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Екскаватор – землекопальна машина для розробки м’яких 

горних порід в масиві чи скельних в роздробленому стані. 
Вперше паровий Е. у Кривбасі застосувало Новоросійське 
т-во на однойменному рудн. у 1896 для розкривних робіт. 
У 1915 Е. використано для завантаження руди у вагони на 
Ростковському (“Жовтневому”) рудн. За підрахунками Г. 
Малахова, А. Шостака, М. Старикова к-ть Е. на погрузці у 
1930-ті була такою: 1931 – 1;, 1932–34 – 3, 1935 – 2, 1936 – не 
було, 1937 – 1, 1939 – 4, 1940 – 8. Згідно доповіді “Кривбас до 
XVII з’їзду ВКП(б)” у 1933 у т-ті “Руда” працювало 9 Е.
Літ.: Краткий исторический очерк завода Новороссийского общества. 
Екатеринослав, 1896, с. 37; Кривбасс к XVII съезду ВКП(б). Материалы 
к докладу т-та «Руда» на IV горпартконференции Криворожья. Кривой 
Рог, 1934; Малахов Г.М. и др. История горного дела в Криворожском 
бассейне. К., 1956, с. 136.

Екскурсія – колективне відвідування визначних місць, 
музеїв тощо з навчальною чи культурно-просвітницькою 
метою; часто сполучається з туризмом. На Криворіжжі групові 
Е. стали поширеними у 2-й пол. 1920-х. Їх влаштовували 
профспілкові орг-ції у літній період, беручи на себе бл. 50 
% витрат на проведення. Найпоширенішими були Е.: на 
Дніпро, до Каховки, до Асканії Нової, до Криму. З 1930 стали 
популярними Е. на КРЕС та новобудови шахт, з 1932 – на 
буд. майданчик КМЗ, а згодом і на з-д. У 2-й пол. 1930-х 
ЦК спілки гірників Півдня почав виділяти значні кошти на 
екскурсійний відпочинок. Так, у 1936 надано 30 тис. крб. на 
відвідування місць боїв часів громадянської війни, 50 тис. 
крб. – на поїздки до Каховки та Криму. Окремі невеликі 
Е. проводилися по Воєнно-грузинській дорозі (10 осіб), по 
Воєнно-осетинській дорозі (10 осіб), по Дніпру (Київ–Ялта), 
Волзі (Горький–Астрахань), на Біломорканал, по маршруту 
Ленінград – Медвежа Гора (10 осіб), на Алтай (10 осіб). 
Популярними і багаточисельними були Е. на буд-во, а потім 
на сам Дніпрогес і до м. Запоріжжя, зокрема на з-д “Комунар”. 
Такими Е. найчастіше преміювали стахановців, передовиків 
вир-ва та відмінників навчання. У 1939 відкрито новий 
маршрут: залізницею до Запоріжжя, потім пароплавом до 
Асканії Нової і автобусом до Кривого Рогу.
Літ.: “Красный Горняк”, 1928, 31 мая; “Червоний Гірник”, 1931, 10 черв.; 
Те ж саме, 1936, 15 трав., 28 груд.; Те ж саме, 1939, 5 лип.

Експорт другорядної сировини. Криворізьке повітове 
відділення зовнішньої торгівлі було створено у черв. 1921. 
Займалося збором і відправкою ганчір’я, кишок і кісток 
тварин, пуху і пера птиці, яєць, воску, лікарських рослин. 
Робота по заготівлі с. владними структурами перекладалася 
на кооперативні і громадські орг-ції. При окрвиконкомі з 1923 
діяла спеціальна комісія зі сприяння Е. У січ. 1930 при міськраді 
було створено комісію по збору утилю на чолі з Глушком. З 
цього часу щорічно почали проводитися місячники по збору 
с. Зазвичай намічені плани не виконувалися. За 1-е півріччя 
1929 с. зібрано на суму 395 тис. крб. На Е. йшли, гол. чин., 
хутро, яйця, птиця та яблука. Для стимулювання заготівель 
видавався дефіцитний крам. Сис-матичні невиконання планів 
різними установами спонукали владу на кожному підпр-ві 
створити комісії сприяння Е.д.с. Так, у лют. 1930 у м. Кривому 
Розі необхідно було заготовити 100 тонн ганчір’я, 175 тонн 
кісток, 1,3 тис. тонн металобрухту. План 1-го півріччя 1930 
по Криворізькому округу по с-г с. і утилю було виконано на 
41,2 %, річний план (3 млн. крб.) – на 56,6 %. План 1932 
Заготекспорт реалізував на 3,8 %, ВУСМР (мисливство) – на 
9,7 %, Союзпушнина – на 5,4 %, Райспожвспілка – на 9,5 %. 
Голова Е. комісії Ковальчук розпорядився протягом 5 днів 
при всіх колгоспах створити осередки сприяння заготівлі Е. 
Але, охоплене глибокою кризою і голодом місц. с-г не змогло 
виправити стан. У наступні роки, починаючи з 1934, роль 
Е.д.с. знизилася у зв’язку з нарощуванням економічного 
потенціалу СРСР і зменшенням залежності від закордонних 
поставок.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 5, С. 537, А. 127, 134; Там само, Оп. 6, С. 478, 
А. 9, 29; Там само, Оп. 8, С. 308, А. 81.
Літ.: “КривРАТАУ”, 1921, 30 черв.; “Красный Горняк”, 1928, 20 янв.; 
“Червоний Гірник”, 1928, 19 груд.; Те ж саме, 1929, 27 квіт.; Те ж саме, 

1930, 30 трав., 17 лип.

