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Газета місцева – інформаційне видання, яке виходить з 
правильною періодичністю і містить найважливіші поточні 
відомості з життя країни, регіону, міста. Перша Г.м. “Известия 
Криворогского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов” почала виходити з 7 квіт. 1917. Редагував її І.С. 
Рабінович. В цей же період у Широкому стала видаватися 
“Заря”, а у пн. частині Кривбасу поширювався “Бюлетень 
Верхнеднепровского уездного народного комитета” У 1-му 
кварталі 1918 розповсюджувався “Донецький пролетарий” 
– орган Донецько-Криворізької республіки. У період УНР і 
Гетьманської держ. (згідно зі спогадами) виходили “Криво-
різькі вісті”. З 1 берез. 1919 по лип. видавалася повітова газ. 
“Известия исполнительного комитета Криворогского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов”; відпо-
відальним редактором був Воробйов. Одночасно у Кривбасі 
розповсюджувався “Донецко-Криворожский коммунист”, що 
видавався у Луганську. З берез. 1920 Г.м. ”Известия” стала 
називатися “Известия Криворожского уездного исполни-
тельного комитета”, її редактором був В. Кірко. У 1920–21 
нерегулярно, але виходять “Вісті Криворізького ревкому” 
– орган повітового  революційного комітету, а з кін. 1920 
– “Жизнь красной молодежи”. У той же період розпочато 
випуск “УкрРОСТА” (Стінна газ. Криворізького повітового 
відділення УкрРОСТА), яка з № 96 від 19 лип. 1921 отрима-
ла назву “За работу” (редактор Тайц). Виходила 2 рази на 
тиждень. Редакція знаходилася на вул. К. Маркса. Випуск 
призупинено у жовт. 1921 через відсутність коштів, а від-
новлено – 17 груд. 1921. Редактором призначено Рассадіна. 
Партійним і комсомольським орг-ціям та військовим частинам 
доставлялася безкоштовно. У 1921 також нерегулярно вида-
валася “На разруху”. На поч. 1922 “За работу”, яка вважалася 
щоденною, виходила лише 8 разів на місяць накладом 500 
примірників; з квіт. тираж зріс до 850. У лют. – берез. 1922 
надруковано кілька випусків “К труду” накладом 270 прим. 
У трав. 1922 створено редакційну колегію газ. “За работу” у 
складі Рассадіна, Борисова і Локшина. У черв. 1922 ця газ. 
припинила своє існування, а замість неї розпочато випуск 
“Рудн. рабочего” (2 рази на тиждень, наклад 2 500 прим.). 
У берез. 1923 редактором призначено Семеничева, тираж 
збільшено до 3-х тис. Через фінансові та технічні причини 
видання припинено у черв. 1923.

“Красный Горняк” – орган Криворізького міськкому КП(б)У 
та міської Ради депутатів трудящих почав виходити з 7 груд. 
1924; з 16 жовт. 1928 друкується укр. мовою (“Червоний 
Гірник”).
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 35, А. 43; Там само, С. 488, А. 85, 98, 104, 
105 зв.; Там само, С. 471, А. 137; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 112, А. 1, 17, 141; 
Там само, С. 437, А. 84, 107, 113, 128; Там само, С. 1404, А. 3;
Літ.: “Известия Криворогского Совета рабочих, солдатских и крес-
тьянских депутатов”, 1917, 7 апр.; “За работу”, 1921, 30 сент.; Там 
само, 1921, 19 дек.; “Красный Горняк”, 1924, 7 дек.; “Червоний Гірник”, 
1928, 16 жовт.

     Газети “Правда” імені парк – центральний п. культури і 
відпочинку. Закладений у 1927–32 на пл. 27 га. Розташований 
біля злиття річок Інгулець і Саксагань. Місц.сть сприятлива 
для росту дерев – це заплава з потужним шаром наносного 
чорнозему. У межах п. було висаджено понад 7 тис. дерев 
(бл. 50 видів). Серед порід переважали: клен ясенелистий, 
біла акація, ясен, тополя, берест перистоветвистий, берест 
туркестанський, в’язи гладкий і листовидний. У невеликих 
кількостях зустрічалися: абрикос, олива, акація новомек-
сиканська, береза, верба біла, гледичія, дуб, груша, горіх, 
лавролист, шовковиця плакуча, ясен звичайний.

У композиційному відношенні п. має регулярне планування 
з переважаючими алейними насадженнями. Алеї сходяться 
на центральному круглому майданчику, де була розбита 
велика клумба. Прикрасою п. був ряд пірамідальних тополь 
вздовж річки Інгулець, що посилювало укр. колорит.

У жовт. 1926 на сторінках газ. «Красный Горняк» роз-
почато обговорення вибору місця для міського п. 16 жовт. 
того ж року було орг-но міську комісію сприяння створенню 
п. (гол. Опанасенко). У кін. року місце майбутнього п. було 

визначено остаточно – біля злиття Інгульця і Саксагані. Згідно 
з розробленим на той час планом гол. алея п. повинна була 
проходити від доріжки міського саду Мершавцева, який 
існував на той час – до пагорбів (відвалів колиш. кар’єрів). 
В них збиралися прокласти тунелі, побудувати вежі тощо. 
П. планувалося насаджувати шляхом широкого залучення 
громадських орг-цій і населення. Взимку 1927 почали діяти 
курси інструкторів по посадці дерев. Проектувалося по-
будувати літній театр, стадіон, “оздоровчий” (спортивний) 
майданчик. Роботи по розбивці п. було закінчено у лют. Для 
їх виконання було залучено відомого садовода І. Давидова. 
Він пропонував створити ландшафтний п. з листяних і хвойних 
дерев, з внесенням екзотів (чужоземних рослин). Давидов 
рекомендував за експерта запросити відомого на Україні 
проф. Г.П. Висоцького.

До засадження центральної алеї, обсадження берегів річок 
приступили у квіт. 1927. Паркова комісія була розпущена в 
середині листоп, – всі роботи було покладено на міськкомун-
госп. Від міськради виділили двох представників – Опанащен-
ка і Любенка – для контролю за посадкою дерев.

Весною 1928 створено спеціальний питомник для п. До 
робіт по благоустрою вирішено було використати кошти 
кооперації, профспілок і громадських орг-цій.

Споч. п. носив назву «Імені 10-річчя Жовтневої революції», 
а з 1932 – Г. “П.” і.

Багато висаджених дерев протягом 1927–28 було зни-
щено домашніми тваринами і людьми. Загинуло бл. 40 % 
саджанців. Це спонукало міськраду на поч. 1929 виділити 
гроші на охорону п.

Для розширення тер. п. у трав. 1930 було відселено 3 са-
диби: К.О. Сича, С.Г. Майфбуга, Н.В. Мірошниченка.

Урочисте відкриття п. відбулося 18 трав. 1932. Цьому 
передувало ряд рішень міського партійного комітету та міськ-
профради по мобілізації всіх ресурсів на завершення робіт. 
Відповідальність за діяльність п. було покладено на профспіл-
кову раду міста. Серед чл. профспілок розпочато інтенсивне 
поширення річних абонементів на відвідування п.

У п. було обладнано карусель, водну станцію, яка нарахо-
вувала 40 човнів. З серп. 1933 запроваджено безкоштовний 
вхід, мінімальна плата стягалася лише у дні проведення 
концертів.

На культмасову роботу у 1933 виділено 12,5 тис. крб. 
Розбудову п. фактично закінчено лише у 2-й пол. 1933, коли 
його щодня в середньому відвідувало бл. 2 тис. осіб. На цей 
час побудовано літню читальню, естраду, виставочний паві-
льйон т-ту “Руда”, книжкові кіоски, водну станцію, купальню, 
різноманітні дрібні атракціони, фізкультурне містечко з тиром 
і саперним майданчиком, табір Авіахіму, в наметах якого 
відвідувачі отримували консультації по обороноспроможності 
країни.

У квіт. 1934 розпочато буд-во літнього театру і “плавальної 
школи”, обладнано майданчики для гри у крокет і танцю-
вальний. Великий обсяг робіт виконано під час регулярних 
квітневих суботників, коли сотні людей працювали по благо-
устрою. У квіт. 1936 у п. відкрито дитячий піонерський табір 
і фонтан у центрі.

Традиційно п. розпочинав сезон 1 трав. До цієї дати при-
урочувалися масові гуляння, гра оркестру, концерти гастро-
люючих труп або естрадних колективів. У квіт. 1937 п. сильно 
постраждав під час повені, зокрема були змиті всі алеї. З 
цього року атракціони стали безкоштовними. У вихідні та 
напередодні обов’язково грав духовий оркестр. У лип. 1937 
МПК виніс рішення про переведення п. на госпрозрахунок. 
Це було викликано повільним використанням коштів, виді-
лених на розвиток п. так, з виділених 160 тис. крб. у 1937 за 
перші 5 місяців підрядчики освоїли лише 25 тис. крб. З 1938 
п. переведено на цілорічний сезон , – на зимове обслугову-
вання відвідувачів було асигновано 20 тис. крб. У центрі було 
встановлено карусель, яку виготовили на з-ді “Комуніст”, 
закуплено ковзани, санки і різноманітний спорт. інвентар. 
Влітку 1939 встановлено бетонну скульптуру “Ленін і Сталін”, 
за моделлю Меркулова. Створено лижну базу, дитячу гірку, 

ГАЗ-ГАЗ



завершено буд-во стадіону (центральні трибуни на 5 тис. 
місць, роздягальні, душі тощо).

У 1930-х п. був не лише улюбленим місцем відпочинку, 
а й місцем проведення зльотів, з’їздів, семінарів, свят про-
водів до війська тощо. Протягом літнього сезону регулярно 
відбувалися виступи театральних колективів і гуртків худ 
самодіяльності.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 638, А. 44; Там само, Оп. 6, С. 478, А. 
12; Там само, Оп. 8, С. 308, А. 520–521; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 189, А. 8; 
Там само, Оп. 2, С. 251, А. 37; Там само, С. 727, А. 39.
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 16 нояб., 12 дек; Таке саме, 1927, 19 янв., 
7 апр., 12 нояб.; “Червоний Гірник”, 1929, 16 лют.; таке саме, 1932, 18 
трав.; Таке саме, 1933, 19 лип., 6 серп., 20 черв.; Таке саме, 1937, 17 
квіт., 9 трав.; Таке саме, 1938, 17 листоп.; Таке саме, 1939, 27 лют., 17 
серп.; Таке саме, 1941, 9 трав.

Газети “Правда” імені рудник – об’єднання, до якого у 
1934 входило 10 шахт: МОПР, “Змичка” (найбільша), “Ра-
дянська”, “Південна-Сліпа”, ім. Валявка, “Катеринівка”, № 4 і 
№ 5, ім. Калініна, “Червоний Гірник”.  Р. створено у 1925. План 
1929/30 виконано дотерміново, середньодобовий видобуток 
складав 2 612 тонн (дані до верес.) згодом розпочався спад. 
У груд. 1930 видобували по 1 971 тонн, у берез. 1931 – по 1 
606 тонн. Завдання 1-го кварталу 1930 було реалізовано на 
87 %, квітня – на 66 %. Відставання продовжувалося і у 1931, 
1932. Так, шахта “Радянська” виконувала план нарізних робіт 
на 30–50 %. На найбільшій шахті – “Змичка” – інструмент і 
механізми не були закріплені за робітниками, процвітала 
зрівняльна оплата праці, бригади не мали постійних місць 
роботи. Продуктивність праці була невисока: у січ. 1932 вона 
складала 85,8 % від планової, у лют. – 70,7 %, у берез. – 78,6 
%. 35 госпрозрахункових бригад існували тільки на папері. 
Плинність кадрів із різних причин у 1932 досягала 50 %. За-
вантаженість бурильника була 32 %, весь ін. час витрачався 
на пошуки перфоратора, шлангів, свердел. Велика к-ть ва-
гонеток вийшла з ладу і потребувала капітального ремонту. 
Відставання 1934 пояснювалося “антимеханізаторськими” 
настроями, – тобто низьким коефіцієнтом використання 
техніки і обладнання. Зокрема були часті поломки скрепе-
рів. Не останнє місце у відставанні відігравали і перестої у 
результаті аварій. За 7 місяців 1934 вони склали 1 532 год. За 
перестої вагонів під навантаженням виплачено 23 тис. крб. 
штрафів, а всі перевитрати досягли 750 тис. крб. У кін. 1934 
за кожною бригадою було закріплено перфораторні молотки, 
що покращило ставлення до зберігання механізмів. 7 листоп. 
1934 з Г.”П”.і.р. виділено р.і. Хатаєвича (див. Хатаєвича імені 
рудн.). У 1935 до ладу стали шахти № 6 та і. Айденяна. Плани 
1935 було виконано.

З 2-ї пол. 1936 знову намітилося відставання, що, зокрема, 
пояснювалося поганою вентиляцією, коли доводилося чека-
ти по 2–3 год. поки провітряться забої. Незадовільний стан 
під’їзних колій на поверхні призводив до частих забурювань 
вагонів, що також затримувало доставку. У 1938 створено 
перевірочні бригади та здійснено ряд інш. заходів, що дозво-
лило виконати планові завдання 1939/40. У 1939 “Рудорозвід-
ка” за участю проф. М. Семененка і доц. В. Каніболоцького 
здійснила перекартування ділянок Г. “П”.і.р. Було виявлено 
нові значні родовища руди.

Видобуток залізної руди по р. склав (в тис. тонн): 1925/26 
– 59,7; 1926/27 – 140,7; 1927/28 – 283,2; 1928/29 – 361,9; 19-
29/30 – 483,1; особливий квартал 1930 – 124,7; 1931 – 477,6; 
1932 – 446,3; 1933 – 471,9.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 17 трав.; Таке саме, 1932, 19 трав., 7 
серп., 24 серп., 20 квіт.; Таке саме, 1933, 21 жовт.; Таке саме, 1934, 12 
листоп., 19 листоп., 26 листоп., 11 серп.; Таке саме, 1937, 15 листоп., 
26 листоп.; Таке саме, 1938, 9 верес.; Таке саме, 1939, 29 листоп.

Гайдамаки – особовий склад укр. військ. формувань (куре-
нів і кошів), утворений 1917 з укр. частин рос. армії та добро-
вольців. Після розташування на Криворіжжі австро-угорських 
частин разом з підрозділами УНР розпочато вербування 
добровольців до Херсонського та Верхньодніпровського 
кошів. Основну масу добровольців склали сини заможних 
селян, поміщиків та нац. свідомих робітників. Команди від-

правляли до Верхньодніпровська, а звідти, після остаточного 
укомплектування – до Києва. Проводи були урочистими 
– орг-ли мітинги. Новобранці від’їжджаючи, співали “Ще не 
вмерла Україна”. Командував пв. загонами Г. полк. Руденко. 
На Криворіжжі Г. стояли до кін. лют. 1919.
Дж.: КІКМ, КДФ–6600, ч. 2, л. 272, Кривошлик І.Р. Історія Криворізького 
залізорудного басейну. Рукопис;
Літ.: “Червоний Гірник”, 1928, 24 лют.; Кривому Рогу 200. Дніпропе-
тровськ, 1975, с. 47.

“Галахова могила” – курган, що знаходився біля суч. 
ст. Червона. Знищений у 1982 під час буд-ва житлового 
будинку.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы? Кривой Рог, 2003, с. 96.

Галахово–Махоровський рудник – належав Б.М. Дол-
жанському і М.К. Зелікману. На 1913 розроблявся 1 кар’єр, 
було 2 парових двигуна сумарною потужністю 32 к.с. У кар’єрі 
працювало 63 робітника, на поверхні – 22. Видобуток склав 
2 177 000 пуд. залізної руди на суму 120 677 крб. (по 6 коп. 
за пуд). Управляючий – І.З. Агамалов. Г-М. р. знаходився у 
балці Червона Південна.
Літ.: СТЭО Херсонского уезда за 1913. Херсон, 1914, Дод. с. 65.

Гантке Фаддея Беркардовича (інж.) рудн., біля с. Весе-
лоіванівка Жовторіченської волості Верхньодніпровського 
повіту. Засновано у 1904. Управляючий – С.В. Васильєв 
(1913). На 1913 розроблявся 1 кар’єр, обладнаний паро-
вою машиною потужністю 20 к.с. з 2 котлами площею 90 
м2. Водовідлив здійснювався 5-ма паровими поршневими 
помпами. Видобуток склав: у 1913 – 500 000 пуд., у 1914 – 2 
727 400 пуд., у 1917 – 3 000 000 пуд. Правління знаходилося 
у Катеринославі.
Літ.: Адресная книга горных предприятий Юга России, 1915. Х., 1915, 
с. 79; Те ж саме, 1917. Х., 1917, с. 157–158. 

“Гарт” – спілка пролетарських письменників Укр. Заснова-
на у січ. 1923 В. Блакитним (Елланом) у Харкові. Літературна 
студія “Г”. діяла у Кривому Розі з січ. 1923 по черв. 1925. 
Гартівці проголошували існування “єдиної інтернаціональної 
комуністичної культури”, намагалися поєднати духовні досяг-
нення минулого з реаліями, закликали до залучення широких 
пролетарських мас до літературної творчості. У 1924–25 
виходив літературний альманах “Гарт”. Не створивши єдиної 
платформи, спілка у 1925 розпалася. Члени місц. “Г” згодом 
увійшли до Всеукр. спілки пролетарських письменників.
Літ.: Культурне буд-во в Українській РСР. 1927–1927 р.р. К., 1968, с. 
398; ЕІУ, т. 2. К., 2004, с. 56.

Гданцівка – селище у складі м. Кривого Рогу. Назва похо-
дить від прізвища  поміщика Гданцева, який на поч. 19-го ст. 
отримав тут землі і заснував сільце, назвавши його на свою 
честь. Згідно з даними перепису 1859 поселення нараховува-
ло 8 дворів, де проживало 30 чоловіків і 32 жінки. Тривалий 
час воно практично не розвивалося. Так, на 1884 тут було 9 
дворів, 36 душ, з них працювало лише 17. Їхні володіння на-
раховували 4 дес. садибної землі, 51 – орної, 20 – сіножатної, 
5 – вигонів. Напередодні буд-ва чавуноливарного з-ду (див. 
Гданцівський чавуноливарний з-д) місц. громада мала 18 
наділів середнім розміром 1,3 дес. Протягом 1890–92 на Г.  
побудували чавуноливарний з-д, який змінив обличчя села. 
Наприкін. 19-го ст. Г. ввібрала кілька невеликих поселень, 
які розташовувалися на площі, з трьох боків охопленій р. 
Інгулець. На 1896 тут були Катеринівка (14 дворів, 82 меш-
канці), хутір Лихмана (5/44), Дар-Поле або Сліпобабівка (7/54), 
Тихий Притулок і Царева Могила (5/36). Сама Г. мала ще й 
ін. назву – Ковалівка. Деякі землевласники володіли досить 
значними наділами: селянин Лихман – 1 074 дес., Смирнова 
– 539 дес., т-во Криворізьких залізних руд придбало у 1890 
650 дес. Поруч з з-дом звели робітниче селище, у якому 
за даними 1900 в 40 будинках проживало 658 робітників і 
службовців. Тут діяла лікарня на 15 ліжок (постійний лікар 
і 2 фельдшери), чайна, готель, при якому існував клуб і 
самодіяльний театр. Г. школа, відкрита у 1891, вважалася 
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однією з кращих на Криворіжжі. Поблизу з-ду у 1891 відкрито 
пам’ятник О. Полю, а на поч. 20 ст. – пам’ятник Божій Матері 
(“Матка Бозка”, зруйновано у 1929). Польська громада у 
1898 відкрила костел св. Брігіти (нині вул. Знаменська, 6). 
На 1913 на Г. знаходилися: контора помічника окружного 
інж. Катеринославського гірничого округу А.Ф. Костецького, 
лікарняний кабінет А.І. Вінілова, майстерня дамських нарядів, 
школа крою та шитва; з пром. підпр-в крім Г. з-ду – АТ КЗР 
(дир. М.А. Роговський), чавуноливарний і мідеплавильний з-д 
Б.П. Василовського, млин і олійниці П.Г. Унгера, з-д шлакової 
цегли І.М. Должанського і А.І. Пенцика, з-д цементної черепиці 
А.І. Гольдіна. За даними перепису 1916 на Г. нараховувалося 
348 дворів, де проживало 1 766 осіб.

Після Лютн. революції в приміщенні Г. школи проходили 
засідання Криворізької Ради. В період громадянської війни Г. 
з-д було зупинено, доменний цех зруйновано. На його базі у 
1920-х створено Центральні механічні майстерні Криворіжжя, 
які займалися ремонтом гірничого обладнання. Інгулецький 
рудн., розташований поблизу Г. відновлено у 1925 під на-
звою “Радянський”. На 1 черв. 1928 на ньому працювало 
400 жителів Г., діяв робітничий клуб, спортмайданчик, б-ка, 
кінозал. У 1927 при клубі металістів орг-но комсомольський 
театр “Синя блуза”, а згодом “живу газету” (див. Агіттеатр), 
наступного року – драмгурток. У 1930-ті на Г. Збудовано з-д 
гірничого обладнання “Комуніст”. На поч. 1939 на робітничому 
селищі нараховувалося бл. 300 будинків, в т.ч. і 4-поверхові. 
Збудовано 3 дитсадки, парк з фонтаном, літній і зимовий 
театри, б-ка на 4 000 книжок, кінотеатр, 4-поверхову школу 
на 1,8 тис. учнів. Більше 200 жителів Г. навчалися у вищих 
учбових закладах. Бл. 350 осіб у 1938 побувало на курортах 
і у будинках відпочинку.
Літ.: Список населенных мест по сведениям за 1859 г. СПб, 1868, с. 55; 
Постановления уездных земств Херсонской губернии. Херсон, 1884, 
с. 52–53; Список населенных мест Херсонского уезда Херсонской 
губернии. Херсон, 1896; Списки землевладельцев Александрийского 
уезда на 1896 г. Александрия, 1896, с. 83; По Екатерининской желез-
ной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 59; Деловой и коммерческий 
Кривой Рог. Кременчуг, 1913, с. 230–240; “Червоний Гірник”, 1938, 23 
трав.; Там само, 1939, 10 листоп.

Гданцівська метеостанція – обладнаний майданчик з 
вимірювальними приладами для визначення температури, 
тиску і вологості повітря, ін. метеорологічних елементів. 
Засновано у серп. 1883. Регулярні спостереження велися з 
верес. 1897 по 1915. Згідно замірам 1883–95 середньомісячні 
показники дорівнювали: (див. табл.)

Середньомісячна к-ть опадів за 11 років (1890–1900) скла-
ла 16 мм. Число днів з опадами за той же період дорівнювало 
88,4 (І – 8,2; ІІ – 8,4; ІІІ – 8,0; IV– 6,9; V – 8,4; VI – 8,9; VIІ – 5,9; 
VIII – 3,8; IX – 3,9; X – 6,4; XI – 6,8; XII – 7,2).

Показ-
ник

Місяці

За 
рік

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII
Хмар-
ність
(за 10-
бальн. 
шк.)

6,56 6,64 6,30 4,84 3,88 3,16 2,98 2,41 2,54 4,85 6,27 7,32

Сума 
опадів

24,77 20,30 31,02 29,84 52,14 56,68 58,70 26,80 22,0 34,40 23,50 31,30

Днів з 
опада-
ми

4,9 6,8 7,1 6,2 7,2 8,0 7,8 4,6 3,8 7,1 5,2 6,3 75,0

Темп-
ра 
серед-
ня

-5,85 -4,28 1,6 9,42 17,7 20,9 24,3 22,18 16,5 10,6 2,9 -2,7 9,5

Темп-
ра 
макси-
мальн.

8,7 5,9 22,1 26,1 33,1 39,8 39,3 37,1 36,1 31,3 19,1 12,5 39,8

Темп-
ра 
міні-
маль-
на

-28,9 -21,3 -16,8 -3,9 3,5 6,8 14,1 10,1 -0,2 -8,1 -16,2 -25,7 -28,9

Днів зі 
снігом

3,1 4,3 2,8 0,5 – – – – – 0,4 1,0 2,8 14,9

Ясних 
днів

5,3 4,1 5,0 7,6 9,6 7,9 12,3 14,5 14,6 10,1 3,0 4,2 98,3

Похму-
рих
днів

13,8 11,8 11,8 6,7 3,2 1,6 1,2 1,2 1,7 5,7 13,8 12,9 85,6

Літ.: Материалы для оценки земель Херсонской губернии по закону 
8 июля 1893 г., в. І. Херсон, 1901, с. 67–69.

Гданцівський чавуноливарний завод. Закладено 17 
черв. 1890 на землях, придбаних АТ Криворізьких залізних 
руд. Підрядчик інж. Басс, директор-розпорядник М.Ф. Шима-
новський. Буд-во закінчено у 1892. З-д виплавляв виключно 
ливарний чавун, чим відрізнявся від ін. підпр-в Півдня Росії, які 
виробляли залізо і сталь. На 1902 на з-ді діяло 3 доменних печі 
корисним обсягом 200 м3 висотою по 18 м. Продуктивність 
однієї печі складала 4 тис. пуд. на добу. При кожній домні був 
ливарний двір критий залізом і повітродувка на 300 к.с. На з-ді 
було 10 водотрубних парових котлів з поверхнею нагріву 260 
м2 кожен. Доменні шлаки не утилізувалися. Для виготовлення 
коксу діяло 4 батареї по 20 печей у кожній (сис-ми Коппе). 
Електроенергія надходила з Центральної електростанції. 
До з-ду проклали залізничну колію від ст. Кривий Ріг (нині 
Кривий Ріг – Західний) довжиною 3,5 км. Загал. протяжність 
всіх з-дських і рудн. колій (поруч знаходився рудн. “Інгулець”) 
склала 9,5 км і 5 км вузькоколійки. В з-дському г-ві було 2 
власних паровози і 4 платформи.

Основні показники роботи з-ду у 1892–99:
Рік к-ть робітників виплавка чавуну (пуд.)

1892 155 395 845
1893 131 (немає даних)
1894 131 1 493 129
1895 131 (немає даних)
1896 131 (немає даних)
1897 140 2 737 659
1898 313 2 290 419
1899 340 3 062 482

Собівартість 1 пуд. чавуну коливалася від 0,64 до 0,75 
коп. Третю доменну піч пустили у 2-й пол. 1900. В період 
кризи 1901–1902 коксові печі і 2 домни не працювали, кокс 
привозили з Донбасу. 

