Алмазов, у 1938–39 – Андрій Федорович Торохов.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 4, С 768, А. 83 зв.; ДАДО, Ф. 1, оп. 1, С. 1996, А. 
119; Там само, Ф. 19, Оп. 1, С. 189, А. 9; Там само, Оп. 3, С. 138, А.11.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 18 янв., 22 апр.; “Червоний Гірник”, 
1930, 29 берез., 23 трав., 27 трав.; Те ж саме, 1931, 10 січ.; Те ж саме, 
1932, 8 січ., 26 берез.; Те ж саме, 1933, 28 листоп.; Те ж саме, 1936, 
29 листоп.

Державного видавництва України Криворізька філія. 
Створено у трав. 1919 у Києві як Всеукраїнське в. при ВУЦВК. 
З серп. 1922 перетворено на Д.в.У. з центром у Харкові. 
К.ф. відкрито на поч. 1925. Магазин розташовувався на вул. 
Жовтнева у міському сільбудинку (згодом готель “Будинок 
колгоспника”). У ньому розповсюджувалися підручники для 
шк., худ.-техн., дитячу літературу, комплектували бібліотечки 
для клубів колективістів, торгували портретами та календаря-
ми. Проводили т.зв. місячники дешевої книги, коли продавали 
укр. літературу зі знижкою на 10–50 %. З 1927 почали орг-ти 
книжкові базари. У жовт. 1930 К. ф. вид. “Пролетарій” пере-
дала свою торгівлю мережі Д.в.У. К.ф. у січ. 1931 ввійшла 
до складу новоствореного Укркнигоцентру.

Крім книг Д.в.У. поширювало альманахи і журнали, які 
ним видавалися, зокрема “Плуг”, “Гарт”, “Червоний шлях”, 
“Життя і революція”, “Критика”, “Нова Генерація” та ін. З пе-
дагогічних та наукових видань розповсюджувались “Будівни-
цтво”, “Шлях освіти”, 
“Радянська освіта”, 
“Робітнича освіта”, 
“Дитячий рух”, “Укра-
їна”, “Науково-тех-
нічний вісник” та ін. 
З іст.-революційних: 
“Летопись револю-
ции” ,  “Б ільшовик 
України”; з дитячих 
– “На зміну”, “Червоні 
квіти”, “Октябрьские 
всходы”.
Літ.: “Красный Горняк”, 
1925, 20 ферв., 15 авг.; 
Те ж саме, 1927, 6 мая.; 
“Червоний Гірник”, 1929, 
9 берез.; Те ж саме, 1930, 
8 жовт. Те ж саме, 1931, 
10 січ.

Державного політичного управління (ДПУ) УСРР Кри-
ворізький відділ – відомство держ. безпеки (спец. служба) 
рад. України, що існувало 1922–34. Утворено за постановою 
ВУЦВК від 22 берез. 1922 при НКВС УСРР замість скасо-
ваної ВУЧК. Одна з найважливіших функцій ДПУ у 1920-ті 
– інформативна. 

Партійні і рад. органи мали потребу в такому апараті, який 
міг накопичувати банк даних. У цей час, не дивлячись на іс-
нування орг-ційно-політичного відділу повітового партійного 
комітету, який не міг створити мережі агітаторів-інформато-
рів, всю роботу по збиранню, аналізу і опрацюванню інфор-
мації проводили співробітники ДПУ. Інформаційні групи свого 
часу було створено ще у місц. політбюро. На обліку у відділі 
ДПУ стояли всі держ. установи повітової ваги та підприєм-
ства ПРТ. Звідти надходили дані 2-х категорій: одноразові 
статистичні і періодичні, в яких характеризувався настрій 
мас на кожному підпр-ві. В установах відповідальні за це 
комуністи заповнювали 2 форми зведень і відправляли їх за 
призначенням. Уповноважений по інформації регулярно ви-
кликався до Катеринославського ДПУ на об’єднані наради 
начальників служб інформації, де ґрунтовно аналізувався 
стан справ і давалися рекомендації. Суттєвим підкріпленням, 
добрим джерелом свідчень стали т.зв. “Бюро сприяння ДПУ”, 
які почали створюватися по установах з кін. берез. 1922. До 
їхніх обов’язків входило: облік есерів і меншовиків, нагляд за 
ними та ін. фіскальні справи. Бюро складалося з 3-х комуніс-
тів, які призначалися керівниками установ за погодженням з 
повітовим ДПУ. Вони складали 2-тижневі зведення про стан 
справ. За відмову давати необхідні дані ДПУ винних притяга-
ли до партійної відповідальності. Окрім офіційно призначених 
інформаторів допомагати ДПУ повинен був кожен чл. партії.  
Катеринославський Губком КП(б)У рекомендував усім кому-
ністичним осередкам включити в роботу на користь ДПУ всіх 
чл. партії. Це питання обговорювалося на закритих партійних 
зборах. У циркулярі губкому КП(б)У всім волкомосередкам 

Рекламне оголошення ДВУ в ЧГ, 
1930, 30 трав.

 Будівля Державного Банку, фото 1933
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наголошувалося, що активна підтримка комуністами органів 
ДПУ – є безумовно обов’язковою. Чл. партії повинні викорис-
товуватися для різних потреб ДПУ на місцях або просто за 
певними вказівками, зобов’язані висвітлювати ДПУ політич-
ний і госп. стан своєї волості, села, колективу і т.ін. Усім чл. 
осередків пропонувалося під час відвідання міста обов’язково 
заходити до ДПУ для одержання тих чи ін. вказівок, чи просто 
для передачі інформації. Робота чл. партії по освідомленню 
контролювалася через орг-ційно-інструкторський відділ по-
вітпарткому. Так. чин. в ДПУ накопичувались повідомлення 
про життя у повіті. Уповноважені з інформації аналізували 
одержані матеріали, узагальнювали їх і складали різні до-
кументи: зведення, довідки, бюлетені, огляди, доповіді, які 
направляли до ГубДПУ. В міру підвищення ступеню секрет-
ності коло адресатів звужувалося до голови губвиконкому і 
секретаря губкому партії.

Місц. відділення з 1922 почали вести ретельний облік усіх, 
хто будь-коли співпрацював з НК або працював в особливих 
відділах. З 1920 ДПУ отримало право вилучати справи з 
міліції і вести власне розслідування, видавати дозволи на 
збереження і носіння зброї. Наступного року розпочалося 
зменшення к-ті сексотів за рахунок підвищення їх кваліфі-
кації та посилено нагляд за спеціалістами з гірничої справи. 
Тепер на керівну роботу можливо було потрапити лише при 
відсутності компромату по лінії ДПУ.

Найбільш сис-матизований характер мали зведення, які 
робилися повітовим відділом ДПУ, дорожньо-транспортним 
відділом ДПУ. За часом це були 1-денні, 2-х, 3-х, 5-ти, 7-денні, 
декадні та 2-тижневі зведення. Тематично – аналіз стану в 
певному р-ні, на підпр-ві, у галузі, у політичній партії, бороть-
би з повстанством. Всі вони йшли під знаком “Таємно” або 
“Цілком таємно” і підписувалися начальником відповідного 
підрозділу. У добових зведеннях були розділи: політ стан, 
екон. становище, рад. буд-во, бандитизм (повстанство). 
Іноді до них вносилися й ін. дані: страйки, товарообмін, 
продтранспорт, епідемія, громадське харчування (1922–23). 
За обсягом добові зведення не перевищували 2–3 сторінки 
машинописного тексту.

Після створення спец. “трійок” з інформації “депеушники” 
складали зведення за 1–2 доби, т.зв. держзведення. Під-
писували їх чл. “трійки”. Регулярність їх появи дає тепер 
можливість простежити настрої мас, реакцію населення на 
різні міжнародні події тощо.

З 1925 зведення почали іменуватися “Політекономогляди 
про становище в округу”. Вони висвітлювали стан справ за 
період, що минув після останнього зведення.

2-тижневі зведення мали кілька розділів. 1-й– “Загаль-
нополітичне становище”. Він включав повідомлення з цих 
питань по повіту і окремих р-нах, про політичні партії й групи, 
про змови і повстання, страйки, контрреволюційні прояви. 
У розділі “Рад. буд-во” характеризувався стан в р-нах та на 
підпр-вах і установах. 3-й розділ – “Екон.-продовольча ситу-
ація”, 4-й – “Боротьба з бандитизмом”, 5-й “Робота органів 
держбезпеки”. Обсяг таких документів сягав 20–35 сторінок 
машинопису.

У 1920-ті паралельно з повітовими органами діяли дорож-
ньо-транспортні відділи ДПУ. Вони також подавали аналогічні 
зведення, Для прикладу – структурний каркас огляду за 
15–22 верес. 1925:

1. Настрої робітників: а) низькі заробітки та високі норми 
виробітку на залізниці; б) невдоволення адміністрацією, 
профспілками і партійними орг-ціями; в) безробіття.

2. Настрої інтелігенції: а) низькі оклади, невиплата за 
понаднормові й непропорційність розподілу приробітку; б) 
стосунки з адміністрацією; в) ставлення до рад. влади й 
громадської діяльності.

3. Транспортна кооперація: а) нестача товарів, продуктів 
першої необхідності; б) відсутність кредитів.

4. Настрої селянства: а) невдоволення оподаткуванням; б) 
чутки про війну; в) незадоволення с-г товарами; г) дефекти у 
роботі низового апарату й зловживання окремих працівників; 
д) загибель посівів і врожаю; е) збирання врожаю; ж) невдо-

волення каральною політикою.
5. Транспорт.
Крім обов’язкових зведень працівники органів ДПУ склада-

ли і спеціальні – про неординарні події, страйки, заворушення 
та з окремих питань: “рух бандитизму”, “діяльність Укр. ком. 
партії (УКП)”, “про стан низового держапарату”. 

Слід зауважити, що співробітники інформаційних відділів 
намагалися об’єктивно викладати матеріал, що надходив до 
них. У зведеннях докладно викладаються місц. чутки і аналі-
зуються причини їх виникнення. Оцінюються настрої кожного 
прошарку населення з обов’язковим повідомленням про його 
ставлення до рад. влади і більшовицької партії. Визначаються 
причини такого ставлення. Досліджувалася соціальна психо-
логія повіту, на кожному великому підпр-ві, установі.

Наприклад, в інформаційному бюлетені за період з 1 по 15 
січ. 1922: “По місту та повіту циркулюють слухи, що компартія 
відходить від управління республікою, залишаючи за собою 
ідейне керівництво”.

Помітне місце у зведеннях відводилося політичному жит-
тю. Зокрема – повстанням, страйкам і контрреволюційним 
явищам. Причому, крім констатації фактів робилася спроба 
їх аналізу. У полі зору органів безпеки постійно перебували 
укапісти, петлюрівці, ліві й праві есери, сіоністи, анархісти, 
меншовики. У зведеннях також вказувалися всі випадки по-
яви повстанських загонів, їх кількісний склад та озброєння, 
бойові дії, втрати воюючих сторін, трофеї, місця зосеред-
жень та можливі бази. Аналізувалися соціальні причини 
“бандитизму”.

В оглядах є розділи про діяльність самих органів безпе-
ки, розробки справ, к-ть заарештованих, які утримувалися 
по лінії ДПУ. Дані викладалися по групах: політвідділення, 
економвідділення, контрольно-ревізійна група, пожежна, 
загал., опер частина. Інформаційні матеріали ДПУ широко 
використовувалися партійними і рад. органами на закритих 
засіданнях бюро і парткомітетів. Вживалися й ін. заходи 
– часте розслідування фактів.

Криворізьке відділення ДПУ очолювали: Йодко Михайло 
Миколайович (1922–23), Савицький (1923–24), Оніщенко 
(1924–25), Ян Крішянович Караукліс (1925–28), В. Партушев 
(1929–30) М.М. Тимофеєв (1931–32), К. Штурм (1932–34). З 
1924 відділ ДПУ розташовувався на вул. Глінка, в приміщенні 
військкомату, а з трав. 1926 – ще і в колиш. приміщенні пар-
тшколи на Гданцівці, потім на вул. Леніна.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 20, С. 3410, А. 11; Там само, С. 2287, А. 14, 17; 
ЦДАВОВУ, Ф. 3204, Оп. 2, С. 9, А. 11; Там само, Ф. 1, оп. 5, С. 638, А. 
157; ДАДО, Ф. 1, оп. 1, С. 672, А. 13; Там само, С. 1807, А. 12, 240; Там 
само, Ф. 19, Оп. 1, С. 790, А. 43.
Літ,: “З архівів ВУНК–ДПУ–НКВД–КДБ”, 1994, № 1, с. 43–49.

Державної Скарбниці Криворізьке відділення пере-
ховувала д. податкові гроші, д. цінності і дорогоцінні метали. 
Уповноважене за всіх урядів Української держави видавати д. 
кредитні знаки. Створене розпорядженням Міністра фінансів 
Української Держави Ф. Лизогуба 1 черв. 1918. У лют. 1919 
реорг-но у казначейство (Криворізьку касу), яке почало діяти 
у черв. 1919. З 9 серп. 1919 денікінці перейменували його 
у в. Херсонської казенної палати, яке проіснувало до кін. 
вказаного року.

Дж.: ДАХО, Ф. 22, Оп. 1, С. 1072, А. 39.

Держпивтрест – об’єднання, яке у 20-х 20-го ст. займа-
лося вир-вом і продажем пива у Криворізькому окрузі. Ши-

Банкнота вартістю 1000 крб., 1918
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роківський пивзавод № 1 відновив діяльність на поч. 1924, 
а з 1925 відкрив свої філії Д. “Українська нова Баварія” (її 
склади розташовувалися на вул. Базарна (нині Жовтнева) і 
“Зразкова пивна їдальня” (вул. К. Маркса, 23). Торгівля велася 
3-ма сортами: “Столове”, “Пільзенське”, і “Мюнхенське”. До 
кін. 1925 “Українська нова Баварія” створла свої торгівельні 
точки у всіх райцентрах округу. Широківський з-д більшу 
частину продукції реалізовував оптом. Склад його був біля 
міського Сільбудинку по вул. Жовтневій. У 1926 він тричі за 
рішенням суду вимушений був продавати продукцію і майно 
для сплати боргів. Дир. з-ду у 1924–26 був Муравський. З поч. 
1927 “Українська нова Баварія” почала робити 10 % скидку 
на пиво для громадських орг-цій. Контора фірми знаходила-
ся на вул. Глінки, 4. У трав. 
1927 Криворізький відділ 
місц. г-ва здав в оренду 3-й 
з-д у м. Нікополі на умовах 
проведення капітального 
ремонту, який оцінювався у 
60 тис. крб.

У листоп. 1928 філію 
“Української нової Баварії” 
рішенням окружного ви-
конкому було ліквідовано. У 
кін. 1930 Нікопольський з-д 
у зв’язку з розформуванням 
Криворізького округу перей-
шов у ін. підпорядкування. 
Того ж року у Кривому Розі 
відкрито ще один пивний 
з-д.
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 5 мая, 22 окт.; Те ж саме, 1926, 25 фев., 
11 сент.; Те ж саме, 1927, 13 янв., 4 мая; “Червоний гірник”, 10 листоп.; 
Те ж саме, 1930, 2 верес.

Десятинщики – дрібні селяни Пд. України, які у кін. 18 – у 
19 ст. орендували землю у великих землевласників за десяту 
частину врожаю. Така незначна частина пояснювалася заці-
кавленістю власників землі та держави у швидкому заселенні 
краю. Перехід у власність селян оброблюваної ними землі був 
частково здійснений на поч. 20 ст. у період викупу. На терені 
суч. Криворіжжя частина Д. була незначною і складала бл. 3 
% від загал. к-ті селян.
Літ.: ЕУ, т. 2. Львів, 1993, с. 505.

Десятирічна школа – офіціальна СШ, що почала за-
проваджуватися на Криворіжжі з 1934, згідно з реформою 
освіти, яка у той час проводилася. Згодом стала основним 
типом шк. у Кривому Розі, яка давала повну середню освіту 
(з паралельно існуючою професійною).

На кін. черв. 1936 у Кривому Розі діяли Д.ш. на рудн. ім. К. 
Лібкнехта (дир. А.М. Орлова), № 8 (дир. Сіножатський, завуч 
І.І. Степаненко), Долгінцевська № 2 (дир. Цебенко), на рудн. 
ім. Чубаря (дир. Кравченко), Жовтнева, № 1 (завуч П.Р. Ха-

валджі), на рудн. “Червоногвардійський”, № 10. У берез. 1935 
затверджено план буд-ва Д.ш. на КРЕСі. У серп. до експлуа-
тації здано СШ № 3 у рудничному р-ні та Д.ш. на Соцмісті на 
1,2 тис. місць, яка на той час була однією з найкращих у Рад. 
Союзі (арх. Соколов). На поч. 1936/37 навчального року стало 
до ладу ще 2 Д.ш. – № 25 і № 28. 1 листоп. 1937 закінчено 
буд-во СШ № 14 на вул. Пограничній, у 1938 – СШ № 30 на 
вул. Українській і розпочато орг-цію 14-ти СВШ для дорослих, 
які повинні охопити бл. 2 тис. осіб. На 1 верес. 1939 у Кривому 
Розі (без рудн.) нараховувалося 6 Д.ш., де навчалося 2 329 
учнів. У лют. 1940 розпочалося буд-во великої 3-поверхової 
ш. на шахтоуправлінні “Більшовик”. Її кошторисна вартість 
склала 800 тис. крб. 
Літ.: “Червоний Гірник”, 1934, 24 черв.; Мельник О.О. Криворізька 
міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, с. 262–270.

Джойнт (Американський єврейський об’єднаний роз-
подільчий комітет) – громадська єврейс. орг-ція США, що на-
давала допомогу населенню України під час голоду 1921–23. 
Д. працював у Покровському, Михайлівському, Софіївському 
і частині Широківського р-нів колиш. Криворізького повіту і 
округу. Гол. робота проводилася під час посівної кампанії 
1923. Це було забезпечування посівним матеріалом, надання 
коней або виділення грошей на їх купівлю, громадських черід 
бугаями та жеребцями, надано с-г колективам знарядь об-
робітку землі та обробки полів тракторами.

За період діяльності Д. розповсюдив через 14 с-г т-в: 22 
597 пуд. ячменю, 4 888 пуд. вівса, 307 голів коней, 15 голів 
бугаїв, 4 жеребців, 68 букерів з сіялками, 670 борін, 30 бри-
чок, 600 пуд. вугілля і 10 тис. крб. для кузень, 195 плугів, 96 
жаток, 78 полольників кінних, 30 – ручних. Серед населення 
розподілено 50 тис. пуд. вугілля.    

Громадського харчування Д. не орг-вав. У Кривому Розі Д. 
очолювала комісія у складі: уповноважений Д., укр. уповно-
важений і лікар. Допомога надавалася згідно зі вказівками 
окружного комітету “Післяголу”.

Населені пункти, де переважало єврейс. населення, по-
стачалися в 54 % від їх загал. числа, а з переважаючим укр. 
населенням – 50 %. Розподіл допомоги здійснювався апара-

том держ. установ. Допомога закритих установ складалася 
з постачання 50 % одягу і білизни дитячим будинкам сис-ми 
окрздраву і окрВНО. Допомога транспортом зводилася до 
розгортання ріллі у Михайлівському, Покровському і Со-
фіївському р-нах для незаможного селянства. За обробку 
десятини бралася платня у розмірі 5 пуд. хліба при збиранні 
врожаю. Ін. види допомоги не надавалися.

У період сер. 1920-х – сер. 1930-х Д. сприяв і надавав до-
помогу єврейс. переселенцям на Криворіжжі. Контора Д. у 

Реклама Держпивт-ту Україн-
ська нова Баварія в “Красный 

горняк”, 1926, 11 верес.

Повна середня школа на руд. Червоногвардійський, 
ЧГ, 1936, 22 жовт.
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Кривому Розі проіснувала до кін. 1935.
Літ.: “Червоний Гірник”,, 1935, 30 серп.; Мельник О.О. Голод. Хроніка, 
документи та матеріали голоду 1921–1923, 1932–1933 років на Криво-
ріжжі. Кривий Ріг, 2003, с. 107.