Експорт залізної руди. Пром. криза 
1901–02 призвела до різкого скорочення 
попиту на з.р., що спонукало шукати 
збуту за кордоном. Це вдалося зробити 
з великими труднощами – спочатку р. 
продавалася практично по собівартості. 
Згодом ціна піднялася і стала трохи 
вищою, ніж на внутрішньому ринку. 
Відправка за кордон досягла найвищого 
рівня (55,5 млн. пуд.) у 1907, а потім стала 
поступово знижуватися. Перепоною до Е. 
була недостатня пропускна спроможність 
залізниці. У Миколаївському порту не 
було вагів для вагонів сис-ми “Фокс-
Арбель”. Заявки на криворізьку з.р. з 
різних причин приходилося скорочувати 
на 50–90 %.

Вивіз криворізької з.р. закордон*:
Рік млн. пуд. Рік млн. пуд. Рік тис. тонн

1900 – 1908 33,4 1913 488
1901 0,2 1909 30,4 1921/22 0,9
1902 3,0 1910 53,8 1925/26 159
1903 17,9 1911 55,0 1926/27 407
1904 15,6 1912 37,3 1927/28 434
1905 12,7 1928/29 490,3
1906 29,1 1932 267,1
1907 55,5 1933 750,3

*Дані за ін. роки відсутні.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С 422, А. 100; Там само, С. 1420, А. 78; 
Там само, С. 2441, А. 44 зв.; Там само, Ф. 1, Оп. 8,Ю С. 308, А. 81.
Літ.: Материалы по обследованию Екатерининской железной дороги. 
СПб, 1910, с. 190–191; «Горнозаводское дело», 1913, № 15, с. 7141; 
Шполянский Д.И. Монополии угольно-металлургической промышлен-
ности Юга России в начале ХХ века. М., 1953, с. 97.

Експортне пайове товариство по збору, заготівлі, 
реалізації і експорту кишок всіх сортів (Утильсировина).  
У. засновано 30 черв. 1922 у Харкові Уповпаркомзовнішторгом 
РРФСР при Радпаркомі УРСР. Проводило свою роботу під 
безпосереднім кер-вом Держторгу УРСР Ліквідовано згідно 
з наказом від 26 верес. 1924. Місц. контора займалася 
закупкою кишкотоварів, боротьбою з таємним забоєм худоби, 
транспортуванням сировини для експорту.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 52, Оп. 1, с. 14, А. 21.

Електрифікація Криворіжжя – широке впровадження у 
вир-во та побут електричної енергії. Першу електростанцію 
збудовано на Гданцівському чавуноливарному з-ді у 1895. 
Вона також постачала енергію для освітлення заводського 
селища. Криза 1901–02 підштовхнула багатьох власників 
рудн. шукати ефективніші й дешевші способи видобутку. З 
цього часу розпочато буд-во великих і малих електростанцій 
і застосування електрики у гірничій справі. Вже у 1902 на 
рудн. Колачевського діяла центральна електростанція. 1-
й електричний підйомник потужністю 45 к.с. змонтовано 
у 1901 на Ушаковському рудн. АТ “Дубова Балка”. На 
цьому рудн. з 1902 почали застосовувати електричні 
відливні насоси замість парових. Того ж року на одному 
з рудн. компанії БКД вперше у Кривбасі впроваджено 
електричну відкотку на поверхні. Починаючи з 1903 на 
рудн. розпочинається буд-во спочатку невеликих, а згодом 
і потужних центральних електростанцій, енергію яких 
використовували для підйому, водовідливу, освітлення 
кар’єрів, естакад і частково житла. Згодом електроенергію 
почали передавати повітряними лініями на ін. рудн.и. На 1913 
повністю або частково перейшли на електроенергію такі 
великі рудники: Ушаковський, Широківський, Євгеніївський, 
“Червоний”, Лихманівський (від Гданцівської ел.ст.), 
Карнаватський, Саксаганський, Галковський, Шмаковський, 
“Дубова Балка”, Ростковський, “Суха Балка”, Лозуватський, 
Олександрійський, Божедарівський, (від ел. ст. рудн. 

ЕКС-ЕЛЕ

Відправка руди 
в Миколаївський 

порт 
із ст. Вечірній Кут, 

1937, верес.
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Колачевського) Колачевського, Харіна, Фермієр. Рудн., 
обладнані паровими і електричними підйомниками у 1913 
дали 374 млн. пуд. руди, що склало 89,3 % від загал. 
видобутку.

Розвиток ел. оснащеності рудн.:

Рік

Електричних 
машин

Електичних 
двигунів

Підйоми 
(шт.)

к-ть
загал. 

потужність 
(кВт)

к-ть
загал. 

потужність 
(кВт)

1901 1 50 2 40 1
1902 3 300 3 72 2
1903 4 350 5 797 5
1904 5 390 7 128 7
1905 5 * * 160 9
1906 16 864 * 200 14
1907 18 1095 48 * 14
1908 18 1788 69 939 18
1909 22 2219 107 1554 28
1910 24 2438 107 1819 33
1911 27 288 113 1962 32
1912 20 3741 153 3279 40
1913 39 5891 139 3756 36
1914 39 5891 139 2759 36
1915 49 9644 286 7827 61
1916 * * * * 64
1917 * * 300 7600 70

 * Дані відсутні.

У 1912 приватною особою збудовано міську електростанцію 
(2 дизельних генератори по 72 кВт), яка розташовувалася у 
р-ні сучасної пл. Визволення. Плата за споживання 1 кВт 
енергії складала 20 коп., якщо не витрачалася понад норму; 
при перевищенні норми – 1 крб. за кВт.

У результаті громадянської війни енергетичне г-во Кривбасу 
було зруйновано. Відновлювальні роботи розпочалися з кін. 
1920 – на поч. 1921. Зокрема, на міській ел. ст. – у берез. 1921. 
Її енергію спочатку використовували для освітлення рудн., що 
відбудовувалися. У верес. розпочато будову ел. ст. на рудн. ім. 