Основні показники роботи з-ду у 1900–18:

Рік к-ть робітників Потужність машин (к.с.) Виплавка чавуну
(тис. пуд.) 

1900 234 1 290 3 228
1904 325 1 110 3 100
1905 240 1080 1 733
1910 375 1 365 3 800
1912 625 1 365 5 131
1913 530 6960 4 627
1914 455 6 960 4 729
1915 400 6 960 3 604
1916 (немає даних) (немає даних) 3 730
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1917 (немає даних) (немає даних) 2 802
1918 350 (немає даних) 421
 

На 1917 у робітничому селищі було 96 будинків на 266 
квартир і 3 гуртожитки на 360 місць.

З-д зупинився у берез. 1918. на 1 листоп. 1919 Г. ч. з-ду не 
виплачено по поставках бл. 7,4 млн. крб. На момент зупинки 
домна № 1 була видута, а №№ 2 і 3 – “закозлені”; зноше-
ність 4-х повітродувних машин складала більше 50 %; з 10 
апаратів “Каупер” 8 були у задовільному стані, а 2 вимагали 
капітального ремонту. Спрацьованість обладнання з-ду в 
середньому перевищували 50 %. Загал. вартість майна на 
момент націоналізації (1 січ. 1920) склала 2 081 144 крб. У 
1920-ті відновлення з-ду визнано недоцільним. На його базі 
відкрито майстерні по ремонту обладнання для гірничих підпр-
в Південнорудного т-ту, які в подальшому стали базою для 
створення з-ду гірничого обладнання “Комуніст”.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 1, С. 75, А. 104, 107, 112–115;
Літ.: Труды XXV съезда горнопромышленников Юга России. Х., 1901, 
с. 65; По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
58–59; Лавров Ю.П., Металлурги Украины в авангарде революционной 
борьбы 1895–1904 г.г. К., 1970, с. 58, 123, 178.

“Гейківська” – курганна група з 7 насипів, розташована 
на відстані 3 км на пн.-зх. від однойменної станції.

У 1982 досліджено 2 повністю зруйнованих кургани, по-
грабовані у давнину. У кожному знаходилося по 1 похованню. 
Знайдено 3 бронзових наконечника стріл, 2 бронзові ворвар-
ки і уламки залізного ножика. 

У 1990 досліджено курган висотою 0,6 м. У ньому роз-
копано 21 поховання: 8 ямних, 9 катакомбних, 1 КБК, 1 
кочівницьке і 2 невизначених. Інвентар пізньоямних захоро-
нень представлений 2 горщиками, сферичним черпаком з 
горизонтальним руків’ям, кістяним намистом з іклів дрібного 
хижака і циліндричних протулок, крем’яними скребачками. 
Катакомбні поховання відносилися до пізнього етапу існуван-
ня цієї культури. Знахідки: 2 чаші, 6 ліпних посудин з різним 
орнаментом, виконаного за допомогою штампу та гострої 
палички, бронзова сережка, кам’яне тесло і скребачки. До 
складу інвентаря поховання 17 входило 2 напівсферичні чаші, 
ліпний горщик, тесло і 3 дерев’яні стропила. Череп померлого 
мав великий отвір від прижиттєвої трепанації. 
Літ.: Мельник А.А. Кто мы? Кривой Рог, 2003, с. 105.

Генерал-губернаторство – адм.-тер. і політична одини-
ця Російської імперії, що була введена після ліквідації 1796 
тотожних намісництв. На чолі Г.-г. стояв Ген.-губернатор, 
призначений імператором. Суч. Криворіжжя у 1822–74 було 
поділене між Новоросійським і Бессарабським Г.-г. (Кате-
ринославська і Херсонська губернії, Бессарабська обл.). 
Основна мета впровадження г.-г. – поступова ліквідація та 
уніфікація особливостей приєднаних тер. Ген.-губернатор 
забезпечував політику центру в регіоні шляхом поширення 
російської державності через зміну місц. порядків та місц. 
самоврядування загально рос. законодавством і рос. держ. 
установами. З 1862 Ген.-губернатор призначався одночасно 
і начальником відповідного військового округу. Тимчасове Г.-
г., яке включало Херсонську, Катеринославську, Таврійську 
і Бессарабську губернії з ц. в Одесі, створено у 1879–89. У 
1905–08 Криворіжжя входило до Одеського Г.-г., яке орг-не 
для подолання революційної ситуації у 1905–07.
Літ.: ЕІУ, т. 2. К., 2004, с. 72–73.

Генеральне межування – точне визначення меж земель-
них володінь поміщиків, козацької старшини, купців, громад 
держ. селян, церков тощо, яке здійснював царський уряд 
Рос. імперії на Криворіжжі в основному з 1775 по 1816, хоча 
останнє межування земель сільської громади Кривого Рогу 
відбулося у 1823. Проведенням Г.м. керувала Новоросійська 
межова експедиція, якій підпорядковувалися повітові межу-
вальні контори. Документи Г.м. були юридичною основою 
земельних відносин до 1917.

Роздача земель, які раніше належали Війську Запорізь-
кому, в межах суч. Криворіжжя розпочалася з 1776, коли 

ген.-майору Чорбі було виділено 6 тис. дес. при злитті р. 
Боковеньки з Інгульцем. У 1779 прапорщик межувальної 
експедиції Беєр виділив землі у р-ні суч. Кривого Рогу: 3 тис. 
дес. – собі, Беєру; 1,5 тис. дес. – прапорщику Радивоєвичу; 
3 тис. дес. – майору Аврамову; 21 тис. дес. – слободі Кривий 
Ріг; 6 тис. дес. – ротмістру Бучинському; 6 тис. дес. – дівиці 
Кумбурляєвій; 3 тис. дес. – полковому осавулу Макусі. Ген.-
майор Поливанов отримав 12 тис. дес. по правому берегу 
Інгульця (від суч. міста до с. Кудашівка). Вахмістр Мойсеєву 
даровано землю на правому березі Інгульця, де заснував с. 
Мойсеївку. Згідно з тогочасними нормами кожен, хто над-
ілявся землею, повинен був протягом 10 років заселити її 
селянами з розрахунку 1 двір на 60 дес. У разі невиконання 
умови земля відбиралася (повністю, якщо була пустою, або 
відрізалися лишки з виплатою пені 2 коп. за десятину на рік 
на користь казни). Тому, коли у 1781 з повторною ревізією, 
яка проводилася кожні 5 років, прибув межувальник І. Ре-
дильський, то наділи за його рапортом були відібрані у ген. 
Поливанова і прапорщика Беєра, як незаселена. Звільнені 
території знову віддавалися під колонізацію. Так, прапорщик 
Афанасьєв у 1781 отримав 1,5 тис. дес. біля р. Боковеньки, 
а поруч – майор Тванзафілес. Біля слободи Кривий Ріг 1,5 
тис. дес. отримав капітан Биков. За даними 1790 успішно 
займалися колонізацією отриманих земель ген.-майор Г. 
Гейків (нині с. Валове), ген.-майор Христофорович (нині с. 
Христофорівка), С. Салтиков (с. Іванівка), Т.М. Макуха (с. 
Миколаївка), М.Д. Попов (с. Зелене), Ф. І. Янов (с. Скелеват-
ка), Г.Л. Равич (с. Могилівка) та ін.

Для зручності складання описів землі було розділено на 
т.зв. дачі, яким присвоєно порядкові номери. Так, в межах 
майбутньої Криворізької волості розташовувалися дачі: 34, 
56, 57, 64; Миколаївської І – 36, 37, 54; Широківської – 36, 53, 
55, 56. На Криворізьку дачу № 57 за даними Г.м. припадало 19 
510 дес. У 1890 її населяло 9 596 осіб (в середньому на душу 
виходило 2,1 дес.). Широківська дача № 55 мала 22 967 дес., 
Шестерянська № 53 – 21 522 дес., Сочеванівська № 54 – 17 
944 дес. Межі володінь у місцях поворотів споч. фіксувалися 
стовпами, а згодом, коли стовпи почали валитися або були 
знищені – довгими направляючими траншеями. Недостатньо 
точні плани та нечіткі описи призводили до частих суперечок 
і повторних розмежувань через суд.
Дж.: ДАХО, Ф. 14, Оп. 1, С. 4, А. 12; Там само, С. 61, А. 2; Там сам, С. 79, 
А. 12; Там само, С. 80, А. 4; Там само, С. 89, А. 7,12; Там само, С. 199, 
А. 7; Там само, С. 206, А. 187–89; Там само, С. 1881, А. 2,13;
Літ.: Материалы для оценки земель Херсонской губернии, Херсонский 
уезд, т. VI. Херсон, 1890, с. 80–83, 90–92.

Генеральне товариство чавуноливарних, залізо- і 
сталеплавильних заводів у Росії. Допущено до діяльності 
28 трав. 1898. Експлуатувало рудн., що знаходився біля Ве-
селих Тернів. Руда залягала під наносами товщиною 8,5–19 
м у вигляді одного гнізда довжиною бл. 130 м, потужністю 
21 м. Вміщувала бл. 53 % заліза. Загал. запас визначався у 
10 млн. пуд. У 1904 роботи припинено внаслідок вичерпання 
родовища.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
102; «Горноз-дской листок», 1904, № 36.

“Генріх” – рудн., що належав Т-ву Островецьких металур-
гійних з-дів на садибних землях селян містечка Кривий Ріг. 
Не працював у 1904, 1908–1910, 1913.
Літ.: СТЭО Херсонской губернии за 1904, г. Херсон, 1905, с. 61; СТЭО 
Херсонской губернии за 1913, г. Херсон, 1914, с. 93.

Геологічні дослідження Криворізького басейну. Науко-
ве вивчення суч. Криворізького басейну започ.вав ак. Гюль-
денштедт Йоган Антон (1745–1781). У кін. 1773 він відвідав 
р-н долин р. Інгульця і Саксагані і дав перші свідчення про 
особливості їх басейну. У 1781 до військової слободи Кривий 
Ріг приїздить акад. Василь Зуєв (1745–1794), відряджений 
Петербурзькою академією до Новоросії. К своїй кн. “Путе-
шественные заметки Василия Зуева от Санкт-Петербурга 
до Херсона в 1781 и 1782 году”, яка вийшла у 1787, вперше 
у науковій літ. вказано на наявність в р-ні злиття Інгульця і 
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Саксагані залізної 
руди, яку автор нази-
ває залізним шифе-
ром. Кн. Потьомкін 
у 1787, зацікавив-
шись мінеральними 
ресурсами р-ну, на-
правляє сюди проф. 
М.Г. Леванова, який 
за повідомленнями 
більш пізніх авторів, 
знайшов на околицях 
Кривого Рогу різні 
руди, кам’яне вугіл-
ля, мармур, фарби 
і т.п.

Василь Піленко у 
1803 за наказом уря-
ду досліджував ниж-
ню течію р. Інгулець. 
У своєму рапорті він 
говорить про великі 
запаси руди поблизу 
с. Шестерня і посе-
лення Кривий Ріг.

У 1835–37 у р-ні Кривого Рогу інтенсивні дослідження про-
водив за дорученням кн. М.С. Воронцова гірничий чиновник 
унтер-шихмейстар П. Кульшин. Результати своїх робіт він пу-
блікує у 2-х ст. («Горный журнал», 1836 і «Одесский Вестник», 
1839). Згодом з’являються детальніші спеціалізовані роботи з 
питань стратиграфії та рудних покладів. Першою ґрунтовною 
працею є дослідження проф. геології Петербурзького гірни-
чого ін-ту Н.П. Барбота-де-Марні (1829–1877). У своїй роботі 
“Геологический очерк Херсонской губернии”, надрукованій у 
1869, вчений дає детальний опис місцевості і гірських порід, 
знайдених під час досліджень: залізної руди, гранітів, гнейсів, 
вапняків, сланців.

Велику роль у привернені уваги уряду до мінеральних 
багатств краю та поч. пром. розробки залізних руд відіграла 
діяльність О.М. Поля (1832–1890). З 1871 він активізує роботи 
по виявленню нових та поглибленому вивченню вже відкритих 
родовищ з метою їх комерційної експлуатації. Маючи досвід в 
орг-ції підпр-в з розробки покрівельного сланцю, він запрошує 
нім. гірничого інж. Л. Штріппельмана для перевірки результа-
тів власних досліджень і продовження детального вивчення 
перспективних покладів. Штріппельман провів роботи у 1872, 
а вже у наступному році О. Поль публікує матеріали у Лейп-
цигу нім., а згодом і рос. мовами у власному перекладі.

У 1873 за дорученням Рос. тех. т-ва на Криворіжжі прово-
дить розвідки Г. Федосєєв. результати досліджень викладено 
у спеціальній доповіді, опублікованій у “Записках” того ж т-ва 
у 1874.

У груд. 1873 Морське міністерство доручило кап.-лейт. 
Л. Сємєчкіну оглянути родовища залізних руд біля містечка 
Кривий Ріг. Сємєчкін вважав, що криворізькі залізні руди 
мають вулканічне походження, що в майбутньому не знайшло 
підтвердження. У 1874 вздовж р. Саксагань проводить дослід-
ження проф. Е.М. Клем, який оглянув оголення руд від балки 
Приворотної до Кривого Рогу. У тому ж році розвідки басейну 
здійснив гірничий інж. Р. Фельско, який у своєму звіті вказав 
на високу якість покладів залізних руд Криворіжжя. Ін.  геолог 
є Іваницький – проводив розвідки у 1875 і описав ряд родо-
вищ. Якість криворізьких руд він оцінював як першокласні і 
надзвичайно важливі для пром-ті. Інж. Іваницький перевірив 
правильність карти, складеної інж. І. Міщеріним. 

У 1875 басейн відвідав гірничий інж. А. Носов, і у наступ-
ному році опублікував результати своїх розвідок у брошурі 
“О магнитных железорудных месторождениях на Юге Рос-
сии”. Гірничий інж. В.Домгер у 1875 вивчав береги Інгульця. 
У слюдистому граніті він знайшов чорний наліт кобальто-
марганцевих сполук, який мав назву асболон або чорний 
землистий кобальт.

Того ж року за дорученням С-Петербурзького Т-ва при-
родознавців родовища залізних руд в околицях Кривого Рогу 
досліджував І.П. Печатін. Влітку 1875 і 1879 за дорученням 
Гірничого департаменту та міністра держ. майна ґрунтовне 
вивчення басейну проводив С.О. Конткевич. Результати 
своїх робіт він доповів 7 січ. 1879 на річному засіданні С-Пе-
тербурзького мінералогічного т-ва. Незабаром він публікує 
велику ст. з додатком першої детальної геологічної карти 
Криворізького басейну (“Горный журнал”, 1880).

Річкові долини басейну Саксагані досліджувалися у 1881 
Р. Пренделем. За результатами пошуків були видані 2 бро-
шури (1881, 1882), які включали детальний опис гнейсів, 
гранітів та деяких кристалічних сланців (мінералогічний і 
петрографічний).

У 1881 і 1883 по маршруту буд-ва Криворізької (Катери-
нинської) залізниці знову проводив геологічні розвідки В. Дом-
гер. Результати було опубліковано у 2 ст.: “Предварительный 
отчет о геологическом исследовании, произведенном летом 
1883 г.” і “Геологическое исследование в южной России в 
1881–1884 гг.” Домгер вніс ряд уточнень до стратиграфічної 
сис-ми Конткевича і деталізував її.

У 1884 пошукові роботи проводив проф. К. Ілемм. Поблизу 
Кривого Рогу, вище с. Карачунівки (нині не існує) на значній 
площі біля р. Інгулець відкриті поклади лігніту (вид бурого 
вугілля). Його також знайдено на лівому березі р. Саксагань 
біля Веселих Тернів.

У 1887 вийшла нова робота С. Конткевича “Исследование 
осадочных образований в окрестностях Кривого Рога”. У 
цій праці автор дає огляд проведених досліджень в долині р. 
Жовта. Вчений прогнозував відкриття в цьому р-ні покладів 
залізних руд.

У ст. інж. М.Ф. Шимановського “Железные руды и рудн. 
Кривого Рога” (“Горно-з-дской листок”, 1888, № 6) дається 
новий погляд на характер залягання руд у Криворізькому ба-
сейні, протилежний поширеному уявленню про шаровидність 
покладів, обстоюваний С. Конткевичем.

Влітку 1891 ад’юнкт-проф. Гірничого ін-ту М.Д. Коцовський 
проводив геологічні розвідки у напрямку буд-ва Саксаганської 
гілки залізниці. У результаті з’явилася карта Саксаганської 
смуги.

Влітку 1895 на Жовторіченській кристалічній смузі після С. 
Конткевича і П. П’ятницького проводив дослідження геолог 
М. Соколов. Результати робіт він виклав у ст. “Геологическое 
исследование в северной части Криворожского р-на и по р. 
Желтой”.

У 1896 в басейні почалися попередні роботи, а з 1898 сис-
матична зйомка Геологічним комітетом під кер-вом старшого 
геолога О.О. Михальського.

Великий вклад в уточнення складу і будови кристалічних 
сланців Криворізького басейну зробив П. П’ятницький. У 
своїй зведеній праці “Исследование кристаллических слан-
цев степной полосы юга 
России” він перший дає 
детальне мікроскопічне 
дослідження криворізьких 
порід. Аналізуючи зібрані 
матеріали, вчений при-
ходить до ін. висновку про 
будову Криворізького ба-
сейну, ніж С. Конткевич 
та В. Домгер. Змінюючи 
свої ранні погляди, П’ят-
ницький висловлює думку 
про 2 фази тектонічних 
процесів на Криворіжжі. 
Під час першої утворилися 
численні складки різної 
висоти та довжини, які з 
часом, під впливом тиску 
зі сходу поступово набрали 
ізоклінального вигляду. У 
другій фазі процес супро-
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воджувався численними скидами і петлеподібними гнуттями 
складок, але ускладнену повторною дрібчастою складчасті-
стю і доповнену третім шаром глинистого сланцю.

1900 ознаменувався виходом робіт багатьох авторів, що 
носили здебільшого узагальнюючий характер. Цікавими з 
точки зору огляду історії дослідження басейну були книжки 
П. Рубіна “Криворожский бассейн и его железные руды” і 
К. Соколовського “К вопросу об изъятии главнейших по-
лезных ископаемых из распоряжения частных лиц” та ст. М. 
Соколова “О рудоносности местности, прилегающей с юга к 
Екатерининской железной дороге” (“Известия Геологического 
Комитета”, 1900, № 1).

Продовжили вивчення басейну у 1902 по завданню Гео-
логічного комітету відомий інж.-геолог О. Фаас та гірничий 
інж. В. Кузнєцов.

У 1903 закладено глибоку свердловину (106 м) на дні 
кар’єру Новоросійського т-ва (нині рудн. ім. Фрунзе) поблизу 
ст. Вечірній Кут. На той час це була рекордна глибина буріння. 
Наявність руди підтвердилася.

Ґрунтовна ст. О. Фааса “Материалы по геологии четвер-
тичных отложений Криворожского р-на” з додатком списку 
літ. з цього питання вийшла у 1904 (“Труды геологического 
комитета”, № 10).

Геологічний комітет на своєму засіданні 20 трав. 1906 при-
йняв рішення про проведення додаткової зйомки для зв’язку 
окремих р-нів Криворізького басейну з метою уточнення 
геологічної карти, що готувалася до видання у поточному 
році. У 1907 О.В. Фаас продовжив роботи по складанню ге-
ологічної карти, які до 1904 проводилися під загал. кер-вом 
О.О. Михальського.

Вивчаючи Криворізький басейн з 1896 по 1904 О. Ми-
хальський зробив цінні й важливі висновки, що були опу-
бліковані у 1908 (“Сборник неизданных трудов”). Гол. думка 
зводилася до того, що складчастість Криворізького р-ну 
необхідно віднести до типу складної складчастості, тобто до 
такого, при якому боки крупних складок не є правильними 
поверхнями, а прикриті складками меншого розміру, причому 
ці останні в свою чергу обмежені також складчастими по-
верхнями. Ця гіпотеза Михальського повністю підтвердилася 
при подальшому дослідженні. Аналізуючи зібраний матеріал 
Михальський дійшов висновку, що Криворізький басейн являє 
собою великий складний синклиналій, що не має значного 
прогину донизу.

У 1914 вийшла грунтовна робота В.Тарасенка “О гра-
нитових и диоритовых горных породах Криворожского ру-
доносного р-на”. Автор детально описує оголення масивно 
кристалічних порід, що розташовуються зі сх. на зх. Криво-
різької залізорудної смуги. Серед гранітів Тарасенко виділяє 
плагіоклазові, мусковітові та ін. різновиди. У заключному 
розділі автор приходить до такого висновку: “Я вважаю до-
пустимим, що частина гранітових порід Південноруської смуги 
може бути молодшого віку порівняно з криворізькими кри-
сталічними сланцями”. Цю думку згодом було підтверджено 
дослідженнями М.П. Семененка.

З 1916 вивченням порід Криворіжжя займався проф. Ка-
теринославського гірничого ін-ту І.І. Танатар. Вже у перший 
період роботи він публікує ст. “Некоторые соображения о 
генезисе Криворожских руд и вмещающих их кварцитов” 
(“Южный инженер”, 1916, 7/8), де відстоює погляди про маг-
матичне походження руд і залізних кварцитів. Ця гіпотеза ви-
кликала широкий резонанс і жваву полеміку у геологічній літ. 
Починаючи з цієї роботи і пізніше Танатар відхиляв осадкову 
генезу залізних руд, запропонувавши ін’єкційно-магматичну 
генезу. З магматизмом він пов’язував утворення покладів 
багатих руд і залізистих прошарків в роговиках і діабазах. 
Пізніше, в 1930-х, вчений вніс суттєві корективи у свої погля-
ди, визнавши, що фаза оруднення не ін’єкційно-магматична, 
а пневматогідратогенна.

Розвал Рос. імперії у 1917–18 призвів до згортання гео-
логічних досліджень Криворізького басейну. Не дивлячись 
на труднощі воєнних років, Геологічний комітет доручив М.І. 
Світальському закінчити дослідження Криворіжжя, але через 

зовнішні обставини майбутній академік прибув на місце і 
розпочав роботу аж у 1923.

На поч. 1921 дослідження басейну проводив І. Танатар, 
який опублікував отримані матеріали наступного року в 
збірнику “Руда”. Активніше роботи розгорнулися у 1923, коли 
на Криворіжжя приїхала група співробітників Геологічного 
комітету на чолі з М. Світальським. З ними активно співпра-
цював місц. геолог Е. Фукс. Зокрема проводилася зйомка 
геологічної карти (1:21 000) і розпочато магнітну зйомку, яка 
тривала до 1929. У жовт. 1924 закладено найглибшу на той 
час свердловину у висячому боці шахти “Більшовик”. У жовт. 
1928 вона досягла глибини 802 м, пересікши 2 значні покла-
ди. Поч. сис-матичної гравіметричної зйомки відноситься до 
1925. Тоді ж у Швеції було закуплено перші бурові станки з 
алмазними коронками і створено спеціальну бурову партію. У 
1926 Е. Фукс зробив нові підрахунки запасів залізної руди, які 
визначив у 400 млн. тонн, що у 3 рази перевищувало дорево-
люційні оцінки. Того ж року вийшла чергова праця О. Фааса 
“Поклади залізної руди у р-ні Кривого Рогу і річки Жовта”. 
Стратиграфічна схема товщі сланців у автора відрізнялася 
від висновків попередніх дослідників. Фаас запропонував под-
ілити криворізьку свиту на 3 стратиграфічні одиниці – нижню, 
середню і верхню з відповідними їм горними породами. У 
вказаний час розпочато широке впровадження дробового 
буріння у зв’язку із введенням ембарго на поставку до СРСР 
алмазних коронок. На поч. груд. 1929 створено Управління 
розвідувальних робіт (УРАЗ), яке очолив В.К. Крилов. У 
1930 у Кривбасі працювала спеціальна комісія з точного 
визначення запасів залізних руд. За результатами числених 
аналізів і бурових робіт запаси по категорії “А” (достовірні) і 
“В” (вірогідні) визнано у 177,9 млн. тонн.

У 1930–33 було зроблено детальний план масштабу 1:500 
на всі рудоносні ділянки. У 1931 розвідки проводилися у від-
повідності до потреб реконструкції басейну. У результаті робіт 
відкрито 10 нових покладів загал. пл. 30 тис. м2. Всього у 1932 
було пробурено 26 068 пог. м розвідувальних свердловин, 
19 413 пог. м шурфів і 10 912 пог. м  гірничих виробіток. Всі 
запаси руди визначено в 6 700 млн. тонн.

У 1932 вийшла велика колективна монографія співробіт-
ників Геологічного комітету (Е. Фукс, Ю. Павлов та ін.) “За-
лізорудні поклади Кривого Рогу”, де детально висвітлено їх 
геологічну будову, петрографію і генезу порід Криворізького 
басейну. У цій праці науковці взяли за основу стратиграфічну 
схему О. Фааса, суттєво її доповнивши і деталізувавши. Ця 
схема отримала назву однопластової. Авторам не вдалося 
детально розчленувати породи залізорудної формації за 
стратиграфічними і металогенічними ознаками. 

У 1933 зроблено монографічний опис окремих рудн. з 
детальним викладенням їх геології, петрографічним описом 
покладів. Матеріали підготовлено до друку лише у 1937.

Наприкін. черв. 1934 відкрито 2 крупні поклади – бл. 100 
млн. тонн на глибині понад 1 км. Це підтвердило великі пер-
спективи майбутнього розвитку рудної пром-ті. У 1934–35 
відбувся ряд реорг-цій геологорозвідувальних установ, що 
у результаті негативно відбилося на обсязі і якості робіт. 
Починаючи з 1936 об’єм геологорозвідувальних досліджень 
постійно зростав і у 1941 досягнув найвищого рівня (1931). 
На міжнародний геологічний конгрес до Москви у лип. 1937 
виїхала велика група фахівців з Кривбасу, які зробили там 
ряд доповідей. Але серед них не було провідних спеціалістів 
– заарештовано ак. М. Світальського, гол. геолога басейну 
Е. Фукса, М. Пономарьова, В. Стефановича, яких звинува-
чено у шкідництві, зокрема у заниженні реальних запасів 
залізних руд.