Дзержинський район. Утворено на поч. трав. 1939. До 
оргкомітету Д.р. увійшли: Н.А. Дорохін (гол.), М.Г. Рознов 
(секр.), М.А. Рудич (секр. оргбюро обкому КП(б)У), М.А. 
Кравцов (зав. райфінвідділу), В.К. Никитський (зав. відділу 
наросвіти). На тер. Д.р. розташовувався т-т “Дзержинськру-
да”, куди входили шахтоуправління ім. Комінтерну, “Першо-
травневе”, шахти ім. Ворошилова № 9 і “Гігант”, яка в той час 
ще будувалася, КМЗ, “Південважбуд”, що будував КМЗ та 
займався громадянським буд-вом, сел. Долгінцево та Кага-
новича. У р-ні на час утворення проживало 60 тис. населення. 
1-ші сесії райради проходили у приміщенні Ділового клубу на 
Соцмісті. 7 січ. 1940 гол. сесії райради обрано М.А. Рудича, 
секретарем – Савицьку. До райради 1-го скликання обрано 
49 робітників, 54 службовців та представників інтелігенції; 
разом – 103 депутата, з яких 40 жінок, 46 чл. і кандидатів 
партії, 43 позапартійних. Гол. р-ного виконкому обрано М.А. 
Дорохіна, заступником – Є.П. Спінянову, секретарем – М.Г. 
Разнова. Всього до складу виконкому обрано 11 депутатів. 
Утворено відділи: фінансовий, житлово-комунальний, соц. 
забезпечення, охорони здоров’я, нар. освіти, загал., планова 
комісія і сектор кадрів. З 22 берез. Д.р. викликав на змагання 
Жовтневий р.

Гол. увагу у 1940 було приділено орг-ції мережі торгівлі та 
безперебійного постачання хлібом, озелененню вулиць і са-
диб, буд-ву житла та його капітальному ремонту, особливо на 
КМЗ, покращенню роботи шк. та забезпеченню їх необхідни-
ми матеріалами та наочним приладдям, розгортанню мережі 
підпр-в соцкультпобуту, зокрема перукарень, проведенню 
оздоровчих кампаній серед дітей. Для робітників і службовців 
було відведено 2 090 га землі під городи, які отримали 15 
тис. жителів і під толоки надано 1 000 га – в індивідуальному 
користуванні мешканців знаходилося 1 950 голів рогатої 
худоби. З 25 квіт. 1940 підпр-ва т-ту “Дзержинськруда” пере-
ведено на обслуговування через закриті торговельні сис-ми. 
Загал. бюджет 1940 на дитячі садки, ясла і санаторії склав 
1,2 млн. крб., які повністю використані не були. У колі зору 
депутатів постійно була робота клубів, радіовузлів, своєчас-
ний розгляд скарг від населення, покращення обслуговування 
у лікувальних установах та каретах швидкої допомоги, ді-
яльність комунальних підпр-в, поліпшення санітарного стану 
їдалень, озеленення та насадження парків і скверів. Низку 
заходів  провела пром. секція – зокрема депутати орг-ли 
пости на буд-ві блюмінгу та шахти “Гігант”. До роботи секції 
залучалися інженери, техніки і стахановці. Особлива увага 
приділялася буд-ву трамвайної лінії від Соцміста до рудн. 
ім. Дзержинського, яке здійснював т-т “Дзержинськруда”; 
закінчено спорудження ст. Червона, освоєно відпущені КМЗ 
700 тис. крб. на буд-во театру, а також закінчено до 15 трав. 
буд-во літнього театру на Соцмісті. Було відкрито влітку 1940 
дитячі ясла на коксохімічному з-ді та шахтоуправлінні “Пер-
шотравневому”, т-ті “Дзержинськруда”. Збудовано великий 
банно-пральний комбінат на КМЗ, шахтоуправлінні “Комунар” 
і коксохімічному з-ді. У 1940 будівельними орг-ціями здано 
до експлуатації 13 598 м2 житла. Значні роботи проведено на 
прокладанні шляхів та тротуарів. Зокрема посаджено 15 тис. 
плодових і 16 тис. декоративних дерев на садибах і вулицях. 
До членства Авіахіму залучено 18 тис. осіб, підготовлено 24 
тис. значкістів ППХО і 550 “ворошилівських стрільців”.
Дж.: ДАДО, Ф. 19, Оп. 3, С. 393, А.12.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1939, 5 трав.; Те ж саме, 1940, 8 січ., 2 лют., 
22 берез., 27 берез., 11 серп.; Те ж саме, 1941, 6 квіт.

Дзержинського імені рудоуправління. З поч. жовт. 1924 
з Артемівської групи рудн. виділено відновлені рудн. “Сакса-
ганський” (ім. Троцького) і “Карнаватський” (“Пролетарський”) 
у самостійну групу ім. Д. У жовт. видобуток проводився лише 
на “Пролетарському” рудн. (шахта № 5) ручним способом. Ви-
дача у жовт. склала 307 440 пуд. залізної руди. У листоп. 1924 

до Д. р. входило 3 шахти: № 5 і 8-біс (рудн. “Пролетарський”), 
№ 4 (рудн. ім. Троцького). Управляючим призначено І.А. Кре-
жановського, гірничими роботами завідував інж. Берман, зав. 
відділом економіки праці був Новиков. Спочатку розробки 
вели лише шахти № 4 і № 5, а на шахті 8-біс (“Комунар”) до 
трав. 1925 йшли відбудовні роботи. Одночасно велися від-
новлювальні роботи на шахтах № 7 і № 3 рудн. ім. Троцького. 
У трав. 1925 пущено шахту № 2 рудн. “Пролетарський”, яка 
почала видобуток фарбового сурику. У лип. 1925 шахту № 
7 перейменовано на “Комсомолку”, № 5 – на “Звєзда”. За 
1924/25 операційний рік на рудн. “Пролетарський” видобуто 
6 285 970 пуд. залізної руди і 1 217 300 пуд. пустої породи; 
на рудн. ім. Троцького – 4 773 400 і 2 499 660 пуд. відповідно. 
На 1 жовт. 1925 на копальні “Пролетарський” працювало 1 
248 робітників, з яких 340 – на капітальних і відновлюваль-
них роботах; на рудн. ім. Троцького – 174 на видобутку і 3 на 
капітальних роботах.

У 1927 на Д. групі рудн. 70 % робітників складали прийшлі 
селяни, які не були знайомі з гірничим вир-вом. Їхня низька 
кваліфікація значно знижувала продуктивність праці. У жовт. 
кер-во Д.і.р. прийняло рішення всіх, хто має стаж менш, ніж 
3 роки, направити на курси техмінімуму з наступною зда-
чею іспитів. У лют. 1927 пущено в експлуатацію шахту № 
3. Гол. вадою 1920-х була погана орг-ція праці і як наслідок 
– велика втрата робочого часу, що тягнуло підвищення со-
бівартості руди. Для виправлення стану з черв. 1927 запо-
чатковано регулярні наради кер-ва з питань раціоналізації 
вир-ва і розробках по усуненню недоліків, на які вказували 
робкори. Актуальним також залишалося питання боротьби 
з розбазарюванням матеріалів та крадіжками. Так, у 1928 
з екскаватора, що знаходився на консервації і коштував 42 
тис. крб., було вкрадено всі мідні деталі. Прогули за 1927/28 
операційний рік склали 6%. З поч. 1930 Д.і.р., яке на той час 
було найбільшим у Кривбасі, почало відставати. До складу 
р. входили шахти: “Радянська”, МОДР, “Змичка”, “Піонер”, 
“Центральна”, ім. Ворошилова і “Комунар”. Собівартість руди 
проти планової збільшилася до 104 %, зросли прогули з 3,1 
до 7,9 %. Однією з причин відставання стало також зношення 
обладнання , зокрема перфораторних молотків, які постійно 
виходили з ладу. На допомогу у ліквідації прориву було мо-
білізовано міських комсомольців і колгоспників навколишніх 
сіл. Так, лише з 1 по 15 верес. 1930 працювало на шахтах 
295 “дружинників”. У верес. того ж року закладено шахту 
“Капітальна” продуктивністю 3 млн. тонн руди на рік. На поч. 
берез. 1931 гол. інж. р. Л. Рубанович запропонував нову сис-
му праці – орг-цію наскрізних бригад і оплату бурильників 
від метражу свердловини. Бригада ударника Г. Граматико-
пулуса з шахти “Комунар” першою перейшла на бригадний 
підряд. Того ж місяця партійне кер-во р. було звинувачено в 
опортунізмі та розвалі партійного і комсомольського політ-
навчання. На середину року виходило 15 стіннівок. У трав. 
Д.і.р. перше у басейні закінчило перегляд норм виробітку в 
бік їх підвищення на 15 %. З середини року знову почалося 
відставання. Так, на шахті ім. Косіора з 7 скреперів працювало 
лише 5, та й ті були завантажені на 30–35 %. Замість 80 тонн 
за зміну скрепери давали лише 20. З 41 перфораторного 
молотка у робочому стані були одиниці. Особливо низькою 
продуктивність була у нічні зміни. Для покращення роботи 
створили спеціальні бригади “нічного рейду”. З поч. 1932 
почали проводити експерименти по застосуванню глибокого 
буріння. У берез. було відкрито нові поклади руд у р-ні колиш. 
Саксаганського рудн.

Не дивлячись на підвищення рівня механізації, приріст 
продуктивності праці залишався на низькому рівні. Так, на 
шахті “Комунар” кінну відкотку замінили на механічну, але це 
не відбилося на показнику роботи. З квіт. розпочато масову 
техн. підготовку робітників (т.зв. кампанія за опанування 
технікою). Створено спеціальне т-во “За опанування техні-
кою”, відкрито техн. б-ку та здійснено ряд ін. орг-ційно-адм. 
заходів. Не дивлячись на всі зусилля, цифри виконання плану 
падали. Так, замість щоденного відвантаження 470 вагонів з 
рудою виходило лише 300, простої скреперів у трав. склали 
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365 год. (36 % робочого часу). За затримку вагонів також 
платилися великі штрафи. Завантаження робітників провід-
них професій склало 40–50 % робочого часу. На кін. верес. 
видобуток руди склав 48–55 % плану, продуктивність праці 
– 55–79 %. Гол. причиною відставання визначено погану орг-
цію праці. Основні проблеми 1932 перейшли у наступний, не 
дивлячись на ряд заходів по покращенню роботи, зокрема по 
завантаженню руди. У трав. 1933 персонал шахти “Комунар” 
звернулися до гірників басейну з відозвою про змагання за 
кращу шахту і ліквідацію відставання. Всіх бурильників, які 
працювали на ін. роботах, вирішено повернути у забої. 7 серп. 
1933 міськрада прийняла рішення про орг-цію р-ної ради на 
Д.і.р. з підпорядкуванням її міськраді. У серп. виконання плану 
склало 70 %, засміченість руди кварцитом досягла 25–50 %, 
собівартість руди піднялась до 7,36 крб. замість 5,96. Суттєво 
впливала на виконання плану погана орг-ція харчування в 
умовах голоду. Перевірка їдалень виявила чисельні факти 
незаконного підвищення цін і розкрадання продуктів. На 
буд-ві ф-ки-кухні перевитрати нараховували 32 тис. крб. Її 
введення затягнулося на 9 місяців. Затримувався також і пуск 
шахти “Комунар-біс” через погану орг-цію праці. Так, простої 
механізмів на найбільшій шахті “Комунар” у листоп. склали 8 
261 год., а за перші 2 тижні груд. – 2 547 год. Прорив вдалося 
ліквідувати аж весною 1934. Шахта ім. Димитрова першою в 
басейні виконала план 1-го кварталу, 2 черв. пущено шахту 
“Комунар-біс”. У верес. робітник Д.і.р. Арестенко виступив з 
ініціативою озеленення своїх подвір’їв і насадження фрук-
тових дерев, яка знайшла масову підтримку. 12 жовт. у ПК 
Д.і.р. відбувся зліт передових шахт Кривбасу. Р. достроково 
виконав річний план (2 319 039 тонн), підготовчі роботи – на 
121,4 %, план по продуктивності праці – на 104,9 %. З лют. 
1935 за ініціативою комсомольців шахти “Комунар” розпо-
чався рух “за чисту шахту”. Працівники р. запропонували 
ряд пропозицій по раціоналізації вир-ва, які дали суттєву 
економію. Зокрема Поппель і Фрідман – заміна свинцевих 
акумуляторів на електровозах на контактні тролеї – 100 тис. 
крб. Окремі шахтарі показали значні досягнення у роботі. Так, 
стахановець шахти ім. Димитрова Іван Куценко видобув 101 
тонну руди за зміну при нормі 20 тонн; Титаренко пройшов 
2 погонні м штреку при нормі 0,85. Всій країні стали відомі 
імена свердліїв шахти “Першотравнева” Миколи Тинка та 
Івана Кравченка, які завдяки новим методам орг-ції праці у 
кілька разів перевиконували існуючі норми. Весною 1936 на 
шахті “Першотравнева” збільшили ємність вагонів на 25 %, 
що дало можливість скоротити к-ть електровозів з 3-х до 2-х. 
На шахті ім. Димитрова зробили експериментальний вибух, 
який дав можливість взяти 500 тис. тонн руди, а на шахті ім. 
Ворошилова ввели до експлуатації новий забій, що дозволило 
збільшити видобуток на 17 %. У берез. продуктивність праці 
свердлія досягла 47,7 тонн за зміну проти 37,5 тонн у січ. 
Найкращими шахтами за результатами роботи за 1-й квартал 
стали “Комунар” і ім. Ворошилова. Стахановців на цей час 
нараховувалося 503 чол. У квіт. Василь Чемодуров виконав 
304,8 % місячної норми. 15 черв. 1936 розпочато буд-во най-
більшої в СРСР шахти “Гігант-глибока” продуктивністю 5,35 
млн. тонн руди за рік. Влітку гол. інж. Д.і.р. С.І. Пілявський 
розробив метод глибинних свердловин на базі верстата Кре-
ліуса. З 16 черв. за цим методом почали працювати на шахті 

“Першотравневій”. У результаті впровадження штангового 
буріння у бригаді Титаренка на шахті “Комунар” продуктив-
ність праці підвищилася у 2 рази. Так, 19 верес. Онуфрієнко 
дав 1 050 тонн за 7 год. при нормі 55 тонн.

На поч. груд. 1936 при техн. станції Д.і.р. відкрило консуль-
таційний пункт з питань гірничої та електромеханічної справи, 
який очолив інж. Добровольський. У період 1937–38 більшість 
керівного техн. персоналу було репресовано і це сказалося на 
виробничих показниках. Так, замість відправки 595 вагонів 
на добу вантажили лише 480–500. На шахті “Комунар” всі 9 
електровозів були несправні – струм пробивав на корпус. На 
шахті ім. Ворошилова було занедбано електромеханічне г-во, 
пневматичні молотки ремонтувалися погано, повітропроводи 
своєчасно не дотягували до забоїв, простоювали скреперні 
лебідки через відсутність освітлення тощо. Зі свого боку 
кер-во прикладало зусилля для виходу з відставання. У лип. 
1937 на шахту “Першотравнева” було запрошено групу на-
уковців з Українського н.- д. і. орг-ції вир-ва, які розробили 
метод швидкісної проходки, що збільшував її швидкість у 2 
рази. З кін. серп. на шахті “Комунар” почато впровадження 
штангового буріння при нарізних роботах. 

Відставання продовжувалося і у 1938. На багатьох шах-
тах не було створено нормальних побутових умов, зокрема 
погано працювали бані, часто не було гарячої води. Для ба-
гатьох дільниць Д.і.р. була характерна погана орг-ція праці, 
великі простої, відсутність постійного робочого місця для 
бурильників. курси майстрів соціалістичної праці відвідувало 
тільки 30–40 % слухачів. У верес. 1938 розпочато введення 
графіка-циклограми, де точно визначалося місце роботи і її 
обсяг для бригади, сис-ма та вид роботи і розписувалися всі 
виробничі процеси. Прийнято заходи по покращенню якості 
показників видобутку залізної руди. Це дало можливість 
на поч. 1939 ліквідувати відставання. Першою виконала 
місячний план січ. шахта ім Ворошилова (115 %  У квіт. 1939 
Д.і.р. переведено до новоствореного т-ту “Дзержинськруда” 
і реорг-но у шахтоуправління.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 723.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 11 февр., 15 июн., 18 окт.; Те ж саме, 
1928, 15 июл.; “Червоний Гірник”, 1928, 23 жовт.; Те ж саме, 1930, 22 
берез., 27 берез., 23 верес., 24 верес.; Те ж саме, 1931, 3 берез., 21 
берез., 5 трав., 8 трав., 14 черв., 16 черв.; Те ж саме, 1932, 16 січ., 8 
берез., 15 квіт., 20 квіт., 18 верес., 28 верес., 29 верес.; Те ж саме, 1933, 
29 трав., 7 серп., 14 серп., 22 верес., 29 жовт., 12 груд.; Те ж саме, 1934, 
24 квіт., 2 черв., 28 верес., 30 груд.; Те ж саме, 1935, 11 лют., 30 серп., 
23 верес., 2 жовт., 10 груд.; Те ж саме, 1936, 12 берез., 4 квіт., 15 черв., 
27 черв., 28 лип., 4 листоп., 9 груд.; Те ж саме, 1937, 28 лип., 16 серп., 
20 серп., 18 верес., 24 верес.; Те ж саме, 1938, 18 січ., 12 берез., 6 лип., 
18 верес., 14 груд.; Те ж саме, 1939, 30 січ.

“Дзержинськруда”, трест. Створено на підставі наказу 
РНК СРСР 1 квіт. 1939. До Д.т. ввійшли шахти колиш. рудн. 
ім. Дзержинського, ім. Артема, ім. Ілліча, “Інгулець” (шахти 
“Інгулець”, “Комунар”, ім. Кірова, ім. Валявка, ім. Першого 
Травня, ім. Ілліча, ім. Калініна). Керуючим т. призначено 
Миколу Георгійовича Лебідя. Рудоуправління було реорг-но 
в шахтоуправління. У 1-му кварталі Д. т. план по видобутку 
виконав на 92 %, по підготовчим роботам – на 71 %, по 
нарізних роботах – на 91,2 %. Гол. причиною віставання 
визначалася низька трудова дисципліна як серед робітників, 

Шахта ім. Ворошилова, 1934

Шахта “Комунар”, 1934
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так і серед керуючого складу, погана орг-ція праці у забоях, 
чисельні простої . План 7 місяців виконано на 87,8 %. Країні 
у 1-му кварталі недодано 157,3 тис. тонн, а у 2-му – 310 тис. 
тонн руди. Втрати робочого часу прохідників досягали 25 
%. Скреперів у т. нараховувалося 200, а завантажені вони 
вкрай погано – наприклад, на шахті “Комунар” – на 41 %. На 
шахті ім. Калініна механізована доставка руди у 1-му кварталі 
склала 0,2 %, у лип. – 16,2 %, по шахтоуправлінню ім. Ілліча 
– 46,4 %. У верес. 1939 свердлій шахти “Комунар” В. Бонда-
ренко першим перейшов на роботу двома перфораторними 
молотками. Погано використовувався і рудничний транспорт. 
Так, на шахті ім. Кірова середньомісячна продуктивність 
електровоза складала 10 661 тоно-метрів при плані 15 270. 
В середньому за місяць траплялося 5 аварій з шахтним 
транспортом, які приносили значні збитки. З 1 лют. 1940 було 
здійснено перехід на нові, підвищені норми виробітку. Але, 
не орг-лися належним чином робочі місця - 36 % свердліїв 
не змогли виконати встановлені обсяги. Багато робітників не 
вміли раціонально працювати на нових машинах типу ПМЛ–3, 
пневмоподатчиках, гідросвердлильних машинах тощо. Роз-
роблені заходи по техн. навчанню свердліїв та прохідників, ін. 
провідних спеціальностей пожвавило роботу по розгортанню 
руху раціоналізаторів та винахідників. Виявилося, що 96 
пропозицій лежать з 1937–38. Їх реалізація могла дати сотні 
тисяч крб. економії. Д.т. на капітальне буд.-во 1940 отримав 
20 млн. крб., з них 7 млн. – на буд-во шахти “Гігант”, 3 млн. 
– на житлове буд-во. З квіт. намітилося відставання нарізних 
робіт. На сер. 1940 у шахтах Д.т. працювали 800 інж.-техн. 
працівників, з яких 202 – були дипломованими інж. і техні-
ками. За 1939 і 1-й квартал 1940 на шахти прибуло 94 інж. і 
техніків, а розрахувалося 101. У черв. на шахті “Першотрав-
нева” відбулося випробування авто- і пневмоподатчиків інж. 
Супруна і НДГРІ. Кращі зразки рекомендовано для вироб-ва 
на з-ді “Комуніст”. У лип. бригада свердліїв під кер-вом О. 
Семиволоса на шахті ім. Ілліча розробила метод швидкісної 
проходки забою. Їх способи роботи було впроваджено на 
всіх шахтах Кривбасу. Це стало початком руху передовиків 
відомого під назвою “семиволосівського”. Сам О. Семиволос 
і його чисельні послідовники перевиконували існуючі норми у 
10–20 разів. Основним принципом роботи стало повне заван-
таження робочого часу. Кращими у басейні за результатами 
праці у 3-му кварталі 1940 стали шахтоуправління “Інгулець” 
та шахта ім. Ілліча, де знаходився ініціатор багатозабійного 
оббурювання О. Семиволос, який виконав квартальну норму 
на 402,5 % і став рекордсменом у Кривбасі. 