Жовтневої Революції (Ростковський) потужністю 3 тис. кВт. 
ел. ст. на рудн. Галковському (2 тис. кВт) пущено у січ. 1922, 
ел. ст. рудн. Шмаковського залишено у резерві.

Ремонт міської ел. ст. затягувався – не було потрібних 
матеріалів та обладнання. У 1922–23 вироблено 92 200 кВт, 
за 1923/24 – 30 607 кВт, з яких споживачам відпущено 28 801 
кВт. З промислових ел. ст. у 1923 працювали Артемівська 
(Галковського), обладнана 2-ма генераторами потужністю 
750 кВт/год. кожен. Вона також обслуговувала рудн.и ім. К. 
Лібкнехта, “Дубова Балка”, “Жовтневий” і “Новоросійський” 
(ім. Фрунзе). У берез. 1924 прийнято рішення про закінчення 
буд-ва ел. ст. на рудн. “Жовтневий” і розпочато розширення. 
1-й турбогенератор планувалося пустити 1 листоп. 1924, але 
роботи затягнулися до листоп. наступного року. У лип. 1924 
пущено ел. ст. на рудн. ім. Леніна потужністю 457 кВт/год. 
Наступною було відремонтовано Карнаватську дизельну ст. 
потужністю 335 к.с. У 1925 ел. ст. рудн. ім. Артема виробляла 
750 кВт/год., ім. Леніна – 890, ім. К. Лібкнехта – 400, 
“Пролетарський” – 200; загал. сила ст. склала 2 210 кВт/год 
У наступному році потужність збільшено до 5 920 кВт/год. У 
1924 діяло 22 ел. підйомника, 1925 – 52, 1928 – 75.

У 1927 все ел. г-во ПРТ об’єднано в окреме госпрозрахункове 
управління, до якого увійшли: Гданцівська ел. ст. (2 
турбогенератори по 650 кВт), Чубарівська (2 парогенератори 
по 200 кВт), Артемівська (2 турбогенератори по 750 кВт), ім. 
К. Лібкнехта (3 дизелі по 225 кВт і 1 на 420 кВт). Сумарний 
виробіток ел. енергії у 1926/27 операційному році склав 24 
262 кВт/год, в 1927/28 – 33 788 кВт/год. Собівартість 1 кВт 
– 5,861 коп. 

9 серп. 1927 розпочато спорудження КРЕС. 1-а черга 
будівельних робіт завершено у груд. 1928 і приступлено до 
монтажу обладнання. Ст. пущено в дію 29 січ. 1930. Це дало 
можливість вирішити питання Е. всіх діючих рудн. басейну і 
форсувати видобувні роботи. Потужність КРЕС склала 30 тис. 
кВт/год. Протягом січ. –лют. 1930 зупинено старі ст. – рудн. 
ім. Артема, ім. К. Лібкнехта, ім. Леніна та Гданцівського з-ду. 
У 1930 гірничий комплекс отримав 52 млн. кВт/год ел. енергії. 
Витрати на видобуток 1 тонни залізної руди склали 6,5 кВт. 
Пуск КРЕС дав можливість розпочати Е. оточуючих сіл. ОВК 
20 квіт. 1930 затвердив план Е. Широківського р-ну. У лип. 
того ж року прийнято перспективний проект Е. Криворізького 
басейну, розрахований до 1933. Передбачалося значне 
розширення мережі лінії ел. передач, Е. будинків і освітлення 
спочатку дати вулиць; у 1931–32 – ввести у дію резервний 
генератор потужністю 10 тис. кВт/год., а у 1932–33 – довести  
до 24 тис. кВт/год., підключення до кільця Дніпрогесу, 
розширення діючих і буд-во нових (Криворізької) підстанції.

Одночасно розвивалася і міська ел. ст., яка у 1924/25 

Історична енциклопедія КриворіжжяЕЛЕ-ЕЛЕ

“Лампочка Ілліча” в житлі робітника сер. 1920

Реклама Генератора постійного струму, 1917
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виробила 79 875 кВт, а у 1925/26 – вже 142 149 кт. 
Споживачам відпущено 122 078, собівартість 1 кВт склала 
16,5 коп.., відпускна ціна становила 33,7 коп. У берез. 1927 
розпочато роботи з реконструкції ст. – додатково встановлено 
2 генератори по 300 кВт/год. кожен. К-ть вулиць, що 
освітлювалися, збільшилася з 17 до 31. У 1928 потужність ст. 
доведено до 600 кВт/год., протягом року вироблено 600,4 тис. 
кВт, що склало 13,9 кВт на 1 жителя. Всього на реконструкцію 
і модернізацію у 1928–30 витрачено 330 тис. крб. У 1931 
споживачам відпущено 80 млн. кВт ел. енергії. Реальна 
(відпускна) потужність КРЕС склала лише 12 тис. кВт/год., 
а Риковської ел. ст. – 4тис. кВт/год. Вартість 1 кВт – 4,3 коп. 
Енергооснащеність на рудн. у порівнянні з 1913 збільшилась 
у 65 разів. У 1933 відпускна потужність КРЕС і Риковської 
ел.ст. зросла до 23 тис. кВт/год. Робота ел. ст. з осені 
1932 погіршилася: низька кваліфікація персоналу, велика 
зольність донецького вугілля, погана виконавча дисципліна 
призвели до чисельних аварій і зупинок. Так, протягом 1-го 
півріччя 1933 їх трапилося 64, а в серп. – 30. Затрати енергії 
на видобуток 1 тонни руди склали 10,9 кВт. В 1933 почали 
обладнувати перші підземні підстанції камерного типу на 
шахтах ім. Комінтерну і “Комунар”. У кін. року на рудн. ім. 
К. Лібкнехта стали використовувати контактні електровози, 
які згодом повністю витіснили акумуляторні. Підвищення 
потужностей КРЕС до 40 тис. кВт у 1934 дозволили розпочати 
Е. сел. Веселі Терни, яку завершено у наступному році. 
Нераціональне використання енергії і великі втрати при її 
передачі призвели до необхідності зменшення відпуску на 
комунальні потреби. Так, у 1936 електрику не давали на рудн. 
селища з 9 год. вечора до 1 год. ночі. Громадянську сферу на 
Криворіжжі обслуговували 3 невеликі ел. ст. з генераторами 
потужністю по 300 кВт. Для контролю за станом і правильною 
експлуатацією силового обладнання промислових підпр-в у 
1937 створено р-ну енерголабораторію. Перевірки, які вона 
здійснила у 1938, показали, що ел. г-во на багатьох рудн. 
знаходиться у занедбаному стані. Так, на рудн. ім. Артема з 5 
трав. по 31 серп. сталося 15 аварій, а на “Першотравневому” 
п/ст. доведено до повного розвалу, що загрожує зупинкою 
шахти. Більшість підземних і поверхневих підстацій т-ту “Руда” 
знаходилися у важкому стані: трансформатори, кабельні 
фідери, компресори не відрегульовані і не перевірені, що 
призводило до частих зупинок підпр-в.