З сер. 1937 кер-во геологічними роботами перейшло до 
проф. М.П. Семененка. Його група, працюючи у 1938 над 
темою “Структура рудних полів”, змінила існуючі погляди на 
характер скидів. Це дало можливість висунути гіпотезу про 
поширення оруднення у р-ні північних рудн. Саксаганської 
свити на значну глибину. Наступного року Рудорозвідка 
здійснила перекартування ділянок великих рудопроявів: 
Жовта Річка, рудн. ім. Дзержинського, ім. Ілліча, “Правда”. 
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У результаті цих і ряду ін. дослідницьких і експлуатаційних 
робіт було отримано дані, які дозволили по-новому висвіт-
лити низку питань, пов’язаних з походженням руд і дали 
можливість покращити вірогідність прогнозів. У результаті 
розвідок деяких білих плям між рудн.ми ім. Дзержинського, 
ім. Артема, “Жовтневої революції” і ім. Фрунзе вдалося від-
крити нові значні поклади. За період з 1931 по 1948 у басейні 
було пробурено ряд глибинних структурних свердловин: 
на рудн. “Інгулець” – на 500 м, на ім. Ілліча – 1 140 м, на ім. 
Дзержинського і ім. Артема – 700–900 м, ім. К. Лібкнехта і 
“Жовтневому” – бл. 800 м.

У 1930-х велику роботу проведено по дослідженню ге-
ологічного складу Криворізького басейну. У 1933 вийшла 
фундаментальна праця П. П’ятницького “Докембрій”, де 
дається порівняльна характеристика Укр. з докембрієм Аме-
рики і Фінляндії. У 1933–37 Л.І. Мартиненко і Ю.Г. Гершойг 
розробили нову стратиграфічну схему, яка отримала назву 
двопластової. Її особливістю було те, що залізиста формація 
розчленовувалася на 2 залізистих і 2 сланцевих горизонти. 
Але ця схема не узгоджувалася з фактичним матеріалом 
останніх років і не отримала загал. визнання.

Особливої уваги заслуговує колективна праця під загал. 
кер-вом М. Семененка “Структура рудного поля Кривбасу”. 
Завдяки ґрунтовному аналізу Семененку вдалося встановити 
закономірності у розподілі покладів і їх морфологію, елементи 
залягання і фактори, що впливають на оруднення. 

Але, не дивлячись на наявність великої к-ті робіт по геології 
Кривбасу, загал. вивченість його була далеко неповною. За-
лишалися спірними питання генезису порід і руд, що складали 
басейн, а також не були вивчені глибинні структури родовищ 
і геолого-морфологічний зв’язок Криворізької залізорудної 
смуги з найближчими магнітними аномаліями.
Літ.: Фаас А.В. Месторождение железной руды в р-не Кривого Рога. 
Л., 1925; Мочалов А. Хроника геологоразведочных исследований в 
Криворожском бассейне. Особистий архів О. Мочалова; Гершойг Ю.Г. 
Результаты геологических работ на Криворожье за двадцатилетие. 
1917–1937. В д.: Разведка недр, 1938, № 20; Криворожский желе-
зорудный бассейн, т. 1. Геологическое строение. М., 1951, с. 21–37; 
Мельник О. Криворіжжя: історія дослідження до ХХ сторіччя. В ж.: 
Кур’єр Кривбасу, 1998, № 10, с. 96–102;

Герб Кривого Рогу – відзнака міста. Перший варіант Г. 
розроблявся у 1912 на честь присвоєння Кривому Рогу ста-
тусу міста, яке повинно було відбутися у 1913. За спогадами 
старожилів (документально не підтверджено) автором Г. 
був мировий суддя Іван Павлович Варєнніков. Центр. ч. Г. 
являла французький щит лазурового кольору з горизон-
тальним перетином, що вказувало на належність населення 
до Херсонської губ. (той же колір). Основа щита у нижній 
частині виступала у вигляді вістря на 1/9 висоти; нижні кути 
– закруглені. У фокусі щита розташовувалася брила (скала) 
залізної руди вохристо-червоного кольору. У лівому кутку 
брили зображено кирку, а праворуч, на 1/3 висоти – шах-
тарську лампу “півник” – гол. знаряддя праці шахтарів поч. 
20-го ст. На вершині щита – срібний хрест. Ще два таких 
хрести – на сер. поперечній лінії. Щит розміщувався на тлі 
перехрещених молота і кирки – символів гол. напрямків го-
сподарчої діяльності містечка (гірничої справи і пром-ті). Щит 
обрамлявся червоною Володимирівською стрічкою – вказівка 
на позаштатний статус міста.

Вірогідна трактовка: скеля зображує гол. багатство краю 
– залізну руду, її червоно-вохристий колір відповідає чер-
воному залізняку (гематиту), який в той час розроблявся 
найбільше. В обрисах скелі можна бачити і Голгофу, на що 
вказують і 3 хрести навкруги неї. Семантично назва “крива-
вик” (гематит) і Голгофа, на яку пролилася кров Христова і 
очистила тим самим світ від “скверни гріха” ототожнюються. 
Небезпеку і важкість праці шахтарів можна розглядати як об-
раз своєрідної Голгофи, спокутування гріхів. Подібні мотиви 
зустрічаються у місцевому пісенному фольклорі.

Оскільки населення Кривого Рогу відмовилося від статусу 
позаштатного міста, то Г. не мав широкого розповсюдження 
і офіційного визнання. Проте він використовувався у деяких 

навчальних закладах (комерційному уч-щі, гімназії Головчен-
ка, на Новоросійському рудн.).
Дж.: КІКМ, КДФ - 15284, Історична довідка про походження гербу 
Кривого Рогу;
Літ.: Деловой и промышленный Кривой Рог и его рудничный р-н. 
Кременчуг, 1913, с. 117–118. 

Герой праці – звання, офіційно встановлене ЦВК і РНК 
СРСР 27 лип. 1927. Надавалось особам, що мали визначні 
заслуги в області вир-ва, наукової діяльності, держ. чи гро-
мадської служби і відпрацювали у якості робітників чи служ-
бовців не менше 35 років. У 1938 замінено званням Героя 
Соціалістичної Праці.

На Криворіжжі перші звання Г.п. присвоєно у день 5-ї річ-
ниці рад. влади. Нагородження відбулося під час урочистих 
зборів, що проходили у клубі рудн. ім. К. Лібкнехта. Звання 
отримали шахтарі: В.І. Бородаєв, А.В. Бородєв, М.О. Андрієв, 
П.К. Поповченко, В.А. Зусмановський, К.М. Подзоров; інж.-
тех. працівник К.І. Міхна, інж.-геолог Е.К. Фукс, гірничий інж. 
М.Ф. Мізерес, інж. Жигаловський. Першим офіційним Г.п. 
стали Яків Левович Підгорський – пасічник радгоспу Веселі 
Терни (45 років стажу) і слюсар Таціан Володимирович Ма-
євський (52 роки стажу). У тому ж 1927 звання Г.п. присвоєно 
викладачеві Ерастівського с-г технікуму А.А. Смирнову (45 
років стажу), працівникам зв’язку В.Д. Шилову і Чуркову, 
робітнику рудн. ім. Комінтерну К.К. Фереру. 
Дж.: ДАДО, Ф. Р4081, Оп. 1, С. 3, А. 146;
Літ.: “Рудничный рабочий”, 1922, 12 окт.; “Червоний Гірник”, 1927, 18 
жовт.; Там само, 1927, 12 листоп.

“Геть неписьменність”  – Всеукр. добровільне т-во ім. 
Леніна. Створено у 1923 за постановою ВУЦВК для сприяння 
органам нар. освіти у боротьбі з неписьменністю та мало-
грамотністю. Окружне правління і мережа низових орг-цій 
на Криворіжжі оформилася у 1924, але активної роботи не 
проводила через відсутність коштів. Сис-матичну діяльність 
розпочато у 1926. Займалася виявленням всіх неграмотних 
в окрузі, доукомплектуванням лікпунктів (норма – 40 учнів 
і учитель). На поч. року проведено окружні конференції 
“Г.н.”, де визначено гол. і поточні завдання. Підбиваючи 
підсумки роботи за 1926–27 навчальний рік констатували: 
сили розпорошуються, обсяг 
реальної роботи малий. Ви-
рішено залишити по одному 
річному курсу в кожному р-ні, 
а всі ін. перевести на 6-місячні. 
У 1927 планувалося створити 
25 таких курсів (на той час уже 
діяло в окрузі 387 шкіл лікнепу). 
У листоп. 1927 місц. осередки 
взяли участь у Всеукр. конкурсі 
на кращу групу по ліквідації не-
письменності серед т-ва “Г.н.” 
Переможцем по округу став 
Нікопольський р-н, найгірши-
ми визнано Казанківський та 
Долинський. У груд. кожного 
року проводилися перевибори 
правлінь т-ва. 1–2 рази на рік 
відбувалися місячники лікнепу 
і залучення до роботи у т-ві 
нових членів. У 1928 основну 
увагу приділено розширенню 
сис-ми індивідуального навчання, як більш результативного. 
Гол. лозунг: “Грамотний – навчи неграмотного або матері-
ально допоможи навчанню”. Т-во “Г.н.” узгоджувало свою 
діяльність з роботою міської надзвичайної комісії по боротьбі 
з неписьменністю. Основне навантаження по лікнепу лягло 
на вчителів і старшокласників. Регулярно проводилися на-
ради педагогів, керівників груп, голів і секретарів т-ва. На 
них запрошували комсомольський, профспілковий актив та 
представників ін. громадських, кооперативних і рад. орг-цій. 
Найбільш активними членами т-ва були: Ольховський, Сапро-
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нов, Клюшенко, Руденко, Конєв, Мільковський, Вепринський, 
Смушко, Заїнчковська. На жовт. 1928 у Криворізькому окрузі 
нараховувалося 49 орг-цій “Г.н.”, а після проведення місячни-
ка – 127 (3 тис. членів). У 1929 планувалося навчити грамоті 
13,5 тис. чол., а на курсах малописьменних – 2,5 тис. Місц. 
орг-ції взяли участь у конкурсі на кращу брошуру по методиці 
орг-ції роботи курсів лікнепу. З поч. 1929 окружна рада т-ва 
проводить щотижневі засідання, регулярні р-нні конференції. 
Т-во “Г.н.” взяло зобов’язання ліквідувати неграмотність се-
ред 3 тис. мешканців Криворізького р-ну. З кін. того ж року 
розпочато широку кампанію по орг-ції осередків на всіх підпр-
вах і в орг-ціях. До них наказано вступити всім вчителям шкіл. 
10 груд. 1929 проведено міжр-нну нараду осередків “Г.н.” з 
участю представників КСМ, профспілкових, рад., громадських 
орг-цій. Гол. питання – завдання на наступний рік. З січ. 1930 
розгорнуто активну роботу по збору коштів серед населення 
на розширення пунктів лікнепу. У трав. пройшли р-нні кон-
ференції по підсумках роботи за 1929–30 навчальний рік. 
Головою Криворізького р-нного т-ва обрано М. Кіржнера. На 
всіх конференціях відмічалося, що незважаючи на те, що за 
1929 орг-ція виросла з 8 тис. до 21 тис. членів, темпи лікві-
дації неписьменності недостатні. Наприкін. 1930 проведено 
місячник лікнепроботи. Виявлено, що лише 76 % неграмотних 
охоплено навчанням. Констатувалося, що багато осередків 
ставляться до роботи безвідповідально, а часом і байдуже. 
Поставлено завдання до 1 трав. 1931 повністю ліквідувати 
безграмотність осіб віком від 15 до 35 років. При підведенні 
підсумків на р-нній конференції 9 трав. 1931 оголошено, що 
відсоток охоплення знизився до 50–60. МПК наказав т-ву “Г.н.” 
спільно з профспілковими орг-ціями розробити план повної 
ліквідації неграмотності в р-ні протягом літа 1931 (цього також 
не вдалося зробити). На грудн. конференції переобрано Кри-
ворізьке р-нне правління. Головою став Бугайов. Найгіршим 
був стан на селі. Щоб покращити ситуацію, вирішено провести 
штурмовий декадник лікнеп роботи. При сільрадах орг-лися 
ударні бригади, всіх письменних членів т-ва і вчителів шкіл 
призначили ліквідаторами. Правління сільрад зобов’язали 
створити всі умови для роботи. Форсувалась орг-ція нових 
осередків. Голод 1932–33 різко знизив активність членів т-ва. 
Керівну  функцію по ліквідації неписьменності на Криворіжжі 
взяли на себе органи держ. влади. Т-во “Г.н.” розпущено у 
1936 у зв’язку з оголошенням повної ліквідації неграмотності 
серед населення Криворізького р-ну.
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 28 июн.; Там само, 1927, 30 янв.; Там 
само, 1927, 3 апр.; Там само, 1927, 21 апр.; Там само, 1927, 1 нояб.; Там 
само, 1927, 13 дек.; Там само, 1928, 15 янв.; Там само, 1928, 18 сент.; 
Там само, 1928, 21 сент.; “Червоний Гірник”, 1928, 16 жовт.; Там само, 
1928 22 листоп.; Там само, 1928, 4 груд.; Там само, 1928, 28 груд.; Там 
само,1928, 31 груд.; Там само, 1929, 25 січ.; Там само, 1929, 19 лип.; 
Там само, 1929, 8 верес.; Там само, 1929, 24 листоп.; Там само, 1929, 
10 груд.; Там само, 1930, 29 січ.; Там само, 1930, 14 трав.; Там само, 
1930, 27 груд.; Там само, 1931, 9 трав.; Там само, 1931, 11 груд.; Там 
само, 1931, 22 груд.; Там само, 1936, 38 черв.

“Гікюжруда” (укр. “Діяпруда”) – держ. ін-т контролю за 
якістю руди. Криворізьку контору створено шляхом реорг-ції 
відділу “Всесоюзконтролю металургійної сировини” згідно з 
постановою Всесоюзної держ. інспекції по якості при Держплані 
СРСР від 7 лип. 1931 під назвою “Державна інспекція по 
якості південних руд Союзу” (“Гікюжруда”) з підлеглістю їй 
ще 4-х рудних р-нів: Тульського, Липецького, Керченського та 
Чіатурського. До роботи приступила 15 серп. 1931. Директором 
призначено Швергунова. Займалася проведенням хімічних 
аналізів, паспортизації, контролем якості Криворізьких 
залізних та Нікопольських марганцевих руд, а також хімічних 
аналізів для Укр. геологорозвідувального управління. Гол. 
увага приділялася контролю за якістю експортної руди. У 1-
й рік діяльності робота не була налагоджена. Не дивлячись 
на створення при рудн. шахтних комісій сприяння експорту, 
сортність відвантажуваної руди не відповідала вимогам. Не 
забезпечувалася необхідна грудкуватість, не було щоденного 
контролю за відвантаженнями тощо. З метою усунення 
недоліків заборонено нічну погрузку, посилено впровадження 
глибокого буріння з метою отримання більшої грудкуватості, 

введено покарання осіб, винних у засмічуванні руди тощо. 
На залізничних рудорозподільних станціях створено хімічні 
лабораторії, які давали аналізи на вагони, які не опробувалися 
у місцях навантаження та робили при необхідності повторну 
перевірку. У листоп. 1940 у Кривому Розі розпочато буд-
во центральної хімічної лабораторії, укомплектованої 
найновішою апаратурою та висококваліфікованими інж.-
тех. працівниками. Лабораторія крім контрольної займалася 
ще й науково-дослідною роботою, керувала всіма ін. 
хімлабораторіями. Буд-во завершено у трав. 1941.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 25 серп., 10 жовт.; Те ж саме, 1939, 14 
лют.; Те ж саме, 1940, 27 листоп. 

Гімназії – загальноосвітні середні школи, в яких ви-
кладалися класичні мови, і які давали право вступати до 
університетів. 

За царату у містечку Кривий Ріг  існувало кілька Г. Першою 
за часом (1909) була “Криворізька приватна жіноча гімназія”, 
заснована Варварою Євсенівною Головченко. Знаходилася 
у будинку Бондаренка на вул. Церковній (нині Калініченка, 
5) У 1917 законоучителем у ній був о. П. Рибальченко; ви-
кладачами – Рафаїл Гаврилович Хасабов, Лука Наумович 
Головченко, Олена Михайлівна Красильникова, Клавдія 
Михайлівна Галішева, Катерина Миколаївна Доброва, Лідія 
Іванівна Дряхлова, Марія Макарівна Авдєєва, Варвара Тро-
химівна Дарданова, Марія Іванівна Мішковська. Навчалось 
у середньому 60 учнів.

“Жіночий середній навчальний заклад” з курсом 7-класної 
Г. Олени Должанської, заснований у 1910. Знаходився на 
вул. Синагогальній (нині Каунаська) у власному будинку. На 
1917 викладацький персонал складався з О.Л. Должансь-
кої, Ріки Рафаїловни Шлаім, Малки Менделєєви Клейнер, 
Лії Соломонівни Розенберг, Зінаїди Адольфівни Фрез, Діни 
Цалєвни Букчаної.

“”Криворізький приватний середній чол. навчальний за-
клад” з курсом 8-класної Г. Заснований наприкін. 1916 Лукою 
Наумовичем Головченком. Законовчителем був священик 
Пантелеймон Рибальченко. Дані про викладацький склад 
на сьогодні відсутні.

Після Лютн. революції 1917 за ініціативою Веселотернівсь-
кого волосного земства і підтримці місц. поміщика І.П. Харіна, 
який безкоштовно передав свій будинок, 8 жовт. було відкрито 
укр. Г. (див. Веселотернівська гімназія).

У 1920 Г. було перетворено на “трудові шк. 1 і 2 ступеню”, 
згодом їх перевели на 7-річки з комбінацією профшк. (т.зв. 
фабрично-заводські 7-річки), а з середини 1930-х – на 10-
річки.
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1913, с. 
124–125; Памятная книга Херсонской губернии на 1917 г. Херсон, 1917; 
«Верхнеднепровская народная газета», 1917, 20 окт.

“Гірник” – радгосп, створений в 1932. Входив до сис-ми 
“Свиноводтресту”. Спеціалізувався на м’ясо-тваринницькому 
напрямку. У результаті відсутності належної бази та спішної 
орг-ції при розукрупненні “Зернорадгоспу” стан госп-ва на 
кін. 1932 був незадовільний. Стайні та свинарники не були 
підготовлені до зими, годівля та належний догляд відсутні, 
ніяких зоотехнічних робіт не проведено, що призвело до ве-
ликого падіння поросят від чумки. За роздачу працівникам 
м’яса загиблих свиней дир. притягнуто до судової відпові-
дальності. На поч. 1933 у “Г”. нараховувалося 6 тракторів 
загал. потужністю 90 к.с., 167 коней, 1 782 га землі, з них 1 
100 га орної, 440 свиноматок. Відсоток загибелі свиней у 1933 
склав бл. 25. Покращення стану досягнуто лише у наступному 
році, коли вдалося ліквідувати падіж поголів’я. Проте, умови 
праці і проживання трактористів і ін. робітників залишалися 
важкими: у 4-х гуртожитках, де мешкало 150 осіб, не було 
рукомийників, води, постільної білизни. Культурна робота 
також не велася. Все це призвело до великої плинності кадрів. 
У 1934 “Г”. керував Дубовий, головою робіткому був Клюєв, 
кращих показників у роботі досягли Доба, Сокіл, Даниленко, 
Г. Горова, Д. Німченко, Ф. Васильченко. У 1936 боролися за 
економію пального – дирекція почала самочинно зменшувати 
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його норми, що призвело до зниження виробітку.
На поч. 1937 у радгоспі працював клуб, де кілька разів 

на місяць проводилися концерти, вистави, читки газ., тричі 
на місяць демонструвалося пересувне кіно. При клубі діяли 
гуртки: драматичний (16 осіб), музичний (14 осіб). Завідував 
культурно-масовою роботою Лещенко. У 1937 радгосп мав 13 
тракторів. Гол. причиною їх поганого стану були незадовільні 
побутово-житлові умови працівників. Тільки за рік змінилося 
4 механіки. Дир. у 1937 був Фомін, парторгом – Рожко. Че-
рез заборгованість у черв. з прилюдних торгів було продано 
майна радгоспу на 12,8 тис. крб., включаючи єдину вантажну 
автомашину. Збір врожаю 1937 затягнувся на 20 днів, замість 
10 за планом. Зерно в комори було засипано вогким і згодом 
уражено кліщем (300 тонн). Засіяні 160 га озимини дали по-
гані сходи. З 13 тракторів у полі працювало лише 6, та й ті 
часто простоювали без пального. Відсутність стимулів праці 
призводило до низької продуктивності праці трактористів. 
У серп. 1937 було призначено нового дир. – Юрченка, який 
почав повторно перечищати зерно для посівної 1938.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 8, С. 308, А. 75; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 906, 
А. 69.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1934, 17 квіт.; Те ж саме, 1935, 26 жовт; Те 
ж саме, 1936, 28 верес.; Те ж саме, 1937, 28 січ., 30 трав., 8 жовт., 22 
жовт.

Гірнича інтелігенція Криворіжжя (статистичний аналіз на 
сер. 20-х). За роком народження спеціалісти розподілялися 
таким чином: 1861 – 1; 1862 – 1; 1870 – 1; 1871 – 1; 1872 – 5; 
1873 – 2; 1874 – 2; 1875 – 4; 1876 – 3; 1877 – 4; 1878 – 6; 1879 
– 5; 1880 – 5; 1881 – 8; 1882 – 3; 1883 – 1; 1885 – 5; 1886 – 3; 
1887 – 6; 1888 – 6; 1889 – 5; 1890 – 8; 1891 – 3; 1892 – 5; 1893 
– 3; 1894 – 5; 1895 – 3; 1896 – 3; 1897 – 3; 1899 – 2. Вдалося 
встановити дату народження 111 осіб (60 %), невідомо 75 
чол. (40 %). На 1921 (поч. відновлювальних робіт) середній 
вік становив 37 років. На цей час найстаршому спеціалісту 
виповнилося 60 років, наймолодшому – 22.

Відомо місце народження 96 осіб з 186, що становить 
52 %. В Україні народилося 52 чол. (28,2 %), а саме: Кате-
ринославська губернія –21 (11,3 %), Кривий Ріг – 9 (4,9 %), 
Херсонська – 6 (3,2 %), Чернігівська – 6 (3,2 %), Харківська – 3 
(2,6 %), Київська – 4 (2,2 %), Кримська – 2 (1,1), Полтавська 
– 1 (0,5 %). 

З Росії походило 36 осіб (19,5 %), а саме: Петербург – 3, 
Калузька губернія – 5; Рязанська – 4, Смоленська – 3, Курсь-
ка – 2, Орловська – 3, Пермська – 2, Тамбовська – 2, по 1 
чол. народилося у Бессарабській, Віленській, Вологодській, 
Ровенській, Костромській, Мінській, Могилівській, Нижньо-
новгородській, Томській губерніях, Терській області (Кавказ) 
та Кубанському краї.

8 осіб народилося за межами імперії: 5 у Польщі, 1 у Греції, 
1 у Румунії, 1 у Чорногорії.

Національність 89 осіб відома, ін. 97 – ні. З відомих  росіян 
було – 40, українців – 31, поляків – 6, євреїв – 4, литовців – 2, 

німців – 2, сербів – 2, грек – 1, молдованин – 1. 
Нижчу (початкову) освіту мало 16 чол., закінчили нар. уч-

ще (профшколу) – 20, нижчу гімназію (6 кл.) – 22, повну гімна-
зію (8 кл.) – 22, штейгерське (тех.) уч-ще – 37, курси – 1, вищу 
освіту мали 26, домашню 7, без освіти – 1 невідомо – 34.

Безпартійних – 155, чл. КП(б)У – 31, з цього числа один 
був виключений у 1926, а один вибув механічно. Цифри 
говорять, що більша частина людей, які відродили басейн 
після громадянської війни, були позапартійні. Тому можна 
ставити під сумнів велику роль комуністів у безпосередньому 
налагодженні господарчого механізму 1-ї пол. 20-х.

96 осіб вступили до профспілок до Жовтн. перевороту, 57 
– після перемоги більшовиків, 32 не вказали членства.

Чим займалася Г. і. К. до 1920 (до кін. громадянської вій-
ни). Службовців (бухгалтер, конторник) – 30 осіб, зав. рудн.
ом – 19, штейгерів або техніків – 15, десятників, (бригадирів) 
– 8, інженерів – 7, обліковців (комірників) – 7, техніків – 5, 
маркшейдерів – 5, вчителів – 4, зав. гірничими роботами – 4, 
зав. шахтою – 4, токарів-слюсарів –4 помічників зав. рудн.
ом або шахтою – 4, зав. відділом рудн. – 4, зав. цехом на з-ді 
– 4,  служили в армії – 13, мали робітничі професії – 14, на-
вчалися – 10, не працювали – 4, на профспілковій роботі – 3, 
у с-г – 3, агентів – 2, торговців – 2, охоронцем, модельником, 
телефоністом, хіміком, поліцейським, залізничником, геоло-
гом було по 1 чол., заняття 4 осіб до праці у гірничій галузі 
невідоме. Одже, безпосереднє відношення до гірничої справи 
мали 92 чол.; певний досвід у видобувчій справі мали 45 чол.; 
короткий час працювали в гірничій пром-ті, потім змінили 
спеціальність 17 чол.; працювали в ін. сферах, навчалися або 
не працювали 32 чол. Коли почалося відродження басейну, 
то більша частина Г.і. вже мала багатий досвід за фахом, а 
ін. були в різній мірі причетними до видобувної пром-ті. Пере-
важна частка спеціалістів була знайома з технологічними 
сис-мами рудн. Цей фактор дозволив порівняно швидко 
відновити видобуток руди.

25 чол. розпочали свою діяльність у галузі ще у 19-му ст.: у 
1881 – 1, 1889 – 1, 1891 – 2, 1893 – 3, 1894 – 2, 1895 – 2, 1896 
– 4, 1897 – 3, 1898 –1, 1899 – 4. Працювали з 1900 –7, 1901 
– 5, 1903 – 3, 1904 – 5, 1905 – 5, 1906 – 11, 1907 – 11, 1908 
– 2, 1909 – 5, 1910 – 5, 1911 – 8, 1912 – 4, 1913 – 3, 1914 – 5, 
1915 – 6, 1916 – 3, 1917 – 10. Ще 27 чол. вказали початком 
роботи у гірничій галузі “до 1914”. Тобто, до жовтн. перево-
роту почали працювати 150 чол. Ін. розподілилися так: 1918 
– 5, 1919 – 3, 1920 – 5, 1921 – 6, 1922 – 3, 1923 – 3, 1924 – 1; 
10 чол. не вказали дату.