Вузьким місцем продовжував бути внутрішньозалізничний 
транспорт, який гальмував можливості зростання видобутку. 
Кращими колективами 1940 стали шахта ім. Ілліча, що ви-
конала річний план на 119 % і шахта ім. Ворошилова – 117 
%, а також - МЮД, “Візирка”, ім. Кірова. З поч. 1941 швидкісні 
методи почали впроваджувати на всьому комплексі гірничих 
робіт. Але, попри всі зусилля, передові методи не стали за-
гал. – не зуміли орг-ти на всіх виробничих ланках циклічну, 
злагоджену роботу всіх служб і спеціалістів. Умови, зазвичай, 
створювалися кільком бригадам або дільницям, які давали ви-
сокі показники виробітку, але вони не могли суттєво збільши-
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всього т. Так, 
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на ряд високих 
п о к а з н и к і в , 
шахта “Цен-
тральна” шах-
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“Інгулець” за 
1 9 4 0  м а л а 
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планову, про-
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праці буриль-

ника склала в середньому 79,5 тонн за зміну, лопатника 
– 14,4 тонн, а виробіток на 1 робітника по шахті – 6,64 тонн. 
Завантаженість робочого часу залишалася на рівні 50 %, 
Покращили стан у 2-му півріччі за рахунок введення індиві-
дуальної оплати. Зіграли свою роль і урядові рішення від 26 
черв. і 10 лип. про посилення виконавчої дисципліни і відпо-
відальності за запізнення і порушення технології роботи. 

З поч. 1941 підвищенню виробітку сприяло впровадження 
нових сис-м розробок (напівстопінг, закритий вієр), удоскона-
лення існуючих сис-м видобутку і впровадження їх оптималь-
них параметрів у кожному випадку. Покращалась швидкість 
проходки, робота по стандартизації габаритів основних гірних 
виробіток на деяких шахтах, механізація розпиловки лісу для 
кріплення, заготівля деталей кріплення на поверхні тощо. На 
сер. 1941 завдяки ряду заходів став помітним значний підйом 
виробітку по всіх підрозділах гірничого сектору Д.т. 
Літ.: “Червоний Гірник”, 1939, 4 квіт., 24 квіт., 22 серп., 2 верес.; Те ж 
саме, 1940, 14 лют., 29 лют., 14 берез., 12 квіт., 8 черв., 8 лип., 31 лип., 
25 жовт., 30 груд.; Те ж саме, 1941, 20 лют., 26 лют., 29 квіт.

Диканського і Мінухіна рудник. Засновано у 1899. Кар’єр 
пл. 0,75 дес., глибиною 17 м, видобуток 1900 – 14 446 пуд. 
залізної руди. Кар’єр обслуговувала 1 парова машина з під-
йомником і 1 кінський барабан. Основних робітників – 80, 
тимчасових – 40, штейгер – 1. Для робітників побудовано 
казарму на 25 місць. Кар’єр розташовувався на Тарапаків-
ському пласті, на відстані 4,5 км від залізничної ст. Розро-
блявся пласт довжиною 65 м, шириною 6,5 м товщиною 55 
м. Потужність покладу оцінювалася у 10 млн. пуд. залізної 
руди. Вартість видобутку 1 пуда руди у 1901 становила 3,04 
коп. Рудн. оцінювався у 270 тис. крб.

У 1904 діяло 2 кар’єра, підйом здійснювався за допомогою 
кінського барабану; працювало 55 робітників, які видобули 
800 тис. пуд. Продажна ціна – 4,5 коп. за пуд.

У 1909 роботи не велися, а рудн. у кін. року було продано 
Новому Криворізькому т-ву.
Дж.: Статистика железорудной промышленности Юга России в 1900 
г. Х., 1901; СХЗ, 1905, № 1, с. 102–103; СТЭО Херсонской губернии 
за 1904 г. Херсон, 1905, с. 63; СТЭО Херсонской губернии за 1912. 
Херсон, 1913 с. 110.

 Дике поле – іст. назва незаселеної тер. степу між р. 
Дністер на зх і середньою течією р. Волга на сх. Термін “Д.п.” 
виник у 15 ст., коли розпочалася військ.-трудова колонізація 
цього краю козацтвом. Сучасники писали про величезні 
багатства степів у межиріччі Буга і Дніпра, де знаходилася 
також і тер. суч. Криворіжжя. Освоєння краю козаками про-
ходило у безперервній боротьбі з татарами. по мірі посилення 
феодального гніту потік біженців до Д.п збільшувався. Осно-
вну масу її складали селяни, які облаштовували тут свої г-ва 
і ставали вільними людьми. З 2-ї пол. 18 ст. після повного 
освоєння земель регіону термін “Д.п.” вийшов зі вжитку (див. 
Вольності Війська Запорізького низового). 
Літ.: История Украинской ССР, т. 2. К., 1982, с. 341; ЕІУ, т. 2. К., 2004, 
с. 381.

Директорії Української Народної Республіки війська 
на Криворіжжі. Спочатку Д. була тимчасовим революційним 
органом, що вночі з 13 на 14 листоп. 1918 створена для кер-
ва повстанням проти режиму Гетьмана П. Скоропадського. 
Після перемоги стала верховним держ. органом УНР. Д.в. 
займали тер. суч. Криворіжжя з груд. 1919 по лют. 1920. Місц. 
населення в цілому ставилося до Д. вороже. Це пояснювали 
більшовицькою агітацією і відсутністю широкої роз’яснюваль-
ної роботи з боку представників Д. У пн. частині Криворіжжя, 
яка входила до складу Верхньодніпровського повіту, селяни 
доброзичливо ставилися до Д., тому влада її тут протри-
малася до сер. лют. 1919. Населення в цілому прихильно 
ставилося до скликання Трудового конгресу України на 23 
січ. 1919. Пн. Криворіжжя (Сх. фронт УНР), який проходив по 
лінії Воскобійня– П’ятихатки, обороняли частини Катеринос-
лавського полку, до складу якого входили криворіжці та бійці 
Верхньодніпровського полку (бл. 500 чол.). Крім названих бої 
за Криворіжжя з більшовицькими частинами Українського 

Передова зміна гірничого майстра Стадніка
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фронту вели: курінь Донецького кряжу (бл. 100 бійців), курінь 
Самарської паланки (100), збірний курінь (200) та деякі під-
розділи Херсонського полку. Стан різко погіршився, коли 6 
лют. 1919 стало відомо про перехід отамана Григор’єва на 
бік більшовиків. Командир 3-го корпусу отаман Осмолов ви-
мушений відправити Катеринославський полк на придушення 
більшовицького повстання у Єлисаветграді (Кіровоград). 
Так. чин., Пд.–Сх. група отамана Гулія, втративши великий 
загін отамана Григор’єва, не змогла ефективно протидіяти 
більшовицьким військам на Катеринославщині. 10 лют. 1920 
у Кривому Розі було створено тимчасовий виконком, який 
оголосив відновлення рад. влади.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1077, Оп. 1, С. 22 А. 5, 35–36, 49–50, 62.
Літ.: “Наша справа”, 1919, 21 січ.; ИГиС. УССР Днепропетровская 
обл.. К., 1977, с. 294. 

Дисциплінарний товариський суд Криворізької Ради. 
Відділення створювалися на підпр-вах та учбових закладах. 
Складалися з 4-х осіб, вибраних на загал. зборах колективу і 
голови, який запрошувався зі сторони цими 4-ма вибраними 
суддями. 2-є з вибраних суддів могли бути замінені на вимо-
гу звинувачених. Д.т.с. розглядав справи за проханням чл. 
колективу по наклепах, пияцтву, образах, участі в азартних 
іграх, які вважалися шкідливими для робітничого середови-
ща, погане виконання службових обов’язків, дрібні крадіжки, 
проведення антирад. агітації.

Проіснували на Криворіжжі з лип. до кін. 1917.
Літ.: «Известия Криворожского Совета рабочих, солдатских и крес-
тьянских депутатов», 1917, № 15, июль.

Дитяча безпритульність – див. Безпритульність дитяча, 
Охматдит.

Дитяча та підліткова смертність – число живонародже-
них, що померли протягом перших 5-ти років життя (д.с.) та 
від 6 до 14 років (п.с.) згідно з демографічними показниками, 
що вживалися до 30-х 20-го. Потім за показник Д.с. стали 
брати к-ть померлих у 1-й рік життя. Д. та п.с. виражається 
числом померлих на 1000 живонароджених. На 1903 індекс 
с. у Криворізькій волості складав 436, у Широківській – 432 
і був одним з найвищих у Херсонському повіті. Д. та п.с. за 
віковим розподілом серед православного та єврейського 
населення Кривого Рогу мала такий вигляд:
Населений пункт до 1 р. 1–2 2–3 3–4 4–5 5–9 10–14
Кривий Ріг 204 47 30 20 11 22 6
Олександродар 39 5 10 3 8 5 3
Новий Кривий Ріг 18 3 4 3 1 5 1
Долгінцево 23 14 – – – 5 –
Єврейс. населення 
К.Р. 32 9 3 3 1 2 3

Разом 316 78 47 29 21 39 13

У 1923 у Кривому Розі померло 61 немовля, а у 1924 на-
родилося 542 хлопчики і 544 дівчаток, з них у віці до 1 року 
померло 127 хлопчиків і 107 дівчаток, а у віці від 5 до 12 років 
– 58 і 49 відповідно. У Криворізькому окрузі у 1924 померло 
протягом 1-го року життя 290 хлопчиків і 254 дівчинки.

За 1-ше півріччя 1925 до 1 року у Криворізькому окрузі 
померло 829 хлопчиків і 651 дівчинка, у віці від 1 до 2 років 
– 361 і 297, від 2 до 3 років – 127 і 127, від 3 до 4 – 65 і 57, від 
4 до 5 – 59 і 62. Разом у віці до 5 років померло 1 441 хлопчик 
і 1 194 дівчинки.

По м. Кривому Рогу за вказаний період Д. с. до 1 року 
склала 44 хлопчика і 30 дівчаток, від 1 до 2 років – 17 і 13, 
від 2 до 3 – 6 і 8, від 3 до 4 – 0 і 3, від 4 до 5 – 2 і 1. Загалом 
померло 69 хлопчиків і 55 дівчаток. 

У 1926 населення Кривого Рогу становило 31 194 осіб, 
народилося 1 222, на 1-му році життя померло 169. По Кри-
ворізькому округу: загальне число жителів – 564 756 осіб, 
народилося 25 480, померло на 1-му році життя – 2 963.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 1079, А. 83, 86, 96; “Статистика Криво-
ріжжя”, 1925, 3 “, с. 3–5; Те ж саме, 1927, № 1, с. 47.
Літ.: Земская медицина в Херсонском уезде в 1903 г. Херсон, 1905, 
с. 84–86, 128–132.

Дитяча технічна станція (ДТС). Відкрито в січ. 1936 у 
приміщенні колиш. партійної шк. на Гданцівці. При ній на поч. 
1937 працювали гуртки: авіамодельний (з судомодельним і 
автосправи відділеннями), фотографічний, радіо, а згодом 
відкрито гуртки юних натуралістів і мозаїчний. Гуртківці брали 
активну участь у р-них виставках і олімпіадах Д. т. творчості. 
У 1941 ряд експонатів демонструвався на республіканській 
виставці у Києві. Наймасовішим був авіамодельний гурток. 
Перспективні гуртківці В. Барута і Н. Шварцман були атес-
товані як інструктори авіамодельної справи. Для юнатів у 
р-ні Комсомольського парку було виділено ділянку (6 га), 
де було висаджено десятки с-г культур, понад 50 типів с-г 
рослин вирощувалося в оранжереї і на ділянках. Тут були 
різні сорти чаю, арахіс, апельсин, лимон, кок-гагиз, кунжут. 
Започатковано і власне квіткове г-во . Агролабораторія мала 
свої філії у 22-х шк. міста, де також діяли гуртки юннатів. 
Бл. 200 вихованців криворізьких шк. були затверджені у 
1941 як кандидати до Всесоюзної с-г виставки. Влітку 1941 
планувалося відкрити свій зоопарк. Заповідник Асканія-Нова 
погодився виділити павичів, диких гусей, мускусних качок, 
цесарок, австралійских папуг і навіть страуса Нанду. Ство-
ренню зоосаду перешкодив початок ВВВ.

У 1940–41 дир. ДТС був Криницький, інструктором ра-
діо-справи – Семенюк, завпедом і кер-ком гуртка юннатів 
– агроном Меч.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1936, 3 квіт.; Те ж саме, 1937, 11 січ.; Те ж 
саме, 1941, 17 квіт.

Дитячі будинки – держ. виховні заклади для дітей, які 
втратили батьків або зв’язок з ними, а також дітей, які по-
требують держ. допомоги (через хворобу батьків або позбав-
лення їх батьківських прав). Перші Д.б. відкрито у будинку 
Ф.М. Мершавцева (нині вул. Грабовського) та готелі “Ведмідь” 
(Гданцівка) у берез. 1919. 1-й з них було розраховано на 100 
дітей загиблих під час громадянської війни червоноармійців. 
Завідуюча – К.І. Міхна. 

З початком голоду 1921–22 різко зросла к-ть сиріт і бездо-
мних дітей. З метою їх розміщення і допомоги у Криворізькому 
повіті відкрито ряд Д.б. Повітовий – у с. Мар’їнське, а також у 
с. Інгулець, с. Широке, на рудн. “Дубова Балка” (130 дітей), на 
ст. Долгінцево, рудн. ім. Леніна, с. Лозуватка. Харчування в 
них не було належним, діти часто звідти втікали і годувалися 
старцюванням. На трав. 1923 
у Криворізькому окрузі діяло 
34 Д.б., в яких нараховувало-
ся 2 089 дітей, працювало 90 
вихователів і 128 осіб техн. 
персоналу. В цілому стан Д.б. 
оцінювався як дуже важкий 
у зв’язку зі скороченням бю-
джетних коштів, які надавали-
ся на 1923–24. На поч. 1923 у 
межах суч. Кривого Рогу діяло 
9 Д.б. У лип. 1925 з метою по-
кращення матеріального стану 
19 Д.б. округу реорг-ли у 7 
трудових колоній з наданням 
їм великих земельних ділянок для господарювання. На 1 
жовт. 1925 в них нараховувалося 1 321 вихованців, з яких 672 
хлопчиків. Землі різної (польова, городня, садова, дворова, 
лісова) було 1 634 дес. Колонії засіяли 829 дес. озимими і 731 
дес. ярими зерновими. Худоби різної було 813 голів, мертвого 
реманенту – 397 одиниць. Діяли ремісничі майстерні: 1 шваць-
ка, 2 взуттєві, 2 столярні, 2 деревообробні, 3 кузні.

На 1 жовт. 1926 в 7 колоніях нараховувалося 1 380 вихо-
ванців, 52 особи адм.-педагогічного персоналу, 28 – медико-
госп., 77 – техн. У черв. 1926 створено окружну комісію по 
передачі вихованців Д.б. у “трудові рільничі г-ва”. Протягом 
року 300 осіб відіслано в села. У жовт. Д.б., як експеримент, 
переведено на самостійний бюджет. Вивільнені місця були 
заповнені безпритульними, ті з них, що були визнані право-
порушниками, відправлено у трудову виправну колонію (ре-

Вихованці Веселотернівського 
Дб вивчають гвинтівку, 

1936, лют.
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форматоріум). У 1928 на працевлаштування в с-г колективах 
30-ти дітей окружний виконком виділив 9 300 крб. Частину 
вихованців окркомпомдіт почав розподіляти по підпр-вах і 
учнями до ремісників. Саксаганську трудову колонію у 1927 
реорг-но у механічну 3-річну профшколу на 200 учнів, а 
Інгулецьку – в агрошколу на базі Ямчитського с-г уч-ща. У 
черв. 1929 розглядалося питання про можливість створення 
окружного Д.б. на основі колиш. рудн. ім. Раковського на 
Нікопольщині, де планувалося розгорнути мережу профшкіл 
і племінного г-ва. Ліквідація Криворізького округу у 1930 
перекреслила цей масштабний проект. На кін. 1930 у Криво-
му Розі діяв 1 Д.б., розрахований на 115 дітей. У груд. 1931 
міськрада прийняла рішення про відкриття Д.б. у с. Широке, 
куди намічалося перевести 100 дітей з Кривого Рогу. У місті 
планувалося залишити лише 15 осіб. Під час голоду у листоп. 
1932 Д.б. перемістили у приміщення колиш. синагоги (вул. 
Спортивна), а  старий Д.б. (вул. Українська) переробили під 
санаторій для голодуючих дітей. На поч. 1933 було здійснено 
перевірку Д.б. і Д. колектору. Виявилося, що приміщення не 
відремонтовані, не забезпечені паливом, відсутні постільна 
білизна, матраци та верхній одяг. Відмічалася висока смерт-
ність серед немовлят. Низкою енергійних заходів вдалося 
покращити стан з харчуванням та постільними приладдями. 
У квіт. 1933 у 2-х міських Д.б. нараховувалося 800 вихован-
ців, що в 4 рази перевищувало норму. Вирішено відкрити 
3-й Д.б. Стан оцінювався як надзвичайно важкий, більшість 
дітей хворіла на висипний тиф. Не кращі справи були і в 
Широківському Д.б. У верес. 1933 його вирішили терміново 
розвантажити, відправивши 450 дітей до родичів у ін. р-ни 
та розподілити по радгоспах і колгоспах. 

У квіт. 1936 з Криворізького Д. прийомника 50 дітей було 
направлено у Чернігівський р-н, 60 – у Червоноармійський, 
40 – у П’ятихатський, 30 – у Василівський, 50 – в Оріхівський, 
70 – у Гуляйпільський. Влітку 1936 у зв’язку з важким ста-
ном Веселотернівського Д.б. частину дітей переведено до 
гуртожитків шахти № 7 рудн. ім. Чубаря, яка знаходилася 
на консервації (м. Інгулець). В с. Зелене Поле, де Д.б. роз-
ташовувався у будівлі колиш. кірхи, вирішено надбудувати 
2-й поверх і виділити на це розширення 60 тис. крб. 

У 1936–37 зав. Веселотернівського Д.б. був А.Ф. Косяк, 
помічником по політчастині – Г.В. Зозуля. У Зеленопільському 
Д.б. до серп. 1937 зав. був Л.А. Сіножатський, а потім І.С. 
Бечун.

Перевірка Веселотернівського Д.б. у груд. 1938 показа-
ла цілу низку порушень з боку вихователів, починаючи з 
грубого поводження з дітьми та їх побиття. Санітарний стан 
визначено за поганий, майже у всіх дітей виявлено вошей. 
За 10 місяців зафіксовано 268 випадків захворювань, в т.ч. 
123 – на коросту. Відвідування шк. вихованцями склало бл. 
60 %. Було видано 300 комплектів постільної білизни і одягу 
і 250 пар взуття. Дир. Д.б. у 1938–39 був Петренко, завпед. 
– Зощенко, вихователями – Кузьменко, Боровін, М.Д. Бень. 
На сер. 1940 тут нараховувалося 57 вихованців віком до 4-х 
років. Роботу закладу було визнано за добру.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 1430, А. 143; Там само, С. 3662, А. 70; Там 
само, Оп. 3, С. 1289, А. 90 зв. –91; Там само, С. 1284, А. 45–45 зв.; Там 
само, Оп. 5, С. 636, А. 89; Там само, Оп. 7, С. 1153,Ю А. 22; Там само, 
Оп. 8, С. 308, А. 471; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 7023, А. 172; ДАДО, Ф. 19, 
Оп. 1, С. 790, А. 37–38, 250; Там само, С. 794, А. 81; Там само, Оп. 2, 
С. 251, А. 110 зв.; Там само, Оп. 3, С. 138, А. 80; КІКМ, КДФ 9201, А. 4, 
Пахомов А.А. В борьбе за власть Советов. Рукопис.
Літ.: «Известия Криворожского Совета», 1919, № 4, март; «За работу», 
1921, 24 февр.; «Криворожское уездное отделение РОСТа», 1921, 12 
апр.; «Рудничный рабочий», 1922, 9 дек.; «Красный Горняк», 1925, 
16 июл.; Те ж саме, 1926, 5 мая, 28 авг.; “Червоний Гірник”, 1940, 16 
серп.

Дитячі і підліткові організації на Криворіжжі. Офіційно 
зареєстровані Д. і п. о. – це керовані дорослими об’єднання 
дітей та підлітків, покликані дбати про виховання підроста-
ючого покоління та задовольняти його різноманітні потреби. 
Виникнення таких о. на Криворіжжі пов’язане зі скаутським 
рухом. Відомо, що у Кривому Розі 1-й загін скаутів було 
створено при Комерційному уч-щі не пізніше 1914. 1-ші Д. 