Перевірка 1940 показала, що на ел. відкатці шахт вийшли 
з ладу силові кабелі, що призводило до значних перевитрат 
енергії. Погана ізоляція контактних проводів від рейок 
сприяла появі блудячих токів, які руйнували броню силових 
кабелів. Так, лише на шахті ім. Комінтерну річні втрати 
складали 72 тис. кВт.год. Електромотори часто горіли через 
неправильність експлуатації.

Розвиток Е. гірничого комплексу (за Малаховим Г.М. та 
ін.):
Показник 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Скреперні лебідки 199 412 596 611 731 742 773 748 804 913
К-ть компресорів 47 49 54 59 56 46 51 50 50 58
Продуктивність компре-
сорів (м3/хв.)

1451 1774 2036 2776 2909 3159 3152 3152 2121 3400

Підйомні машини 68 59 60 73 61 57 52 50 53 61
Допоміжні підйомники 14 19 19 25 4 6 8 20 45 49
Електровози 6 18 56 56 68 88 94 105 118 155
Загал. потужність під-
йомників (кВт)

4630 4850 5330 7609 7609 7640 9779 9883
134-
74

159-
72

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 244, А. 18; Там само, Оп. 2, С. 6, А. 88 
зв.; Там само, Ф. 118, Оп. 1, С. 21, А. 26, 74; Там само, Оп. 2, С. 3662, 
А. 86–87; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 45 зв.; Там само, Ф. 1, Оп. 6, С. 
478, А. 108–109,  164, 238–239; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 906, А. 86; Там 
само, Оп. 3, С. 137, А. 50.
Літ.: «Криворожское уездное отделение РОСТА», 1921, 18 мар.; Сегаль 
Г. Электрификация Кривбасса. В ж.: «Народное хозяйство», 1922, 
№ 1; Статистический сборник Екатеринославской губернии, 1925. 
Екатеринослав, 1925, с. 750–751; Статистика Криворіжжя, 1927, № 
2, с. 50; Малахов Г.М. и др. История горного дела в Криворожском 
бассейне. К., 1956, с. 50–51;  Мельник О.О. Технічний розвиток Кри-
ворізького басейну у ХІХ – на поч. ХХ ст. В кн. О.М. Поль і розвиток 
гірничої промисловості у Криворізькому басейні. Кривий Ріг, 2002, 
с. 17–19; Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. 
Кривий Ріг, 2005, с. 144–147.

Електричні станції – технічні споруди, призначені для 
вироблення Е. енергії. Е.С. з’єднуються зі споживачами за 
допомогою сис-ми проводів, по яких відбувається розподіл і 
передача Е. енергії. 1-а Е.с. на Криворіжжі споруджено у 1895 
для виробничих потреб (Гданцівський з-д).

Е.с. по роду використання ними енергоресурсів (вугілля) 
відносилися до теплових. За належністю вони відносилися 
до р-них (КРЕС, потужністю 30 тис. кВт/год.), фабрично-
заводських, до яких належали всі рудничні (у 1917 – 15, у 
1925 – 5), місц. (Криворізька міська; у 1912 – 72 кВт/год., 
у 1928 – 300 кВт/год.), яка належала комунгоспу, с-г 
(Широківська, 1935). На теплових Е.с. було встановлено 
парові машини, парові турбіни, нафтові двигуни (с. рудн. 
Колачевського), дизелі (с. рудн. Шмаковського), газові 
двигуни, турбогенератори (КРЕС). Гол. елементами теплової 
Е.с. були: 1) паливоподача, куди входили паливний склад, 
обладнання для подачі палива зі складу в бункер, подача 
палива з бункеру до топки; 2) котельна установка, що 
складалася з котлів, обладнання димососів; 3) машинний 
зал, де встановлювалися двигуни: турбіна, генератор, 
дизель-генератор і конденсаційне обладнання. Всі допоміжні 
насоси для живлення котлів та ін. зазвичай розташовували у 
приміщенні між котельною і машинним залом; 4) розподільчі 
пристрої – споруди, що слугують для розподілу Е. енергії, 
яка необхідна як для власних потреб Е.с., так і для передачі 
споживачеві, а також для управління самим розподілом. 
Основним видом палива було кускове вугілля (антрацит), 
яке завозили з Донбасу (на КРЕСі – пилувате вугілля). З 2-ї 
пол. 1920-х на Криворіжжі збудовано 5 відкритих підстанцій 
(понижувальних). У них важка апаратура (масляники і 
трансформатори) розташовувалися безпосередньо на землі 
на відповідних фундаментах, а роз’єднувачі – на особливих 
конструкціях над землею.
Лі.: “Червоний Гірник”, 1930, 22 січ.; БСЭ, т. 63. М., 1935, с. 499–518; 
Айпенштоп Г. Итоги практики експлуатации электрооборудования 
и встающие из этого требования по электрификации горных работ. 
Х., 1939.