У період відродження басейну (1920–25) Г.і. займали такі 
посади: дир. ПРТ – 1, заступник управляючого т-ту – 5, чл. 
правління т-ту – 2, зав. відділом т-ту – 19, зав. підвідділу т-ту 
– 7, зав. р-ном робіт – 2, зав. групою рудн. – 10, управляючий 
рудн.ом – 20, помічник управляючого рудн.ом, зав. відділом 
рудоуправління – 30, гол. бухгалтер рудоуправління – 8, зав. 
гол. складом – 2, зав. збагачувальної ф-ки – 1, зав. гірничи-
ми роботами на рудн.  9, зав. шахтою – 3, зав. відділом на 
рудн. – 37, інж. – 2, маркшейдер – 4, бухгалтер – 7, наглядач 
рудн. – 5, технік – 3, штейгер – 4, експедитор, статистик – 2, 
секретар парткому – 1, гол. профспілки – 1, особливо упо-
вноважений – 1. Підрахунки показують, що переважна к-ть 
фахівців (бл. 85 %) займали керівні відповідальні посади.

Беручи до уваги роль, яку відводила чл. партії більшовиць-
ка доктрина побудови соціалізму, розглянемо цю категорію 
Г.і. К. окремо і порівняємо з загал. показниками. Відомо, що 
комуністи призначалися на керівні посади незалежно від їх 
фахового рівня, освіти, віку, а лише за наявністю партквитка. 
В нашому розпорядженні є дані про 31 чл. КП(б)У: 7 з них за-
кінчили початкову шк., 8 – ремісничу шк., 5 – нижчу гімназію, 
1 – учительську семінарію, 2 – мали середньо-технічну освіту, 
1 – домашню, 1 – без освіти, 6 – невідомо. Отже, лише 3 чол. 
мали середню освіту, жоден вищу і 15 – нижчу. За даними 
показниками комуністи значно поступаються загальнофоно-
вій ситуації. За рахунок низького освітнього рівня комуністів 
значно знизився загальнобасейновий освітній коефіцієнт 
Г.і. До 1920 на радянській роботі  – 4, на профспілковій – 3, 
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техніків – 2, вчитель – 1, конторник – 3, токар – 2, служили в 
армії – 8, робітників – 4, штейгер – 1, десятник – 1, електрик 
– 1, невідомо – 1. Тобто, 16 чол. не мали досвіду роботи в 
галузі, 9 чол. працювали раніше в гірничій пром-ті, але ви-
конували малокваліфіковану роботу. До жовтн. перевороту 
почали працювати 9 чол. Більшість прийшла на відновлю-
вальні роботи після громадянської війни. У період 1920–25 
комуністи займали такі посади: дир. ПРТ – 1, зав. відділом 
ПРТ – 3, заступник дир. ПРТ – 2, заступник “Райруди” – 1, 
уповноважений “Райруди” – 1, зав. відділом “Райруди” – 3, 
зав. групою рудн. – 2, зав. відділом рудоуправління – 1, зав. 
рудн.ом – 2, секретар парткому рудн. – 2, помічник зав. рудн.
ом – 4, зав. шахтою – 1, зав. відділом рудн. – 4, чл. правління 
відділу профспілки гірників – 1, наглядач групи рудн.в – 1, 
технік на шахті – 1, технік на з-ді – 1. 

Факти показують, що, не зважаючи на низький загально-
освітній рівень та відсутність у більшості комуністів відповідної 
професійної підготовки, вони займали вищі щаблі керівних 
посад, що відповідало гол. принципу кадрової політики 
правлячої партії - “відданість справі побудови соціалізму та 
світовій соціальній революції”.
Літ.: Мельник О.О. Гірнича інтелігенція Криворіжжя: соціальний пор-
трет (1890–1925). В ж.: “Саксагань”, 2003, № 1, с. 64–66. 

Гірничий відділ губернської ради народного господар-
ства (ГРНГ). Орг-ний 15 січ. 1920 і споч. складався з 3-х осіб. 
Перш за все Г.в. зайнявся вивченням стану рудн. Криворізь-
кого басейну. З цією метою було створено Особливу комісію 
по обстеженню і орг-ції управління рудн.ми Криворізького р-
ну, яка розпочала свою роботу 4 лют. 1920. У берез. 1920 Г.в. 
створив р-нне управління рудн.ми, яке виїхало на місце своєї 
роботи до Кривого Рогу (див. “Райруда”). У трав. було орг-но 
буровугільну ділянку, яка розпочала роботи на Харінському 
родовищі (2 шахти).

Г.в. складався з 5-ти підвідділів. 1-й – каменоломень і 
кар’єрів у складі 2-х секцій (каменоломень і видобутку мі-
неральних фарб); 2-й – рудний, що включав буровугільну, 
залізорудну, графіто-рудну і марганцеву секції; 3-й – загал. 
підвідділ з Криворізького і Нікопольського р-нних управлінь; 
4-й – технічний з секцій обліку та постачання, статистики та 
науково-технічної; 5-й – гірничо-геометричний (маркшей-
дерський). У 1923 уповноваженим Г.в. на Криворіжжі був 
Померанцев.

Г.в. ліквідовано у 1924 під час адм.-тер. реформи.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 44, А. 38, 42; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С.82, 
А. 166.

Гірничий технікум – 1-й вищий навчальний заклад на 
Криворіжжі згідно з нормами поч. 20-х 20-го. Спроба його 
відкриття у Кривому Розі відноситься ще до 1917 (за при-
ватною ініціативою). Курс навчання визначався у 4 роки. 
Повторне відкриття відбулося у квіт. 1921 згідно з планом 
Гол. управління професійної освіти УСРР. Тоді ж його пере-
ведено на рудн. “Жовтневий” і закрито у кін. року через брак 
фахівців і необхідної матеріальної бази. Знову Г.т. відкрито у 
жовт. 1922 як вечірній, з трьома відділеннями: гірниче, меха-
нічне і електромеханічне. Але через відсутність викладачів з 
механіки і електротехніки, а також спеціального лаборатор-
ного корпусу два останніх закрили у 1923. На 1923/24 навч. 
рік було зараховано 29 осіб і 65 – на фабзауч при Г.т, який 
було розраховано на 2-річний курс. У верес. на посаду по-
літкомісара до Г.т. прийнято Карасіна, зав. Г.т. став Всеволод 
Інокентієвич Жигаловський. При Г.т. існував гуртожиток на 30 
місць. На поч. 1925 готував на гірничому відділі інж. вузької 
спеціальності, де навчалося 59 осіб, з них на 1-у курсі – 21, 
на 2-у – 22, на 3-у – 16. З яких 49 осіб працювало на підпр-
вах. 49 студентів були віком 18–24 роки, 10 – старше 24. У 
лип. 1925 губвідділ ВСГ виділив 500 крб. на вир-чу екскурсію 
студентів до Донбасу. Викладачів у Г.т. було 10. З них 5 інж. 
(4 з вир-ва), 2 техніки і 1 штейгер. 

У 1926 на 1-й курс зараховано 42 чол., з них 14 селян, 8 
службовців, ін. – робітники. Було випущено 12 інж.

У лип. 1928 відбулася спеціальна нарада представників 

зацікавле-
них сторін, 
на якій було 
в и р і ш е н о 
питання про 
переведен-
ня Г.т .  на 
наступний 
навчальний 
рік до Кри-
вого Рог у 
і  перетво-
рення його 
на денний, 
з залишен-
ням вечір-
нього відділення. Основна проблема – відсутність викладачів 
високої кваліфікації. Лекції і заняття проводив техперсонал 
рудн., завантажений основною роботою. Це відбилося на яко-
сті підготовки, яка не відповідала фаховим вимогам. На поч. 
берез. Криворізький окрвиконком відвів земельну ділянку 
під буд-во на вул. Пушкіна, а у черв. дав доручення почати 
комплектацію кадрів і підібрати відповідне приміщення. На 
спорудження приміщення для Г.т. було асигновано 365 тис. 
крб. Нове місце його розташування було визначено на ниніш-
ній вул. Українській, проте воно не підійшло за геологічними 
умовами, тому знову повернулися до 1-го варіанту – на вул. 
Пушкіна. Г. залізорудний т., який тепер готував середній тех. 
персонал, відкрився 1 верес. 1929. На 1-й курс зараховано 
80 осіб.

На кін. 1930 у Г.т. навчалося бл. 300 осіб Гол. проблемою 
стала недостатня к-ть місць для проживання студентів.

З поч. 1930-х розпочато боротьбу з “дрібноміщанською 
ідеологією” і “за чистоту класових рядів”. Це призвело до 
відрахування ряду здібних учнів, які не мали пролетарського 
або бідняцького походження.

 На 1932 у Г.т. діяло 2 відділення: гірничо-експлуатаційне і 
електромеханічне. У верес. 1932 випущено 59 техніків, яких 
розподілили по Криворізьким рудоуправлінням. У кін. року 
дир. замість Цецюри призначено А.А. Костюкова. Стан робо-
ти погіршився під час голоду 1933. Не було виконано плану 
по набору – замість 270 прийнято 240 осіб. За 1-й семестр 
відсіяно 104 студенти, з них 81 вечірника. Не відкрито запла-
нованих відділень: шахтного буд-ва і планово-економічного 
(відкрито у наступному році).

 З верес. 1932 по лют. 1933 пропуски склали 4 752 ака-
демічних годин серед студентів і 510 – серед викладачів. 
70 студентів мали академічні заборгованості. Всі вказані 
недоліки призвели до зняття дир. Костюкова і повторного 
призначення Цецюри у трав. 1933 У 1935 було ліквідовано 
шахтобудівельний факультет, з 1936 прийом вівся на відді-
лення розробки рудних копалин і горноелектромеханічний. З 
1938 відкрито маркшейдерський факультет. На поч. 1937 в 
Г.т. нараховувалося бл. 400 студентів. З 1939 різко посилю-
ється військова підготовка – 250 осіб здають норми на значок 
ППХО, 100 – ГПО, 50 – виконують норму “ворошилівських 
стрільців”, 100 – оволодівають стрільбою з кулемета. У 1939 
відкрито геологічний факультет. У серп. вказаного року 
почали працювати філії Г.т. на рудн. ім. Дзержинського, ім. 
Леніна та “Жовтневому”. Туди направлено стахановців (240 
чол.). Для підготовки техніків доменного вир-ва було відкрито 
філію при КМЗ на 90 осіб. У кін. року розпочато підготовку до 
зведення нового корпусу на 1 000 студентів, з актовою залою 
на 500 місць. Проект розробляв ін-т “Кривбаспроект”, вартість 
буд-ва оцінювалася у 3 млн. крб. Буд-во розпочато у черв. 
1940 на вул. К. Маркса. У лют. 1940 відкрито філію на рудн. 
“Жовта Річка” (гірниче і електромеханічне відділення). Зага-
лом у філіях весною 1940 навчалося 227 осіб. Передвоєнний 
травнев. випуск 1941 складався з 40 електромеханіків і 27 
гірничих техніків. Кращими студентами визнано: Петренка, 
Колоколова, Оводека, Лукашенка, Коваленка, Малашенка, 
Пугача, Гука, Кузьменка.
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 Вхід в Гірничий технікум. Фото 1960



Дж.: ДАДО, Ф. 19, Оп. 1,  С. 189, А. 79, 169; Там само, С. 790, А. 166–167; 
Там само, Ф. 624, Оп. 1, С. 94, А. 7; ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 422, А. 
155, 165, 183, 211; Там само, С. 730, А. 14, 19, 144; Там само, Ф. 1, Оп. 
5, С. 636, А. 82; Там само, С. 537, А. 135.
Літ.: Производственная программа Украинского главного комитета 
профессионально-технического и специально-научного образования 
(Укрглавпрофобраза) на 1922 г. Х., 1922 с. 14, 48; “Красный Горняк”, 
1926, 30 сент.; Те ж саме, 1928, 11 июл., 26 июл.; “Червоний Гірник”, 
1929, 6 верес.; Те ж саме, 1930, 5 листоп.; Те ж саме, 1931, 9 трав.; 
Те ж саме, 1932, 13 трав.; Те ж саме, 1935, 2 квіт.; Те ж саме, 1936, 6 
черв.,; Те ж саме, 1939, 1 трав., 23 серп., 16 груд.; Те ж саме, 1940, 8 
квіт., 8 черв.; Те ж саме, 1941, 14 черв.

Гірничопромислова інспекція – органи контролю за до-
триманням діючого законодавства по безпечному веденню 
гірничих робіт. Введена у черв. 1882 на підставі 1-го фабрич-
ного закону. Створено Катеринославський гірничий округ і 
затверджено посади окружного інженера і його помічників. У 
80-х 19-го окружним інж. працював Л. Долинський. З кін. 90-х 
19-го на Криворіжжі постійно знаходився помічник окружного 
інж. Катеринославського горного округу. У 1912–14 цю по-
саду займав Антон Федорович Костецький. Посада горного 
інсп. ліквідована у 1919.

У берез. 1921 при Райруді було орг-но комісію по охороні 
праці і покращенню побуту робітників, яка була попередником 
Г.і. У трав. 1921 створено Криворізький горний округ, який 
очолив інж. В.С. Павлов, помічник (горний нагляд) – П.І. 
Журавльов, у штаті були ще діловод і машиністка. На пер-
шому етапі роботи було складено детальну технічну анкету 
на кожен рудн. 

Г.і. започатковано на підставі Декрету РНК про горний на-
гляд від 18 лют. 1922 (№ 39) і постанови РНК про введення 
в дію положення “Про порядок проведення горнотехнічних 
робіт в округах РРСФР” від 8 черв. 1922.

У лип. 1922 до Криворізького округу приєднано Нікополь-
Марганцевський р-н. З лип. 1922 відновила діяльність Шма-
ковська гірничорятувальна станція (нач. Поздоров), яка була 
введена в експлуатацію ще у 1914. Основними травмами у 
1923 були удари від кусків порід. Так, у серп. їх зафіксовано 
78, в верес. – 120 (від загал. 220).Окружний інж. проводив 
щомісячні огляди стану техніки безпеки і травматизму на 
рудн. і навправляв звіти кер-ву ПРТ до Харкова для прийняття 
відповідних заходів. У трав. 1925 затверджено спеціальне рі-
шення по посиленню нагляду за дотриманням правил техніки 
безпеки і розслідуванню кожного нещасного випадку. За 2-у 
пол. 1925 проведено 38 перевірок, з яких 25 за власною ініці-
ативою, а також 82 обстеження, з них по підземних роботах 
26, по поверхневих 30, житлово-санітарних 26. У результаті 
винесено 262 розпорядження, з яких виконано 215.

У 1927 Г.і. реорг-но у службу гірничотехнічного нагляду.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 118, Оп. 1, С. 1 а, А. 22; Там само, С. 1, А. 15, 23; 
Там само, С. 17, А. 2, 6, 22; Там само, С. 81, А. 1; Там само, Ф. 2602, 
Оп. 1, С. 730, А. 136; Финансовый отчет и статистические таблицы. 
Приложение к отчету за 1925 г. Х., 1926, с. 182.
Літ. “Горный журнал”, 1889, № 4; Деловой и коммерческий Кривой 
Рог. Кременчуг, 1913, с. 122.

Гірничопромисловців Півдня Росії з’їзди – орган стано-
вого представництва буржуазії Донецько-Придніпровського 
р-ну. Орг-ційно оформилися у листоп. 1874 і регулярно зби-
ралися до 1918. Всього відбулося 42 чергових з. і кілька ек-
стрених. Починаючи з 1880 всі наступні скликалися у Харкові. 
З. відіграли значну роль у соціально-економічному розвитку 
П. України і зокрема Криворіжжя. Голоси розподілялися так. 
чин.: промисловець, який протягом року відправляв не менше 
250 вагонів сировини, мав 1 голос, понад тисячу вагонів – 2 
голоси, понад 4 тис. – 3. Представники криворізьких підпр-в 
почали брати участь у роботі з 1887. На 27-му ГПРЗ. (1903) 
розпочато клопотання про буд-во нових, більш містких примі-
щень залізничних станцій у Кривому Розі. У кін. 1903 Гірниче 
управління П. Р. утворило спеціальну комісію для розширення 
станцій. На поч. 20-го ст. у роботі З. активну участь брали 
такі Г. та інж. Криворізького басейну: В.І. Ардаренко, С.Є. 
Зимовський, М.С. Копилов, Я.Д. Прядінь, Е.О. Штедінг, І.І. 
Вітвицький, Л.Г. Гаркаві, Е.Л. Гюнер, А.П. Ігнатович, Н.Г. 

Краснокутський, С.М. Колачевський, Б.Д. Крупєнін, С.А. 
Негребецький, Б.М. Попов, М.А. Роговський, П.В. Єнін, Й.О. 
Гершгорін, С.С. Дембський, І.В. Покровський, О.П. Фрезе. 
Найбільш діяльним був Сергій Єгорович Зимовський, який, 
починаючи з 1904, робив щорічний огляд економічного стану 
Кривбасу. У 1910 його обрали постійним чл. комісії ради З. 
Матвія Роговського у 1909 вибрали постійним представником 
на З. від Херсонської губернії, а від Катеринославської – А. 
Свіціна, якого згодом замінив криворіжець Є.П. Непокойчіць-
кий. У 1910 рада З підтримала клопотання групи криворізьких 
Г. про сприяння вивозу залізної руди за кордон і про створен-
ня комісії з уточнення запасів руди у басейні. У лип. 1910 було 
закрито винні лавки по клопотанню З. у зв’язку з епідемією 
холери. На 50-ту річницю ліквідації кріпацтва З. виділив 25 
тис. крб. на створення фонду допомоги інвалідам праці До-
нецького і Криворізького басейнів і 5 тис. крб. на лікування 
хворих. Г. П. Р. з. опікувалися також орг-цією на Криворізьких 
рудн. нар. хат-читалень, сприяли розширенню мережі рудн. 
лікарень і боротьбі з інфекційними хворобами. Займалися 
видавництвом адресних книг гірничих підпр-в П.Р., де наво-
дилися характеристики у т.ч. і криворізьких підпр-в. Згідно з 
рішенням 39-го з. (1914) створено гірничорятувальну станцію, 
яка розташовувалася на Шмаковському рудн. 

Орг-ція ГПР підтримала реформи Тимчасового уряду, але 
виступила проти вимог профспілок про негайне встановлення 
8-годинного робочого дня і підвищення зарплати на 25 %. 
Інтерес робітників Кривбасу на переговорах у Харкові пред-
ставляв чл. Держ. Думи соціаліст І.М. Туляков.

У 1916 почесними чл. ради з. обрано С.Л. Жерделі і М.С. 
Копилова, а уповноваженим з. – А.П. Ігнатовича. Чл. в присут-
ності казенних палат стали М.А. Роговський (від Херсонської 
губ.) і Л.Г. Гаркаві (від Катеринославської губ). Чл. ревізійної 
комісії вибрано В.Г. Мухіна і М.С. Копилова. За активну до-
помогу пораненим у Першій світовій війні місц. Г. отримали 
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подяку від імператриці Марії Федорівни.
У період існування Укр. держави рада ГПР з. виступила з 

низкою ініціатив, спрямованих на збереження і відновлення 
роботи Криворізького басейну. Але Міністерства фінансів і 
внутрішніх справ не виділили обіцяних коштів. З. активно ви-
ступав проти виконання умов несправедливого економічного 
договору з Німеччиною та Австрією.

У 1919 ГПР підтримали владу А. Денікіна і збирали кошти 
для його армії та утримували автомобільні частини держ. 
охорони у Катеринославській губернії.
Дж.: ЦДІАК, Ф. 2161, Оп. 2, С. 2, А. 1–3; Там само, С. 6, А. 2; Там само, С. 
249, А. 3, 13, 16, 23, 33, 44; Труды XXIX съезда горнопромышленников 
Юга России, ч. II. Х., 1905, с. 7, 17; Труды ХХХ съезда горнопромыш-
ленников Юга России. Х., 1906; Труды XXXIV съезда горнопромыш-
ленников Юга России. Х., 1909, с. 19; Труды ХХХV съезда горно-
промышленников Юга России. Х., 1910, с. 35; Труды ХХХVI съезда 
горнопромышленников Юга России. Х., 1911, с. 17–20; Конференция 
рабочих и промышленников Юга России. В. 1. Х., 1917.
Літ.: Крутиков В.В. Съезды южных горнопромышленников. В ж.: 
«История СССР», 1981, № 4, с. 126–127. 

Гірничорятувальна станція (Шмаковська) – служба по 
рятуванню людей, попередженню і ліквідації аварій у шахтах 
та на рудн. Урядове розпорядження про орг-цію Г.с. на рудн. 
видано 5 жовт. 1903. Рішення про утворення Г.с  прийнято на 
засіданні комісії з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії 31 
жовт. 1912. Частину коштів на її буд.-во і обладнання повинні 
були внести місц. рудопромисловці, підпр-ва які Г.с. мала 
обслуговувати. Але через різні причини буд-во і оснащення 
розтягнулося на кілька років і було завершено лише у 1914. 
Робота Г.с. відновлено у 1921. З 1922 її очолював Поздо-
ров, а з берез. 1924 
– Рейну. Г.с. з 1923 по-
чала називатися ім. К. 
Лібкнехта. на кін. 1923 
згідно з доповіддю нач. 
Криворізького округу 
Г.с. займалася навчан-
ням співробітників і ще 
не мала досвіду прак-
тичної роботи. Штат 
Г.с. нараховував 5 осіб: 
нач., інструктор, 2 чл. 
респіраторної команди і 
сторож. Велося тренування чл. рятувальних груп на рудн. ім. 
Артема, ім. К. Лібкнехта і “Жовтневому” (по 3 особи в кожній), 
які у 1923 зробили 12 пробних виїздів. У наступні роки штат 
рятівників збільшився до 7 (1926), а потім 12 (1930) осіб. Крім 
того, на кожному рудн. Г.с. орг-ла рятівні групи по 3–5 чол., 
які пройшли відповідну підготовку на Г.с.
Дж.: ЦДІАК, Ф. 2161, Оп. 1, С. 17, А. 1; ЦДАВОВУ, Ф. 118, Оп. 1, С. 152, 
А. 2, 12, 12 зв.

Гірничосилікатний трест – промислове об’єднання для 
розробок нерудних корисних копалин Криворіжжя, зокрема 
граніту, вапняків, сланців. Створено у лип. 1929 на чолі з 
дир. Масловим. Статут затверджено 20 серп. 1929. Основні 
об’єкти: Токівські кар’єри, Карачунівські гранітні розробки, 
Криворізькі азбестові сланці, Новоданилецькі та Інгулецькі 
вапнякові кар’єри. Через погане фінансування та некомпе-
тенцію адм.-тех. персоналу Г.т. вже наприкін. 1929 опинився 
на межі банкрутства. На поч. 1930 замінено кер-во: дир. 
– Герасименко, гол. інж. – Боржолівський. Фінансовий рік 
закінчено з великими збитками. Перевірка окружною РСІ 
виявила цілу низку зловживань службовим становищем. У 
трав. 1930 Г.т. розформовано, а вир-чі підрозділи передано 
Укрмінералоб’єднанню.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 150, 180;
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 22 трав.; Там само, 1930, 6 лип.; Там 
само, 1930, 27 лип.

Гірничотресту (Всесоюзного т-ту гірничого устаткування 
(ВТГУ) Криворізька контора. У 1930 у Харкові орг-но ВТГУ 
з метою вир-ва і збуту гірничого устаткування для рудної, 
кам’яновугільної і металургійної пром-ті. Підпорядковувався 

ВРНГ СРСР і входив до складу Всесоюзного об’єднання 
машинобудівної і металообробної пром-ті. Згідно з наказом 
Наркомату важкої пром-ті СРСР від 27 трав. 1932 ВТГУ пере-
дано у підпорядкування Наркомату важкої пром-ті СРСР. 
Ліквідовано 9 січ. 1935. Криворізька контора Г. займалася 
постачанням КМЗ та рудн. устаткування і будівельних 
матеріалів, а також сортового заліза, створенням експери-
ментальних робітничих бригад винахідництва, реалізацією 
робітничих винаходів.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 798, Оп. 1, С. 7, 9, 12. 

 Глухонімих Криворізька міська орг-ція. Створена весною 
1934. Займалася навчанням та працевлаштуванням Г. (у 
власних промислових майстернях). На цей час у Кривому Розі 
нараховувалося 44 Г., по р-ну – бл. 220. У лип. 1934 відкрито 
2 групи по ліквідації неписьменності серед Г., які охопили 39 
осіб з 210 неграмотних. Голова ради – Смолянський. Орг-ція 
до 1935 не мала свого клубу, тому влітку збори проводилися 
у дворах. Згідно з рішенням Дніпропетровського обл. відділу 
нар. освіти у приміщенні колиш. шк. № 1 на вул. Глінки у верес. 
1940 відкрито міжр-нну шк. для Г. дітей. У ній навчалося понад 
100 учнів. Для вихідців з ін. р-нів при шк. орг-но інтернат.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1934, 21 верес.; Там само, 1940, 3 верес. 

Головна (Хоральна) синагога – єврейс. молитовний буди-
нок. Зведено у 1899. Розташовувався на вул. Синагогальній 
(згодом Спортивна, нині Каунаська). Мала світло в 2 поверхи. 
Гол. фасад повернуто на пд., він мав по боках 2 баштоподіб-
них ризаліти в 3 яруси з шатровими навершмями, увінчаними 
шпилями. У плані Г.с. прямокутна, 40 х 20 м, перекрита у 
центрі круглим куполом діаметром 14 м, який був увінчаний 
6-кутною зіркою. По вінчаючому карнизу йшли декоративні 
тумби з грибоподібними навершями. Центральна зала була 
розрахована на 600 осіб, на галереях, розташованих вздовж 
довгих стін, знаходилося відділення для жінок. За архітектоні-
кою спору-
да  в ідно -
силася до 
базилікаль-
ного типу. 
Щоб збіль-
шити висо-
т у  прим і -
щення, яке 
згідно тал-
мудистсь-
кого вчен-
ня повинно 
бути самим 
високим у 
місті, підлогу було настелено нижче рівня вулиці. У трактовці 
фасаду зберігалася сувора простота. Наявність башт дозору 
відрізняло Криворізьку Г.с. від ін. у межах пд. Росії і набли-
жало її до романських і готичних храмів і частково до Луцької 
с. (т. зв. фортечний тип). Єврейс. громада Кривого Рогу на 
прикраси інтер’єру і фасадів виділила 50 тис. крб. сріблом. 

Прямокутна зала для молінь у сх. частині мала кіот і кафе-
дру для богослужінь. Над зх. стіною розташовувався орган і 
чоловічий хор на одному рівні з жіночою галереєю.