комуністичні о. виникли при 
комсомольських осередках 
ст. Долгінцево, рудн. Шма-
ковському (ім. К. Лібекнехта) і 
“Дубова Балка” (“Більшовик”), 
які з 1922 отримали назву юні 
спартаківці. У 1924 їх було пе-
рейменовано на юних піонерів. 
У кін. 1923 з’явилися 1-ші о. 
юних ленінців. Гол. завданням 
піонерської о. було комуністич-
не виховання дітей та підлітків. 
Для більшого зацікавлення 
дітей піонерським рухом ство-
рювалися піонерські табори, 
побудовано Палац піонерів 
(1940), орг-лися різні гуртки та 
секції. Крім виховних завдань 
правляча партія намагалася 
через піонерську о. залучати 
дітей та підлітків до т. зв. соціалістичного буд-ва.
Дж.: КІКМ, КДФ–8608, Пахомов А.Г., Дольчук .В. Ленинский комсомол 
на Криворожье. Машинопис.
Літ.: ЕІУ, т. 2. К., 2004, с. 397–398.

Дитячі майданчики – сезонні виховні заклади для дітей 
шкільного і дошкільного віку, що відкривалися на літній час у 
місті та по колгоспах для звільнення жінок для роботи у полі 
або на вир-ві. У Кривому Розі Д.м. створювали також для 
відпочинку дітей озна-
ченого віку. 1-й Д.м. на 
50 дітей відкрито влітку 
1926, наступного року 
по місту вже діяло 9 
таких “оздоровчих пло-
щадок”. У 1928 8 Д.м. 
започатковано по селах 
Криворізького округу, 
1 у Кривому Розі і 5 на 
рудн. На цю справу від-
пущено з різних джерел 
10,5 тис. крб. У 1929 у 
зв’язку з погіршенням постачання продовольством і вве-
денням карткової сис-ми на основні продукти Д.м. почали 
відкривати при багатьох міських шк., щоб допомогти ро-
бітничим сім’ям у харчуванні дітей. У 1930 у місті діяло 14 
Д.м. Особливо велика к-ть їх створювалася під час голоду 
1932–33. Якщо на поч. 1932 у Криворізькому р-ні їх було 6, 
то у лип. 1933 – 140, де харчувалося 2,5 тис. дітей віком від 
6 місяців до 8 років. 5 з цих Д.м. продовжували працювати 
і взимку. У 1938 у Кривому Розі у Д. садках і м. перебувало 
2,5 тис. дітей, взимку їх к-ть збільшилася до 2 785, половина 
з них перебувала у Д.м. Найпопулярнішим був Д.м., який 
знаходився у парку ім. газ.“Правда”.
Літ.: Нові адміністративні р-ни УСРР. Статистичний довідник. Х., 1930, 
с. 60; “Червоний Гірник”, 1937, 1 серп.; Мельник О.О. Криворізька 
міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, с. 236–242.

Дитячі садки – постійні або сезонні (у селах) основні 
заклади дошкільного виховання дітей, розраховані на їх 
перебування там протягом 7–12 год. щоденно під доглядом 
кваліфікованих вихователів. До Д.с. приймали дітей віком 
від 3 до 7 років, яких поділяли на 3 вікові групи: 3–5, 5–6, 
6–7 років. 1-і Д.с. (340 місць) у Кривому Розі відкрито під час 
голоду 1921. Вони працювали з січ. по верес. 1-й стаціонар-
ний Д.с. “Червона зірка” створено за рахунок місц. бюджету 
у трав. 1926 на Гданцівці. У ньому знаходилося 50 дітей, 2 
вихователі і 2 техн. працівника. У 1929 у Кривому Розі від-
крито 6 Д.с., а у 1930 – 14. На поч. 1931 було взято курс на 
створення Д.с. на всіх рудн. З цією метою орг-ли комітети 
допомоги дітям (“п’ятірки”). За мету ставилося охоплення Д.с. 
всіх дітей цієї вікової категорії. У період голоду 1932–33 число 
Д.с. у Кривому Розі доведено до 40, в них знаходилося 3 845 
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дітей. Не дивлячись на великі 
зусилля, мережа Д.с. на селі 
охоплювала 4 %, на рудн. – 40 
%, по місту – 26 %, на Кривбуді 
– 19 % дітей. Стан їх роботи 
визнавався за незадовільний. 
Для покращення положення 
на роботу у дошкільні заклади 
направлено 100 “перевірених” 
комсомольців. Голів колгоспів 
зобов’язали виділити необхідні 
приміщення та продукти. На 
поч. верес. 1936 на рудн. “Жов-
тневий” відкрито великий Д.с. 
на 300 місць. Всього у р-ні працювало 39 постійних Д.с. На 
поч. 1936 у Кривому Розі діяло 26 Д.с., в яких нараховувалося 
1 436 дітей. Весною 1940 мережа Д.с. “Криворіжсталі” скла-
дала 8 одиниць на 5 575 дітей. Останній передвоєнний Д.с. 
на 50 дітей почав діяти з січ. 1941 на вул. Широківській.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф, 1, оп. 3, С. 1289, А. 91; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 790, 
А, 226–227.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 236–242.

Дитячі санаторії – лікувально-профілактичні заклади, які 
відкривалися на кошти окружного (р-ного) відділу охорони 
здоров’я. 1-й Д.с. створено у 1926 на Гданцівці для лікування 
хворих на туберкульоз, дистрофію, епілепсію, неврастенію. У 
квіт. 1927 став до ладу ще один літній Д.с. на рудн. “Дубова 
Балка”. Найбільший міський Д.с. (на 85 осіб) було відкрито 
23 черв. 1936 у парку ім. газ. “Правда”. Путівки до нього 
розповсюджувалися виключно через профспілки. Тут було 
обладнано вишку для стрибків у воду. За ініціативою гол. 
ради дружин ІТР з-ду “Криворіжсталь” Євгенії Вєснік Д.с. на 
40 ліжок відкрито у 1935 у Зеленому містечку. У черв. 1936 
почали утворювати учнівські с. при шк. 1-й було відкрито при 
СШ № 8. У кін. року на вул. Українській став до ладу с. для 
хворих і слабких дітей, які перенесли важкі операції. У трав. 
1941 розпочав роботу Д.с. у Зеленому містечку, де лікували 
дітей робітників і службовців Криворізьбуду.

Лі.: “Червоний Гірник”, 1936, 30 черв.; Мельник О.О. Криворізька 
міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, с. 236–241.

Дитячі ясла – установи у сис-мі нар. здоров’я для дітей від 
6 тижнів до 3-х років, розраховані на масове вивільнення жін. 
праці у всіх галузях нар. г-ва. Час перебування малечі у Д.я. – 
10–11 год. щоденно. 1-і 8 Д.я. відкрито по селах Криворізького 
округу у трав. 1923. Після голоду 1921–23 нова хвиля створен-
ня Д.я. почала набирати силу у період масової колективізації 
та голоду 1932–33. З 1934 Д.я. почали форсовано орг-вати 
на рудн. з метою залучити жін. для роботи на шахтах. При 

допомозі міськради та 
наркомату здоров’я Д.я. 
будувалися у багатьох 
великих селах. З 1936 
розпочато створення на 
період жнив пересувних 
я. на фургонах. У 1936 у 
Кривому Розі збудовано 
Д.я. на ст. Карнаватка, 
сел. Гданцівка, вул. Пуш-
кіна і Українській, рудн. 
“Червоногвардійський”. 
Всього на кін. вказаного року у Криворізькому р-ні працювало 
26 постійних Д.я., з охопленням 1 110 дітей. Мережа сільс. 
Д.я. постійно відставала від запланованих темпів. У 1937 
розширено з 30 до 70 місць Д.я. на рудн. “Більшовик”, а на 
рудн. ім. Артема розпочато буд-во Д.я. З метою допомоги 
колгоспам  в орг-ції Д.я. міський відділ охорони здоров’я 
відправив 30 вихователів для розгортання 25 дошкільних 
установ на 1,2 тис. дітей. На 1938 заплановано побудувати 
26 Д.я. У сер. січ. на 1-й дільниці “Кривбуду” відкрито Д.я. на 
120 дітей. У лют. 1940 розпочато буд-во Д.я. на 60 дітей біля 
шахти “Гігант”.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1937, 16 жовт.; Мельник О.О. Криворізька 
міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, с. 236–242.

Диференціація селянських господарств Криворізького 
округу. Розподіл с-г по групах забезпеченості посівом за 
даними весняного опитування 1924 мав такий вигляд (на 
100 г-в приходилося):

Група г-в Криворіжжя Степ
Не мали посівів 4,5 4,9
Посів до 1 дес. 3,8 4,9
від 1 до 2 дес. 6,6 10
від 2 до 3 дес. 9,6 12,8
від 3 до 4 дес. 11,4 12,6
від 4 до 6 дес. 23,9 20,7
від 6 до 9 дес. 21,9 17,4

від 9 до 15 дес. 15,2 12,6
понад 15 дес. 3,1 4,1

Так. чин. при середньоукраїнській чисельності г-в з посівом 
від 4 до 9 дес. 22,6 % і середньому по степу 38,1 % таких г-в 
у Криворізькому окрузі було 45,8 %.

Забезпеченість худобою і посівною площею різних груп 
(у відсотках):

Група г-в
г-в коней і 

волів
доросл. 
рог. худ.

молодняк 
рог. худ.

посівна 
площа

1924 1925 1924 1925 1924 1925 1924 1925 1924 1925
Без посівів 4,5 3,3 0,15 0,1 3,15 1,3 0,1 0,1 – –
Малопосівні 10,4 9,8 0,75 7,1 4,45 4,8 0,35 0,56 2,4 2,3
Н/середні 21 21,8 6,9 9,1 14,5 16,3 5,25 3,0 11,3 11,4
Середні 23,9 24,1 20,8 20,4 22,2 23,0 18,5 18,0 20,2 19,9
Заможні 21,9 21,9 30,2 28,8 26,2 25,0 29,9 26,5 42,7 42,6
Багаті (9–15 
дес.) 15,2 15,5 31,5 29,9 29,7 22,2 34,1 31,8 28,7 28,4

Багаті (по-
над 15 дес.) 8,1 3,6 9,7 10,6 6,8 7,4 11,8 25,0 10,0 11,5

Використання найманої робочої сили:

Групи
% г-в, які використову-
вали найману робочу 

силу

% г-в, які орендували 
землю

Малопотужні 0,4 2,4
Н/середні 0,6 1,2
Середні 0,9 2,7
Заможні 1,6 5,7
Багаті (від 9 до 15 дес.) 2,2 12,5
Багаті 
(понад 15 дес.) 9,2 17,2

Засів по основних культурах:

Група
На 100 дес. посівної пл. приходилось:

жито пшениця ячмінь просо кукурудза соняшник

Вихованці дитячого садка 
промстрахкаси оглядають 

акваріум, 1937

Санаторій райздороввідділу у парку ім. газ. “Правда”,
 1936, 30 черв.

Вихованці дитячих ясел колгоспу 
ім. Петровського (Веселі Терни),

1935, 30 серп.
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Малопотужні 32,2 27,4 9,5 6,8 17,6 6,5

Н/середні 24,8 35,1 12,9 7,8 13,6 5,8

Середні 21,2 38,7 15,5 7,3 11,6 5,7

Заможні 20,0 40,4 16,1 7,2 11,1 5,2

Багаті (від 9 до 15 дес.) 16,6 44,2 17,1 6,8 10,7 4,6

Багаті (понад 15 дес.) 14,2 47,2 17,6 6,2 11,7 3,1
 
По землезабезпеченості і худобозабезпеченості найбіль-

шою була група, яка мала до 2-х дес. землі на їдока. З 53 % 
у 1924 вона збільшилася до 62 % у 1925. Наступною за нею 
йшла група, яка мала від 2 до 3 дес. землі – 22,2 % у 1924 і 
19,3 % у 1925. Крайні групи з землезабезпеченям до 1 дес. 
і понад 15 дес. були незначними за чисельністю, причому у 
1-й спостерігалося зменшення к-ті худоби – 7,9 % у 1924 і 
5,7 % у 1925.

Забезпечення худобою мало такий вигляд:

Групи по робочій 
худобі

% г-в за-
гальн.*

% посівної 
пл. віднос-
но орної

посіві приходилося посівів

озимих ярих
на 1 
г-во

на 1 голову 
робоч. худ.

Без худоби 21,0 66,5 31 69 3,2 1,9

З 1 коровою 20,5 68,0 32,0 68,0 4,4 2,2

З 1 гол. робочої 
худ.

4,4 71,8 33,0 61,0 5,3 2,5

З 2 гол. робочої 
худ.

25,8 72,5 33,0 67,0 6,3 2,9

З 3 гол. робочої 
худ.

18,4 75,0 34,5 65,5 8,2 3,4

З 4 гол. робочої 
худ.

6,4 80,5 36,0 64,0 10,4 3,85

З 5 і більше гол. 
робочої худ.

2,6 86,5 37,0 63,0 13,8 4,6

По Криворізькому р-ну забезпеченість худобою у 1924 була 
такою: без худоби – 21,6 %, з 1 гол. – 28,2 %, з 2 гол. – 25,6 
%, з 3 – 17,6 % з 4 гол. – 7,0 %. Особливістю г-в Криворіжжя 
була можливість для підвищення добробуту г-в мати додат-
кові заробітки на рудн., які почали активно відроджуватися. 
Малопотужні і нижче-середні г-ва при незначному збільшенні 
їх к-ті мали суттєве зростання числа робочої худоби і молод-
няку, що вказує на процес відродження с-г Середні і заможні 
групи зростали кількісно, число худоби при абсолютному 
збільшенні у загал. масі худоби в окрузі зменшилась, що 
стало наслідком досягнення цими групами оптимального 
співвідношення розмірів посівної пл. до к-ті робочої худоби. 
Групи г-в з посівом понад 15 дес. мали незначне зростання, 
їх розвиток йшов не шляхом інтенсифікації г-ва, а за рахунок 
збільшення оренди земель і найму робочої сили. Виділялися 
тенденції, що генеза даної групи в подальшому буде йти по-
силеним темпом.

У відношенні групування г-в за ступенем зв’язку з ринком 
с-г продуктів відмічалася наявність 3,3 % г-в, які не виробляли 
хлібних лишків, 55,7 % г-в мали 25,7 % загал. товарних лишків 
і 41 % г-в мали 74,8 % хлібних лишків.

Група “куркульських” (найбільш міцних) складала 8,6 % 
загал. к-ті г-в, які мали 10,5 % робочої і 7,4 % рогатої худоби, 
11,5 % посівної площі і 16 % хлібних лишків. 

Група середняцьких г-в складала по чисельності 61,5 % 
від загал. к-ті, яка мала у розпорядженні 79,1 % робочої і 
70,2 % продуктивної худоби, 74,8 % посівної пл. і 75 % всіх 
хлібних лишків.

Група бідняцьких г-в складала по чисельності 34,9 %, 
мала 10,3 % робочої худоби, 22,4 рогатої, 13,7 посіву і 9 % 
хлібних лишків.

Так. чин., гол. фігурою, як кількісно, так і у екон. розумінні 
були середняки.

* так в документі
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 2, С. 3662, А. 112–116.

Дніпровське південно-російське металургійне то-
вариство. Засновано у 1886. Розробляло Ростковський і 
Шмаковський рудн., розташовані у Веселотернівській волості 

Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії біля 
сіл Катеринівка і Покровка.  Поблизу знаходилися ст. Шма-
ково і Вечірній Кут. Правління розташовувалося у Петербурзі 
на вул. Гороховій.

У 1915 управляючим гірничими підпр-вами був Георгі 
Георгій Георгієвич, зав. Ростковським відділом – гірничий 
інж. Козіровський Вікентій Купріянович, зав. Шмаковським 
рудн.ом – Жуков Аркадій Андрійович, зав. тех. відділом 
Шмаковського рудн. – Костильов Митрофан Олексійович, 
інж.-технік Ростковського рудн. – Стемпковський Сигізмунд 
Семенович, зав. гірничими роботами Ростковського рудн. 
– І.К. Чеховський, зав. госп. відділом – В.М. Морозов, бух-
галтером – С.Ф. Анікін, лікарем – Божеський Анатолій Кін-
дратович, маркшейдером – М.Г. Міліаресі, штейгерами – К.Є. 
Шейкін, М.В. Піотровський, Ф. С. Ліфінцев, зав. електричним 
відділенням – М.О. Чернов.
Дж.: Адресная книга горных предприятий Юга России. 1915 г. Х., 
1915, с. 79–80.

Дніпропетровська область – адм.-тер. одиниця у скла-
ді України. Утворено 27 лют. 1932. Розташована у пд.-сх. 
частині України. Центр – м. Дніпропетровськ (до 1926 – Ка-
теринослав).

За характером рельєфу тер. Д.о. – хвиляста рівнина, роз-
членована глибокими долинами річок. На пн. зх. містяться 
відроги Придніпровської височини (до 192 м), а на пд. сх. 
– Приазовської височини. Клімат помірно-континентальний 
зі спекотним і посушливим літом та м’якою малосніжною 
зимою. На теренах області 145 річок довжиною понад 10 км. 
Тер. області заселена з доби палеоліту. З 80-х 19-го, коли по-
чали розроблятися криворізькі залізні руди, спостерігається 
бурхливий розвиток гірничої промисловості, металургії та 
машинобудування. З 1923 по 1930, гол. чин., в межах сучасної 
Д.о. існував Криворізький округ. У 1935 у Д.о. нараховувалося 
60 р-нів, у 1938 – 51, у 1941 – 26. До 1939 до її складу входила 
тер. сучасної Запорізької та частина Кіровоградської о.

Основні характеристики Д.о. на 1939. Пл. 31 649 км2. В 
межах було 7 міст і 26 сільс. р-нів. Населення – 2 273 567 
душ, з них міського – 1 205 217, сільс. – 1 068 370. Кривбас 
давав 59,3 % видобутку залізної руди СРСР (у 1939 – 1667 
тис. тонн). Діяло 15 вищих учбових закладів, де навчалося 17 
441 осіб; 12 ПК, 14 р-них клубів, 245 сільс., 962 колгоспних. 
В них працювало 433 театральних гуртка, які включали 7 
380 учасників, 248 хорів (4 865 осіб), 282 музичних гуртків 
(3 714 осіб). З 1934 по 1936 на лікарняно-профілактичну до-
помогу населенню витрати зросли з 14,5 млн. крб. до 68,8 
млн. крб. У 1934 за допомогою комбайнів зібрано 29 тис. га, 
в 1940 – 930 тис. га. На 1940 в МТС було 2 415 комбайнерів, 
8 812 трактористів, 1 768 бригадирів тракторних бригад, 539 
агрономів, 319 механізаторів. У колгоспах працювало 1 073 
агрономи і агротехніка, 802 зоотехніків, 1 153 ветеринарних 
працівники, 323 завідувачів хатами-лабораторіями, 2 308 
бухгалтерів, 5 148 бригадирів польових бригад, 1 867 за-
відувачів тваринних ферм. На кожен колгосп у середньому 
приходилося по 3 тваринні ферми і 1 птахофермі. Земельний 
фонд Д.о. складав 3 165 006 га, з них орної – 2 278 000 га, ін. 
– сіножаті, ліси, вигони.

У 1934 ферм ВРХ було 646, у 1940 – 1 739, свиноферм 
606 і 1 739, вівцеферм 265 і 1 730 відповідно.

Поголів’я тварин у колгоспах:

Категорія на 1 лип. 1939  на 1 лип. 1940

ВРХ 173 000 270 000

Свині 204 000 301 000

Вівці 235 000 274 000

Птиця 300 000 1 120 000

Прибутки у 1937 склали 205 434 000 крб., у 1938 – 260 
914 000 крб., у 1939 – 332 000 000 крб., у 1940 – 445 000 000 
крб. На поч. 1940 працювало 66 МТС, 52 радгоспи, 7 МТМ, 1 
739 колгоспів. Посіви під зернові склали 1 348 000 га, з них 
озимої пшениці 531 800 га, ярої пшениці – 116 000 га, ячменю 
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– 254 700 га, жита – 144 100 га, кукурудзи – 155 300 га, вівса 
– 81 000 га, проса – 54 900 га, техн. культур – 132 800 га. 
Середня урожайність зернових була такою: 1937 – 11,2 ц/га; 
1938 – 12,0 ц/га; 1939 – 14,7 ц/га; 1940 – 15,9 ц/га. Тракторів 
усіх марок нараховувалося 4 612, комбайнів – 2 730, авто-
мобілів МТС – 490, автомашин “Союзхліба” – 506 автомашин 
у колгоспах – 2 209.

У Всесоюзній виставці 1939 взяло участь 4 492 особи, у 
1940 – 9 133.
Дж.: ДАДО, Ф. 19, Оп. 3, С. 210, А. 33–45.
Літ.: ЕІУ, т. 2. К., 2004, с. 414–415.