Електровоз – див. Електрифікація Криворіжжя.

Електродвигун – див. Електрифікація Криворіжжя.

Електростанція міська. Побудовано у 1912 біля сучасної 
пл. Визволення. Потужність складала 72 кВт/год. Відновлено 
у 1920, але обладнання було несправне, що призводило до 
частих зупинок. Пропрацювавши до серп. 1923, ст. зупинилася 
в результаті поломки корінного валу електромашини. У 1924/
25 операційному році було вироблено 79 тис. кВт, отримано 
за її продаж 19 904 крб., а на власні потреби витрачено 19 
613 крб., тобто прибуток склав лише 481 крб. К-ть абонентів 
становила 531, собівартість 1 кВт – 13,3 коп., відпускна ціна 
– 22 коп. Після ремонту у 1926 Е.м. вперше виконала план, 
давши 142 тис. кВт, при цьому споживачам відпущено 123 
тис. кВт по ціні 33,7 коп. при собівартості 16,2 коп. за 1 кВт. 
Влітку створено комісію по електрифікації міста, яка повинна 
була розробити план включення Гданцівської і Артемівської 
Е. для комунальних потреб. Одночасно розпочато клопотання 
про отримання кредитів на реконструкцію Е.м. Нова Е. 
будувалася з квіт. 1927 по груд. 1928 і була обладнана 2 
дизель-генераторами потужністю 300 кВт/год. кожен. Один 
з них був резервним. На буд-во витрачено 359 тис. крб. Це 
дало можливість електрифікувати 31 вулицю (до цього було 
освітлено 17), продовжити лінії електропередач з 10 до 20 
км, встановити 92 вуличних ліхтаря (у 1927 їх було 16). З 
1 жовт. 1929 тарифи за ел. енергію рішенням міськради 
підвищено майже вдвічі. На поч. 1930 виділено 229 тис. крб. 
на розширення Е. 

У трав. розпочато переобладнання Е. рудн. ім. Артема, 
щоб мати змогу отримувати ел. енергію з КРЕС на освітлення 
вулиць міста. Мережа весь час була перевантажена, тому у 
січ. 1931 розпочато почергове відключення подачі струму 
жителям з 18 до 20 год. для економії. Станція працювала з 
перебоями через часті поламки обладнання і у 1931 дала 
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лише 60 % плану. Собівартість 1 кВт ел. енергії зросла на 
21,4 % через перевитрати на ремонтах і високу вартість 
палива, відсутність профілактичних ремонтів. Середній 
показник споживання склав у 1931 8 кВт/год. на жителя, що 
було у 6 разів менше, ніж по Україні. У 1932 план виконано 
на 75 %. Перебої з електропостачанням продовжувалися 
і у 1933–35, не дивлячись на включення до енергосис-ми 
Дніпрогесу. Рудна пром-ть і буд-во металургійного комбінату 
регулярно допускали перевитрати лімітів, тому відпуск енергії 
на комунальні потреби постійно скорочувався. У 1936 для 
міста відпущено 6,78 млн. кВт. К-ть вуличних ліхтарів зросла 
на 128. У наступному році було збудовано 2 трансформаторні 
підстанції, вуличну мережу збільшено на 8 км, к-ть ліхтарів 
– на 120 одиниць. Всього на розширення сітки було виділено 
125 тис. крб. У 1940 на подальший розвиток енергосис-
ми асигновано 229 тис. крб., мережу збільшено на 12 км, 
вуличних ліхтарів – на 168.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 144–147.

Енеоліт або Мідний вік – перехідний період між неолітом 
(новим кам’яним віком) 
та епохою бронзи, для 
якого є  характерним 
співіснування м. виробів 
з кам’яною і кременевою 
і н д у с т р і є ю .  Д л я 
Криворіжжя датується 1-
ю пол. 4-го – сер. 3-го тис. 
до н.е. Найвідомішою на 
сьогодення археологічною 
культурою Е. на Криворіжжі 
є скелянська, що входить 
до середньостогівської 
культурно-іст. спільноти. 
Д е я к і  д о с л і д н и к и 
виділяють ї ї  як фазу 
давньоямної. Датується 
2–3-ю чв. 4-го тис. до н.е. 
Її у 2-й пол. 4-го – 1-й пол. 
3-го тис. до н.е. змінила 
квітнянська культура , 
що також відноситься 
до середньостогівської 
культурно-іст. спільноти і 
розглядається як фаза розвитку давньоямної. Поховальний 
обряд представлений підкурганними захороненнями, у деяких 
випадках – зі спорудженням кромлехів. Основа госп-ва: 
скотарство, мисливство, примітивне землеробство.
Літ.: Давня історія України, т. 1. К., 1997, с. 273–289; Мельник А.А. Кто 
мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 16–17.