24 квіт. 1929 Г.с. перетворено у Будинок єврейс. куль-
тури, а з 1936 в ній розміщувався Криворізький аероклуб. 
Під час ВВВ Г.с. було зруйновано, а у 1945–46 остаточно 
розібрано.
Літ.: “Юг”, 1899, 29 дек.; “Червоний Гірник”,1929, 23 квіт., 26 квіт.; Те 
ж саме, 1936, 4 листоп.

Головного управління соціального страхування (Голов-
соцстрах) Криворізька філія – держ. сис-ма матеріального 
забезпечення працюючих на випадок хвороби, у старості, 
втрати працездатності, а також орг-ція відпочинку і санатор-
ного лікування.

Криворізька окружна контора діяла з 1923 по 1930, міська 
– з 1931.
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У 1923 сис-мою Г. у м. Кривому Розі було охоплено 905 
осіб, у Залізорудному р-ні – 2 910. З 1925 окружна каса 
розташовувалася на вул. К. Маркса. Лікарняно-контрольна 
комісія щотижня проводила засідання у визначені дні на рудн. 
ім. Артема, ім. Дзержинського, ім. Леніна і “Жовтневому”. У 
1925 місця на курорти союзного значення отримали 54 особи 
при необхідності понад 300. У перших числах трав. відкрито 
місц. санаторій на колиш. Олександрівському рудн. (ім. Рози 
Люксембург). Окрстрахкасою протягом трав–черв. 1925 вида-
но по тимчасовій непрацездатності 56 914 крб, по безробіттю 
– 112 298 крб., на профілактичне лікування – 1700 крб., на 
дитяче харчування – 10 238 крб., на поховання – 3 326 крб., 
по інвалідності – 7 194 крб., сім’ям померлих – 8 002 крб. 
Заборгованість підпр-в на 1 лип. склала 71 тис. крб. У серп. 
проведено перереєстрацію клієнтів страхкаси.

У 1925–26 головою окружної страхкаси був Заславський. 
З берез. 1926 відмінено раніше діючі страхові книжки, а на-
лежність до осіб, що мають право на безкоштовну медичну 
допомогу, підтверджувалося розрахунковою книжкою з місця 
роботи або книжкою безробітного. 

1 черв. 1926 відбулося відкриття окружного санаторію на 
базі колиш. Бізюковського монастиря, куди страхкасі виді-
лено 200 путівок, а на ін. курорти – 264. У жовт. 1926 на всіх 
підпр-вах, де к-ть працюючих перевищувала 10 осіб, було 
введено контрольні книжки по соц. страхуванню. Протягом 
1926 на курортах відпочило 551 особа, з них 71 молодих 
людей і 3 підлітки. 

З жовт. 1925 по жовт. 1926 до К.ф. Г. надійшло 2 181 тис. 
крб. внесків. З цієї суми робмеду на орг-цію медичної допо-
моги застрахованим відпущено 689 тис. крб., 148 тис. пішло у 
резервний фонд на пенсії і допомогу. – 1 343 тис. крб. Забор-
гованість по страхових внесках на 1 січ. 1927 склала 285 тис. 
крб. З 1927 почали практикувати проведення загал. зборів 
пенсіонерів, на яких заслуховувалися звіти страхкаси. У 1-му 
кварталі 1927 страхкаса провела обстеження низки підпр-в 
ПРТ на предмет умов праці. За результатами перевірки нею 
зроблено 28 доповідей на засіданнях місц. органів влади. По 
Кривому Рогу отримано 549 тис. крб. внесків з 593 тис. крб. 
нарахованих. Велика заборгованість залишалася за ПРТ. На 
1 трав. до будинків відпочинку направлено 470 осіб, на кін. 
черв. ця цифра збільшилася до 850. Путівки до окружного 
будинку відпочинку протягом року отримало 1 600 осіб. На 
курортах відпочило 346 гірників. В цілому робітникам було 
надано 80 % місць, службовцям – 20 %.

З 1 черв. 1927 введено додаткову допомогу на догляд за 
дитиною до 6,5 місяців (26 крб. на місяць) і на поховання – 29 
крб. З кін. року пенсії на село почали надавати поштовим 
переказом. З лют. 1928 підвищено мінімальний розмір пен-
сій для інвалідів – з 80 до 150 крб. Введено оплату проїзду 
направленим на лікування до окружного будинку відпочинку 
(колиш. Бізюковський монастир), якщо їхня зарплата не 
перевищувала 100 крб. З трав. страхкаса ввела нову послугу 
– пересилку відпочиваючим грошей по пошті, аби запобігти 
крадіжкам при переїзді. У 1928 на курортах відпочило 432 
особи, у будинку відпочинку – 2 000. 

З серп. лікарняні почали виплачувати не у страхкасі, а у 
касах по місцю роботи разом з видачею авансу або получки. 
З 1929 окружний відділ страхкаси почав утримувати осіб, які 
навчалися у Київському політехнікумі інвалідів. У січ. 1930 
розпочато т.зв. чистки пенсіонерів. Всіх, хто не з’являвся на 
чистку, позбавляли пенсій. На поч. 1931 функції окружної 
К.ф.Г. передано Міськстрахкасі.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 872, А. 37; Там само, Ф. 19, Оп. 1, С. 790, 
А. 96.
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 23 апр., 30 июл., 8 июл., 25 авг., 12 ве-
рес.; Те ж саме, 1926, 4 мар., 8 май, 1 июн., 28 окт., 26 нояб., 19 дек.; 
Те ж саме, 1927, 29 янв., 18 февр., 18 мар., 27 авг., 9 сент., 29 дек.; Те 
ж саме, 1928, 28 февр., 3 апр., 19 май, 9 авг.; “Червоний Гірник”, 1929, 
20 берез.; Те ж саме, 1930, 3 січ., 29 січ.

Голод 1921–23 на Криворіжжі був спричинений посухою,  
повоєнною розрухою (див. Громадянська війна), політикою 
хлібозаготівель (див. Продрозверстка) та надмірним вивозом 

хліба за межі Криворізького повіту. У 1921 середній врожай 
гол. культур на Криворіжжі склав (у пудах з десятини): озиме 
жито – 4,5; озима пшениця – 4,0; яра пшениця – 1,5; ячмінь 
– 5,2; овес – 5,0; просо – 0,7; кукурудза – 0,7. Порівняно з 
урожаєм 1920 це склало (у %): озиме жито – 30; озима пше-
ниця – 21,4; яра пшениця – 6,5; ячмінь – 15,8; овес – 33. Не 
дивлячись на такий низький врожай при розрахунку податку 
було введено коефіцієнт підвищення 2,7 рази. Вже на поч. 
1921, не зважаючи на вищу категорію постачання, рудн. на-
селення вже відчувало нестачу продовольства, – все йшло на 
утримання військових частин. На волосних зсипних пунктах 
зерно закінчилося у бер. Тоді ж припинено підвіз палива з 
Донбасу, що ускладнило загал. важкий стан. Із запланованих 
під засів весною 1921 450 тис. дес. у Криворізькому повіті 
засіяно лише 118 тис. дес., – не вистачало 2 млн. пуд. зерна, 
яке забрали як продрозкладку. Відсутність фуражу потягла 
за собою масову загибель коней. Обмежений продпайок 
у басейні отримувало бл. 10 тис. чол. з 22 тис. населення 
рудн. р-ну. Всі запаси було кинуто на засів присадибних 
городів. Мобілізувавши всі ресурси і за рахунок позики в по-
віті засіяно 505 тис. дес. землі. Одночасно продовжувалося 
насильне вилучення продрозкладки за минулі роки. Селяни 
почали масово опиратися хлібозаготівлям. Середній збір 
врожаю порівняно з 1920 склав четвертину, а у деяких во-
лостях повіту втрати досягли 90–100 %. Було оголошено, 
що боротьбу з неврожаєм потрібно проводити за рахунок 
внутрішніх ресурсів. Вже в серп. четверта частина населення 
була уражена епідемією холери. Із загальної к-ті хворих по-
мерло бл. третини. Весь зібраний у рахунок продподатку хліб 
і допомога Поволжю вивозилися за межі повіту. Спеціальна 
комісія виконкому підрахувала, що якщо зерно не вивозити, 
то його вистачить до поч. 1922. На 1 жовт. 1921, застосував-
ши військову силу, зібрано 21 % продподатку. Гарантованих 
пайків для робітників на 1922 відпущено лише на 1 853 сім’ї. 
У листоп. 1921 згідно з офіційними даними в Криворізькому 
повіті вже голодувало 143 074 осіб. На поч. 1922 ця цифра 
збільшилася до 180 тис., що складало бл. 40 % всього насе-
лення. 2 січ. 1922 створено міський комітет взаємодопомоги, 
а 14 січ. Катеринославську губернію визнано голодуючою. 
До кін. січ. продовольчу допомогу отримало 7 % голодуючих 
дітей. З необхідних Криворізькому басейну 778 млн. крб. було 
виділено 430, які так і не отримано. Населення почало їсти 
сурогати: солому, полову, варену шкіру. На рудн. відкрито 
їдальні для дітей. В Апостолівському р-ні голодувало майже 
все населення. На кін. лют. в повіті фактично було знищено 
половину робочої худоби. На цю дату голодувало вже 183 
тис. жителів, що складало бл. 50 % всього населення (в т.ч. 
42 тис. дітей). Допомогу отримувало 3,5 тис. дітей. Діяло 18 
їдалень.

Якщо люди поїдали насіння, видане як посівну позичку, 
то каралися ув’язненням терміном до 3-х років. На ґрунті 
голоду у Кривому Розі різко зросла злочинність, включаючи 
пограбування і вбивства. Внаслідок важкого економічного 
стану значно скорочено вир-чу програму по відновленню 
рудн. У кін. берез. 1922 визнано, що 60 % населення Кривого 
Рогу уражено голодом. У квіт. всіх засуджених за нездачу 
продподатку випустили для проведення посівної. У цьому 
місяці 25 % населення харчувалося виключно сурогатами і 
падалиною, зафіксовано перші випадки канібалізму. Держ. 
допомогу отримувало не більше 7,5 % нужденних. Весною 
загибель тварин і зменшення с-г реманенту досягло 75 %, у 
багатьох госп-вах був відсутній посівний матеріал. У трав. 
розпочала роботу Американська орг-ція допомоги (АРА), яка 
забезпечила обідами 35 % голодуючих дітей.

За пуд зерна можна було купити будинок, корову або коня. 
При цьому збір продподатку продовжувався. У лип. комісія до-
помоги голодуючим отримала дані про факти розриття могил 
і поїдання трупів (с. Широке). З великими труднощами губ 
відділ ВСГ добився отримання 2-х вагонів продовольства для 
робітників. У лип. знову поширилась епідемія тифу та холери, 
спостерігалося також розповсюдження венеричних хвороб. У 
серп. 1922 АРА забезпечувало 65 % голодуючих обідами. З 
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5 серп. у повіті почала працювати місія Нансена, у їдальнях 
Червоного Хреста харчувалося 10 тис. осіб, у їдальнях АРА 
– 11,8 тис. У Кривому Розі АРА утримувала 3 їдальні на 3 
тис. дітей і 1,5 тис. дорослих; Червоний Хрест – 1,8 тис. На 
кін. серп. у повіті голодувало 57 тис. осіб (13 % населення). 
За підрахунками запасів хліба на селі вистачало лише на 4 
місяці. З 46 волостей повіту 36 забезпечені посівним матері-
алом лише на третину. 23 верес. для допомоги голодуючим 
Криворіжжя прибула комісія ВУЦВК на чолі з Єрмощенком. У 
верес. в повіті зібрано 61 % продподатку (600 тис. пуд.). Згідно 
офіційних зведень загинуло від 60 до 80 % пізніх культур. У 
жовт. 1922 ЦК Допгол визнав Криворізький повіт під загрозою 
безпосереднього голоду. Вирішено надати негайну допомогу 
населенню. На 1 листоп. офіційно зареєстровано 62 658 голо-
дуючих. Загал. обсяг отриманого врожаю зернових склав 51 
% від врожаю 1921. На кін. року АРА щомісячно видавала 4 
тис. пайків їдальням, а у груд. збільшила допомогу до 8 тис. 
пайків дітям і до 5 тис. дорослим.

У квіт. 1923 з 479 034 осіб населення Криворізького округу 
голодувало 81 911 осіб. На 1 верес. 1923 вартість харчового 
набору порівняно з 1913 становила 830 %.  Заборгованість 
по заробітній платі робітникам і службовцям Південнорудно-
го т-ту склала 10 785 золотих крб. У період голоду 1921–23 
населення Криворізького повіту зменшилося майже на 20 
% (70 тис. осіб).
Літ. : Мельник О.О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 
1921–1923, 1932–1933 років на Криворіжжі. Кривий Ріг, 2003.

Голод 1925 у Криворізькому окрузі. Не дивлячись на 
загал. добрий врожай 1924–25 у Криворізькому окрузі не-
дорід був у Долинському, Казанківському, Криворізькому, 
Лозуватському і Широківському р-нах. Вже у груд. 1924 
голодувало 9 160 дітей, а на поч. берез. 1925 – 11 284 дітей і 
10 500 дорослих. Селяни не мали можливості повернути 130 
тис. пуд. позички. Окрвиконком клопотався про її зменшення 
у 2 рази, але і це виявилося не під силу. Рудн. населенню “Хлі-
бопродукт” виділив 15 тис. пуд. борошна, проте ціни на хліб 
різко піднялися. У берез. селянам надали додаткову позичку 
– 50 тис. крб. і насіння суховитривалих культур. Необхідність 
мінімальної допомоги населенню до 15 лип. складала ще 14 
тис. пуд. Ціла низка госп-в почала посилено збувати худобу і 
закуповувати на отримані гроші продовольство. Працездатна 
частина населення кидала свої госп-ва і направлялася до 
Кривого Рогу у пошуках роботи або виїжджала в ін., вро-
жайніші р-ни. У серп. частина селян почала вже вживати 
сурогати Безпосередня загроза розорення нависла над 22 
тис. селянських госп-в. Розмір необхідної продовольчої до-
помоги визначався в 283 тис. пуд. для найбільш потерпілих 
11 775 госп-в. Загал. втрата врожаю з 227 020 дес. вказаних 
р-нів склала 44 % (загинуло на 100 - 125 тис. дес.), а в цілому 
посіви не повернули затрачений на посадку матеріал. Дефіцит 
склав 375 тис. пуд Загал. сума необхідної позички для 13 892 
госп-в, в яких проживало 69 460 осіб, склала 518 тис. крб., 
безповоротний кредит – 641 тис. крб. РНК УСРР у виділенні 
грошей відмовила. Наслідки неврожаю відчувалися і в на-
ступному 1926. Зокрема ціни на хліб, які піднялися у серп. 
1925, протрималися до середини наступного року.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1807, А. 157; 192, 196, 202, 212, 235; Там само, 
С. 1998, А. 4, 5; Там само, С. 2002, А. 4 зв., 6 зв.
Літ.: Мельник О.О. Голод 1925 на Криворіжжі. В. ж. “Саксагань”, 
2005, № 2.

Голод 1928–29 на Криворіжжі. Втрати озимини засіву 
1927 склали бл. 85 %, що дорівнювало 39 % площі від загалу. 
У важких умовах пізньої весни селяни були вимушені зробити 
повторний засів. Холодну весну змінило посушливе літо, яке 
призвело до масової загибелі хлібів. Не дивлячись на такий 
стан, обсягу хлібозаготівель зменшено не було. Натомість 
прийнято рішення про скорочення споживання хліба. У окрузі 
згідно з директивами ЦК КП(б)У необхідно було залишити 
тільки 2-тижневий запас хлібопродуктів. Для викачки зерно-
вих на село були відряджені уповноважені. У місті перебої з 
постачанням хліба викликали ажіотажний попит: біля магази-

нів збиралися величезні черги – скуповували не лише його, а 
й усі борошняні вироби. Розпочалася заготівля сухарів. Уряд 
зменшив обсяг продподатку, але він всерівно залишався 
дуже високим з огляду на неврожай. Так, для Криворізького 
округу цей показник дорівнював 3,5 млн. пуд. Вже у черв. 
селяни почали згодовувати худобі солом’яні покрівлі споруд. 
У серп. було визнано необхідність допомоги голодуючим. 
Але, як вважають дослідники, реальне число  постраждалих 
було у 2–3 рази вище за офіційно обнародуване, т. як загал. 
к-ть для всієї України визначена в 850 тис. осіб. Безкоштовне 
харчування передбачалося для дітей у шк. (до 1 серп. 1929) 
і для вагітних жінок. Всі ін. повинні працювати на громадсь-
ких роботах. Ціни в окрузі різко піднялися. Так, на поч. 1928 
пуд жита коштував 78,7 коп., а у верес. – 2 крб. 23 коп., пуд 
пшениці – 1,11 крб. і 2 крб. 07 коп. відповідно. Вартість худоби 
навпаки падала. Так, у квіт, пара робочих волів коштувала 
253 крб., а у верес. – 190 крб., корова – 87 і 62 крб., кінь – 137 
і 65 крб. відповідно. Звільнення від податків було вибірковим. 
Так, у 1926–27 було вивільнено 36,3 тис. госп-в (85 %), а у 
1928–29 – 31,8 тис. (30 %). Потреба в грошах на харчування 
дорослих складала 591 тис. крб., дітей – 529 тис. крб. На за-
купівлю фуражу і збереження тваринництва – 1100 тис. крб. 
Разом кредитів на суму 2 222 тис. крб. В перелік заходів, які 
вживала влада для допомоги населенню, орг-ція громадських 
меліоративних робіт з оплатою натурою (борошном), налагод-
ження дитячого харчування, постачання бідноти борошном, 
пролонгація заборгованості по с-г кредитам, скотозаготівель 
операції і постачання посівного матеріалу та стеблефуражу, 
надання переселенців-євреїв тощо.

Для весняного посіву до округу завезено звичайного по-
сівного матеріалу 92 925 тонн, сортового – 28 537 тонн, з 
яких розподілено лише 105 191 тонн. Опора рад. влади на 
селі – бідняки – постачалися у першу чергу. Так, з 18,6 тис. 
бідняцьких госп-в Апостолівського, Казанківського, Криво-
різького, Нікопольського і Широківського р-нів, які повинні 
були засіяти весною 1929 55,8 тис. дес. землі і потребували 
для цього 334 800 пуд. зерна, отримали 530 600 пуд. Тобто їм 
було чим харчуватися на відміну від ін. госп-в, яким видано 
зерна тільки на засів.

З 1929 міському населенню видали забірні книжки, але 
це не ліквідувало довгих черг за хлібом та ін. продуктами 
споживання Відносно села продовжувалася тактика отри-
мання шляхом примусу та тиску грошей (облігації) та зерна. 
Це призвело до того, що навесні 1929 у багатьох з них за-
кінчилися продукти харчування і розпочався масовий забій 
худоби та поїдання посівного матеріалу. З метою боротьби 
проти цього окрвиконком двічі (15 жовт. 1928 і 13 серп. 1929) 
приймав обов’язкові постанови, де вводилася адм. і судова 
відповідальність за таємний забій худоби. Але все це не могло 
зупинити кризу, що вже йшла повним ходом.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 20, С 2750, А. 9, 9 зв., 10 зв., 11, 14, 15, 19; 
ДАДО, Ф. 81, Оп. 1, С. 153, А. 17–18.
Літ.: “Красный Горняк”, 1928, 15 окт.; “Червоний Гірник”, 1929, 31 
серп.

Голод 1932–33 на Криворіжжі. Терор голодом, що про-
довжувався протягом 22 місяців – свідома і цілеспрямована 
політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої почали 
відпрацьовуватися ще у 1928 (див. Голод 1928). Гол. мета Г. 
зводилася до упокорення селян та знищення сис-ми індивіду-
альних госп-в, масового створення колгоспів. Перша спроба 
колективізації, що пройшла у лют. 1930 за допомогою 40 тис. 
“добровольців”, супроводжувалася одночасною висилкою на 
Північ. 1 163 госп-в (5 683 особи) т.зв. куркулів. Перші ознаки 
голоду в селах Криворіжжя зафіксовано вже у груд. 1931. 
Врожай видався на 18 % нижчим за попередній, а втрати у 
погано організованих радгоспах і колгоспах досягли 20–30 % 
(“Зернорадгосп”). У берез. 1931 Наркомпостач урізав норми 
хлібного пайка для жителів Кривбасу, розділивши їх на 3 
категорії постачання. Нестача фуражу і кормів призвели до 
різкого зменшення у колгоспах і у колгоспників к-ті худоби, 
особливо у колгоспників (у 4 рази). Зняття з посад голів кол-
госпів і сільрад, де не було виконано плану хлібозаготівель, з 
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широким висвітленням матеріалів про їх покарання слугувало 
уроком для ін. і перетворювало їх на сліпих виконавців будь-
яких розпоряджень, що спускалися згори. На трав. 1932 20 % 
колгоспів р-ну ще не розрахувалися з селянами за відпрацьо-
вані трудодні, а 14 % перестали видавати зерно колгоспни-
кам. Введена норма в 200–300 г хліба на працюючого в полі 
не могла врятувати їх сім’ї від голоду. Не маючи можливості 
прохарчуватися, багато селян почали шукати порятунку у 
Кривому Розі і на рудн. (див. Відхідництво). Але розвал с-г р-
ну значно звузив можливості і робітничого постачання міста. У 
берез. 1932 норма хліба всіх категорій була зменшена на 100 
г, а деякі групи (пенсіонерів, дітей) планувалося перевести на 
т.зв. децентралізоване постачання, тобто на місц. ресурси. 
Нове зниження норм споживання відбулося 7 квіт. У цей час 
на селі спостерігається масова загибель коней. На страшні 
масштаби цього явища вказує спеціальне рішення міськради 
від 19 квіт. 1932, у якому прямо сказано, що трупи коней валя-
ються по всьому р-ну На їх закопування з міста мобілізовано 
тисячі людей. Відсутність тяглової сили не дала можливості 
якісного проведення посівної. Термін остаточного завершення 
сівби переносився 2 рази. Фактичний недосів склав 20 %. Па-
ралельно продовжувався збір продподатку за 1931. З 2-ї пол. 
1932 міськрада ухвалює щомісячно по 2–3 постанови з питань 
його проведення і мобілізації на село робітників для допо-
моги в хлібозаготівлях. Влада усвідомлювала всю складність 
ситуації, яка склалася на селі. Уряд значно зменшив план 
хлібозаготівлі і вдвічі знизив норми поставки м’яса на 2-й, 3-й 
і 4-й квартали 1932. Колгоспникам дозволили видавати 10–15 
% хлібного авансу в рахунок нового врожаю, але лише після 
виконання плану і створення насінєвого фонду. Зменшення 
поставок у лип. 1932 на 18 % не могло вже суттєво змінити 
ситуацію – хліба на селі майже не було. Влітку полегшення 
відбулося за рахунок городини та садів. Знаючи, що чергова 
продрозкладка знову виснажить колгоспні та індивідуальні 
комори, селяни почали ховати свій хліб і вкрадений на токах. 
Щоб створити колгоспні запаси, зерно залишають у полові, 
недообмолочують снопи, змішують збіжжя з землею, щоб 
його не прийняли на елеваторі. Подібні факти не проходять 
повз увагу московського уряду і у відповідь приймається 
сумнозвісний закон “про 5 колосків” (“Про охорону майна 
державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення 
громадської (соціалістичної) власності”). Ним передбачалося 
застосування до порушників засудження до розстрілу або 
на 10 років ув’язнення. Стан погіршили безперервні дощі, 
що йшли з 24 по 27 лип. І хоча на допомогу селянам була 
кинута 41-а д-зія, робітничі і студентські загони, темпи жнив 
знизилися у 2 рази. При цьому план хлібозаготівель для 
Криворізького р-ну було підвищено на 4–5 %. На кін. верес. 
р-н виконав норму здачі хліба лише на 40 %, а найбільший 
на Україні “Зернорадгосп” – на 30 %. План засіву озимих ви-

конано на 60 %. Хлібні 
ресурси на селі було 
вичерпано. У кін. жовт. 
на Криворіжжя при-
була комісія Чубаря 
– Скрипника з питань 
проведення хлібоза-
готівель, а у листоп. 
– “надзвичайна” комі-
сія Молотова. Листоп. 
видався дощовим, що 
ще більше ускладнило 
ситуацію. На кін. міся-
ця московська комісія 
змінила практично все 
кер-во міськради (21 
особу), звинувативши 
їх у злісному саботажі 
хлібозаготівель. Нові 
керівники були, гол. 
чин., вихідцями з Ро-
сії і прибули разом з 

комісією Молотова. Проведено 11 відкритих процесів над 
головами сільрад і колгоспів за зрив плану поставок зерна. В 
арсеналі каральних заходів влади з’явилися 15-місячні норми 
штрафів за невиконання плану, занесення колгоспів і сіл на 
“чорні дошки”, що означало припинення будь-яких поставок 
товарів і матеріалів з боку держави і вивезення наявних. В 
рахунок зернопоставок почали забирати ін. продукти (горох, 
кукурудзу, квасолю, картоплю тощо). На нараді 24 листоп. 
1932 керівники 25 колгоспів заявили, що вони не виконають 
і зменшеного плану. Через кілька днів всіх управлінців радго-
спів і колгоспів попередили про застосування до них репресій 
у разі невиконання завдань. У с. Широке протягом року двічі 
судили кер-во, але виконання поставок так і не добилися.

Хмара уповноважених від різних орг-цій міста і активістів 
села почала робити безперервні труси і обшуки у пошуках 
схованого хліба. З 2 груд. 1932 для жителів Кривого Рогу 
хлібну норму знижено до 200–400 г (залежно від категорії) на 
працюючого і до 100–200 на утриманця. Сис-ма громадського 
харчування та ЗРК виявилася неефективною, не зважаючи 
на 35 постанов міськради по її покращенню. У 1932 згідно 
з офіційними повідомленнями 20 % врожаю залишилося під 
снігом. Документи свідчать, що реальні втрати були більшими 
у два рази. На поч. 1933 з’являються офіційні повідомлення 
про факти опухання на ґрунті голоду на рудн. ім. Дзержинсь-
кого і ім. Чубаря, та про смертність дітей у с. Широке. У лют. 
по селах р-ну розпочато масову чистку колгоспів від “чужих, 
шкідницьких елементів”. Сотні невинних людей, які намага-
лися щось зробити для спасіння життя родини або колгосп-
ників, вислано на Пн. Допомога голодуючим з боку міськради 
була, але при обмежених ресурсах (40 тонн борошна) вона 
не могла змінити стан, як і спроби організувати стаціонарні 
санаторії на рудн., де продовольчі запаси і ліки були мізерні 
Збожеволівші від голоду люди їли ховрахів, жаб, мишей, 
горобців, а деякі стали канібалами і трупоїдами. Вживання 
м’яса дохлих тварин, котів і собак стало нормою. На ґрунті 
недоїдання від інфекційних захворювань і розкладу психіки 
померла велика к-ть людей. Жертвами голодомору на Кри-
воріжжі за приблизними підрахунками (підвищення загальної 
динаміки коефіцієнту смертності в 2 рази у 1932 і в 3 рази 
у 1-ій пол. 1933) стали у 1932 у м. Кривому Розі бл. 1,4 тис. 
осіб, і бл. 2-х тис. у 1933. Повні втрати населення (включаючи 
ненароджених) за 1932–33 по місту досягли не менш як 5 тис. 
(3,6 %), на селі – бл. 11,7 тис. осіб (11,4 %).