“Добробут” – всеукраїнська спілка скотарсько-молочар-
ської кооперації, 1924–31. Попередником було Всеукраїнське 
кооперативне скотарсько-молочарське т-во “Д.”, орг-не у 
жовт. 1924 у Харкові. Наприкінці 1926 реорг-но у спілку. Функ-
ції “Д.”: заготівля і відгодівля худоби, переробка і реалізація 
продукції тваринництва. Згідно з постановою Наркомзему 
УРСР від 31 берез. 1931 спілка  “Д” злилася з Укрзерноцен-
тром, утворивши Всеукраїнський центр с-г і кооперації.

На Криворіжжі з кін. 1926 існував відділ і низові орг-ції “Д”, 
які займалися заготівлею і відгодівлею великої рогатої худо-
би, заготівлею кормів, орг-цією курсів підготовки майстрів 
маслоробства і інструкторів-заготівельників.

Окружна спілка “Д.” знаходилася у Кривому Розі. Мала свої 
маслозаводи і молочарські пункти. Займалася закупівлею 
і відвантаженням худоби і фуражу, розвитком свинарства, 
постачанням робітничому населенню с-г продуктів.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф, 325, Оп. 1–3.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1928, 29 січ.; Те ж саме, 1930, 9 січ., 6 лют.

Добровольского рудник – належав АТ Криворізьких за-
лізних руд, яке у 1895 взяло в оренду на 30 років 1181 дес. 
землі з платою до відкриття руху по залізниці по 0,5 коп. з 
пуда видобутої залізної руди, з гарантією щорічної виплати 10 
тис. крб. Спільний поклад, що утворювали 2 з’єднані складки, 
був 25 саж. завширшки, прикритий вапняковими наносами 
товщиною від 1 до 15 саж. Запас руди оцінювався у 200 млн. 
пуд. Руда роз-
р о б л я л а с я 
кар’єром гли-
биною 6 саж 
і  д о в ж и н о ю 
250 саж., яку 
згодом було 
доведено до 
535 саж. На 
1893 діяло 2 
похилих під-
йомника (24°) 
з 2-а кінними 
барабанами, 
працювало 45 
робітників, видобуто понад 1,5 млн. пуд. руди на суму 84 тис. 
крб., яку продавали по 5,5 коп. за пуд. На поч. 20 ст. розпо-
чато проходку 3-х похилих шахт, які мали вихід у кар’єр і об-
слуговувалися спочатку ручними воротами, встановленими 
на дні кар’єру. Витягнуті з шахт вагонетки з рудою чи пустою 
породою підкочувалися до 20-сильного парового підйомника 
і піднімалися на поверхню. У 1902 почали встановлювати ще 
один підйомник потужністю 50 к.с. Видобувна спроможність 
рудн. складала 6 млн. пуд. залізної руди на рік, яку підводами 
відвозили на ст. Латівка (1,5 км), з платою по 0,5 коп. від пуда 
руди. У 1902 підведено вузькоколійку, по якій вагонетки під 
дією сили тяжіння котились у напрямку ст., де була вантажна 
платформа. Назад пусті вагонетки доставлялися кіньми. У 
1913 рудн. досяг найвищої продуктивності – 9,97 млн. пуд. До 
жовтн. революції по рудн. були встановлені 4 вертикальних 
котли з загал. поверхнею нагріву 91 м2 і знаходилося в роботі 
23 парових центробіжних насоси загал. продуктивністю 8,02 
м3 води за хв. На центральній електростанції було встанов-
лено 2 нафтових двигуни потужністю 120 к.с. кожен, які при-
водили у рух 2 генератори перемінного струму з напругою 

315 В при силі струму 30 ампер, розвиваючи потужність 189 
кВт/год. Також на рудн. діяло 7 електричних насосів загал. 
продуктивністю 21,14 м3 води за хв.

Рудн. припинив роботу у черв. 1918.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 74; 
Томилин В.В. О состоянии рудн.ов Криворожского железорудного 
р-на в 1920 г. В ж.: «Горное дело». 1920, № 5, с. 169.

Доброхім – добровільне т-во сприяння хімічній обороні 
країни. Криворізьку окружну орг-цію створено у квіт. 1923. 
На 1 берез. 1924 нараховувала 3 250 чл. Активістів було 
мало, села не охоплено первинними орг-ціями. Джерела 
надходження: відрахування, чл. внески, лекції, вистави, 
тижневики повітряного флоту, під час яких також відбувалося 
вербування нових чл. 28 берез. 1925 прийнято рішення про 
злиття Д. і т-ва Друзів повітряного флоту в єдину орг-цію Ае-
рохім (Авіахім), яка почала діяти 1 черв. 1925. До правління 
окружної орг-ції входили: Жуков, Колосов, Зав’ялов, Куцевол, 
Леонтьєв, Пузін.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1836, А. 1112; ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, 
С. 422, А. 155; Там само, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 98; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, 
С. 1407, А. 21; Там само, С. 1408, А. 7.

Довга могила – курган доби міді-бронзи. Розташовувався 
на буд. майданчику Криворізького з-ду по ремонту рухомого 
складу залізниці. Частково ушкоджений при земляних робо-
тах у 1983. Досліджувався у 1983–84. Мав 2 вершини з висо-
тами 2,3 і 0,7 м; довжина – 50 м. Виявлено 9 поховань доби 
міді-бронзи. Основне 
захоронення відно-
силося до кемі-обин-
ської культури (25 ст. 
до н.е.), здійснено 
в кам’яному ящику. 
Ямне поховання було 
перекрито плитою 
з вибитим зобра-
женням птаха. У 2-х 
могилах ремісників 
катакомбного часу 
знайдено вироби з 
кременю та кам’яні 
сокири.
Літ. Мельник А.А. Кто мы? Кривой Рог, 2003, с. 97–98.

Документальне кіно – вид кіномистецтва, матеріалом 
якого є зйомка справжніх подій, на відміну від ігрового кіно. 
Перший кіносюжет про буд-во Кресівської електростанції та 
механізацію навантаження залізної руди знято для ж. “Кіно-
тиждень” у берез. 1929. Влітку того ж року для “Кіножурналу” 
проводилися зйомки прибуття делегації московських піонерів, 
які знайомилися з життям та побутом єврейських переселен-
ців. На поч. лют. 1930 “Кіножурнал” повторно вів фіксацію 
буд-ва Кресівської електростанції, яке вже завершувалося. 
А влітку зроблено сюжет про рудн. ім. Леніна, який отримав 
премію (300 тис. крб.) на житлове буд-во за дотермінове ви-
конання річного плану. Восени відбулася зйомка пуску ново-
збудованої шахти ім. ДПУ: мітинг, перша вагонетка з рудою, 
краща ударна бригада. У кін. 1930 зробили кіносюжет під на-
звою “По шахтам і кар’єрам залізорудного р-ну”. На поч. 1932 
у фільмі “Дніпрострой” вміщено нарис про монтажні роботи 
на високовольтній лінії електропередач для Кривбасу. У кіно-
журналі “За механізацію” (1932) показано процеси видобутку 
залізної руди на рудн. ім. Артема, ім. Фрунзе, ім. Чубаря та ім. 
Профінтерну, а також панорама рудн. новобудов. Того ж року 
було знято фільм “Як живеш, товаришу гірник?” (реж. Карма-
зинський) про погані побутові умови шахтарів рудн. “Жовтне-
вий”: шахтарське селище, не заасфальтовані вулиці, завалені 
сміттям двори, убоге житло, ліжка без матраців у гуртожитку. 
У фільмі “Герой Криворіжжя” (1935, реж. М. Плоскін) розпо-
відається про орденоносця М. Тинка, який працював на шахті 
ім. Першого Травня. Показано урочистий вечір у міському 
театрі з нагоди вручення йому ордена Леніна. У берез. 1938 

Розкривні роботи, 1898

Парне поховання катакомбної культури 
ХХІ ст. до н. е.
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для кіножурналу “Радянська Україна” знято сюжет “На призов 
наркома” про начальника доменного цеху КМЗ І.І. Коробкова і 
передового майстра Красильникова. Для вказаного ж. у лют. 
1939 проводилася зйомка про роботу перфораторного цеху 
з-ду “Комуніст” – бригада Пінькова на передз’їздовій вахті. 
У наступному місяці ж. “Радянська Україна” показала сюжет 
про пуск ДП–3 на КМЗ, а у верес. – нарис “Гігант металургії” 
про новий бесемерівський цех з-ду. У жовтн. випуску 1940 
“Радянської України” зроблено 2 кінонариси про відкриття 
нового ремісничого уч-ща у Кривому Розі, спорудження шахти 
“Першотравнева” та про відвантаження руди на рудн. басейну 
і передовий досвід шахти ім. Кірова у цій справі.
Дж.: Кинолетопись. Аннотированный каталог киножурналов и доку-
ментальных фильмов Украинских студий (1928–1941). К., 1969.

 Долгінцево (з 1968 Довгинцево) – залізнична ст., великий 
транспортний вузол Катерининської (з 1936 – Сталінської, 
з 1961 - Придніпровської залізниці). Ст. Д. відносилася до 
2-го класу і знаходилася на момент відкриття (трав. 1884) у 
Криворізькій волості Херсонського повіту. Назву отримала 
від розташованого поблизу с. Д. (ін. назва Катеринівка), яке 
належало майору Д-у. Від ст. розпочиналася друга Катеринін-
ська залізниця і її Саксаганська гілка. При ст. діяла контора 
11-ї дільниці служби шляху (з 1931– 5-а дільниця). На 1902 
основне депо включало 80 паровозів, з майстровими і робіт-
никами бл. 250 чол., лікарню на 25 ліжок, 2-класну залізничну 
шк. на 250 осіб з гуртожитком на 25 місць, безкоштовною 
б-кою-читальнею для службовців, ощадну касу і ряд лавок 
споживчого т-ва службовців Катерининської залізниці. Ст. Д. 
слугувала вузловою для 5 напрямків: на Карнаватку, Верхо-
вцево, Долинську, Інгулець і Нікополь. 

У 1907 середньодобове прибуття вагонів становило: 947 
завантажених і 407 порожніх. Найбільше середньодобове 
прибуття досягало 1 464 вагони. 

У 1912 середньодобове прибуття дорівнювало 1 976, з них 
700 порожніх. Порожняк на ст. Д. формувався у поїзди, які 
відправляли під завантаження на рудн. Саксаганської гілки. 

У 1905 до приміщення вокзалу було зроблено прибудову 
з пд. сторони. У 1907 проведено часткове розширення ст. з 
перекладкою частини колій, загал. довжина яких склала 29 
км. У 1912 ст. реконструйовано. Довжину колій доведено 
до 49 км. 

У 1908 через Д. пройшло місц. і транзитних поїздів бл. 26 
тис.; на ст. відчеплено 9 981 пасажирських вагонів, приче-
плено – 9 924; товарних вагонів 311 864 і 312 063 відповідно; 
навантажено, перевантажено і розвантажено 3 493 378 пуд. 
вантажів; продано 35 953 пасажирських квитків; передано 
3 189 приватних і 272 132 службових телеграм; загал. над-
ходження до каси склали 200 651 крб.

В період громадянської війни гос-во ст. Д. прийшло у зане-
пад. Відбудова розпочалася весною 1920. Але голод 1921–23 
знизив її темпи, цьому сприяла й затримка виплати заробітку 
на 2–3 місяці та незацікавленість робітників у результатах 
праці. У квіт. 1922 РНК УСРР прийняла постанову про елек-
трифікацію залізниці Донецьк–Кривий Ріг–Олександрівськ 
(Запоріжжя). Виконано це рішення було лише у 1935 (та й 
то частково), коли відкрили рух на ділянці Кривий Ріг–За-
поріжжя. Експлуатувалося 6 електровозів, які замінили 36 
вантажних паровозів. 

У 1930 показники роботи ст. Д. почали суттєво знижувати-
ся. Так, середньодобовий пробіг паровозу у трав. складав 140 
км (90 % плану), а у верес. – 112 км (65 % плану). Порушень 
руху – понад 500, число неякісно (з недоробками) виконаних 
робіт на тяговому складі – бл. 400. Тільки у жовт. 1930 вузол 
недодав замовникам 19 118 вагонів. Збільшення загал. видо-
бутку руди, початок широкомасштабних робіт з реконструкції 
існуючих і буд-ву нових шахт вимагали суттєвого розширення 
пропускної спроможності вузла Д. На реконструкцію гос-ва ст. 
у 1932 виділено 4 млн. крб., що було явно недостатнім. У 1931 
розпочато впровадження т.зв. “спарованої” їзди для збільшен-
ня вантажопідйомності поїздів, але результати виявилися ма-

лоефективними. В практику введено закріплення паровозів 
за постійними бригадами для підвищення відповідальності 
машиністів за техн. стан. У лип. 1931 відсоток несправних 
паровозів складав 33,8 проти планових 17 %. У листопаді 
цей показник довели до 19 %. Технічна швидкість була 19,7 
км/год. при завданні 21 км/год. Рейсів на 1 вагон припадало 
123 замість 148; пробіг складав 59,5 км замість 110; у роботі 
вагон перебував 4,7 год. на добу замість 7,7. Аварій у лип. 
1931 сталося 73, в листоп. – 60. Завдяки посиленню контролю 
і відповідальності бригад за якість праці, складання добових 
оперативних планів, покращення роботи диспетчерського 
апарату показники у 1-й пол., 1932 покращилися. Деякий час 
Д. була кращим вузлом на Катеринінській залізниці. Суттєвим 
гальмом зростання стало зменшення вагонного парку, який 
складався з 2 449 вагонів при необхідності 4 110 одиниць. Це 
призвело до регулярних недовантажень руди з вини залізниці. 
Так, лише у 1-й пол. жовт. рудн. недодано 4 986 вагонів. З 
метою покращення роботи залізничного транспорту у лип. 
1933 орг-но політвідділ при Д. вузлі, який на думку кер-ва 
повинен покінчити з “розгільдяйством” і покращити трудову 
дисципліну та індивідуальну відповідальність залізничників. 
Криворізький МПК за всіма великими підпр-вами закріпив 
залізничні ст. відділку для надання всебічної допомоги в по-
кращенні роботи, особливо у зимовий період. У 1934 середній 
простій вагонів у холодній промивці склав 61,9 год. при 4,5 
год. за планом; простій паровозів у депо – 5,2 год. замість 
4 год.; відчеплювання вагонів у 1-й пол. року і горіння букс 
склало 683, а у верес. лише 35. Зменшено к-ть пропусків не-
справних вагонів під навантаження з 62 у січ. до 45 у верес. 
План ремонту колій виконано на 107 %, заміни шпал – на 
44,6 %,. ремонту паровозів у депо – 90 %, заміни стрілочних 
переводів – на 22,2 %, ремонт вагонів у депо – на 30 %. 

У жовт. 1934 проведено чистку персоналу вузла. У резуль-
таті репресивних заходів покращено на деякий час роботу 
виробничих дільниць. Так, будівельна в лип.–серп. виконала 
план на 43 %, а після чистки – на 157 %. Якщо у 1932 серед-
ньодобове навантаження вагонів складало 1 451 одиниць, 
у 1933 – 1 623, то у 1934 – 1959. Річний план завантаження 
руди у 1931 виконано на 81 %, у 1933 – на 82,3 %, у 1934 
– на 102 ;. У 1934 5-е відділення шляху визнано кращим на 
дорозі. Протягом 1-го кварталу 1935 відвантажено руди 3 328 
тис. тонн (100,4 % плану), чавуну – 65 364 т. Збільшення по 
відношенню до 1-го кварталу 1934 склало 34,5 %.

З 1936 Катерининську залізницю перейменовано на 
Сталінську.

Впроваджено здавання щорічних техн. іспитів на під-
твердження кваліфікації (т.зв. “стаханівські курси”). Простій 
паровозів на ремонті у 1936 склав 54 год., а у 1937 – 46 год. 
Середньодобовий пробіг у сер. 1937 доведено до 237 км при 
нормі 235, техн. швидкість склала 26,2 км/год. при завданні 
25,4 км/год. 

Під час репресій тільки у 1-й пол. 1937 заміщено 20 осіб 
керівного складу відділку залізниці. Згодом було замінено 
практично четверть молодшого і середнього начальницького 
складу ст. 

У 1938 к-ть техн. несправних паровозів, які виходили на 
лінію, знизилася до 7 % (у 1937 – 33 %) при нормі 9,6 %. З 
лип. 1938 депо Д. отримало перехідний червоний прапор 
Сталінської залізниці за кращі показники роботи. Середній 
міжпромивочний пробіг паровозів доведено до 4,2 тис. км за-
мість 2,4 тис. км, що дало щомісячну економію до 60 тис. крб. 
Але закріпити виробничі успіхи, засновані на репресивних ме-
тодах управління, на тривалий час не вдалося. З 1938 аварії 
через неякісну роботу призвели до сотень тис. крб. збитків. 
Катастроф з вини служби тяги відбулося 431, служби руху 
– 379, служб вагонної колії і зв’язку – 161. У 1939 із загал. 
к-ті видобутої руди (19,5 млн. тонн) через Д. пройшло 10,5 
млн. тонн. З метою розвантаження ст. Д. було збудовано ст. 
Кагановича, яка з’єднувалася зі Східно-сортувальною. Зі ст. 
Мудрьона в обхід ст. Д. прокладено лінію до ст. Кагановича. 
Це дало можливість здійснювати пряму подачу руди без за-
ходу до ст. Д. зі ст. Мудрьона і ін. ст. Саксаганської гілки.
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У 1938 паровозники відділку провели 4 223 великовагових 
поїзди і перевезли понад план 72 630 тонн вантажів. У 1939 
- 5 500 поїздів і 1,3 млн. тонн відповідно. Середньодобовий 
пробіг паровоза збільшився на 30 км і майже досяг норми. 
Але залишалися перевищеними (від 7 до 10 год.) норми про-
стою паровозів на промивці. Скоротилась к-ть міжпоїзних 
ремонтів, – якщо у 1938 їх було 4 тис., то у 1939 – бл. 2 тис. 
У 1938 відділок мав 120 тис. крб. збитків; 1939 закінчено з 
20 тис. прибутку, збільшилася продуктивність праці слюсарів 
і котельників. Заробітна плата машиніста пасажирського 
паровозу зросла з 786 до 824 крб., машиніста вантажного 
паровоза – з 621 до 749 крб.

У 1940 вагову норму поїздів було збільшено на 200 тонн. 
План 1-го півріччя 1941 залізничники Д. вузлу виконали 18 
черв.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 4973, А. 153; ДАДО, Ф. 1, Оп. С. 634, А. 24, 
44; Там смо, Ф. 114, Оп. 1, С. 3, А. 31–34; Материалы по обследованию 
Екатерининской железной дороги. СПб, 1910, с. 182–184.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
121–128; “Червоний Гірник”, 1930, 10 жовт., 11 жовт., 4 листоп., Те ж 
саме, 1931, 11 квіт., 15 січ.; Те ж саме, 1932, 21 січ., 13 черв., 24 жовт.; 
Те ж саме, 1933, 12 лип., 27 листоп.; Те ж саме, 1935, 2 квіт., 12 листоп.; 
Те ж саме, 1936, 20 груд.; Те ж саме, 1937, 30 лип.,; Те ж саме, 1938, 
20 берез., 8 жовт.; Те ж саме, 1939, 8 лют., 3 берез.; Те ж саме, 1940, 
8 січ.; Те ж саме, 1941, 21 черв.

Долгінцево – селище при залізничній станції. На 1896 на-
раховувалося 10 дворів, в яких проживало 375 чоловіків і 125 
жінок; діяла продовольча лавка і буфет. Центром поселення 
була залізнична станція. З часом Д. розрослося за рахунок 
індивідуального буд-ва, якому сприяло кер-во Катеринин-
ської залізниці, причому земля відводилася по самій низькій 
ціні. Дорога також звела ряд житлових приміщень для своїх 
службовців. Кожному машиністу 1-го розряду надавалася 
кімната з кухнею, у виключних випадках – 2 кімнати з кух-
нею. Поруч з робітничою “колонкою” споруджено лікарню на 
10 ліжок, 2-класна шк. з церквою на 250 чол. з гуртожитком 
при ній на 27 осіб. Діяла безкоштовна б-ка для службовців. У 
1899 збудовано церкву на честь св. Олександра Невського. 
На пустоші окремо стояли холерні бараки, які у 1910 пере-
робили на лікарню.