Епідемія (пошесть)  – масове поширення інфекційних 
захворювань людей, яке значно перевищує звичайний 
для даної місцевості рівень. На Криворіжжі з 1887 по 1913 
найпоширенішими хворобами були: дифтерит, холера, тиф, 
скарлатина, кір. Е. холери зафіксовано у 1866, 1872, 1892, 
1910, 1921–23. У 1921 нею був уражений кожен 4-й житель 
Криворізького повіту, а у Кривому Розі – 437 осіб, з яких 167 
померли. У верес. 1921 розпочалась Е. чуми, яка тривала і 

у наступному році. Для хворих будували спеціальні бараки, 
але ліків катастрофічно не вистачало, особливо на селі. На 
1 верес. 1922 у Кривому Розі холерою було інфіковано 150 
осіб, з яких 45 померли. У лют. 1923 спалах малярії у місті 
– 113 хворих. У цей період значного поширення набувають 
венеричні захворювання; відкрито спеціальне відділення 
на 10 ліжок. У 1924 продовжувалася Е. малярії. Так, у лют. 
у Кривому Розі зафіксовано 708 хворих. Е. було подолано 
лише у квіт. 1926. У Криворізькому окрузі у 1926 зафіксовано 
спалах скарлатини, на боротьбу з якою було мобілізовано 
всіх лікарів. Для профілактики Е. захворювань у 1926–27 
відкрито ряд “антропометричних” кабінетів для контролю за 
станом здоров’я молоді. З сер. 1927 почав поширюватися 
туберкульоз, який наростав пропорційно збільшенню темпів 
розвитку залізорудної пром-ті. З наступного року розпочато 
масові профілактичні щеплення від віспи. Ставилося питання 
про відкриття у Кривому Розі станції по боротьбі з малярією, 
Е. якої почали робитися щорічними. У 1929 ОВК регулярно 
ставив питання перед урядом про буд-во туберкульозного 
санаторію на 400 місць. У 1930 велася боротьба проти 
поширення трахоми, показник якої на Криворіжжі майже втричі 
перевищував середній по Україні, а також з розповсюдженням 
шлунково-кишкових інфекцій. Проводилися поголовні 
щеплення проти віспи, черевного тифу, скарлатини та 
дифтериту. На поч. 1931 міськрада створила р-ну комісію 
по боротьбі з пошесними хворобами. Весною спалахнула Е. 
віспи, особливо на селі, і поширилися кишкові інфекції. Зі 
скаргами на туберкульоз щоденно зверталося бл. 90 осіб. 
Було вжито заходи по боротьбі з антисанітарією на вир-ві та 
у побуті. Під час голоду 1932–33 відбувася спалах черевного 
тифу. Було проведено обов’язкове триразове щеплення проти 
нього. У 1934 у місті і р-ні хворих на малярію нараховувалося 
39 797 (у 1933 – 12 605). Покращення стану було досягнуто 
у 1935: уражених малярією зменшилась у 3,5 рази, на ін. 
хвороби – на 15–46 %. 

У черв. 1935 проходила боротьба з Е. скарлатини серед 
дітей, у 1937 – з висипним тифом й шлунковими інфекціями. 
У 1940, порівняно з попереднім, захворюваність на малярію 
знизилася на 60 %.
Літ.: Деятельность земства в Херсонском уезде за 50-летие: 1864–
1913 гг. Херсон, 1914, с. 80; Мельник О.О. Криворізька міськрада в 
1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, с. 212–226.

Ерастівський агрономічний технікум (з 1930 – 
сільськогосподарчий інститут) – засновано у листоп. 1898, 
як с-г шк., у маєтку Ераста Бродського (нині П’ятихатський 
р-н, який з 1923 по 1930 входив до складу Криворізького 
округу.). У 1919 було створено с-г профшколу, яку 1922-го 
реорганізовано у технікум з 4-річним терміном навчання. 
У 1924 т. нараховував 14 викладачів і 35 студентів. Випуск 
1926 склав 69 спеціалістів. Вступні екзамени розпочиналися 
1 верес., прийнято 85 осіб. На 1 січ. 1927 було 14 викладачів, 
108 студентів, (з них 26 дівчат). У 1930 Е.а.т. реорганізовано у 
Криворізький с-г ін-т. Без іспитів приймали випускників робаків 
та агрономічних профшкіл, якщо ті відпрацювали 1–2 роки 
на вир-ві. Заняття 
п л а н у в а л о с я 
розпочати  з  1 
квіт., але адм.-
т е р .  р е ф о р м а 
з а т р и м а л а 
п о ч а т о к 
роботи.  У лип. 
новостворений ін-
т отримав назву 
Е. ін-т зернових 
культур.  Набір 
було продовжено до 1 верес. 1930.
Літ.: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
Екатеринослав, 1925, с. 84; «Статистика Криворожья», 1917, № 2, с. 
12;   ІміС України. Дніпропетровська область. К., 1969, с. 772–723; Сто-
рожко В., Руденко Г., П’ятихатські самоцвіти, ч. 2. Дніпропетровськ, 
1998, с. 11;
“Червоний Гірник”, 1930, 14 берез., 21 лип.
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Електростанція ім. Рикова на руднику Жовтневому, 1930, січ. 

План і розріз поховання 
еніолітичного часу, 
вул. Ватутіна, 1992

Оголошення про прийом студентів, 
1930, берез. 
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Есери (партія соціалістів-революціонерів, с-р, ПСР) 

– одна з найвпливовіших в регіоні, особливо у селянському 
середовищі. На Криворіжжі оформилася наприкінці 1904 Е. 
були активними організаторами і учасниками грудн. страйку на 
ст. Долгінцево під кер-вом Полякова Олексія Олександровича, 
який очолював місц. осередок ПСР. Партійний актив 
складався, гол. чин., із вчителів Долгінцевського залізничного 
уч-ща: Бутенко А.В., Дзякевич, Дулов Г., Шевченко Н., 
Тищенко, Г., Тищенко Ю. Серед ін. верств до активу 
відносилися Базиленко А., Бек, 
Ворона, Кудлай І., Нетреба Ф., 
Чеботарьов. Ворона здійснив 
теракт – вбивство начальника 
служби тяги Котлярова (1903). 
Коли у 1917 сформувалася 
Криворізька Рада, де Е. 
мали своїх депутатів, які 
утворили окрему фракцію; 
представники партії входили 
до виконкому всіх 4-х скликань. 
Розкол між більшовиками 
і  Е .  в ідбувся у  листоп. , 
після здійснення Жовтн. 
перевороту. До Установчих 
Зборів місц. Е. тримали 39 % 
голосів. Відкритої боротьби з 
більшовиками, проголошеної 
у трав. 1918 ЦК партії, на 
К р и в о р і ж ж і  н е  в е л о с я . 
Осередки відновили підпільну 
роботу з 1920, у наступному 
вони активізували агітацію та пропаганду. Були спроби 
створення своєї молодіжної орг-ції. Критика дій влади на тлі 
голоду знаходила відгук у середовищі робітників та селян. 
Всіх чл. ПСР міста та Криворізького повіту було взято на 
облік у НК.