У селах р-ну к-ть жителів зменшилась з 102 596 осіб (на 
1 січ. 1932) до 93, 3 тис. чол. - тобто на 9,3 тис. При цьому 
к-ть осіб, що прибула до Кривого Рогу в 1932 (12,5 % до 
загал. числа робочих, або 9229 була приблизно рівна к-ті 
вибувших (9647). Околонульовий баланс спостерігався і в 
перші 5 місяців 1933.

Ін. способи підрахунків дають число 7-8 тис. прямих втрат 
сільського населення від голоду без померлих від наслідків 
голодування після 1933.
Дж.: ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 792, А. 113, 115, 131, 165; Там само, С. 793, 
А. 103, 118–119; Там само, С. 790, А. 119, 178–180, 187–188, 222, 251; 
Там само, С.19, А. 7; Там само, С. 906, А. 9;
Літ.: Мельник О.О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 
1921–1923, 1932–1933 років на Криворіжжі. Кривий Ріг, 2003, с. 119–129; 
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“Колоски” - малюнок свідка геноцида 
М. Іванченка

“Торбохвати” - малюнок свідка геноцида М. Іванченка



Його ж, Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, 
с. 202–210; Златопольський И. Поднять профсоюзы Криворожья на 
борьбу за руду. - Х., 1993, с. 7.

Горнотруд – об’єднана профспілка гірників Криворізького 
залізорудного р-ну, яка існувала з 1918 по кін. 1921. Була 
попередником р-нного відділення Всесоюзної спілки гірників. 
Предтечею Г. була спілка горноробітників і горнодесятників, 
яка організувалася у черв. 1917 як структурний підрозділ 
Ради профспілок Криворіжжя. 28 лип. 1918 відбулися р-нні 
делегатські збори спілок горноробочих, горнодесятників, 
майстрових і службовців, на яких створено об’єднану спілку Г. 
До р-нного правління вибрано Бобрикова, Федорова, Крижа-
нівського, Бабіченка, і П. Речмидила. Відразу після утворення 
правління Г. розпочав орг-ти мережу лікарняних кас. Поза 
об’єднанням залишилися спілки горнотехніків і горнослужбов-
ців пн. р-ну. При Г. було створено фонди на культурно-освітні 
потреби, разом з ін. спілками розроблявся проект створення 
технікуму на одному з рудн. Відкрити його не вдалося – владу 
знову захопили більшовики. У груд. 1918 Г. на Всеукраїнський 
конгрес делеговано 5 своїх представників. На поч. 1919 Г. 
продовжувала діяти, але к-ть її членів не перевищувала 300 
чол. Іноді засідання пленуму не відбувалися через відсутність 
кворуму. У січ. 1920 Г. знову здійснив заходи по об’єднанню 
всіх робітників, яких в той час нараховувалося 1,5 тис. і орг-
вав охорону рудн. У січ. – лют. 1920 Г. фактично здійснював 
адм. і госп. владу на Криворіжжі. Кер-во складалося з 7 осіб 
– всі чл. КП(б)У. На поч. черв. 1920 за ініціативою Г. відбу-
лася нарада рудн. комітетів, управляючих рудн.ми і кер-ва 
Райруди з питань узгодження роботи госп. органів і проф-
спілок по відновленню рудн. Г. настояв на заміні начальника 
горного відділу ГРНГ Шапіро на людину, яка добре знала 
Криворізький басейн. До складу управлінь рудн. введено 
представників Г. Також було орг-но робітничий кооператив 
(черв.) Г. входив структурною одиницею до ВСГ. Всього на 
верес. 1920 в правліннях 6 груп рудн., на які було розділено 
Криворізький басейн, входило по 8 представників Г., з яких 
3 були чл.. управління групами і по 1 представнику – в управ-
ління рудн. (т.зв. групові уповноважені) Головою правління у 
1920 був Іван Іович Доценко, секретарем Михайло Савович 
Майборода, інспекторами: С.Я. Бобраков, Ф. І. Гірін, І.В. 
Лойко, М.О. Костильов, Є.І. Ганжелев, Ф. П. Терещенко, К.М. 
Поздоров, Г.П. Агагулов, Г.Т. Кисельов. Гол. увага в роботі 
приділялася боротьбі за підвищення ставок, встановленню 
преміальної сис-ми оплати праці, недопущення до мобілізації 
в армію керівників і фахівців гірничих підпр-в, забезпеченню 
робітників спецодягом та промтоварами, своєчасній виплаті 
зарплати, забезпеченню інвалідів (чл. Г.). У груд. 1921 Г. на-
раховувала 3 тис. чл., правління складалося з 7 осіб, з яких 
4 були чл. КП(б)У і 3 позапартійними. На поч. 1922 спілка Г. 
злилася з Катеринославським губ відділом ВСГ, управління 
якої знаходилося на рудн. “Дубова Балка”.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 44, А. 6–9, 29, 43, 44, 62, 73; ДАДО, 
Ф. 1, Оп. 1, С. 437, А. 63; Там само, С. 488, А. 115.
Літ.: “Горнотруд”, 1918, № 4; Те ж саме, 1918, № 6; “Наша справа”, 
1919, 17 січ.; “Красный Горняк”, 1927, 6 дек.

“Горняк” – споживче т-во. Засновано у 1923. Обслуго-
вувало, гол. чин., Нікополь-Марганцевський басейн. Лікві-
довано у 1929 шляхом злиття з Центральним робітничим 
кооперативом.

1 жовт. 1924 було 2 072 пайщика, 1 жовт. 1925 – 3 171, 1 
жовт. 1926 – 6 239. Прибуток на 1 жовт. 1925 склав 89 371 
крб., на 1 жовт. 1926 – 139 229 крб., на 1 жовт. 1927 – 1 097 
736 крб.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1806, А. 112; Отчет Криворожского окруж-
ного совета профессиональных союзов за период с V по VI окружной 
съезд. Кривой Рог, 1927, с. 37–38.

“Горняцьке” – поселення доби пізньої бронзи. Розташова-
не на пн.-сх. від однойменного села, біля стариці р. Саксагань. 
Розорюється. Матеріал зібрано на ділянці 340 х 170 м. Піднято 
велику к-ть фрагментів кераміки, прикрашеної валиками, 
насічками, пальцевими вдавленнями. Кам’яні знаряддя ре-

презентовані відбійником, пестом, точилом.
Дж.: Звіт КІКМ по науково-дослідницькій темі КДФ-12303, Л. 15.

Городище – давнє поселення, яке мали укріплення, що 
відповідало потребам кругової оборони (вали або фортечні 
стіни з ровами). На тер. нинішнього Кривого Рогу залишки Г. 
знаходилися біля колиш. сел. ім. Валявка (Центрально місь-
кий р-н). Існує версія, що це місто Лєїн, яке згадує Клавдій 
Птолемей у своєму “Кер-ві з географії”. Згідно повідомлень 
В. Ярошевського, який його оглянув у кін. 19-го ст., там ще 
знаходилися залишки кам’яних стін. Він їх визначив як антич-
ного часу (4–3 ст. до н.е.). Орієнтовні розміри Г. 360 х 270 м. 
До сьогодення не збереглося. Зраз на його місці кар’єр № 3 
Новокриворізького ГЗК.
Дж.: ІР НАНУ, картотека Пономаренко, ст. Кривий Ріг.

Городки – старовинна рос. гра, яка згодом стала видом 
спорту. Єдині правила її були розроблені у 1923. Перші 
офіційні міжміські змагання (Кривий Ріг, Дніпропетровськ, 
Запоріжжя, Кам’янське (нині Дніпродзержинськ) пройшли 
у Кривому Розі 20 жовт. 1935. У тому ж році започатковані 
регулярні міські змагання. Найкращими були команди рудн. 
ім. Леніна, ім. Дзержинського, “Жовтневого”, т-ту Кривбуд, 
ст. Долгінцево, з-ду “Комуніст”. Чемпіонати проводилися на 
стадіоні “Спартак” у парку ім. газ. “Правда”.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1935, 20 жовт.; Те ж саме, 1936, 9 трав.

Городництво – вирощування с-г культур на присадибних 
ділянках, зокрема овочів і картоплі (див. Овочівництво). У 19 
ст. городину розводили виключно для власного споживання. 
З комерційною метою не культивували, оскільки не було фа-
хівців з Г. і по налагодженню збуту продукції. Серед місц. жи-
телів побутувала думка, що Г. не прибуткове. Найпоширені-
шими овочами були капуста, буряк, помідори. Культивувались 
сорти неви-
сокої якості. 
Б а ш т а н и 
також отри-
мали значне 
розповсюд-
ження в краї. 
Розводили-
ся переваж-
н о  к а в у н и 
і  дині ,  при 
сприятливих 
умовах і огір-
ки. Велику 
конкуренцію 
місц. Г. скла-
дали овочі, 
які завозилися з-за кордону. На поч. 20 ст. на Криворіжжі 
спеціалізованим товарним Г. стали займатися болгарські 
переселенці. В повіті (з 1923 – окрузі) городня посівна площа 
мала такий розподіл (в десятинах):

Рік Картопля Льон Коноплі Городні 
рослини

ін. польові 
рослини

Всіх по-
сівів

1922 2 861 284 473 4 791 3 130 11539
1923 4 836 278 708 5 578 4 350 15 750
1924 8 938 377 843 7 360 4 446 21 964

У Криворізькому р-ні городні посіви в селянських госп. 
склали (в десятинах і %): жито – 66 (2,94 %), пшениця озима 
– 32 (1,42), пшениця яра – 10 (0,45), ячмінь – 19 (0,85), овес 
– 14 (0,62), просо – 28 (1,25), кукурудза – 102 (4,54) картопля 
– 1 103 (49,7), буряк  цукровий – 58 (2,58), коноплі – 109 (4,85), 
сіяні трави – 14 (0,62), ін. польові рослини – 115 (5,11), горо-
дина вся разом – 1 670 (74,92), всього городніх та садибних 
посівів 2 648 (100).

Після колективізації присадибні ділянки та городи стали 
для колгоспників основним джерелом харчування.
Дж.: Отчет Верхнеднепровской земской управы за 1897 г. Верхнед-
непровск, 1898, с. 37; СХЗ. Отчет уполномоченного по сельскохозяй-
ственной части в Херсонской губернии В.В.Крубера за 1899 г. Херсон, 
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1900, с. 32; Статистический сборник Екатеринославской губернии, 
1925 г. Екатеринослав, 1925, с. 260–261; Статистика Криворожья, 
1926, № 3, с. 23.

“Гостра могила” – курганна група з 12 насипів, яка роз-
ташовувалася у р-ні пн. дамби шламовідстійника Пд. ГЗК, на 
лівому березі р. Інгулець. Всі насипи крім Гострої могили на 
момент розкопок були сильно розорані.

Курган № 1 Гостра могила, висота 7 м, діаметр 75 м, на 
насипу – залишки кам’яного панцера. Вивчено 19 поховань: 
10 – ямної культури, 6 – катакомбної, 3 – доби пізньої бронзи. 
Курган № 2 – 1 поховання пізньої бронзи. Курган № 3 – ке-
нотаф , в насипі знайдено гострореберний горщик. Курган 
№ 4 – 1 поховання доби пізньої бронзи з кільцевою кам’яною 
обкладкою діаметром 3,5 м. Стіни ями облицьовані плитками 
залізистого кварциту. Курган № 5 – 1 поховання скіфського 
часу, пограбований у давнину. Курган № 6 – 6 поховань: 3 
ямних, 1 доби бронзи, 1 скіфське, 1 кочівницьке. Поховання 
доби пізньої бронзи здійснене в кам’яному ящику розміром 
1,3 х 0,6 м. Скіфське - пограбоване у давнину, безінвентарне. 
У кочівницькій могилі знаходилися 3 людські черепи з конем. 
В інвентарі вістря списа, кресало, залізні вудила. Курган № 7 
– на насипу зафіксовані залишки кам’яної крепіди. 1 могила 
скіфського часу пограбоване у давнину. Відкрито фрагменти 
залізного захисного панцера. Курган № 8 – досліджено 8 
поховань: 3 ямних, 2 катакомбних, 2 доби пізньої бронзи, 1 
скіфське. У скіфському був слоїкоподібний горщик. Курган 
№ 9 – скіфського часу, пограбований у давнину. Інвентар: 1 

кістяна і 2 бронзові ворварки, пла-
стини залізного панцера. Курган № 
10 – 6 поховань епохи міді-бронзи: 
1 ямне, 5 доби пізньої бронзи. У 
ямному похованні, перекритому 
гранітними плитами, виявлено 

кам’яну шлі-

фовану сокирку і бронзовий ніж. Курган № 11 – 1 поховання 
доби пізньої бронзи в овальній ямі, облицьованій вапняко-
вими плитами. Знайдено слоїковидний горщик. Курган № 
12 – скіфське поховання катакомбного типу. На залишках 
напутньої їжі лежав залізний ніж, 4 бронзових вістря стріл.

Інвентар ямних поховань відноситься до кін. 3-го тис. до 
н.е., представлений 4 ліпними посудинами, намистами з па-
сти, прикрасами з іклів хижаків, мушлями Unio. В одному з 
поховань зафіксовані залишки рослинної циновки. Поховання 
катакомбної культури здійснені в овальних ямах і відносять-
ся до 23-21 ст. до н.е. Інвентар: 2 ліпні посудини, 2 кам’яні 
тертушки, фрагменти кераміки, крем’яні відщепи. Одне з 
поховань КБК – парне: дорослий і дитина. Захоронення доби 
пізньої бронзи здійснені в овальних ямах, 2 з них – в кам’яних 
ящиках. Знайдено 7 гострореберних слоїковидних горщиків, 
бронзовий ніж, бронзові підвіски на 1,5 оберти, бронзовий 
цвях, бронзовий дріт.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы? Кривой Рог, 2003, с. 79–80.

Готель – будівля, призначена для тимчасового прожи-
вання громадян, що приїхали до даного населеного пункту. 
Найдавніший Г. у Кривому Розі (кін. 19 ст.) належав Горохову 
і знаходився на вул. Старобанній (нині Чкалова). У 1913 діяло 
6 Г.: “Європейські номери”, і “Чеський” на вул. Синагогаль-

ній (нині Каунаська) і Вокзальній - (частина вул. Леніна), 
“Петербурзький” і “Росія” на вул. Базарній (нині Жовтнева), 
“Центральний” і “Комерційні номери” на вул. Миколаївській 
(нині вул. Леніна). У 1920-ті діяв лише один Г. міськкомунгоспу 
при Сільбудинку (колиш. Г. “Петербурзький”).

На поч. 1936 у сис-мі комунгоспу нараховувалося 2 Г. Ве-
ликий Г. “Металургія” відкритий 12 черв. 1934 належав КМЗ, 
ін. – “Руда” (введені 16 верес. 1936) – також був відомчим 
- власність однойменного т-ту. Ще один Г. почав діяти з 23 
серп. 1936 на вул. Леніна, належав обласному медуправлінню 
Червоного Хреста.

У кін. 1938 утворено комісію по питанню буд-ва “заїзду” 
при центральному базарі – дешевого Г. для колгоспників, які 
прибували для торгівлі з навколишніх сіл.

Велика к-ть скарг на роботу готелю “Металургія” (дир. у 
1938 – Савельєв) надходила до міськради. Савельєв само-
чинно у кілька разів збільшив тарифи на послуги. Так, за 
електролампочку на 40 Вт міськрада встановила таксу 4 
крб. 62 коп. на місяць, а дир. підняв її до 11 крб. 56 коп. За 
воду згідно з розцінками потрібно було брати 81 коп. за м3, 
в “Металургії” вираховували 4 крб. 02 коп., що відповідало 
споживанню одним проживаючим 180 відер води на добу.

На поч. 1941 у місті нараховувалося 5 Г. із загал. к-тю 
місць 325 (у 1932 – 60 місць). Не зважаючи на гарне уком-
плектування номерів, особливо в Г. “Руда”, обслуговування 

постояльців було незадовільним. Так, у цьому Г. у 1941 не 
працювали душові, а жильці 3-го поверху користувалися 
санвузлом 2-го поверху. Поганою виявилася і звукоізоляція 
– гамір і музика з ресторану допізна не давали відпочивати 
приїжджим. Не вистачало готельного начиння, тому часто 
замість скатертей використовували простирадла. Всі ці та 
ін. недоліки були виявлені старшим інспектором міськради В. 
Гончаренком у січ. 1941. На базі його звіту розроблено план 
заходів по ліквідації неподобств, якого було реалізовано у 
лют. і берез.
Дж.: ДАДО, Ф. Р4081, Оп. 1, С. 3, А. 56; Деловой и коммерческий 
Кривой Рог. Адрес-календарь. Кременчуг, 1914, с. 134.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада у 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 133.

Готи – племена східних германців епохи Великого пере-
селення народів. Їх батьківщина – Скандинавія. У 2 ст. н.е. 
вони розселяються у Пн. Причорномор’ї. Племена язигів 
(сарматське угрупування), які проживали на Криворіжжі, 
були вимушені відійти на Середній Дунай. На поч. 3 ст. н.е. 
Г. розпочинають війни з Римом. У нашому регіоні Г. пере-
бували бл. 2-х сторіч, але їхніх пам’яток відомі одиниці. У 3 
ст н.е. край входить до т. зв. об’єднання короля Острогота. 
Інша назва остроготів – грейтунги. Після вторгнення у Пн. 
Причорномор’я гунів (375) більша частина Г. переселилася 
на зх., а частина – відійшла у Крим.

З Г. деякі дослідники пов’язують поселення черняхівської 
культури, яких на Криворіжжі відомо понад десятка. Вважа-
ється, що Г. мирно співіснували з носіями ін. культурних спіль-
нот. Найяскравіше на Криворіжжі готський вплив проявився 
у виготовленні чорнолощеної гончарної кераміки.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы? Кривой Рог, 2003, с. 64–66.

Готовий до праці й оборони (ГПО) – фізкультурний 
комплекс, запроваджений у СРСР у берез. 1931. Гол. мета 
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– фізичне виховання для підготовки до праці на вир-ві і військ. 
оборони. Комплекс ГПО був розрахований на вік від 14 до 40 
років. Особи, що виконали норми, отримували спеціальний 
значок. На Криворіжжі справою здачі норм ГПО офіційно 
опікувався ВЛКСМ. Вже у 1931 з 1 по 10 серп. було прове-
дено декадник популяризації норм ГПО, а масова здачу – з 
15 серп. по 5 верес. Увагу виконню плану нормам постійно 
приділяли МПК і парт. комітети підпр-в, доповіді яких регу-
лярно заслуховувалися на пленумах. В період голоду 1932–33 
робота практично не велася. Відновлено виконання норм з 
лип. 1933. Для прийому заліків на значок ГПО були створені 
постійні бази в парку ім. газ. “Правда”, які щоденно працю-
вали з 17-ї год., а у вихідні – цілий день. В практику ввійшли 
масові здачі норм Вперше змагання по комплексу ГПО відбу-
лося 30 лип. 1932 в парку ім. газ 
“Правда”. Тоді норми виконало 
300 осіб. З поч. 1934 гол. увагу 
було спрямовано на підготовку 
т.зв. “ворошилівських стрільців”. 
З сер. вказаного року одночасно 
розпочато здачу норм ГСО (Го-
товий до санітарної оборони). 
Гірше справа йшла на селі, де на 
1 верес. норму виконало лише 
2,6 тис. чол. Було проведено 
спеціальний місячник і на 1 жовт. 
к-ть збільшилася до 3,4 тис. 
чол. Масові іспити найчастіше 
приурочувалися до жовтневих 
і першотравневих свят. На сер. 
1935 у Криворізькому р-ні вико-
нали норми ще 1987 осіб, у са-
мому місті чисельність значкістів 
перевищила 5 тис. На значок 2-го ст. в р-ні здало норми 70 
осіб, а у місті – 230. Разом по р-ну план підготовки значкістів 
було виконано лише на 61,5 %. У 1939 в місті підготовлено 
3 тис. значкістів ГПО 1-го ст. і 82 – 2-го; 650 школярів здало 
норми “Будь готовий до праці та оборони” Всього за 10 років 
у Кривому Розі було підготовлено понад 13 тис. значкістів 
ГПО і 7 тис. – на селі.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 7 серп.; Те ж саме, 1933, 12 лип., 17 лип., 
6 верс.; Те ж саме, 1934, 5 лют., 23 верес., 29 верес.; Те ж саме, 1935, 
10 серп.; Те ж саме, 1936, 3 жовт.; Те ж саме, 1938, 14 трав.; Те ж саме, 
1939, 28 січ.; Те ж саме, 1940, 16 верес.; Те ж саме, 1941, 5 трав. 

Григорівська волость – адм.-тер. одиниця Криворізького 
повіту. Існувала з 1919 по берез. 1923. На поч. квіт. 1921 
нараховувала 1 437 г-в, які володіли 9 793 дес. орної землі. 
Населення складалося з 4 691 чол. і 5 322 жін. Середній наділ 
на г-во – бл. 10 дес. На військовий облік не з’явилося 143 чол. 
Була аптека, лікар, 5 фельдшерів. Шк. не працювали. У б-ці 
нараховувалося 1 208 книг, волосну читальню відвідувало в 
середньому 7 осіб на тиждень, ще 2 хати-читальні працювали 
3 рази на тиждень. Самодіяльний театр ставив п’єси укр. і 
рос. авторів. При клубі існували духовий оркестр і хоровий 
гурток, який давав раз на тиждень концерт. 

Мали місце чисельні пограбування. Відношення до по-
встанців характеризувалося як вичікувальне, до рад. влади 
– добре.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, Оп.1, С. 329, А. 40.

Григорія Богослова церква у Веселих Тернах. На поч. 
1785 мешканці слободи Веселі Терни  прийняли рішення про 
спорудження церкви і вибрали уповноважених від громади. 
Після збору грошей і заготівлі лісоматеріалів, 16 серп. 1785 
звернулись до Катеринославського духовного правління за 
дозволом на буд-во церкви на честь св. Григорія просвітителя 
Вірменії. Духовне правління вирішення питання доручило 
Саксаганському священику Михайлу Волчанецькому. На цей 
час у Веселих Тернах було 79 дворів (359 душ обох статей). 
Мешканці зобов’язалися виділити храму 120 дес. землі. До-
звіл від Катеринославського духовного правління отримано 
8 жовт. 1785. Рапорт про завершення буд-ва храму преосвя-

щенному Амвросію на-
дано 23 лют. 1788. Церква 
була забезпечена всією 
необхідною атрибутикою. 8 
берез. 1788 новопризначе-
ному священику Михайлу 
Єрофієву було видано 
священний антиміс, а 26 
берез. Катеринославський 
протоієрей Федір Фомич 
освятив новозбудовану 
церкву.

Храм згорів 28 трав. 
1788. Зображення не збе-
реглося.
Літ.: Макаревский Феодосий. 
Материалы для историко-
статистического описания 
Екатеринославской епар-
хии. Екатеринослав, 1880, с. 
232–237.

Григор’єва повстання 
1919 – великий збройний 
виступ укр. селянства проти більшовицької влади на чолі з 
отаманом Н. Григор’євим. П. тривало від 9 трав. до поч. серп. 
1919. Ядро повстанців склали колиш. бійці 6-ї д-зії Червоної 
армії. Загони Г. для формування бригади ще у лют. 1919 роз-
ташувалися на ст. Апостолово Криворізького повіту. Згодом 
Криворізький повітревком направив на допомогу отаману 
300 повністю озброєних кавалеристів, а також значну суму 
грошей. Криворіжці поповнили Задніпровську бригаду Г. У 
квіт. ешелони з військами з-під Одеси слідували на відпочи-
нок до Олександрії. Місц. театр був мобілізований Г. у д-зію 
для агітроботи. У сер. трав. брата Г. – Олександра, який не-
легально прибув до Кривого Рогу, заарештувала НК і після 
“переговорів” примусила написати відозву, де він звинуватив 
отамана Г. у розколі революційного руху і закликав вступати 
до Червоної армії і боротися проти зрадника-брата. На кін. 
трав. влада Г. поширилася на всю тер. Криворізького повіту. 
У с. Шестерні григорівці розстріляли 
27 комуністів, а у Казанці – 22.10 трав. 
ешелон з повстанцями несподівано 
прибув на ст. Карнаватка. Ними було 
розпущено місц. владу, розігнано НК, 
у якої захоплено 60 коней, 2 кулемети 
та гвинтівки. Для управління містом 
було призначено “керівну трійку” у 
складі Бородаєва, Орлова і Фили-
мона Убіського. Трійка повинна була 
управляти містом до виборів нової 
Ради “без жидів і комуністів”. Наступ-
ного дня Григорівці залишили місто. 
12 трав., захопивши ст. Долгінцево, 
вони звільнили всіх заарештованих 
більшовиками, а потім у повному 
складі розстріляли місц. НК. На ст. 
Долгінцево було створено нову Раду з чл. місц. “Просвіти”. Всі 
її керівники - укр. соціалісти на чолі з Бакуменком, Ритченком і 
Ківенком підтримали повстанців і сприяли поширенню Універ-
салу Григор’єва, вели агітацію на його користь. Комендантом 
ст. було призначено В. Козубенка, його помічниками стали 
телеграфіст Р.Ф. Чорноног і машиніст депо О. Рябець. Загін 
червоноармійців, який прибув слідом для наведення порядку 
і відновлення більшовицької влади, був розпропагований і 
знову повернувся до Харкова. Друга половина підрозділу на 
чолі з Єфимовим поїхала до отамана в Олександрію. Місц. 
чекісти за ст. Карнаватка розібрали колію і зробили засаду, 
обстрілявши перебіжчиків.