У 1910 в Д. нараховувалося 143 двори, в яких проживало 
1 543 особи. У 1916 – 916 дворів, до яких було приписано 1 
558 чол. і 1 710 жін. Безпосередньо за ст. Д. числилося 271 
госп-в, де проживало 1 031 чол. і 1 140 жін. У 1924 сел. Д. 
перейменовано на Бухаріно і називалося так до 1936. У ньому 
і на залізничній ст. на 1 січ. 1925 нараховувалося 726 госп-
в, де проживало 1 513 чол. і 1 432 жін., які мали у власному 
користуванні 670 дес. землі. Переважна частина населення 
– українці. Діяла поштова дільниця, 300 криниць, була про-
типожежна команда з 1 бочкою і 2 помпами, 7 приватних 
торговельних закладів, базар, що працював 8 днів на місяць, 
2 парових млини, 1 кузня, 2 початкових шк., 2 б-ки, театр, 
клуб, лікарня, амбулаторія, аптека. У січ. 1926 постановою 
окружного виконкому у Криворізькому р-ні було створено 
селищну раду з центром на ст. Д. (згодом Бухарінська сел. 

рада). На 1 січ. 1927 тут нараховувалося 640 домоволодінь, де 
проживало 2 464 чоб. і 2 690 жін. Діяли транспортне споживче 
т-во, сільс. споживче т-во, 2 кооперативних т-ва, 10 приватних 
торгівельних закладів. З навчальних закладів працювали 
шк.-семирічка, залізнична шк. (бригадного учнівства) і лікнеп. 
19 лют. 1929 мала президія ВУЦВК затвердила постанову 
Криворізького окрвиконкому про створення Бухаринської 
р-ної ради, яка підлягала Криворізькій міськраді. Населення 
новоствореної райради становило бл. 8 тис. осіб. Райрада 
мала власну президію, відділ комунального г-ва і свій бюджет. 
Влітку 1936 Бухаринську райраду ліквідовано, Д. селищна 
рада продовжувала існувати.

У 1938 у Д. б-ці нараховувалося 11 тис. примірників кни-
жок, 808 дорослих читачів і 378 учнів. При клубі діяли само-
діяльний театр, ансамбль пісні і танцю, хоровий, духовий і 
симфонічний оркестри. 

З 1939 сел. Д. ввійшло до складу новоствореного Дзер-
жинського р-ну  м. Кривого Рогу. У черв. 1941 розпочалося 
буд-во тротуарів на вул. Леніна, Радянській і пл. Базарній.
Дж.: ЦДАОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 1284, А. 3; Список населенных мест 
Херсонского уезда Херсонской губернии. Херсон, 1896, с. 439; Ма-
териалы по обследованию Екатерининской железной дороги. СПб, 
1910, с. 185–186; Список населенных мест Херсонской губернии на 
1910 г. Херсон, 1912, с. 45; Список населенных мест Херсонского и 
Александрийского уездов по материалам сельскохозяйственной 
переписи 1916 г. Х., 1917, с. 92–93; Список населенных мест Екате-
ринославской губернии на 1 января 1925 г. Екатеринослав, 1925, с. 
320–321; Статистика Криворожья, 1927, № 4, с. 22–23.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1938, 24 жовт., 9 груд.; Те ж саме, 1941, 7 
черв.; Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с.21.

“Долгінцево” – курган висотою 9 м, діаметром 70 м. Роз-
ташовувався на місці будівельного майданчику ін-ту “Меха-
нобрчормет” У 1967 знайдено 10 поховань: 2 енеолітичних, 
1 кемі-обинське, 2 ямних, 2 доби пізньої бронзи, 1 скіфське, 
1 сарматське, 1 невизначене, а також святилище сер. 3 тис. 
до н. е. Останнє мало вигляд чашоподібного заглиблення на 
1 м від рівня давньої поверхні. Материкову глину, витягнуту 
з ями, використали для обваловки периметру. Внутрішня 
поверхня споруди була обкладена плитами залізистого 
кварциту бл. 1,5 м в поперечнику. Розміри по осях склали 
15 х 13 м, орієнтація – сх.–зх. У центрі встановлено камінь 
(стелу) висотою 2,2 м. На відстані 2 м на пд. від останньої 
було розташовано прямокутну оброблену плиту розмірами 
1,8 х 0,6 х 0,6 м. Зі святилищем пов’язано 2 енеолітичних по-
ховання, які знаходилися на пд.–сх. краї вимостки. Померлі 
лежали випростано на спині на дерев’яних ношах. У одного 
з кістяків був відсутній череп.

Захоронення кемі-обинської культури здійснено у кам’яно-
му ящику з плит залізистого кварциту. На внутрішніх стінках 
гробниці нанесено перехрещені червоні лінії. Померлий 
лежав скорчено на спині. На ногах зафіксовано залишки 
муміфікованої шкіри.

Поховання ямної культури здійснені у прямокутних могилах 
і перекриті кам’яними плитами. Померлі лежали скорчено на 
спинах, кістки мали сліди посипки вохрою.

Епоха пізньої бронзи представлена похованнями зі скор-
ченими кістяками. Одне з них здійснено у кам’яному ящику 
розмірами 1,3 х 1,0 м х 0,6 м. 

У вхідній ямі скіфської могили зафіксовано вертикально 
стоячі плахи зі слідами дії вогню.

У сарматському похованні знайдено фрагменти гончар-
ного глечика.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 85–86.

Долгінцевський ансамбль українського танцю. Ство-
рено на поч. 1934. Кер-к – диспетчер залізничного відділку 
Павло Бондаренко. У складі колективу на 1936 було 45 осіб: 
найстаршому – Гордієнку – 68 років, а наймолодшому – Б. 
Добрянському – 4. У жовт. 1936 Д.а. став переможцем облас-
ного, а на поч. листоп. – республіканського огляду худ. само-
діяльності. 14–19 листоп. 1936 брав участь у Всесоюзному 

Вулиця Велика, 1914
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фестивалі, де став призером. У подальші роки виступи Д.а. 
проходили на Криворіжжі та Дніпропетровській обл. з великим 
успіхом. У лип. 1938 реорг-но у а. “Український гопак”.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1936, 16 жовт., 4 листоп.; Те ж саме, 1937, 21 
берез.; Те ж саме, 1940, 26 жовт.

Должанського Б.М. і Зелікмана М.С. товариство. За-
сновано у 1911. Розробляло Галахово-Махоровський рудн. 
у Криворізькій волості Херсонського повіту поблизу ст. Чер-
вона. Керував рудн.ом штейгер Агамолов Іван Захарович, 
бухгалтером був Михайленко Дмитро Якович, лікарем – Рехес 
Ізя Євсеєвич. У 1914 видобуто 1 873 000 пуд. залізної руди.
Дж.: Адресная книга горных предприятий Юга России. 1915 г. Х., 
1915, с. 80.

Долинський район – адм.тер. одиниця Криворізького 
округу в 1923–30. Р-ний центр – сел./м. Долинське. На кін. 
1926 в ньому нараховувалося 4 237 осіб, на 1 січ. 1930 – 4 537. 
Діяло поштове відділення, телеграф, телефон, радіоприйомна 
ст., амбулаторія з одним лікарем, електростанція, МТС, одне 
промислове підприємство (103 робітника).

Тер. р-ну складала 1 157 км2, нараховувалось 19 сільрад, 
які об’єднували 119 сіл і 1 місто. Міське населення на 1926 
складало 4 237 осіб, сільське – 47 857, разом – 52 094. На 1 
січ. 1930 міськ. населення було 4 537, сільс. – 47 657, разом 
– 52 194 особи. Відсоток пром. робітників за переписом 1926 
становив 1,7, к-ть населення, зайнятого у с-г досягала 93,4 %. 
Писемних чоловіків у р-ні було 74,8 %, жінок – 43,9 %. Українці 
складали 80 % населення у р-ні, у сільс. місцевості – 97,3 %. 
Діяло 36 початкових шк. (97 викладачів, 3 729 учнів), 5 семи-
річних (62 викладачі, 1 855 учнів), 1 шк. колгоспної молоді (71 
учень), 1 с-г профшк. і 1 будівельна (10 викладачів, 175 учнів). 
У 9 б-ках нараховувалося 10 870 книжок, працювало 7 сіль-
будинків, 2 хати-читальні, 3 кінотеатри, у лікнепах навчалося 
2 564 учнів, у шк. для малописемних – 36. У 2 лікарнях на 35 
ліжок було 3 лікаря, діяло 3 амбулаторії (3 лікаря), 4 пункти 
першої допомоги (1 лікар). На 2 підпр-х (56 робітників, 112 
тис. крб. основного капіталу) виготовлено продукції на 190 
тис. крб. Ремісничих майстерень нараховувалося 490, в них 
працювало 532 особи.

1929 у с-г працювало 2 254 особи, в т.ч. 1 042 жінки. Серед 
жителів Долинського в пром-ті було задіяно 251 осіб, на тран-
спорті – 333, у зв’язку – 320, розумовою працею займалося 
452 особи, з них 161 жінка. Всього працюючих нараховувало-
ся 3 290, з них 1 239 жінок. У 15 с-г т-вах р-ну числилось 12 
тис. членів. Вони мали 35 крамниць, пайовий капітал досягав 
137 тис. крб. Обіг у 1928–29 склав: по постачанню 1 011 тис. 
крб., по збуту – 347 тис. крб. У 4 кустарно-пром. виробничих 
т-вах нараховувалося 58 членів. В 1929–30 заготовлено всіх 
хлібів 20 932 тонни, в т.ч. жита та пшениці – 8 768 тонн, олій-
ного насіння – 1 018 тонн.

Місц. бюджет у 1928–29 склав 244,4 тис. крб., що стано-
вило на одну душу –4,75 крб., соціально-культурні видатки 

склали 153,2 тис. крб., в т.ч. на освіту – 121,3 тис. крб. Бю-
джет 1929–30 склав 602,6 тис. крб., на одну душу – 11,5 крб. 
Видатки на соціально-культурну сферу становили 338,9 тис. 
крб., в т.ч. на освіту 267,9 тис. крб. Від єдиного с-г податку 
до бюджету в 1929–30 надійшло 249,0 тис. крб., від само-
обкладення – 144,6 тис. крб.

На 1 лип. 1930 у р-ні було 3 ощадні каси з 2 624 вклад-
никами і 40 тис. крб. вкладів, у т.ч. фізичних осіб – 23,9 тис. 
крб. Видано позик на суму 279,3 тис. крб.

У 1930 засівна пл. склала 76 909 га, у т.ч. 15 748 га жита, 
10 881 га озимої пшениці, 15 069 га ярої пшениці, 8 592 га 
ячменю, 4 039 га вівса, 3 262 га проса. Коней у р-ні було 9 
910, великої рогатої худоби 8 999 голів, овець і кіз 825, свиней 
727. На 1 лип. існувало: 1 радгосп, який мав 7 516 га землі, 
5 комун, 35 с-г артілей, 66 созів.
Дж.: Государственный архив Днепропетровской области. Путеводи-
тель. Днепропетровск, 1987, с. 279/
Літ.: Нові адміністративні р-ни УСРР. Статистичний довідник. Х., 
1930.

Дольмен – термін, що означає кам’яну гробницю значних 
розмірів, яка за 
конструкцією 
нагадує буди-
нок. Датується 
2-ю пол. 3 тис. 
до н.е. На Кри-
воріжжі відо-
мий лише один 
випадок похо-
вання у Д., яке 
знаходилося 
біля с. Мусіївка 
(не існує, за-
топлене Кара-
чунівським во-
досховищем). 
Досліджувало-
ся у 90-х 19-го. Також є кілька згадок про т. зв. триліти, які 
К. Мельник відносить до примітивних Д.
Дж.: НА ІА НАН України, І. Фабрициус.  Археологическая карта Укра-
ины. Рукопись, 1954, с. 167.

Домниця – сиродутна піч для отримання заліза (криці). 
Про знахідки на Криворіжжі залишків Д. згадували у своїх 
працях кілька дослідників: П. Рубін, Е. Фукс, П. Варгатюк 
та ін. Найдетальніші свідчення про Д., які знаходилися біля 
Гайдамацької (Північної) печери у Дубовій балці залишив у 
своїх спогадах І.Р. Кривошлик. Д. були збудовані з граніту, 
на глиняно-піщаній зв’язці. У нижній частині були отвори для 
сопел. Висота Д. коливалася від 1 до 2 м, діаметр – бл. 1 м. 
У заповнені відмічено 
руду, перемішану з 
деревним вугіллям 
і річним крупнозер-
нистим піском. Проф. 
Б.М. Граков, який 
оглянув залишки Д. 
у 1946, не зміг точно 
їх продатувати через 
відсутність необхід-
ного матеріалу. Ним 
було зроблено при-
пущення про їх на-
лежність до періоду 
Запорізької Січі.
Дж.: КІКМ. КДФ 6600 
(12), А. 29, Кривошлик 
І.Р. історія Криворізького 
басейну Рукопис.
Літ. :  Граков Б.М. Ін-
формаційний звіт Ніко-
польської археологічної 
експедиції за 1946 рік. 
К–1949, т. 2, с. 112; Семе-

Дольмен-триліт, який знайшли біля кургану 
Кварцева могила,

30-20 ст. до н.е. біля сел. Кірова

Реконструкція домниць, знайдених  в 
Дубовій Балці у кін. 19 ст.

Долгінцевський ансамбль танцю, 
1936, 4 листоп.
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нюк Д. До питання про використання криворізьких руд у давнину. В 
кн.: О.М. Поль і розвиток гірничої промисловості в Криворізькому 
басейні. Кривий Ріг, 2002, с. 70–71.

Доменна піч – шахтна піч для виплавки чавуну. Першу з 
3-х Д.п. закладено на Гданцівському чавуноливарному з-ді 
17 черв. 1890. Мала висоту 18 м, об’єм – бл. 200 м3, добову 
продуктивність – бл. 4 тис. пуд. чавуну. На його вир-во йшло 
бл. 8 тис. пуд. залізної руди, до 5 тис. пуд. коксу і бл. 2 тис. 
пуд. флюсів (вапняк). Річна продуктивність п. – 1,5 млн. пуд. 
До 1892 було побудовано ще 2 аналогічні п. 

У 1931 розпочало-
ся буд-во КМК, перша 
черга якого була роз-
рахована на 4 Д. Бетон у 
фундамент ДП–1 (“Ком-
сомолка”) закладено 7 
листоп. 1931. Основні 
роботи розгорнулися у 
1932. ДП–1 було збудо-
вано повністю власними 
силами без іноземної 
допомоги і пущено 4 
серп. 1934. До кін. року 
було виплавлено 103 
187 тонн чавуну. ДП–2 
здано в експлуатацію 
8 трав. 1935. Їх об’єм 
склав 930 м3, продук-
тивність плавки – 980 
тонн чавуну кожна. ДП–
3 стала до ладу 9 лют. 
1939. Її корисний обсяг 
становив 1 300 м3. На 
той час це була найпо-
тужніша п. у Європі. У 
1937 виплавлено 562,8 
тис. тонн чавуну, у 1940 – 897,3 тис. тонн.

ДП–1 і ДП–2 побудовано за проектами Гіпромезу під кер-
вом М. Павлова і І. Бардіна. Перші типові Д.п. конструкцією 
і техн. оснащенням не поступилися кращим американським 
п. Вони були повністю виконані на вітчизняному обладнанні, 
серійне вир-во якого було освоєно на Уральському з-ді важ-
кого машинобуд-ва.

ДП–3 мала суттєві особливості в конструкції. Вперше було 
прийнято острівні розташування п. з індивідуальним ливар-
ним двором і повітронагрівачами, що забезпечило гнучке 
обслуговування п. транспортом. Застосовано найкращу 
сис-му охолодження. Робоча площадка повітронагрівачів 
розташовувалася на рівні робочої площадки п. Для нижньої 
частини лещаді використано спеціальну набивну масу з вміс-
том вуглецю до 60 % (коксик, хромистий залізняк, магнезит, 
вогнетривка глина, смола).
Дж.: Отчет Александрийской земской управы за 1891 г. Александрия, 
1892, с. 40.
Літ.: “Горнозаводской журнал”, 1890, № 4, с. 29; Развитие металлургии 
в Украинской ССР. К., 1980, с. 184–192.

Донбасводтрест – спеціалізована орг-ція з централізо-
ваного водопостачання Донбасу і Криворіжжя. Криворізьке 
р-не відділення створено у 1930 як складова Д. У 1932 Д. був 
одним з підрядчиків по буд-ву Карачунівського водосховища 
ємкістю 55,4 млн. м3 і 2-ї черги Криворізького водогону. У 1931 
спеціальним урядовим рішенням Д. передано всі місц. греблі, 
водоймища та водогони. У 1936 Д. прийняв екстрені заходи 
по скороченню водозабору з Кресівського водосховища на ін. 
потреби (рудн. ім. Фрунзе і полив городів) шляхом введення 
до експлуатації водозабірних пунктів нижче греблі КРЕСу. 
З 1 січ. 1937 розпочато роботи по прокладенню водогону з 
Карачунів до Криворізького металургійного комбінату до-
вжиною 6 км і до рудн. ім. Артема довжиною 2 км. План по-
дачі води підпр-вам у 1936 виконано 10 листоп. Криворізькій 
промисловості дано 12 млн. м3 води. План постачання питної 

води населенню виконано 11 груд. (479 832 000 відер). До 
кін. року понад план підпр-вам дано 1,5 млн. м3, а населенню 
– 24 млн. відер.

Контора Д. містилася на вул. К. Маркса, 53.
У 1936–37 керуючим т-том працював Кирилов, гол. інж. 

– А.Г. Біланенко (до 1941), парторгом – Шібанов.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1936, 12 серп., 2 груд., 15 груд.; Те ж саме, 
1940, 16 лют.; Те ж саме, 1941, 8 трав.

Донецьке товариство залізообробного і сталеливарно-
го виробництва в Дружківці. Створено у Парижі групою рос. 
і франц. підприємців. Устав затверджено 5 лип. 1891. У 1892 
Д.т. придбало у Др. (Бахмутський повіт Катеринославської 
губернії) ділянку землі пл. 1,3 тис. дес. У квіт. 1893 Д.т. роз-
почало, а в наступному році закінчило буд-то 1-ї домни, яка 
була задута у трав., а у 1895 почав діяти бесемерівський цех. 
Уставний капітал склав 6 млн. франків, у 1894 його збільшено 
до 10 млн. фр. У трав. 1896 приступили до спорудження 2-ї 
доменної печі, яку введено у дію наступного року.

У 1897 на землях Ушакова і А. Махоріної заорендовано ді-
лянку і відкрито рудн. Євгеніївський, а згодом біля с. Зелене 
– Зеленівський. 

У 1914 на Євгеніївському рудн. видобуто бл. 8 млн. пуд. 
залізної руди, а на Зеленівському – 3 млн. пуд. У цей період 
дир. копалень був Руадо Еміль Анатолійович, зав. тех. час-
тиною – С.Я. Колісников, зав. майстернею – А.М. Закс, зав. 
шахтами – І.М. Горлов і М.О. Шарапов, гол. бухгалтером 
– А.М. Філіппучі, лікарем – К.Ф. Амуров, юридичним консуль-
тантом – І.Є. Булгаков. У 1917 загал. видобуток руди досяг 
14 млн. пуд.
Дж.: Адресная книга горных предприятий Юга России. 1915 г. Х., 
1915, с. 80; Адресная книга горных предприятий Юга России. 1917 
г. Х., 1917, с. 158.
Літ.: Горное дело и металлургия на Всероссийской промышленной и 
художественной выставке 1896 г. СПб, 1898, с. 558–559.

Донецький загін червоної гвардії – військ. підрозділ, 
сформований у берез. 1918. Спочатку включав 700 бійців і ка-
валеристів при 10 кулеметах. У р-ні Радушного був поповне-
ний до 1 тис. штиків і 100 шабель при 17 кулеметах. При від-
ступі від Радушного на Олександрівськ (Запоріжжя) під тиском 
австро-угор-
ських військ 
к - т ь  к а в а -
леристів за 
рахунок по-
повнень було 
д о в е д е н о 
до 500. Д.з. 
взяв участь 
у боях під ст. 
С и н е л ь н и -
кове, Олек-
сандрівськ, 
Пологи, Вол-
новаха (Дон-
бас), Росто-
вом. Відсутність належної бойової виучки і низький рівень 
командирів призвели до великих втрат. На Царицинському 
фронті вийшло з ладу бл. 60 % особистого складу. Залишки 
Д.з. було влито в 6-й Царицинський полк. Командири Д.з. 
– Кирилюк, М.В. Дерев’янко, С.О. Мороз.
Дж.: КІКМ, КН 27749, А. 158–160, Пахомов А.Г. Очерк из истории 
пролетарской революции и гражданской войны на Криворожье. 
Машинопис.