У січ. 1924 місц. орг-ції лівих і правих Е. під тиском окружного 
відділення ДПУ створили оргкомітет по колективному виходу 
з партії. Ще до цього часу частина лівих Е. перейшла до лав 
КП(б)У.

Активістами Криворізької міської і Залізорудного р-ну 
орг-ції Е. у різні роки були: А.В. Арістов, І.О. Возков, П.А. 
Вовк, Г. Броваренко, Д. Буря, Дейна, І.В. Дудко, М. Ковба, 
П.М. Ковальов, П.П. Ковальов, З.І. Конюшок, А.В. Копиця, 
М.О. Лучкін, М.Д. Максименко, Л. Нечаєва, І. Олеандр, А. 
Очколенко, І.О. Онищенко, В.М. Пекарський, Піскун, Г.Б. 
Рєзник, М. Разбадаєв, М.І. Вацик, О. Садовников, Слуцький, 
І.Т. Спорін, М. Тесленко, Х.У. Трон, Г.Ф. Тернюк, В. Пусков, В. 
Хромов, П.А. Худолєй Петро, Ів. Шевченко, Павло Шевченко, 
І.Я. Чухарець, Я. Шибко, Г.П. Щербина.
Дж.: КІКМ, КДФ, 14399(3); ЦДАГОУ, Ф, 1, Оп. 20, С. 1920, А. 21, 43; 
ДАДО, Ф, 1, Оп. 1, С. 437, А. 53, 55, 62, 73.
Літ.: Из истории революционного движения на Криворожье. Кривой 
Рог, 1922, с. 10–17; «Красный Горняк», 1925, 1 мая; Те ж саме, 1926, 
16 янв., 13 февр., 9 мар., 25 март.; Те ж саме, 1927, 10 мая; Те ж саме, 
1928, 12 июн.

Есперанто  – найширше розповсюджена штучна 
міжнародна мова, створена у 1887 Л. Залленгофом. На 
Криворіжжі Е. набуло популярності у 2-й пол. 1920-х, 
коли роботу по її розвитку передали профспілкам. Мова 
Е. розглядалася партійним кер-вом як спосіб поширення 
прорадянської пропаганди та соціалістичних ідей на 
країни капіталу. Діяльність гуртків по вивченню Е. тісно 
координувалася з роботою осередків МОДРу, який також 
знаходився під партійним контролем.

Для широкого впровадження Е. в робітниче середовище 
у жовт. 1926 відкрито перші курси з підготовки інструкторів. 
Практика проведення подібних курсів продовжувалася 
до 1934. Протягом року організовувалося 1–2 курсів, де в 
середньому навчалося бл. 30 осіб. Спочатку їх тривалість була 
8 місяців, потім (1929) їх скоротили до 4-х, а згодом (1934) – до 
2-х місяців. Всього за 1926–34 було підготовлено понад 400 

інструкторів з Е. 
Криворізький 

окружний комітет 
е с п е р а н т и с т і в 
створено у листоп. 
1927, а в лют. 1928 
– консультаційне 
бюро при окружній 
раді профспілок. 
Гол .  з а в д а н н я 
о с т а н н ь о г о 
п о л я г а л о  у 
допомозі низовим 
о с е р е д к а м  в 
налагодженні контактів з зарубіжними робітничими орг-
ціями і у здійсненні контролю за листуванням, яке велося 
через нього. На поч. 1928 зв’язки підтримувалися з 10 
країнами. Докладалися зусилля для залучення до переписки 
активних робкорів. У черв. 1928 на конгрес Е. від Криворіжжя 
до Швеції відправлено 3-х делегатів. На наступний (9-й), 
який проходив у Німеччині у серп. 1929, від Криворізького 
округу також поїхала делегація. У лип. 1929 в гостях у місц. 
есперантистів побував робкор з Німеччини Фріц Вабке. Мета 
візиту – ознайомлення з робкорівським рухом та життям 
робітників Криворіжжя.

У 1926–28 окружну орг-цію очолював Бродський, у 
1929–30 – М. Рейтман. На 1931 орг-ції Е. діяли на всіх рудн. 
і великих підпр-вах Кривбасу. З кін. 1933 курси Е. стали 
об’єднувати з антирелігійними. У 1934 Криворізька орг-ція 
за обсягами роботи і к-тю чл.. зайняла 2-е місце у СРСР, а 
газ. “Червоний Гірник” стала першою у країні за розмахом 
роботи з есперантистами. Позаштатними кореспондентами 
були 300 осіб з 11 країн світу. 

З 1935 правляча партія втратила інтерес до міжнародної 
роботи есперантистів, яка не давала бажаного ефекту. Кошти 
перестали виділяти і діяльність поступово припинилася.
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 16 окт.; Те ж саме, 1927, 25 нояб.; Те 
ж саме, 1928, 24 февр., 3 чюн.; “Червоний Гірник”, 1929, 13 лют., 10 
лип.; Те ж саме, 1931, 8 трав.; Те ж саме, 1933, 28 лют.; Те ж саме, 
1934, 15 верес.

Естакада – будівельна споруда, зазвичай фермового 
або свайного типу, що слугує для підняття вгору шляхів 
сполучення чи вантажних пристроїв для завантаження згори 
– вниз. Висота Е. коливається від 2 до 12 м. Будувалися Е. з 
дерева, заліза або залізобетону.