Г. не залишав у населених пунктах своїх залог, обмежу-
вався лише розгоном органів рад. влади і створював на-
швидкуруч “трійки” з безпартійних. Місц. чекісти заслали до 
Олександрії 3-х своїх співробітників під виглядом мандрівних 
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музикантів. На ін. залізничні ст. Долгінцевського вузла також 
були направлені агенти для збору інформації про пересування 
військ повстанців.

Проти Г. воював Перший Криворізький полк, який у групі з 
5-ти д-зій було кинуто проти повстанців. У полку, який почав 
створюватися ще у берез. 1919 для боротьби з десантом Ан-
танти, нараховувалося 100 кавалеристів та бл. 400 піхотинців. 
Кін. формування частини співпав з початком Г.п. Частину 
передали до складу групи О. Пархоменка і кинули проти по-
встанців. Його першою бойовою операцією стало захоплення 
ст. Долинська, яку григорівці здали без бою. Документальних 
даних про дії проти повстанців у межах Криворізького повіту 
не збереглося. Спогади зібрані у 1930-х роках у зацікавлених 
осіб насичені перебільшеннями і натяжками. Сам факт, що 
від полку залишилося тільки рота, вказує на жорстокість і 
безкомпромісність боротьби. Співвідношення сил, яке було 
1:5, ставило повстанців у безвихідь. До 1 черв. підрозділи 
Червоної армії повністю відновили контроль над Криворізь-
ким повітом. Перед цим було жорстоко придушене повстання 
на підтримку Г. у с. Широке. Проти селян виступило 2 полки, 
включаючи Криворізький.

Підбиваючи підсумки боротьби, газ. “Правда” 2 черв 1919 
писала, що основним ядром повстанців-григорівців були 
селяни Криворізького повіту.
Літ.: Гражданская война на Екатеринославщине. Днепропетровск, 
1968, доп. № 134; Мельник О.О. Отаман Григор’єв на Криворіжжі. В 
ж.: “Саксагань”, 2000, № 2, с. 60–62; Те ж саме, “Звезда–4”, 2000, № 
34, серп. 

“Гринько”– рудник (від прізвища селянина, на землі якого 
розташовувався). Належав М.А. Каменьковичу, який взяв в 
оренду 16 дес. землі на 18 років за 18 тис. крб, внісши гроші 
наперед. Запас руди оцінювався в 10 млн. пуд. Розробка ве-
лася кар’єром площею 0,12 дес, глибиною 19 м, при товщині 
наносів 8,5–10,5 м. Підйом руди здійснювався трьома кінними 
барабанами. Сировина виявилася невисокої якості, тому до-
водилось споч. промивати її у дерев’яних коритах. Згодом, у 
1907, побудували спеціальні приміщення для збагачення. У 
1913 у кар’єрі працювало 25 робітників, а на поверхні – 18. 
Видобуто 264 тис. пуд. руди на суму 21120 крб. по ціні 8 коп. 
за пуд. Рудн. був останнім (за розташуванням) на пд. Кри-
ворізького басейну. 
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 82; 
СТЭО Херсонской губернии за 1913 г. Херсон, 1914, дод. с. 65. 

Громада поземельна – первинна адм.-тер. одиниця як 
на селі, так і у місті (не плутати з Г., як общиною, що була 
об’єднанням селян на основі спільного користування зем-
лею. Община існувала лише там, де була общинна форма 
землекористування).

Після скасування кріпацтва у 1861 Г.п. була перетворена 
на нижчу адм. одиницю – сільс-г (сільс. “общество”). Сход 
господарів сільс-г вирішував обмежене коло питань, пере-
важно щодо розподілу та стягнення податків і повинностей 
на основі кругової поруки.

В УСРР функції сільс-г передано сільраді, посаду старости 
ліквідовано. Г. об’єднували загал. земельно-господарські 
інтереси її членів, демократичний спосіб вирішення проблем. 
Все це робило Г.п. придатною для діяльності у складних 
умовах перехідного періоду. Більшовики, що робили ставку 
на класові орг-ції селянства, мусили не лише відмовитися 
від знищення ін-ту Г.п., а й надати йому виключне право 
господарського розпорядження землею. За Земельним ко-
дексом 1922 Г. самостійно вирішували питання використан-
ня земельних, водних і лісових ресурсів, наділяли землею 
користувачів, відводилии угіддя під не с-г промисли і вир-ва, 
здавали в оренду або під забудову, встановлювали норми 
недробимості наділів тощо. Г.п. проводили землеустрій та лі-
сонасадження, закладали сади і сортові масиви, створювали 
малі переробні підпр-ва, займалися придбанням с-г техніки 
та реманенту. Користуючись правами юридичної особи, Г.п. 
були засновниками та колективними чл. меліоративних, 
машинних і кооперативних кредитних т-в. Разом з госп. 

функціями на Г.п. було накладено й земельно-адм. Г. повинні 
були дбати про доцільне використання земельних ресурсів і 
регулювати земельні права своїх членів, в т.ч. позбавляти їх 
садиб або наділів у випадках, передбачених законодавством. 
Незалежно від статі, національності, наявності політ. прав 
чл. Г. отримували право голосу з 18-річного віку. Керували 
Г.п. призначені сходом уповноважені або правління, яке оби-
ралося більшістю голосів. У соціальному відношенні Г. була 
селянською становою корпорацією і представляла інтереси 
всіх основних верств села. Її чл. могли бути тільки селяни, що 
вели землеробське госп. у рамках встановленою громадою 
порядку землекористування.

Мобілізуючі отримані від власної госп. діяльності та са-
мооподаткування своїх чл. кошти і матеріальні ресурси, Г.п 
займалися шляховим і капітальним буд-вом, створювали та 
утримували сільбудинки, шк., притулки, забезпечували шк. 
підручниками і передплачували періодичні видання, дбали 
про пожежну безпеку тощо. До цього Г.п. змушували також 
і відсутність відповідних адм. органів, які були б здатні за-
безпечити вирішення потреб села. Не бажаючи посилення 
Г.п., владні структури старалися пристосувати їх до завдань 
кооперації с-г вир-ва шляхом зміни економічних відносин 
через політику землеустрою, який проводився за рахунок 
самого селянства. Держ. допомога надавалася лише чл. ко-
мітетів незаможних селян. Але землеустрій фактично привів 
до посилення індивідуалізації селянського г-ва – селянство 
обирало не рекомендовані згори форми, а ті, які найоптималь-
ніше відповідали засадам госп. доцільності. На кін. 1920-х на 
Криворіжжі все виразнішими ставали риси госп. фермерсь-
кого типу, що було закономірним етапом розвитку процесу 
селянського землекористування. Масове закріплення прав 
на землю за селянами в індивідуальних формах ставило 
хрест на більшовицьких планах розвитку колективних госп. 
Це реально вело до втрати владою контролю над селом. При-
миритися з цим партійна номенклатура не могла. Неможли-
вість використання Г.п. та їх протидія політиці колективізації 
обумовили прийняття рад. урядом на поч. 1930-го рішення 
про ліквідацію Г.п. На Криворіжжі вони розпущені згідно з 
постановою президії окрвиконкому від 3 берез. 1930.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 6, С. 478, А. 57.
Літ.: Анісімов В.В. Земельні громади України (1920–1939). А-р к.і.н. К., 
1997, с. 10–14; ЕІУ, т. 2. К., 2005, с. 210.

Громадське харчування – галузь г-ва, яка займається 
виготовленням і реалізацією готової їжі та обслуговуванням 
споживачів. До мережі Г.х. входили: ф-ка-кухня, заготівельні 
пункти, їдальні, домові кухні, ресторани, чайні, кафе, заку-
сочні, буфети. Підпр-ва Г.х. входили в орг-ції держ. торгівлі 
або споживчої кооперації. Єдине споживче т-во у квіт. 1921 
організувало першу у Кривому Розі їдальню – “Будинок гро-
мадського харчування”. Це підпр-во відіграло значну роль у 
боротьбі з голодом 1921–23. Згодом, у жовт. 1924, відбулася 
нарада господарчих керівників міста з метою створення мере-
жі Г.х. На кін. року 1 їдальня діяла в місті і 2 на рудн. У трав. 
відкрилася їдальня “Нархарч”. У серед. 1926 нараховувалося 
7 їдалень Укрнархарчу. У жовт. 1926 розпочалося т.зв. або-
нентське кредитування робітників. Вартість місячного талону 
– 30 крб. На покращення Г.х. ПРТ виділив 3 тис. крб. 1-й з’їзд 
спілки “Нархарч” з питань покращення роботи відбувся 5 жовт. 
1927. Вирішено передати буфети при залізничних станціях 
до сис-ми Нархарчу Приватних їдалень на сер. 1927 було 3.  
Висока ціна страв заважала широкому охопленню рудн., їжа 
була одноманітна, а часто ще й недоброякісна, санітарний 
стан приміщень – незадовільний. Збитки по їдальнях Г.х. у 1-й 
пол. 1927 склали 23 тис. крб. У серп. їдальні відкрито на рудн. 
ім. Леніна, “Суха Балка”, “Дубова Балка”. У кін. 1927 7 їдалень 
і 3 буфети передано Центральному робітничому кооперативу. 
Тепер у ЦРК стало 10 їдалень. На поч. 1928 закінчено проект 
ф-ки-кухні для “Жовтневого” рудн. вартістю 350 тис. крб. (буд-
во розпочато лише у серп. 1929). До кін. 1928 вартість страв 
у сис-мі Г.х. збільшилася в середньому на 40 %.  Недорід та 
голод кін. 1928 – поч. 1929, введення у лют. 1929 карткової 
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сис-ми прискорили 
розгортання мережі 
Г.х. у Кривбасі. Всі 
їдальні знаходилися 
у тісних, темних, не-
пристосованих при-
міщеннях, без будь-
якої механізації. На 
поч. 1930 вони об-
слуговували у 2–3 
рази більшу      к-ть 
людей, ніж ту, на яку 
були розраховані. 
Характерна ознака 
– великі черги на 
отримання чеків та 
до столів, нижча у 
2 рази порівняно 
з калькуляційною 
калорійність страв. 2 рази на тиждень були відсутні м’ясні 
страви, накладні витрати збільшилися на 40 %, дорожнеча 
(вартість харчування –мінімум 1 крб. у день). Не вистачало 
посуду, столових приборів, не велася належним чином до-
кументація. Багато хто з робітників надавали перевагу хар-
чуванню в артілях. У берез. 1930 пройшов місячник огляду 
підпр-в Г.х. Виявлено, що профспілки приділяли недостатню 
увагу Г.х., а ЦРК ставився пасивно. Вирішено посилити кон-
троль. Наказано зменшити накладні витрати на 25 %, знизити 
націнки на страви на 82 %, замінити дерев’яні ложки та бля-
шаний посуд, забезпечити їдальні тацями. Створено комісії 
(518 чл.) по контролю за роботою їдалень. Вони проводили 
щомісячні наради за результатами огляду. Почали відкри-
ватися домові кухні, у яких обіди відпускалися на виніс. Але 
в цілому керівники підприємств і шахткомів, секретарі парт. 
орг-цій не приділяли уваги Г.х., вважаючи, що це справа ЦРК. 
24 трав. 1930 відбулася 1-ша окружна конференція з питань 
підсумків огляду їдалень та перспектив подальшого розвитку. 
На 1 квіт. 1931 у Кривому Розі діяло 43 робітничих їдальні. 8 
трав. відкрито ф-ку-кухню на “Жовтневому” рудн. на 3,5 тис. 
порцій на добу. У залі на 420 місць за день обслуговувалося 
1,5 тис. осіб (обід одного відвідувача тривав 15 хв.). У лип. 
1931 закінчено буд-во ще однієї ф-ки-кухні на рудн. “Про-
летарський” (3 тис. обідів на добу). Їжа тут коштували нижче 
собівартості: борщ за 17 коп. – за 10, другі страви за 25 – 30 
коп. – за 18. Лише за один черв. збитки робкопів склали 38 
тис. крб. За таких умов Г.х. не могло інтенсивно розвиватися. 
Вирішено розділити споживачів на категорії. Для 1-ї ціни були 
трохи нижчими від собівартості, для 2-ї і 3-ї – вищими. За 
рахунок цих двох категорій перекривався дефіцит і з’являвся 
прибуток. Перевірки 1931 постійно вказували на тенденцію 
погіршення якості їжі, що пояснювалося занепадом с-г р-ну і 
початком голоду. З кін. серп. норми видачі м’яса і жирів зни-
жено у 2 рази. Зафіксовано багато випадків псування харчів 
через погане зберігання. З метою концентрації управління і 
вир-чих потужностей та виправлення чисельних недоліків 1 
листоп. 1931 орг-но т-т Громхарч. На 1 січ. 1932 у Кривому 
Розі працювали: 2 ф-ки-кухні, 73 їдальні закритого типу, 1 
– відкритого, 49 буфетів при їдальнях, 16 окремих буфе-
тів, 2 чайних (разом 142 од.). Місячний обіг т-ту Громхарч 
складав до 1 млн. крб. (в середньому відпускалося 4 157 
страв за добу). Підпр-ва Г.х. обслуговували 38 260 осіб (22 
% населення і 55 % робітників). В умовах голоду 1932–33 
Г.х. інтенсивно розвивалося, оскільки для більшості жителів 
Кривого Рогу це був єдиний спосіб харчування (див. Г.х. в 
період голоду 1932–33). У 1932 розпочато буд-во ф-ки-кухні 
на рудн. ім. Дзержинського, механізованої їдальні на рудн. 
ім. Чубаря, 12 їдалень на рудн. і на Криворізьбуді. За перші 9 
місяців 1934 річний план товарообігу виконано на 47 %, план 
по заготівлі овочів – на 4,9 %, план по зимових заготовках 
– на 36,9 %. У сис-мі відділів робітничого постачання розтра-
ти на 1-й квартал склали 158,3 тис. крб., за 2-й – 103,8, за 
лип.–серп. – 37,2 тис. крб. З лют. 1935 розпочато регулярні 

скликання конференцій поварів, які працювали у їдальнях 
міста. У 1934 діяло 115 їдалень з пропускною спроможністю 
60 тис. страв на добу. Кожна шахта і підпр-во мало свій цех 
Г.х. К-ть страв порівняно з 1933 зменшилася на 19,8 % при 
збільшенні мережі на 22,5 %. Це вказує на спад голоду – люди 
почали харчуватися вдома. 

21 верес. 1936 у готелі “Руда” відкрилося кафе-ресторан. 
Перевірки Г.х. показали, що у місті немає пристойної їдальні 
з доступними цінами. З 3-х ресторанів лише ресторан при 
готелі “Металург” відповідає вимогам. У груд. 1936 створено 
т-т їдалень. У 1937 частину відповідальних працівників Г.х. 
репресовано (зокрема з т-ту Криворізьбуд). На поч. 1938 стан 
Г.х. залишався незадовільним, наприклад, на найбільшій 
ф-ці-кухні міста (рудн. “Жовтневий”) було лише 15 виделок. 
Акти перевірок повні фактів шахрайства, обрахувань, пога-
ного ставлення обслуги до відвідувачів тощо. З 1 січ. по 17 
лип. 1938 Криворізький т-т їдалень та ресторанів підготував 
147 кваліфікованих спеціалістів, у 3-му кварталі – 40. На 
підвищення кваліфікації у 1938 витрачено 223 тис. крб. У 
жовт. 1938 відкрито учбовий комбінат, перший випуск (17 
осіб) відбувся 10 лют. 1939. Перевірки 1939 показали, що 
помітних змін на краще у роботі сис-ми Г.х. не відбулося. 
Відмічаються зловживання службовим станом, антисанітарія 
в їдальнях, грубість з відвідувачами, низька якість страв, не-
дотримання калькуляції, недостатня к-ть ножів, виделок, таць 
тощо. У 1939 сума товарообігу склала 23 млн. крб. при плані 
18 млн. Розтрати і крадіжки склали 269 тис. крб., зокрема по 
Міськхарчоторгу – 120 тис. крб. На поч. 1940 завдяки адм. 
заходам у більшості їдалень покращилась якість страв, але 
вони залишалися одноманітними. Зафіксовані випадки гру-
бого поводження з відвідувачами. План 1940 виконано у кін. 
листоп. Найкращим колективом визнано працівників ф-ки-
кухні № 3 рудн. “Першотравневий”. 9 трав. 1941 розпочали 
роботу курси кулінарів (40 уч., термін навчання 1,5 роки), 
орг-ні Криворізьким т-том їдалень.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1807, А. 82; Там само, Ф. 19, Оп. 1, С. 906, А. 
104; Там само, Ф. 114, Оп. 3, С. 20, А. 19; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, 
А. 181; там само, С. 709, А. 53;
Літ.: “УкрРОСТА”, Криворожское отделение, 1921, апр. № 43; “Крас-
ный Горняк”, 1926, 3 июн.; Там само, 1926, 7 окт.; Там само, 1926, 15 
окт.; Там само, 1927, 20 июл.; Там само, 1927, 22 июл.; Там само, 1927, 
23 дек.; Там само, 1928, 8 февр.; “Червоний Гірник”, 1928, 15 груд.; 
Там само, 1929, 1 серп.; Там само, 1930, 2 берез.; Там само, 1930, 29 
берез.; Там само, 1930, 1 квіт.; Там само, 1930, 9 трав.; Там само, 1931, 
7 квіт.; Там само, 1931, 24 верес.; Там само, 1931, 1 листоп.; Там само, 
1932, 1 січ.; Там само, 1934, 1 верес.; Там само, 1935, 6 лют.; Там само, 
1936, 21 верес.; Там само, 1936, 2 черв.; Там само, 1937, 27 серп.; Там 
само, 1938, 17 лют.; Там само, 1938, 27 лип.; Там само, 1938, 26 жовт.; 
Там само, 1938, 2 груд.; Там само, 1939, 8 серп.; Там само, 1940, 17 
січ.; Там само, 1941, 24 січ.; Там само, 1941, 9 трав.

Громадське харчування в період голоду 1932–33. 
Голод з одного боку викликав ряд енергійних заходів Кри-
ворізької міськради по форсуванню їдалень закритого типу, 
а з другого – значно зросла к-ть зловживань посадових осіб 
при розподілі продуктів. Вже 1 січ. 1932 міськрада прийняла 
обов’язкову постанову про рішучій відсів “мертвих душ” та 
припинення розтринькування продуктів. Через тиждень в 
ЦРК комісія виявила 5 450 “мертвих душ”. Щоб запобігти 
подібним явищам міськрада 13 січ. приймає постанову про 
ретельний облік працюючих на підпр-вах з метою боротьби 
з розбазарюванням хліба. Одночасно розроблена низка за-
ходів по поліпшенню стану робітничого постачання. У лют. 
1932 по Криворізькому ЗРК викрили 6 тис. “мертвих душ” при 
постачанні 21 тис. осіб. Згодом по Жовтневому ЗРК також 
знайшли 5 600 зайвих людей. На поч. берез. КМЗ  пере-
ведено на “особливий список”, згідно з яким на утриманців 
скорочено норму хліба на 100 г. Для робітників передбачалося 
400 г, утриманців – 300 г. 22 берез. політбюро ЦК КП(б)У 
прийняло рішення про зменшення обсягів постачання хлібом 
Криворіжжя. Норми хліба для робітників 2-го і 3-го списку 
– до 400 г (зменшено на 100 г). Криворізька РСІ прийняла 
спеціальну постанову про перевитрати хліба і створення черг 
у розподільниках. Ряд посадових осіб знято з роботи і при-
тягнено до судової відповідальності. На поч. квіт. створено 
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комісію по перевірці фінансової діяльності кооперативів. 
Оприлюднено факти обдурювання робітників та зловживань 
з боку працівників постачання. У кін. трав. всі хлібні ресурси 
вивезено за межі Криворіжжя. Стан настільки погіршився, 
що у резерві був лише одноденний запас продовольства. 
Міськрада звернулася до Дніпропетровського обкому КП(б)У 
з проханням завезти тижневу норму хліба. У перших числах 
черв. відбулася нарада з питань розгортання кролівництва 
в р-ні. Планувалося завезти 4,9 тис. кролематок, в наявно-
сті було 1 644. Через тиждень їх було доставлено понад 17 
тис., але через кілька місяців більшість з них загинула через 
поганий догляд і відсутність кормів. Не покращили стану і 
конкурси на краще підпр-во Г.х. і на кращого спеціаліста, які 
проводилися з черв. 1932. У 2-му кварталі знижено норми 
постачання “звуженого” контингенту робітників КМЗ, рудн. і 
закритих установ. Склалася важка ситуація і у колгоспах, які 
вирощували овочі для Кривого Рогу. Так, у лип. план по про-
полюванню було виконано лише на 48 %. Погіршився стан Г.х. 
на буд-ві КМЗ. Робітники по 1–2 години простоювали у чергах 
до їдалень. Серпн. перевірка виявила низку фактів поганого 
обслуговування, примусового асортименту та зловживань у 
сис-мі робітничого постачання ЗРК Кривторгу. М’ясо, заготов-
лене для Г.х. Кривбасу у сер. серп. централізованим порядком 
вивезено за межі р-ну. Спроби влади орг-ти міжколгоспну 
торгівлю влітку 1932 зазнали краху. Голодуюче село могло 
вивезти лише незначну к-ть овочів. З метою покращення 
постачання робітників 19 серп. при міськраді створено відділ 
сільгоспзаготівель. Приймається рішення про орг-цію т.зв. 
зустрічної торгівлі на базарах з колгоспами та радгоспами 
кооперації, держторгівлі та ін. орг-цій. У верес. їдальні міста 
були забезпечені на зиму овочами та картоплею на 20–70 %. 
Багато городини залишилося на полях. Оголосили штурмовий 
місяць по її збору. Але, не дивлячись на всі зусилля, недо-
стача картоплі для Кривбасу склала 18 тис. тонн. 22 верес. 
скликано р-нний зліт працівників Г.х. з питань покращення 
якості страв та обслуговування. На ньому виступаючі конста-
тували значне погіршення забеспечення міста хлібом, відсут-
ність контролю за якістю борошна, з якого випікається хліб, 
факти його розкрадання при транспортуванні до крамниць. 
1 жовт. прийнято спеціальне рішення про створення їдалень 
для вчителів міста. У басейні встановлено нові норми хліба 
для робітників. По 2-му списку від 500 до 700 г на добу, по 
3-му – 300–500. Але, як показало життя, вчителі продовжу-
вали погано постачатися, а у шк. не було гарячих сніданків. 
Чисельні постанови міськради по покращенню роботи Г.х. 
фактично не виконувалися. Зростала тенденція спекуляції 
продуктами та товарами з боку держ., кооперативних орг-цій 
та приватних осіб. На такому тлі 1 листоп. 1932 виходить по-
станова ЦК КП(б)У про покращення матеріально-побутових 
умов керівників р-нів. Їм встановлено норми вдвічі більші, ніж 
робітникам 1-ї категорії. У сер. листоп. Криворіжжя зняли з 
централізованих доставок картоплі, що значно погіршило 
загал. стан Г.х. Т-т “Громхарч” план заготівлі та переробки 
овочів на 1932 виконав по різних категоріях від 58 до 61 
%, Соробкооп – на 35,7 %, Міськробкооп – на 24,5 %, ЗРК 
Кривбуду – на 27,6 %.

Ще важчий стан був у радгоспах р-ну, їдальні у них повинні 
утримуватися за рахунок власних резервів, яких практично не 
було. Так, у листоп. 1932 в радг. “Гірник” людям “згодували” 1 
285 кг м’яса зачумлених свиней, через що багато працівників 
важко отруїлися і померли. 22 листоп. міськрада дала вказів-
ку про орг-цію сніданків у школах за рахунок батьків учнів. У 
більшості населення ніяких “фондів” не було. Перевірка комісії 
міськради стану збереження картоплі виявила, що багато її 
згнило в овочесховищах через безгосподарність.

На поч. груд. фонди Г.х. скоротили по місту на 93 тонни 
борошна. Міськрада приймає рішення про посилення контро-
лю за випіканням хліба, його обліку і боротьби з розкрадан-
ням на хлібоз-дах. Вводяться нові хлібні норми постачання 
робітників: для 1-го списку замість 600 г – 400, утриманцям 
– 200; для 2-го списку робітникам 300, утриманцям – 200; для 
3-го робітникам 200, утриманцям 100; для службовців – 200, 

утриманцям – 100. З груд. у Криворізькому р-ні заборонено 
торгівлю м’ясом, що значно погіршило можливості харчуван-
ня населення. Щоб вийти зі скрутного стану, Криворізьбуду 
передали ЗРК. Т-т “Руда” подав клопотання про відведення 
3 тис. га землі у Чернігівській обл. для створення радгоспу з 
метою покращення харчування, але йому в цьому відмовили. 
В сер. груд. фонд централізованих поставок скорочено на 
25 %. Постачання йшло в першу чергу на забезпечення осіб 
особливого і 1-го списків, іноземних спеціалістів і працівників 
закритих установ. По місту прокотилася хвиля судових про-
цесів над керівниками ЗРК рудн., але покращення харчування 
це не дало.

Протягом 1932 невпинно знижувалася калорійність та 
погіршувалася якість страв. Так, к-ть м’ясних блюд в 1-му 
кварталі склала 8,6 %, у 2-му – 3,0 %, у 3-му – 2,4 %. Кало-
рійність обіду складала 400–500 кал, що було явно недостат-
ньо. Ціни на їжу безперервно зростали з метою отримання 
високих прибутків. 