Донецько-Криворізька радянська республіка (ДКРР) 
– держ. утворення на тер. Харківської, Катеринославської 
та частині Херсонської губерній. Проголошена на 4-му обл. 
з’їзді Рад робітничих депутатів Донецького і Криворізького 
басейнів, що відбувся 27–30 січ. 1918 у Харкові. З’їзд обрав 
обл. комітет у складі 5 більшовиків, 3 есерів, 1 меншовика і 
2 позапартійних. 14 лют. 1918 обл. комітет сформував РНК 
ДКРР у складі: Ф. Артем (Сергєєв) – голова РНК і нарком у 

Доменна піч “Комсомолка” на КМЗ, 
кін. 1933

Командири Донецького червоногвардійського 
загону, 1918
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справах нар. госп-ва, С. Васильченко – нарком внутрішніх 
справ, В.І. Межлаук – нарком фінансів, М. Жаков – нарком 
у справах освіти, В. Філов – нарком у судових справах, М. 
Рухимович – нарком у військ. справах, Б. Магідов – нарком 
праці, А. Каменський – нарком держ. контролю. Всі наркоми 
були більшовиками. Основою утворення ДКРР був не нац.-
держ., а екон. принцип держ. буд-ва. Ініціатори створення 
ДКРР вважали, що з перемогою соціалістичної революції 
нац. питання втрачає своє значення, що Рос. рад. республіка 
повинна стати федерацією екон. однорідних областей, а не 
нац. рад. республік. До того ж після підписання Україною 
Брестського миру організатори ДКРР думали таким чином 
не допустити австро-угорські і нім. війська та уряд ЦР на 
Донбас та Криворіжжя. З цією метою було проголошено 
утворення ДКРР як федеративної частини РРФСР, на тер. 
якої вважались обов’язковими всі декрети РНК РРФСР. ЦВК 
Рад. України вважали “органом паралельним обласному 
комітету”. Штучне утворення відособленої від Укр. ДКРР 
порушувало цілісність і суверенітет Укр., всупереч волі її на-
роду. Проти виділення Д-К обл. зі складу Укр. виступив нар. 
Секретаріат, уряд існуючої на той час Укр. Рад. республіки, 
зокрема М. Скрипник.

У своїх планах створення ДКРР, як автономної республіки 
Рос. федерації, її організатори не дістали підтримки і у кер-ва 
Рад. Росії. Воно вважало виділення негативним для справи 
соціалістичної революції на Укр., створення “Єдиного фронту 
оборони”. Приймаючи всі ці обставини до уваги, делегати Рад 
Д-К області на 2-у Всеукр. з’їзді Рад у Катеринославі (17–19 
берез. 1918) заявили, що ДКРР повинна входити до складу 
Рад. Укр. На з’їзді було прийнято резолюцію “Про державний 
устрій”, яка виключала можливість виділення з Укр. будь-
якої області. З’їзд утворив єдиний рад. уряд Укр., юридично 
оформив входження Д-К області до складу Укр.

На конференціях більшовиків і обласних з’їздах Рад ДКРР 
від Криворіжжя були присутні: В.А. Валявко, П. Сиволап, О.К. 
Фесенко, С.С. Тинок, В. Бондаренко та ін. Вони підтримали 
тезу “лівобережців” про право Д-К обл. на самовизначення. 
Більша частина більшовиків Криворіжжя не вітало ідею 
створення окремого держ. об’єднання поза межами Укр. 
Особливого відбитку в соціальному та екон. житті Кривбасу 
ДКРР не залишила. Переважна частина населення краю 
взагалі не підозрювала, що воно деякий час знаходилося в 
ін. держ. утворенні.
Дж.: Пахомов А.Г. Очерк из истории пролетарской революции и 
гражданской войны на Криворожье. Машинопис. КІКМ, КП 27749, 
л. 134–139.
Літ.: Мала енциклопедія етнодержавознавства. К., 1996, с. 294–295.

Донецько-Юріївське металургійне товариство. У трав. 
1895 біля ст. Юріївка Слов’яносербського повіту Катеринос-
лавської губернії розпочало буд-во металургійного з-ду на пл. 
300 дес., який пущено у 1896. Уставний капітал 5 млн. крб. 
розділений на 20 тис. акцій вартістю по 250 крб. Устав затвер-
джено 23 черв. 1895. Розпочало діяльність 19 лип. 1895.

На Криворіжжі експлуатувало 3 рудн.: Польовий, Пужмер-
ки і Тарапаківський. Управління рудн. знаходилося у Криво-
му Розі. На поч. 1917 дир. гірничого відділу був І.А. Вільде, 
управляючим рудн. – М.Е. Попадакі, гірничим інж. – М.І. 
Іщенко, штейгером-юрисконсультом – С.І. Бердичівський, 
бухгалтером – З.С. Данілочкін, зав. матеріальним відділом 

– І.Ф. Самородкін, секретарем – Д.С. Шатько.
Дж.: Адресная книга горнопромышленных предприятий Юга России. 
1917 г. Х., 1917, с. 158. 
Літ.: Горное дело и металлургия на Второй промышленной и художе-
ственной выставке 1896 г. СПб, 1898, с. 568; Брандт В. Иностранные 
капиталы в России. Т. II. СПб, 1899.

“Допомога” – громадська орг-ція по наданню матеріаль-
ної та грошової допомоги найбіднішому населенню міста. Її 
попередник – “Т-во взаємодопомоги” – існувало з 1922 по 
1926. Міський комітет “Д”. орг-но 24 серп. 1927. Спочатку 
об’єднував транспортний кооператив, лісопильну майстерню 
в с. Грушівка, пекарню і майстерню по переробці с-г сировини. 
На 1 жовт. 1927 нараховувалося 943 чл., з них 700 чол. і 243 
жін. За 1926–27 операційний рік д. надано на суму 3 479 крб. 
Т-во “Д.” займалося такими видами діяльності: створювало 
пром. артілі з видобутку каменю, орг-ло платні ігри типу лото, 
більярду, казино, вело торгівлю значками, сувенірами, пор-
третами держ. діячів тощо. На виручені гроші утримувалися 
їдальні для бідного населення і ночліжний будинок, надавала-
ся матеріальна допомога нужденним. З боку держави і міської 
Ради т-ву “Д.” надавалися податкові і орендні пільги. Постійне 
втручання органів вла-
ди і заорганізованість 
призвели до зменшення 
обсягів роботи. Так, у 
1928–29 з виділених 2 
775 крб. було надано д. 
тільки 26 пенсіонерам 
на суму 719 крб. Трудо-
ві артілі з бідноти були 
малочисельними і збит-
ковими. На поч. 1930 в 
т-ві “Д.” нараховувалося 
лише 252 осіб, які до того ж не платили членських внесків. 
Не проводилася робота з популяризації ідей т-ва і вербовці 
нових чл. Президія окрвиконкому 5 січ. 1930 прийняла спе-
ціальну постанову, спрямовану на активізацію роботи т-ва. 
У жовт. 1931 переобрано правління “Д.”, куди ввійшли: гол. 
– Федоренко (інспектура собезу), а також представники 
від охорони здоров’я, відділу праці, наросвіти, міськміліції, 
військкомату, партизанської комісії. Значну роботу провело 
т-во під час голоду 1932–33. Осередки “Д.” на кін. 1931 було 
створено практично на всіх підпр-вах та установах міста. 
Адм. тиском робився перерозподіл продовольчих ресурсів 
в бік надання хоч невеликої, але важливої на той момент д. 
малозабезпеченим верствам населення. 

Т-во “Д.” ліквідовано у черв. 1934. Вважалося, що питан-
ня забезпечення бідного населення повинна взяти на себе 
держава.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 3, С. 3402, 
А. 60 зщв.; Там само, Оп. 5, С. 537, 
А. 117; Там само, Оп. 7, С. 1153, А. 
71, 123.
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 15 
апр.; “Червоний Гірник”, 1933, 
9 січ.

Дорожний комітет про-
фесійної спілки робітників 
залізничного транспорту 
(Дорпрофсож) Криворізьке 
відділення. Діяло у 1917–21, 
(відновлено роботу з 1944). 
До завдань Д. входило: мобі-
лізація робітників залізничного 
транспорту на відновлювальні 
роботи, підвищення продук-
тивності праці, покращення 
умов роботи та побуту робітни-
ків і службовців, налагодження 
медичного обслуговування, 
торгівлі, постачання продо-
вольством лінійних станцій, 

Оголошення про загал. збори 
т-ва “Допомога”, 1929, трав.

І. О. Блінов - голова 
Доржпрофсожу Довгинцев-

ського вузла на поч. 20-х

Керівники ДКР. Перший зліва  - Артем (Ф.А. Сергєєв)- 
голова РНК ДКР, 1918 
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ремонт і відновлення житлового фонду для путійців. На ст. 
Долгінцево проводилися засідання р-ного комітету Долгінцев-
ської дистанції шляху і місц. комітету, на яких вирішувалися 
питання охорони праці, орг-ції роботи клубу, б-ки, сприяння 
розвитку городництва та садівництва. Гол. р-ного комітету 
був Скрипченко Петро Федорович.
Дж.: Государственный архив Днепропетровской обл. Путеводитель. 
Днепропетровск, 1987, с. 200–201.

Досвітки - див. Вечорниці. 

Друга п’ятирічка (план розвитку народного господар-
ства на 1933–37). Найбільша увага приділялася розвитку 
гірничої галузі, зокрема буд-ву великих шахт. Якщо у 1933 
у басейні було тільки 16,8 % шахт з продуктивністю понад 
400 тис. т на рік, то видобуток шахт, що будувалися, був від 
450 тис. т до 1,4 млн. т на рік. У 1935 було капітально від-
ремонтовано ствол найбільшої зі старих шахт (КІМ) рудн. ім. 
К. Лібкнехта. У 1936 тільки великі шахти басейну, проектна 
потужність яких складала 12 млн. т руди на рік, дали на 
гора більше руди, ніж весь Кривбас у 1913. На 1 січ. 1935 
підготовлені запаси руди в 4,5 рази перевищували річний 
видобуток. У 1933 на шахті “Магістраль” рудн. “Інгулецький” 
було вперше орг-но швидкісну проходку відкаточного штреку 
по глинистих сланцях. Її швидкість доходила до 7 м на добу, 
а рудного штреку на шахті МЮД – перевищила 100 м на 
місяць. Стволи нових шахт прокладались у породах лежа-
чого боку поза рудою, що не вимагало залишати охоронних 
ціликів. У 1933 за ініціативою інж. Є.С. Мошиченка на шахті 
“Профінтерн” рудоуправління ім. Кагановича вперше вико-
ристано сис-му розробки підповерхневими штреками і нові 
ефективні методи виїмки ціликів. З цього часу ці способи 
стали швидко розповсюджуватись у Кривбасі. Зросло також 
і техн. оснащення рудн. Так, бурильних молотків у 1933 було 
2 396, а у 1937 вже 3 163; скреперних лебідок 596 і 773 від-
повідно, продуктивність компресорів зросла з 2 036 м3/хв. до 
3 152 м3/хв.; рудн. вагонеток було 3 445, а стало 2 889 при 
збільшенні їх загал. об’єму; к-ть електровозів піднялась з 36 
до 94. Механізована доставка руди підвищилась від 50,7 % до 
75,3 % від всього видобутку; механізована підземна відкотка 
збільшилася з 33,0 % до 81,3 %, а поверхнева – з 54,4 % до 
80,1 %; механізоване навантаження руди – з 65,1 % до 91,8 
%. У 1934 на шахтах басейну вперше у світі було розпочато 
буріння шпурів твердими сплавами в міцних породах. Впро-
вадження в практику такого методу дало велику економію. 
Значним прогресом у буровій техніці стало також застосу-
вання зйомних коронок у 1935, спочатку на рудн. “Жовта 
Річка”. Впровадження таких коронок дозволило скоротити 
велику к-ть буроносів і робітників заточувальних майстерень, 
а також збільшити продуктивність бурильника на 25 % за 
рахунок ліквідації простоїв при очікуванні бурів. Прокладка 
трубопроводів діаметром 100–200 мм по основних виробітках 
шахт дозволила підвищити тиск повітря у забоях до 5–6 атм. 
Зростанню продуктивності пневматичного буріння сприяло 
освоєння з-дом “Комуніст” бурильних молотків типу ПБ, а у 
1935 – колонкових ПС і ПЕ і телескопічних ПР. Так, тільки з 
1935 до сер. 1936 продуктивність бурильника в середньому 
за зміну зросла з 27,6 до 35 т. 

На 1934 припадає завершення впровадження безпечних 
аміачно-селітрових вибухових речовин, що замінили динаміт. 
Це значно покращило умови безпеки праці. Виділення великої 
к-ті шкідливих газів при вибухах аміачно-селітрових речовин 
примусило провести значні роботи по покращенню шахтної 
вентиляції. З 1933 розпочато застосування електровозної 
відкотки, спочатку акумуляторними, а з 1934 – і контактними 
електровозами. Впроваджено рейки важкого типу (IV А) для 
укладки відкаточних виробіток. 

У 1935–36 проведено уніфікацію вагонеток і шахтних 
колій. Стандартною було визнано глуху 3-тонну і перекидну 
обсягом 1 м3. 

Реконструкція шахт потягнула за собою розширення за-
стосування електричної енергії. Якщо на кін. 1932 потужність 

електродвигунів (підземних і поверхневих) складала 14 тис. 
кВт, то у 1937 – 65 тис. кВт. Сила підземних споживачів 
електроенергії збільшилася за цей час у 2,5 рази. На великих 
шахтах для живлення підземного навантаження прийнято 
напругу в 6 кВ з обладнанням центральних і підземних діль-
ничих підстанцій. У Д.п. було повністю ліквідовано підйомні 
установки з паровим приводом. Ємність скіпів, прийнятих 
за основу, було збільшено з 2 до 4–5 т. У 1935 на шахті ім. 
Орджонікідзе вперше було встановлено підйомну машину з 
асинхронним двигуном потужністю 700 кВт. 

Зросла чисельність інж.-техн. персоналу. Криворізький 
гірничий ін-т підвищів випуск студентів з 25 у 1933 до 159 у 
1937. К-ть інж., зайнятих безпосередньо на вир-ві, збільши-
лася на 74 %.

Прискореними темпами продовжувалося буд-во мета-
лургійного з-ду. ДП–1 “Комсомолка” розпочала роботу 4 
серп., 1934, а 22 берез. 1935 – ДП–2. Одночасно будувався 
коксохімічний з-д, який дав свою продукцію 4 січ. 1936, коли 
було пущено 1-у коксову батарею.

З високою швидкістю здійснювалося житлове буд-во, – за 
роки Д.п. на це було витрачено 31,6 млн. крб. Було побудо-
вано 120,6 тис. м2 житла. У 1935 вступила у дію 1-а черга 
трамвайної лінії. На розвиток освіти у 1937 використано 12 
млн. крб.
Літ.: Малахов Г.М., Шостак А.Г., Стариков Н.И. История горного дела 
в Криворожском бассейне. К. 1956, с. 133–144; Кривому Рогу 200. 
Днепропетровск, 1975, с. 74–80.

Дружин інженерно-технічних працівників рух. За-
родився 24 берез. 1935, коли було створено бюро Д. ІТР 
Криворізьбуду. Ініціатором стала д. начальника буд-ва КМЗ 
Є.Е. Вєснік. До кер-чого ядра ввійшли В.І. Герасимова, М.Е. 
Третьякова, С.Г. Мар’яновська, А.А.Вікентієва. Відразу було 
створено 3 секції: дитяча (кер. Вєснік) харчова (Мар’яновська) 
і комунально-побутова (Третьякова і Вікентієва). Навколо 
бюро з часом утворився актив, до якого ввійшли д. і.-т., ро-
бітниці-ударниці та д. деяких робітників з-ду. Протягом 1-го 
року існування дитяча секція організувала зразковий дитячий 
комбінат, дитячий садок і ясла. Завідувачкою яслами стала д. 
інж. Сенічкіна. На Соцмісті у лют. 1936 обладнано зразковий 
дитячий санаторій, яким керувала д. інж. Пувиренка. Тут же 
відкрито дитячий комбінат на 130 дітей, санаторій, дитячий 
садок на 75 місць та ін. Д. ІТР постійно слідкували за обслу-
говуванням дітей, а багато з них стали кер-ками цих закладів: 
Розторгуєва, Шадріна, Дельоф, Сергієчко, Полужна та ін.

Харчова секція також багато зробила, зокрема взято шеф-
ство над усіма їдальнями комбінату, де встановлено постійне 
чергування. В налагоджені роботи сис-ми громадського 
харчування виявили себе Герасимова, Федорова, Вітковська, 
Уліцька, Сергієчко, Степаненко, Пузиренко, Соцук та ін. Об-
слуговування у їдальнях стало набагато кращим. 

Комунальна секція взяла шефство над гуртожитками 
№№ 25, 39, 40, 42, 51 – найгіршими з усіх діючих. Завдяки 
проведеним заходам, було придбано м’які меблі, столи, 
стільці, постільна білизна, картини, занавіски, килими, ігри. 

Делегація жінок Ярославської обл. на зустрічі з активістками 
Кривого Рогу, 1937, січ.
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У гуртожитках започатковано колективні читання худ. літ. і 
газет, проводилися бесіди і лекції, створено групи з ліквідації 
неписьменності, орг-но групи худ. самодіяльності. Найкраще у 
комунально-побутовій секції працювали: Кобзар, Нємчинова, 
Волосатова, Веліна, Бондарчук, Котилєвцова, Герасимова, 
Козирська, Горлова, Естерман. 

Д. ІТР брали активну участь у виробничому житті з-ду, 
допомагали у висвітленні і ліквідації неполадок, вимагали 
створення нормальних умов праці, сприяли поширенню 
стаханівського руху.

Ініціатива д. ІТР КМЗ знайшла широку підтримку на ба-
гатьох підпр-вах і у колективах не лише Кривого Рогу, а і 
всього Рад. Союзу.

На поч. 4-го кв. 1935 започатковано аналогічну діяльність 
на підпр-вах т-ту “Руда”, яка співпала з розгорненням там 
стахановського руху. Було створено центральне бюро д. ІТР 
т-ту “Руда”, роботою якого керувала Л.С. Чернігова. Спочатку 
встановили тісний зв’язок між робітницями-стахановками та 
д. стахановців, які повідомили про всі недоліки, що заважа-
ють добре працювати. Для експерименту вибрали рудн. ім. 
Хатаєвича, де провели нараду жінок і зібрали свідчення про 
всі вади вир-ва і запросили на підсумкове засідання кер-во 
шахти, якому були вручені переліки робіт по усуненню недо-
ліків і встановлено терміни виконання. Також орг-но заходи 
по налагодженню домашнього побуту в оселях стахановців. 
Кращих д. за зразковий домашній затишок преміювали. 
Давалися рекомендації по поліпшенню проведення сімей-
ного дозвілля. Гроші , що отримувалися за перевиконання 
планів, йшли на розширення культурних закладів та на по-
ліпшення їхньої роботи. Здійснювався контроль за роботою 
їдалень, приведення гуртожитків у належний стан, ліквідація 
неграмотності .

Р. д. ІТР Коксохім з-ду  № 28 розпочалася у сер. берез. 
1936. Гол. увага приділялася приведенню до задовільного 
санітарного стану гуртожитків, потім забезпечення їх мебля-
ми і всім необхідним для нормального життя та відпочинку. 
Здійснювався постійний контроль за діяльністю культурно-
освітних закладів, що значно покращило їх роботу. Належна 
увага приділялася шк. та дитячим закладам. Найбільших успі-
хів у роботі домоглися: Бондаренкова, Федорченко, Альшиц, 
Хмарнюк, Волинська, Харитонова, Кондрикова, Солошенко, 
та ін. Актив склав понад 70 осіб.

На 1-й Всесоюзній конференції д. ІТР 10 трав. 1936 Крив-
бас представляло 26 делегаток, 2 з них – Є.Е. Вєснік і О. 
Мар’яновська – нагороджені орденом Трудового Червоного 
Прапора.

Свого апофеозу р. д. ІТР досяг у 1936. До Кривого Рогу 
за досвідом роботи приїжджали делегації з Липецька, Дні-
пропетровська, Києва, Одеси, Харкова та ін. міст. Почали 
регулярно проводитися всебасейнові  наради активісток, 
де вирішувалися питання поширення р. на ін. сфери вир-ва, 
заклади та структури держ. апарату.

Р. почав згортатися з 2-х пол. 1937, коли Є. Вєснік і цілий 
ряд активісток були репресовані.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1935, 12 серп; Те ж саме, 1936, 9 берез., 15 
берез., 10 трав.; Те ж саме, 1937, 9 січ., 15 черв.