На рудничному транспорті мають гол. призначення 
– механізацію перевантажувальних операцій з сипучими 
речовинами (руда, вугілля, пісок тощо). Застосовувалися такі 
типи Е.: 1) з використанням природної різниці в рівнях двох 
ділянок місцевості; 2) зі штучним зниженням рівня поверхні 
землі; 3) такі, що підіймалися над оточуючою поверхнею 
землі.

Найпростіший тип Е. являв собою Е.-поміст, що 
використовував природно різницю двох точок місцевості 
для перевантаження руди. По краю Е., що була продовженням 
поверхні землі, проходила колія, на якій встановлювалися 
призначені для вивантаження вагонетки. з них руда 
висипалася вручну через жолоби у вагони, що стояли 
внизу. Необхідна для перевантаження різниця рівнів 
складала від 2 до 5 м. Довжина Е. залежала від умов і 
коливалася від 10 до 100 м. Е. такого типу при порівняно 
незначних капіталовкладеннях давали суттєве здешевлення 
і прискорення перевантажувальних операцій.

Найбільш поширеним типом Е. були ті, які будувалися 
підвищено над поверхнею землі. Вони поділялися: 1) 
повздовжні і поперечні (залежно від способу розташування 
їх стосовно навантажувальної колії); 2) з нахилом і з 
вертикальним підйомом (залежно від способу підйому 
вантажу). Вантаж з вагонеток, що стояли на Е., скидався 
безпосередньо на землю, де і зберігався. Висота таких Е. 
досягала 10 м. Зазвичай підйом на Е. відбувався по похилій 
площині за допомогою лебідки і стального канату. Вагонетка 

Історична енциклопедія Криворіжжя ЕСЕ-ЕСТ

О. К. Фесенко - перший голова 
Криворізького повітвиконкому  

- колишній лівий есер, 1919

Оголошення в ЧГ про курси інструкторів 
по есперанто, 1933, 28 листоп.
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виїжджала на Е. за допомогою підставного візка трикутної 

форми, на якому також було укладено рейки вузькоколійки. 
Підставний візок витягувався нагору. На верху Е. також була 
прокладена вузькоколійка. Вагонетку скочували і доставляли 
до місця розвантаження. Такий підйомний пристрій мав 
назву “Бремсберг”. На візок бремсбергу вкочували іншу, 
вже розвантажену вагонетку, і він опускався донизу, щоб 
забрати наступну, вже навантажену вагонетку, і замінити її 
на пусту. Застосовувалися перекидні вагонетки. У потрібних 
місцях вони перевертались і руда через спеціальні жолоби 
потрапляла у вагони. За допомогою бремсбергу на Е. могли 
подавати до 10 вагонеток за годину.

Оскільки Е. будувалися для прискорення і здешевлення 
розвантужувально-навантажувальних робіт і для зменшення 
простою рухомого складу, то на Е. потрібно було мати запас 
руди в спеціальних пристосуваннях, які давали б можливість 
швидкого проведення навантаження. Пристроєм, де 
зберігався запас руди були бункери. Їх ємність коливалася від 
10 до 60 тонн. Перші бункери з’явилися у Кривбасі у 1914–15 
на рудн. “Шмаківський”.
Літ.: БСЭ, т. 64. М., 1933, с. 644–647. Мельник О.О. Тезнічний розвиток 
Криворізького басейну в ХІХ – на поч.. ХХ ст..// О.М.Поль і розвиток 
гірничої пром-ті в Криворізькому басейні. Кривий Ріг, 2002, с. 19.

Етнографічне дослідження Криворіжжя – вивчення 
населення (народів) краю у всьому різноманітті життя від 
фізичного і расового типу до народного мистецтва. К. за 

спеціальною програмою фахівцями не досліджувалося. Але 
окремі відомі етнографи Росії й України у своїх працях і Е. 
матеріалах експедицій дають окремі приклади з етнографії 
регіону, який охоплює суч. К. Це, зокрема, робота А. 
Метлинського “Народные южнорусские песни” (1854). 
Велику увагу приділяє нашому краю Д.І. Яворницький у 
книзі “Запорожье в остатках старины и преданиях народа” 
(СПб, 1888). Серед ін. праць слід згадати “Материалы 
по этнографии Новороссийского края, собранные в 
Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской 
губернии” В.П. Ястребова, (Одеса, 1891), “Из этнографических 
наблюдений в Екатеринославской губернии” В. Бабенка, (Х., 
1905), “Запорожские и гайдамацкие клады. Малорусские 
народные предания, поверия и рассказы, собранные 
в Екатеринославщине 1873–1906 г.” Я.П. Новицького 
(Олександрівськ, 1908), “Материалы для этнографий 
Херсонской губернии” І.В. Бессараб,  (Петроград, 1916). 
За доби рад. влади найповніше дослідження проведено 
Дніпрогесівською. Е. експедицією на поч. 1930-х. Матеріали, 
що стосуються К., зосереджено в Інституті фольклору та 
етнології НАН України, фонд 1, колекція 3 (дод.), одиниці 
зберігання 321–324; ф, 1, к. 6, о/з 538; ф. 1, к. 7, о/з. 712–714; 
ф, 1, к. 1, о/з. 26–42; ф. 8, к. 3, о/з. 252; ф. 8, к. 2, о/з. 51; 
ф. 8, к. 4, о/з. 306, 406–410; ф. 8, к. 1, о/з. 51–54, 56, 59, 60, 
86–93, 185 та ін.
Літ.: ЕУ, т. 2. Львів, 1993, с. 645–647; Історичний фольклор Криво-
ріжжя. Кривий Ріг, 2001.
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Естакада карнаватського рудн., 
1913

Весілля на Криворіжжі (в центрі зліва - 
 гірник рудн. Шмаковський - З. Яковлєв), 1909