У січ. 1933 розпочато слідство у справі кер-ва робочим 
постачанням Криворізьбуду, яке звинувачувалося у його 
зриві. У місті створено “Єдине бюро” з видачі документів на 
отримання продуктів. Але перебої з поставками хліба продо-
вжувалися, замість 9 год. ранку його розпочинали відпускати 
з 15–16 год., або опівночі. У лют. при міськраді створено 
фонд допомоги голодуючим, куди виділено 2 т борошна. 
Широко впроваджуються у Г.х. різні сурогати типу сої, з якої 
часом готується до 70–80 % всіх страв. Лише у берез. 1933 
розпорядженням М. Хатаєвича (секр. Дніпроп. обкому КП(б)У) 
для харчування голодуючих дітей і покращення постачання 
робітників відпущено кілька десятків тонн круп, “деяку” к-ть 
олії та “трохи” цукру. Ця подачка нічого не змінила. Погіршен-
ня харчування робітників у закритих їдальнях навесні 1933 
було повсякмісним. Всім бажаючим розпочали надавати 
городи, але їх не було чим засівати. 16 берез. надійшла 
чергова допомоги – 700 пуд. борошна. У лют. у Кривому Розі 
дозволили торгувати хлібом і м’ясом по комерційних цінах, 
які для більшості робітників були недоступними. Посилення 
голоду спричинило низку зловживань у сис-мі Г.х. як з боку 
кер-ва, так і рядових працівників. Квітн. перевірка Жовтне-
вої пекарні санстанцією показала, що на ній випікався хліб 
непридатний для вживання. Матеріальна база їдалень була 
мізерною. Так, їдальня Ленінського рудн., за якою закріплено 
1 250 робітників, нараховувала 30 мисок та 49 осіб обслуго-
вуючого персоналу. Для ударників вир-ва розпочато видачу 
додаткових продуктів харчування. Установка вищих органів 
влади залишалася попередньою – допомогу голодуючим 
надавати через власні ресурси. Травн. ревізія соробкопу 
“Руда” – найбільшого на Криворіжжі – виявила розкрадання 
за 4 місяці продуктів на 13 тис. крб. і 25 % зі складів. Великі 
зловживання виявлено і в ЗРК рудн. ім. Чубаря – з жовт. 1932 
по квіт. 1933 розтрати склала 10 тис. крб. Великі витрати 
були і на рудн. ім. Артема. У результаті чистки апарату Г.х. і 
передачі ряду справ до слідства вдалося покращити роботу 
їдалень. 15 лип. розпочався процес над “шкідниками” сороб-
копу “Руда” (32 звинувачених). До 3-х з них застосовано вищу 
міру покарання, ін. засуджено до різних термінів ув’язнення. 
З 1 серп. підвищено норму хліба до 600 г на день. Розпочато 
підготовку до переходу на “нормальний” режим робітничого 
постачання з 1934. З 6 серп. для жителів Кривого Рогу збіль-
шено хлібний пайок: робітникам до 800–1000 г, утриманцям 
до 300–400 г.
Літ.: Мельник О.О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 
1921–1923, 1932–1933 на Криворіжжі. Кривий Ріг, 2003, с. 1323–215.

Громадські збори – орг-ція, створена наприкін. 1905, 
проіснувала до поч. 1917 (до Лютн. рев.). Об’єднувала всі 
стани містечка Кривого Рогу. Г.з. носили дорадчий характер 
і могли вирішувати питання культурно-побутового характеру 
у межах містечка. Відіграли роль місц. самовпорядкування 
(Кривий Ріг як містечко подібного права законодавчо не 
мав). Структурно складалися з голови старшин, скарбника 
(Казначея) та 6-ти старшин, які щорічно переобиралися на 
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загал. з. представників станів. Г.з. розташовувалися на вул. 
Вокзальній (нині вул. Леніна) у будинку Нагнойного. У 1913 
Головою старшин був М.С. Фельдман, скарбником – С.Г. 
Луцький, старшинами – І.М. Коган, І.М. Бродський, Л.П. Ко-
марницький, І.І. Бонч-Богдановський, В.А. Штименко.
Дж.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Адрес-календарь. Кре-
менчуг, 1914, с. 125.

Громадські роботи – тимчасове працевлаштування з 
метою допомоги безробітнім або постраждалим від стихій-
ного лиха, неврожаю тощо. Гроші на Г.р. виділялися з місц. 
бюджету або надходили цільовим розпорядженням вищих 
органів влади.

Практика проведення Г.р. на Криворіжжі існувала ще з 
80-х 19-го, зокрема під час голоду 1882–83. Кошти на них 
виділялися зі спеціального фонду губернських капіталів та від 
земства. У 20-х 20-го для боротьби з безробіттям проводилось 
створення т. зв. “колективів безробітних”, які існували 1–2 
роки і носили сезонний характер. Це були, гол. чин., роботи 
з благоустрою. Частина людей була зайнята у різних артілях. 
У 1924 у Кривому Розі працювала комісія Нар. комісаріату 
праці, яка вказала на необхідність розгортання Г.р. із викори-
станням коштів комунгоспу. На поч. 1925 орг-ли 27 колективів 
безробітних, в яких було задіяно 450 осіб. За період з квіт. 
1927 по груд. 1928 на Г.р. витрачено 2 386 крб. Було орг-но 
9 колективів і розширено 2 колективи, на що витрачено 16 
600 крб. Одночасно в цих об’єднаннях працювало 350 осіб, 
а за весь період – бл. 700 безробітних. 

У 1928 у результаті недороду та застосування силових ме-
тодів викачки хліба місц. селяни опинилися на межі масового 
голоду. У кін. року надійшла допомога від держ., але умовою 
отримання зерна або борошна була участь в Г.р. Проводилися 
такі роботи: буд-во ставків (33), зрошувальних сис-м (530 
га), зміцнення ярів (16), залісення непридатних земель (40 
ділянок), насадження лісосмуги (215 га) та лісомеліоративних 
розсадників (10 га).

Широко застосовувалися Г.р. і у 1929, коли велика частина 
сільс. населення не мала засобів для існування. Платня от-
римувалася у вигляді борошна. Для координації роботи було 
створено спеціальну окружну комісію.
Дж.: ДАДО, Ф. 81, Оп. 1, С. 153, А. 16–17 зв.; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С 
636, А. 89, 97.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 245–251.

Громадянська війна 1917–21 – одна з форм вияву ха-
рактерних особливостей перебігу укр. революції 1917–21. 
Була пов’язана зі специфічними військовими способами 
боротьби за владу та суперечливими діями з відстоювання 
влади різними внутрішніми і зовнішніми силами. Ії проявами 
були: заходи орг-ня та протидії ворожих сил, переміщення 

воєнних фронтів та пов’язані з цим чисельні зміни влади, а 
також безперервні мобілізації місц. економічних та людських 
ресурсів для ведення війни. Все це спричинило величезні 
втрати, насамперед серед цивільного населення, мало то-
тальний негативний вплив на всі сфери суспільного життя, в 
т.ч. матеріальне вир-во, культуру, мистецтво та побут.

Протягом 1917–20 влада на Криворіжжі змінювалася 9 
разів:

1. Берез. 1917 – серп. 1917 – Тимчасовий уряд;
2. Верес. 1917 – січ. 1918 – Центральна Рада;
3. Січ. 1918 – берез. 1918 – рад. влада;
4. Квіт. 1918 – листоп. 1918 – Укр. Держава (П. Скоро-

падський) при австо-угорському контролі;
5. 15 листоп. 1918 – 30 листоп. 1918 – рад. влада;
6. груд. 1918 – січ. 1919 – Директорія (УНР);
7. лют. 1919 – лип. 1919 – рад. влада;

8. серп. 1919 – січ. 1920 – денікін.;
9. січ. 1920 і далі – рад. влада.
Боротьба українців у Г.в. за створення модернової суч. дер-

жави відбувалася в гострій протидії проросійських впливів, 
мобілізованих на реалізацію рос. держ. проектів, зокрема в 
більшовицькому варіанті або соціальними ідеями Білого руху. 
Хоча “червоні” та “білі” діяли як дві антагоністичні сили, вони 
на Криворіжжі становили головну загрозу укр. державності. 
Велика к-ть етнічних росіян в регіоні, зрусифікованість значної 
частини укр. і єврейс. громадян, використання більшовика-
ми популістських соціальних гасел значно посилювали рад. 
вплив. Міжетнічний та ідеологічний характер Г.в. робив її 
жорстокою і кровопролитною, спрямованою не лише на зни-
щення політичного супротивника, а і його соціальної опори. 
Для цього широко застосовувалося насилля, зокрема “чер-
воний терор”, введений у принцип вимушеної необхідності. 
Типовою рисою Г.в. також були погроми, коли захоплення у 
ворога Кривого Рогу та навколишніх сіл супроводжувалося 
грабунками, жертвами яких найчастіше ставали мирні жителі, 
особливо етнічно неспоріднена військам їх частина.

Криворіжжям не раз прокочувалися єврейс. погроми, іні-
ціаторами яких виступали підрозділи Білого руху, Червоної 
армії та Армії УНР. При тому жодна з протиборствуючих 
сторін офіційно не проголошувала антисемітських гасел.

Переважаюче селянське укр. населення краю та його по-
літична незрілість створили величезні труднощі при спробі 
створення укр. держ. структур і породили специфічну форму 
ведення Г.в. – масовий повстанський рух у 1918–21 (див. 
Повстанський рух на Криворіжжі), який був на Криворіжжі 
гол. формою Г.в., особливо після поразок армій УНР та рос. 
під проводом П. Врангеля. Повстанський рух став яскравим 
прикладом прояву укр. нац. стихії та анархо-хутірської мен-
тальності.

Часта зміна політичних режимів свідчила не тільки про 
запеклий характер боротьби, а й про відсутність у політичних 
сил масової соціальної опори, або, ін. словами, про відсто-
роненість основної маси населення від політичної боротьби 
та воєнних дій. На останнє вказує постійне проведення всіма 
владами військ. мобілізацій і гігантські масштаби дезертир-
ства з армій усіх воюючих сторін, постійні переходи рядового 
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Приміщення де знаходились Громадські збори 
з 1905 по 1917 по суч. вул. Леніна, 63

Заготівля дров, 1924
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і командного складу з одного військ. табору до ін. На особли-
востях Г.в. в регіоні позначилося також присутність і участь у 
воєнних діях армії Австро-Угорщини (див. Австро-Угорський 
контроль над територією Криворіжжя).

Затухання повстанського руху восени 1921 та мовчазний 
компроміс між селянством і рад. владою, зовнішнім виявом 
якого було припинення селянством масового збройного опо-
ру владі, з ін. – відмова більшовиків від політики “воєнного 
комунізму” й створення номінативної Укр. держави у формі 
УСРР можна розглядати як завершення Г.в. Ці обидві анта-
гоністичні сили, хоча і з різних ідеологічних міркувань, але 
вирішували спільне завдання: нищили ті нові капіталістичні 
відносини, які повільно набирали сили у Рос імперії після 
1861 (див. Селянська реформа 1861; Земська реформа 
1861). Більшовики, в першу чергу, активно викорінювали за-
родки демократичної політичної сис-ми та великий, зокрема 
іноземний капітал у Криворізькому басейні. Селяни нищили 
початки капіталізму у с-г, надавши перевагу зрівняльному 
розподілу землі (по 2,3 дес. на душу).

У даному аспекті Г.в. на Криворіжжі може розглядатися 
як соціальний протест проти надзвичайно жорстоких форм 
капіталістичної модернізації села. Загал. несприйняття капі-
талістичних реформ супроводжувалося руйнаціями, збіль-
шенням жорстокості та морального занепаду, на які у 1921 
ще наклався голод (див. Голод 1921–23 на Криворіжжі).

Завершення Г.в ми можемо розглядати як тимчасовий 
вимушений компроміс між укр. суспільством і більшовицькою 
владою, обумовлений взаємним крайнім знесиленням. Новий 

виток розв’язання напруженості відбувся у 1929–33 (див. 
Колективізація сільського госп-ва).

 Цифрові дані про збитки у Криворізькому повіті під час 
Г.в. 1918–21 (в золотих карбованцях):

– житлових помешкань зруйновано на 6 200 000;
– електростанцій – 5 716;
– збитки від простою електростанцій – 5 426 000;
– лікарняних установ зруйновано на 517 790;
– торговельних закладів – 61 480;
– мостів і доріг – 650 000;
– навчальних закладів – 313 500;
– ф-к – 46 200;
– збитки від простою ф-к – 31 000 000;
– рудн.в зруйновано на 31 200 000;
– збитки від їх простою – 103 600 000;
– збитки від простою Гданцівського чавуноливарного з-ду 

– 25 000 000;
– телеграфних і телефонних ліній зруйновано на 154 161;
– витрати на війну – 75 450 200;
– витрати на утримання Червоної армії – 3 187 463;
– пограбовано і вивезено воюючими сторонами, вклю-

чаючи австро-угорські збройні сили і повстанців, живого і 
мертвого інвентарю на 6 481 070; майна – на 118 642;

– селянських госп-в зруйновано на 55 900;
– знищено потравами, вивезено хліба і фуражу на 67 829 000; 
– вирубано і ін. чином знищено лісів на 450 000;
– постраждалим компенсовано 381 590;
Загал. сума збитків 400 290 002 крб. 55 коп. в золотих 

карбованцях або 55 461 798 591 500 – в рад. грошах.

Крім того, вбито 63 продпрацівника і  177 міліціонерів. 
Дж.: ДАДО, Ф. р3650, Оп. 1, С. 850, А. 19.
Літ.: Кривому Рогу 200. Днепропетровск, 1975, с. 39–52; История горо-
дов и сел Украинской ССР. Днепропетровская область. К., 1977, с. 
293–295; Іваненко І.І. та ін. Очищення правдою. К., 1997, с. 53–62; ЕІУ, 
т. 2. К., 2005, с. 213–215.

“Грузька Григорівка 1” – поселення доби пізньої бронзи. 
Розташоване на лівому березі Карачунівського водосховища, 
на пн. окраїні однойменного села. Підйомний матеріал зібрано 
у смузі прибою. На поверхні скупчено каміння – залишки бу-
дівельних споруд. Кераміка орнаментована валиками, паль-
цевими вдавленнями, насічками, відбитка круглою паличкою. 
З ін. предметів знайдено: глиняне пряслице, розтиральники, 
крем’яні нуклеуси.
Дж.: Звіт КІКМ по науково-дослідній темі КІКМ, КДФ-12289, А. 16.

“Грузька Григорівка 2” – поселення доби пізньої бронзи. 
Розташоване на пд. окраїні на півострові між селами Грузька 
Григорівка і Новолозуватка. На поверхні скупчення каміння 
– залишки наземних споруд і кістки домашніх тварин. Зібрані 
фрагменти кераміки, прикрашеної валиками і насічками.
Дж.: Звіт КІКМ по науково-дослідній темі КДФ-12289, А. 16–17.

Грудневий 1905 страйк залізничників ст. Долгінцево. 9 
груд. 1905 на ст. Долгінцево отримано телеграму від страй-
кового комітету Катерининської залізниці про приєднання до 
Всеросійського страйку залізничників. На зборах і мітингах, 
які були орг-ні з цього приводу, найбільшу активність проявив 
учитель Долгінцевської залізничної шк. Олексій Поляков, 
який і очолив страйковий комітет. На період страйку (з 9 по 
24 груд.) вся влада перейшла до страйкового комітету, який 
керував станцією і рухом поїздів на власний розсуд. Страй-
ковий комітет складався з 2-х підкомітетів: страйкового і агі-
таційного. О. Поляков – засновник обох комітетів, головував 
на всіх зборах, вів пропаганду на всіх мітингах за проведення 
Установчих зборів. Заступником Полякова був Федір Нетре-
ба. Крім них до страйкового комітету входили Н.Д. Іващенко, 
Г.П. Іщенко, С.О. Жала, І.О. Пірогов, П.Є. Маєвський та ін. 
До складу агітаційного комітету входили, гол. чин., вчителі: 
Г. Дулов, М. Левченко, Н. Левченко, Ганна Бутенко, а також 
робітники І. Кудлай, А. Базиленко, М. Монастирський та ін.

Після захоплення влади комітет роззброїв всіх жандармів. 
Проте, бойова дружина організована не була. Комітет, от-
римавши телеграму з Катеринослава про орг-цію дружини, 
обмежився лише переміною своєї назви, добавивши слово 
“бойовий” до “страйкового”. На ст. Миколокозельськ ство-
рено відділення бойового страйкового комітету під орудою 
конторника Акіма Індюченка.

Вся робота агітаційного комітету була направлена виключ-
но на селян оточуючих сіл і рудн. р-н. Причому робітники і 
селяни привозилися на мітинги і збори безкоштовно спеці-
альними делегатськими поїздами. Виступаючі переконували 
селян вимагати Установчі збори, так як тільки вони можуть 
вирішити питання про їх наділення землею. Селянам пропо-
нувалося продовжувати підвіз продуктів на рудн. і станції, 
що вони і робили. У пасажирських поїздах проводився збір 
грошей на користь страйкуючих. Долгінцевський страйковий 
комітет мав свою печатку, якою завіряв всі виходящі від нього 
папери. Комітет заборонив продаж горілки на час виступу. 
Поліцію було обеззброєно 17 груд., але через 2 дні зброю 
повернули, так як більшість населення засудило цей акт.

Страйковий комітет діяв до прибуття військ, причому слухи 
про їх наближення викликали припинення дії комітету, коли 
чутки спростовувалися, комітет відновляв свою діяльність. 
З прибуттям військ комітет повністю розпався, причому гол. 
його діячі встигли втекти. 24 груд. діяльність комітету при-
пинилася і відновився регулярний рух на залізниці.

З 31 звинувачених: Культенко помер; Поляков, Нетреба 
і Монастирський втекли; ін. 27 винними себе не визнали і 
пояснили, що до страйкового комітету вони не належали. 
Суд, який відбувся у берез. 1907 звинуватив у причетності до 
страйку, який ставив за мету повалення існуючого державно-

Мобілізовані до лав Червоної армії, 1919
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го ладу, відсторонення адміністрацією станції від виконання 
обов’язків, за присвоєння собі права управління відділком 
дороги. Активістів страйкового комітету ув’язнено терміном 
від 3-х до 8-и років.
Літ.: Вестник Дорпрофсожа и ДБСИТ Екатеринославской железной 
дороги. Екатеринослав, 1925, с. 24–39.

Губернія – вища адм.-тер. одиниця держ., місц., поліцейсь-
кого і фінансового управління Рос. імперії. Поділ тер Укр. на 
Г. проіснував до 1925. Вперше розділ на Г. введено Петром 
І у 1708. Після приєднання земель Запоріжжя до Росії вони 
ввійшли до складу Новоросійської Г., яку у 1802 було поділено 
на Херсонську, Катеринославську, Таврійську. Криворіжжя до 
1919 знаходилося частково у Херсонській, а частково у Катери-
нославській Г., а з 1919 – лише у Катеринославській.

Правителем Г. був губернатор – вищий держ. чиновник, який 
призначався імператором, йому підпорядковувалося губернське 
управління, що розвивалося у напрямку розширення адм.-полі-
цейських прав чиновників, і перш за все, губернаторів, і наданням 
їм надзвичайних повноважень у боротьбі проти революційних 
рухів. Якщо Г. входила до генерал-губернаторства, то губернатор 
підпорядковувався генерал-губернатору.
Літ.: Из истории заселения Херсонщины. Херсон, 1993, с. 35–49; ЕІУ, т. 
2. К., 2005, с. 238–239.

Гуни – тюркомовні 
кочові племена, які в 3 
ст. до н.е. утворили ве-
лике об’єднання на тер 
Пн. Китаю. У 70-х 4-го 
Г. підкорили аланів, пе-
рейшли Дон і вдерлися 
до Пн. Причорномор’я. 
В 375 Г. розгромили 
готську державу Гер-
манаріха, підкоривши 
остготів, що прожи-
вали на теренах суч. 
Криворіжжя. Частина 
населення краю була 
втягнута Г. в походи до 
Зх. Європи і у війни на 
стороні Риму проти гер-
манських племен. Жи-
телі, що залишилися 
на місцях, знаходилися 
у данницькій залежно-
сті від Г. Після смерті 
Аттіли (453) держава Г. 
розпалася і як політ. сила зникла з іст. арени. Слово “Г”. згодом 
перейшло як узагал.на назва, на ін. кочівників, які перебували 
в межах Пн. Причорномор’я. Пам’ятки гунського часу в краї 
представлені одиночними похованнями, частина інвентарю з 
яких знаходилася в колекції О.М. Поля.
Літ.: Мельник К. Каталог коллекций древностей А.Н. Поль. К., 1893. Козак 
Д.Н. Гунны. Николаев, 1997.

Гурівська волость – адм.-тер. одиниця Криворізького повіту. 
Існувала з 1919 по берез. 1923. На поч. 1921 нараховувалося 1 
552 г-ва, які володіли 15 920 дес. землі. Населення складалося 
з 4 170 чол. і 4 515 жін. Працювала лікарня і аптека, лікар і 3 
фельдшери. У 5-ти початкових шк. було 11 викладачів і 166 
учнів, які навчалися 29 год. на тиждень. Діяли: читальня, хата-
читальня, при клубі був духовий оркестр і аматорський театр, 
який ставив п’єси рос. авторів. Загал. стан населення оцінювався 
як вичікувальний.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, Оп. 1, С. 329, А. 34; Там само, С. 440, А. 11.

Гуртки – добровільні об’єднання громадян у самодіяльні 
колективи за інтересами. Г. діяли при ПК, робітничих і сільс. 
клубах, будинках колективіста, орг-ціях “Просвіта” (1917–21). 
По типу найбільш поширеними були драматичні, хорові, музичні, 
спортивні, військово-прикладні, агрономічні тощо.  

Драматичні і хорові Г. на Криворіжжі почали створюватися 
на поч. 20-го ст. Найбільш відомими в період Російської імперії 
були Г. на рудн. “Донецькому”, Колачевського, “Дубова Балка”, 
Шмаковському, Ростковському, Галковському, “Саксагансько-
му” і “Карнаватському”, у с. Широке, у с. Веселі Терни. Вказані 
колективи існували протягом багатьох років. Короткочасні (1–2 
роки) Г. самодіяльності виникали практично на всіх рудн. ба-
сейну, особливо після 1910. Відродження Г. розпочалося у 1920 
після остаточного утвердження рад. влади. Більшість Г. була 
при народних театрах і клубах “Просвіти”. Найпоширенішими 
на той час були драматичні, хорові і духові оркестри. Так, у с. 
Веселі Терни було 4 драматичних і 4 хорових Г., у с. Широкому і 
с. Миколокозельск – по 2 драматичних і по 2 хорових, у Кривому 
Розі – 3 драматичних і 2 хорових, на рудн. – 2 театральних і 2 
хорових, у с. Шестерня – 4 театральні і хоровий, у с. Лозуватка 
– хоровий і драматичний. Всього у повіті діяло 22 народних 
театри, при яких – 57 Г.

На кін. 1925 у Криворізькому окрузі (14 р-нів) і при 8 рудко-
мах орг-но 69 Г., у роботі яких брало участь 2 206 осіб. У 4-у 
кварталі було проведено 1 367 днів занять (20 днів на 1 Г.). Всі 
Г. за вказаний квартал відвідано 15 997 разів, що у середньому 
становить  12 чол. на одне заняття. На 1 жовт. 1926 у Кривому 
Розі працювало 7 клубів, у рудн. р-ні – 9. При них діяло 42 Г. (7 
драматичних, 7 співочих, 7 музичних, 6 фізкультурних, 2 про-
фесійних, 2 природничих, 11 ін.), які охоплювали 1 160 осіб.

На поч. 1927 у Кривому Розі був 21 клуб, де працювало 95 
Г., які відвідувало 1,5 тис. осіб. У кін. листоп. 1928 створено 
Криворізький р-нний драмгурток, який знаходився на рудн. 
ім. Дзержинського. З 1929 у роботі Г. починається занепад, 
що пов’язано з початком колективізації і розвалу с-г, а у місті 
– погіршенням продовольчого постачання, введенням карткової 
сис-ми і зниженням життєвого рівня більшості працюючих. При 
рудн. клубах (12) збереглися лише “Живі газ.”. З 1930 клуби 
почали використовувати під гуртожитки та ін. госп. потреби 
(“Пролетарський”), або зачинено з фінансових причин (“Черво-
ногвардійський”, “Змичка”). У більшості колгоспів клуби зачинили 
і Г. при них розпалися. працювали сільс. “вогнища культури” 
лише коли прибували кінопересувки. На 9-ти рудн., де клуби 
діяли, існували лише драматичні і музичні Г.

У період голоду 1932–33 Г. на селі не існувало, а у 2-й пол. 
1932 багато з них зникло і у Кривому Розі. На останній р-нній 
олімпіаді (квіт. 1932) кращими драматичними Г. визнано  ко-
лективи при клубах рудн. ім. К. Лібкнехта, ім. Фрунзе і “Жов-
тневому”. 

Відновлення і подальший розвиток Г. припав на 2-гу пол. 
1930-х. Чисельність Г. у кін. 1936 досягла 63, роботою було 
охоплено бл. 3,4 тис. осіб. На 1 берез. 1937 у колгоспах р-ну на-
раховувалося 100 Г, які відвідувало бл. 2 тис. осіб. Виникають 
нові напрямки роботи – Г. баяністів, скрипалів, балетна студія 
(січ. 1938 при клубі КМЗ). На середину 1938 у Кривому Розі 
існувало 11 драматичних, 10 духових, 2 струнних і 30 ін. Г. (дані 
по рудн. “Жовта Річка” і ім. Чубаря відсутні), в роботі яких брало 
участь понад 4 тис. осіб. На той час широко відомими стали: Дол-
гінцевський ансамбль пісні і танцю, дитяча хорова капела рудн. 
“Жовтневий”, капела бандуристів рудн. ім. Ілліча, 7 Г. художньої 
самодіяльності КМЗ. У верес. 1938 створено профспілковий 
гірницький ансамбль пісні і танцю. Широко розвернулася мере-
жа різноманітних Г. у шк. міста. Так, на 1 січ. 1939 у 30-ти шк. 
їх нараховувалося 127. На поч. 1940 шк. Г. відвідувало понад 6 
тис. учнів, а у січ. 1941 – бл. 8,5 тис.

У 5-й міській олімпіаді (трав. 1941) взяло участь 11 тис. шко-
лярів. Кращими визнано: ансамбль “Червона зірка”, оркестр 
нар. інструментів СШ № 10, танцювальний колектив СШ № 
28, капелу бандуристів шахтоуправління ім. Рози Люксембург, 
шумовий оркестр СШ № 8.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3225, Оп. 1, С. 18, А. 49; Там само, Ф. 3650, Оп. 1, С. 329, 
А. 4, 12, 17, 27, 34, 49, 56, 75; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 1289, А. 91 зв. – 92; 
Финансовый отчет и статистические таблицы. Приложение к отчету за 
1925 г. Х., 1926, с. 98.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 22 мар.; “Червоний Гірник”, 1928, 21 листоп.; 
Те ж саме, 1930, 8 верес., 29 верес., 2 жовт., 9 жовт.; Те ж саме, 1932, 23 
квіт.; Те ж саме, 1936, 10 груд.; Те ж саме, 1937, 16 берез.; Те ж саме, 
1938, 6 січ., 23 черв., 4 верес.; Те ж саме, 1939, 8 січ., Те ж саме, 1941, 27 
берез., 4 трав., 10 трав.
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