Друзі дітей – добровільне т-во по наданню допомоги в 
покращенні життя дітей, сприяння органам Наркомпраці і 
Наркомздоров’я у справі боротьби з дитячою безпритуль-
ністю і безнаглядністю, орг-ції дитячих майданчиків, садків, 
влаштування ясел і консультацій. Укр. т-во орг-но у Харкові 
у 1925. У Кривому Розі оргбюро по створенню т-ва “Д.д.” по-
чало діяти 24 черв. 1926 у складі: Смушко, Геллер, Козлов. 
Окружна установча конференція відбулася 1 серп. 1926. Для 
налагодження роботи міських орг-цій створена трійка (По-
лянська, Зінченко, Крупко) від Окрпомдіту. Плани діяльності 
т-ва на поточний рік затверджувалися на пленумах окружної 
ради “Д.д.”, які проходили на поч. року. Кошти первинних 
осередків складалися з членських внесків, пожертв, екс-
плуатації підпр-в, демонстрації вистав, проведення лотерей, 
також їм було надано право на виготовлення та реалізацію 

прапорів, значків та ін. символіки. Первинними осередками 
керували голова і секретар. В р-нах створювалися р-ні прав-
ління з 5 осіб. У жовт. 1927 “Д.д.” реалізували 500 прапорів, 
кошти від яких пішли на боротьбу з безнаглядністю. На поч. 
листоп. 1927 до “Д.д.” перейшли функції ліквідованих р-них 
комісій допомоги дітям. У жовт. 1927 т-во відкрило палітурну 
майстерню, де працювали безприпризорні діти, а у кін. року 
– нову лотерею “Фортуна”, надходження від якої йшли на 
допомогу підліткам.

Міську орг-цію “Д.д.” орг-но 15 берез. 1927. Від Окрпомдіту 
до неї перейшло 18 осередків у місті і 6 у Залізорудному р-ні. 
Окружна орг-ція “Д.д.” на берез. 1927 нараховувала 2,5 тис. 
осіб, на 1 листоп. до неї входило 95 осередків (53 на селі, 30 

у Кривому Розі, 12 на підпр-х). Загал. число членів в 1928 
перевищувало 3 тис. На поч. 1928 відкрито дитмайданчик на 
рудн. ім. Артема, орг-но панчішну майстерню при дитячому 
колекторі, де працювало 12 дівчаток, розпочато виготовлення 
вуличних ліхтарів. У трав т-во зробило на р. Інгулець пляж і 
закупило 10 човнів для прокату. Влітку на вул. Петровсько-
го відкрито дитячий оздоровчий табір, а на вул. К. Маркса 
– другу їдальню. Активістами окружного т-ва “Д.д.” у 1929 
були Свириденко, Кухтіна, Чернова, Макарова, Пожидаєва, 
Абрамович, Качалова, Самолова, Бродський, Балагур, Кон-
сянтанівська, Невгомонний, Лозанова, Сухоніна, Кругликова, 
Лісовський, Куніна та ін. Окружне правління у 1929–30 очолю-
вали: Хохол, Пестушко, Бульба, Сугак, Левинська, Іванкова, 
Ігнатенкова, Колода, Нестеренко, Мельник, Вепринська, 
Жарко, Лобакова, Геллер. Окружну орг-цію “Д.д.” ліквідовано 
у листоп. 1930, її функції перейшли до міської. Під час голоду 
1932 робота фактично припинилася. Міськрада у груд. 1932 
прийняла спеціальну постанову по відновленню діяльності 
“Д.д.” Зокрема зобов’язала голів селищних і сільс. рад до-
помагати в орг-ції осередків “Д.д.”, покращити постачання 
підлітків, які працювали у майстернях т-ва, залучати до праці 
та харчування безпритульних. Р-ному т-ву було надано при-
міщення. У берез. 1933 “Д.д.” провело місячник по боротьбі 
з безпритульністю дітей – кошти збиралися по підписних 
листах. Велася робота по орг-ції оздоровчої компанії для 
лікування дітей за кошти рудн. У квіт. 1934 міськрада спеці-
альним рішенням надала монопольне право на виготовлення 
держ. прапорів виключно т-ву “Д.д.” з метою покращення його 
матеріального стану. 

Т-во ліквідовано у лют. 1936 
згідно з постановою Раднарко-
му УРСР.
Дж.: ДАДО, Ф. Р 4081, Оп. 1, С. 1, 
А. 33; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 8, С. 
308, А. 411.
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 28 
авг.; Те ж саме, 1927, 22 мар., 7 
окт., 17 нояб., 23 нояб., 4 дек.; Те ж 
саме, 1928, 14 янв., 2 февр., 16 мая, 
6 июл., 8 авг.; “Червоний Гірник”, 
1929, 8 берез.; Те ж саме, 1933, 8 
квіт., 26 трав.

Друзі радіо – Всеукраїнсь-
кого т-ва Криворізька орг-ція. 
Центральну раду т-ва Д.р. 
орг-но у Харкові у кін. 1931 з 

Оголошення про відкриття їдальні, 1928

Повідомлення про створення 
т-ва Друзі радіо в Кр. Розі, 

1926, 29 черв.
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метою сприяння і проведення планової радіофікації, орг-ції 
радіоаматорського руху. 

Криворізьку орг-цію створено у лют. 1932. Допомагала у 
радіофікації Кривого Рогу і сіл р-ну, засновувала осередки 
Д.р. на підпр-вах, проводила радіовиставки робіт аматорів.

Ліквідовано у серп. 1933.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 8 лют.; Центральний державний архів 
Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР. К., 1960, 
с. 558–559.

Друзі радянського фото-кіно – громадська орг-ція, що 
ставила за мету сприяння росту і розвитку фото-кінематогра-
фічної справи на Укр. Орг-ційне бюро Всеукр. т-ва створено 
у Харкові 15 жовт. 1928, 13 трав. 1929 реорг-но у Централь-
ну раду т-ва Друзів рад. 
фото-кіно.

Криворізьку окружну 
орг-цію започатковано у 
верес. 1930. Криворізьке 
відділення заохочувало до 
фотоаматорства, орг-ло 
фотовиставки, створюва-
ло “худ.-політичні ради” 
при кінотеатрах, сприяло 
кінофікації села. 

У трав. 1933 міськрада 
винесла рішення через 
низьку ефективність ро-
боти і статус громадської 
орг-ції ліквідувати Д.в.ф-к. 
і передати повноваження 
Українфільму та Укрфо-
тооб’єднанню.  
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 7, С. 709, А. 175; Там само, Ф. 9, С. 223, А. 
89.

Друкарів профспілка. Орг-но на поч. 1917. У лип. на-
раховувала 60 осіб. На 1 січ. 1926 – 94, на 1 січ. 1927 – 115, 
на 1 квіт. 1927 – 126 осіб. У 1925–27 гол. Д.п. був Солодухін, 
відповідальним секретарем – Литинський. 1-а конференція 
Д.п. на Криворіжжі відбулася 20 жовт. 1925. Гол. напрямка-
ми роботи у 1920-ті були: покращення побуту та умов праці, 
орг-ція бригадного навчання молоді в цехах, розгортання 
культурно-просвітницької роботи. У 1931 було обладнано 
невеликий сквер для відпочинку працівників друкарні, а у 
наступному – відкрито дитячий садок.
Дж.: КІКМ, КП 27749, А. 64, Пахомов А.Г. Очерк по истории пролетар-
ской революции и гражданской войны на Криворожье. Машинопис; 
Отчет Криворожского окружного совета профессиональных союзов 
за период 13.02.1916– 28.09.1927. Кривой Рог, 1927, с. 7–8;
Літ.: «Красный Горняк», 1925, 22 окт.; “Червоний Гірник”, 1928, 15 
груд.; Те ж саме, 1932, 13 берез.

Друкарня – пром. поліграфічне підпр-во, що випускає 
друковану продукцію. На 1913 у Кривому Розі діяло 4 Д.: 3 
на вул. Поштовій – С.Б. Каменьковича і І.С Корсунського; 
І.М. Кульберга Х.І. Вайнтруба;  М.С. Заранкіна   і одна на вул. 
Вокзальній – Я.Б. Галла. Після утвердження рад. влади у 1920 
все вціліле обладнання було звезене до кол. Д. Каменьковича 
і створено на її базі повітову Д., де виготовлялися також і місц. 
газети. Першим завідуючим був Анісімов. З 29 жовт. 1925 
Криворізька держ. Д. почала називатися “Красный Горняк”. 
У 1925 – на поч. 1926 Д. було переобладнано. При Д. був свій 
магазин канцелярських товарів. У черв. 1928 Д. переїхала у 
нове приміщення по вул. К. Маркса, їй було надано кредит 
у сумі 10 тис. крб. на придбання нової рояльної машини та 
електромоторів для модернізації вир-ва. У кін. 1929 Д. взято 
на баланс комунгоспу. Згодом було розширено двір шляхом 
відселення приватників. У січ. 1931 Д. видавництва “Червоний 
Гірник” передано на баланс Укрполіграфоб’єднанню. У лют. 
1933 міськрада розпочала клопотання перед обкомом КП(б)У 
про припинення передачі друкарських машин до колиш. р-нів 
Криворізького округу, яких на той час вже було вилучено 4. 
За результатами роботи 1934 Криворізьку Д. визнано кращою 

в обл. У трав. 
1936 при Д. від-
крито майстер-
ню по виготов-
ленню штампів 
та печаток. У 
1937–38 нада-
но 300 тис. крб. 
на обладнання. 
Були придбані 
друкарські ма-
шини, шрифти, 
палітурні ма-
шини, машини 
“Лінотип”, які 
механізували ряд процесів, що раніше були ручними. Якщо 
у 1925 у Д. працювало 35 осіб, то у 1939 – 170. Кращими 
працівниками у 1940–41 були Спідлєр, Гольман, Пекінер, 
Пітрек, Шоханов, Братуха. 
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 638, А. 32; Там само, Оп. 6, С. 478, А. 78; 
Там само, С. 709, А, 174; ДАДО, Ф. 1, оп. 1, С. 112, А. 129; Там само, 
Ф. 10, Оп. 1, С. 792, А. 90.
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Адрес-календарь. Кремен-
чуг, 1914, с. 143; «Красный Горняк», 1925, 29 окт.; Те ж саме, 1926, 17 
февр.; Те ж саме, 1928, 2 июн.; “Друкар”, 1934, 15 груд.; “Червоний 
Гірник”, 1939, 5 трав.; Те ж саме, 1941, 18 лют.

 “Дубова Балка” – франц. АТ по розробці залізних руд (з 
1929 – рудн. “Більшовик”). Статут затверджено 3 груд. 1892 
і тоді ж допущено до діяльності у Росії. АТ за 250 тис. крб. 
викупило маєток О. Поля, який той свого часу купив у Ю. 
Шмакова за 60 тис. крб. У 1893 закладено 1-й кар’єр, який 
обслуговувало 5 кінських барабанних воротів. Наступного 
1894 отримано валовий прибуток на суму 315 тис. крб. при 
витраті 271,7 тис. крб.; чистий прибуток склав 43 301 крб. 
У тому ж році було встановлено 2 парові машини загал. по-
тужністю 90 к.с.

Прибуток у 1896 склав 53,7 тис. крб., з яких 50 тис. крб. 
видано як дивіденди. Наступного року доход досяг 138,7 тис. 
крб., з них акціонерам виділено 100 тис. крб., що склало по 
80 крб. на акцію. У 1897 АТ відкрило ще один рудн. на землі 
Ушакова-сина – 100 дес. в оренду на 20 років з платою по 
0,75 коп. за пуд (див. Ушаковський рудн.).

З 1902 АТ “Д.Б.” почало переводити свої рудн. на елек-
тричну тягу. Фінансовий рік закінчили з прибутком 170 тис. 
крб. Взято в оренду рудн., які належали Бельгійському т-ву 
залізних руд, Рахманівка – Кривий Ріг.

1-у шахту “С” на рудн. “Д.Б.” закладено у 1895, а у 1903 
– “Центральну”.

Приход 1904 склав 112 тис. крб., 1905 – 27,2 тис. крб., 1906 
– 112,9 тис. крб. У 1908 встановлено потужний електропід-
йомник і побудовано нове приміщення електростанції на рудн. 
“Д.Б.” і розпочато повний перехід на підземний видобуток. З 

Оголошення про створення тов-ва 
Друзі Кіно  у Кривому Розі, 

1927, Жовт.

Бюро комсомольського осередку друкарні, 
1921

Розкривні роботи на рудн. “Ушаковський”, 1900
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1909 на рудн. розгорнуто буд-во великих казарм (гуртожитків) 
для робітників. Наступного року закладено шахти № 7 і № 
8 глибиною по 103 м (не розроблялися). Прибуток АТ у 1910 
склав 324,6 тис. крб., на дивіденди видано 150 тис. крб. У 1911 
встановлено електричний підйомник на шахті “Центральна 
№ 1” і почато проходку шахти “Центральна № 2”. У 1915 її 
було обладнано повністю металевим копром висотою 42 м 
(вперше у Кривбасі). Шахта мала 2-клітьовий підйомник на 
2 вагонетки. Розширено центральну електростанцію і по-
будовано велике машинне відділення. Глибина виробіток у 
1912 досягла 110 саж. У 1913 між АТ “Д.Б.” і франц. т-вом 
“Руський горний металургійний уніон” було укладено угоду, 
на підставі якої весь річний видобуток руди 1-го т-ва буде 
належати 2-му, до складу якого входили великі Макіївські 
кам’яновугільні розробки і металургійні підпр-ва. У 1913 ви-
добуто 24,3 млн. пуд. руди.

У 1908 на рудн. “Д.Б.” закладено найглибшу у Кривбасі 
шахту “Салакруп”, яка у 1917 досягла глибини 300 м. З 1928 
шахта стала називатися “Більшовик”.
Літ.: “Горнозаводской листок”, 1893, № 1; Те ж саме, 1895, № 8; “Гор-
ный журнал”, 1895, № 16; “Горнозаводской листок”, 1897, № 14; Те 
ж саме, 1898, № 19; По Екатерининской железной дороге. Екатери-
нослав, 1903; “Горнозаводской листок”, 1903, № 8; Те ж саме, 1905, 
№ 9; Те ж саме, 1906, № 32; Те ж саме, 1907, № 33; Те ж саме, 1911, 
№ 36; Зив В.В. Иностранные капиталы в Российской горнозаводской 
промышленности. П г. 1917.

“Думка шахтаря” – ансамбль гірницької пісні та танцю. 
Питання про орг-цію ансамблю вперше порушено у лип. 1938 
ЦК спілки гірників. Ініціатива отримала широку підтримку 
громадськості міста. Для вирішення питань комплектації 
ансамблю консультантом запрошено керівника Червонопра-
порного ансамблю армійської пісні і танцю нар. арт. СРСР О. 
Олександрова. У квіт. 1939 створено комісію по відбору, яка 
протягом місяця прослухала 84-х виконавців. Спілка робіт-
ників залізорудної пром-ті Пд. СРСР виділила на утворення 
“Д.ш.” 225 тис. крб. У трав. з метою забезпечення новоство-
реного ансамблю репертуаром ЦК спілки оголосив конкурс 
на кращу шахтарську пісню. На 1 лип. 1939 з 365 кандидатів 
відібрано 65, в т.ч. вже відомі співаки: тенори – Будюкін, 
Бойко, Розанов, баритони і баси – Курбатов, Гайдук, Богун, 
Іванов, сопрано – Сухомлинов, Сльоза, Паніна, Тарасенко, 
альти – Дронова, Шалімова, Буда, а також танцюристи: 
Ксенко, Зуйкова, Несміянов, Руженкова і музиканти Бєляєв 
і Дойбан. Ансамбль було повністю укомплектовано худ. кер-

ками, що прибули з Москви. Гол. гальмом початку сценічної 
роботи була відсутність приміщення для репетицій, яке пови-
нен був надати керуючий т-том “Дзержинськруда” Лебедєв. 
У кін. 1939 “Д.ш.” розпущено. 
Літ.: “Червоний Гірник”, 1938, 28 лип., 3 с ерп., 4 верес.; Те ж саме, 
1939, 1 квіт., 10 черв., 6 лип., 4 серп.

Духівництво, клір. Згідно з правилами православної церк-
ви до складу Д. входять 2 категорії осіб: священнослужителі 
3-х ступенів священства (1-ий – диякони, 2-й – священики, 
(ієреї), 3-й – єпископи) та священнослужителі, які не мають 
священицького сану (іподиякони, дяки, регенти, паламарі і 
т.д.).

Широківське благочиння, до якого входили приходи Кри-
воріжжя, створено у серп. 1829. Перший благочинний – свя-
щеник Герасим Курилов. У 1911 благочинним став священик 
церкви Миколая Чудотворця (Кривий Ріг) Автоном Лебедєв. 
Приходи очолювали священики: с. Авдотієвка – Миколай 
Торський, с. Олександродар (Рахманівка) – Григорій Аврамов, 
с. Андріївка – Іоан Ситніков, ст. Долгінцево – Віктор Ніценко, 
с. Іванівка – Іліодор Бродучан, с. Миколаївка 1 – Іоан Звєрєв, 
с. Новодмитрівка – Миколай Арунов, с. Новокурськ – Володи-
мир Зжєтовецький, с. Новий Кривий Ріг – Михаїл Соболєв, с. 

Сергіївка – Олександр Ніценко, с. Шестерня – Яків Сорокін 
і Панфіл Фомоцький, с. Широке – Миколай Слободзеніков, 
Христофор Алістор і Савелій Рибальченко.

Веселотернівське благочиння (дані за 1915): с. Ганнівка 
– Костянтин Миловський і Іоан Султанбеєв, с. Веселі Терни 
– Анатолій Крамаренко, Володимир Курилов, Серафим Ки-
рилов, с. Лозуватка – Полікарп Пепсекул, Прокопій Смик і 
Володимир Постриганєв, с. Недайвода – Василій Базидевич, 
с. Покровка – Андрій Шкурін, с. Вечірній Кут – Георгій Андрі-
ященко, р. Колачевський – Серафим Кирилов.

Костел св. Бригітти (м. Кривий Ріг) – Г. Баєр. Раввином 
Верхньодніпровського повіту був Лейба Гершкович Дотлібов. 
Гол. синагога м. Кривого Рогу – М.А. Локишин (1913).
Дж.: ДАХО, Ф. 207, Оп. 1, С. 1751, А. 2; Памятная книга Херсонской 
губернии на 1911 г. Херсон, 1911, с. 58; Екатеринославский адрес-
календарь за 1915 г. Екатеринослав, 1915, с. 345; Деловой и коммер-
ческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 127. 

Духовий оркестр рудника ім. Жовтневої революції. 
Орг-но у 1936. За 5 років здійснено 380 виступів, розучено 
бл. 100 муз. творів, підготовлено і випущено 80 музикантів. 
Вихованці колективу Рогов, Кіотер і Васильченко закінчили 
муз. уч-ща. Д.о. брав участь у 4-х р-них оглядах і 2-х олімпіа-
дах худ. самодіяльності Криворіжжя. Був премійований муз. 
б-кою, а кер. М.М. Краснопольський – творчим відрядженням 
до Москви. На поч. 1941 Д.о. нараховував 31 учасника, серед 
яких були гірники, службовці шахтоуправління ім. Комінтерну 
і чл. їхніх родин. У репертуарі оркестру були твори Вагнера, 
Бізе, Чайковського, Оффенбаха, Дунаєвського. У кін. кожного 
року Д.о. давав концерти-звіти.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1941, 4 груд.

Духовий оркестр рудника ім. Карла Лібкнехта. Орг-но 
у 1925 В Бєліком, який мав муз. освіту. До Д.о. записалося 
57 працівників рудн. ім. К. Лібкнехта і “Дубова Балка”. Спо-
чатку у наявності було лише 9 старих інструментів, на яких 

Повідомлення про орг-цію ансамбля “Думка шахтаря”, 
1939, 1 квіт.

Cвященники Миколаївcької церкви біля Херсонського 
єпархіального управління, 1909
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пертуарі твори Вагнера, Шуберта, Глієра. У 1935 у доробку 
нараховувалося 75 муз. творів, крім легкої танцювальної 
музики. На 3-й міській олімпіаді худ. самодіяльності (1936) 
Д.о. завоював 1-е місце. Д.о. беззмінно обслуговував гро-
мадсько-політичні кампанії, давши сотні концертів. На поч. 
1940 – за 15 років існування – через о. пройшло бл. 200 осіб, 
які стали активними учасниками самодіяльного мистецтва. 
Колиш. гуртківці о. Бронвейбезер, Подшибітків і Ковтун стали 
професійними музикантами, закінчивши відповідні навчальні 
заклади. 1-й – Московську консерваторію, 2-й – Харківський 
муз.драм. ін-т, 3-й – Одеську консерваторію.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1940, 15 берез.

Історична енциклопедія Криворіжжя

займалося по черзі 
5–7 чол. На кін. року 
придбали ще 14. Крім 
нотної грамоти велося 
навчання за темами: 

“Історія музики”, “Біографії композиторів”, 
“Орг-ція худ. самодіяльності”. У 1927 
Д.о. вперше виступив у театрі Кривого 
Рогу і почав давати концерти на рудн. 
басейну. Спочатку виконували марші, а 
до 1-ї олімпіади худ. творчості Кривбасу, 
яка відбулася у 1929, о. мав у своєму ре-

Кер. духового 
оркестру

ім. К. Лібкнехта 
- В. Бєлік, 1938
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