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Іванова отамана повстанський загін. Командир загону 

Ілля Тишанін, який приймав участь у п. русі з 1919 і згодом 
прибрав прізвище І. У трав. 1920 І. формує п.з. у селах 
Криворізького повіту Жовте, Зелене, Петрове та ін. Загал. 
к-ть полку досягала 350 шабель, 200 багнетів і ще 350 чол., 
озброєних підручними засобами (коси, вили тощо). Підроз-
діл у 1920 входив до Степової дивізії під командуванням К. 
Пестушка. Після розпуску д-зії у листоп. 1920 І. продовжив 
боротьбу на чолі загону з 300 вершників.

У 1921, коли після розгрому Врангеля проти повстанців 
було кинуто польові частини Червоної армії, з. було зменшено 
до 60 шабель, а згодом і до 30. На відкритих степових просто-
рах невеликі маневрові з. виявилися найбільш ефективними. 
Повстанці мали свої опорні бази у великих селах, де діяло 
розгалужене підпілля, яке вербувало поповнення для п.з. і 
по мірі потреби його вливало.

10 лип. 1921 Ілля Тишанін загинув у бою біля с. Хрис-
тофорівка і загін очолив його брат Григорій. Командирами 
підрозділів (старшинами) були Дмитрощенко, Медведєв, 
Свищ, Черненко, Шевченко, Бондаренко і Перепада. Тактика 
боротьби зводилася до розгромів та підпалів вол виконкомів, 
волвоєнкоматів, КНС. Зазвичай спалювалися списки при-
зовників, відомості про здачу продрозверстки, недоїмків і 
реквізицій. Це знаходило масову підтримку серед селянства. 
І. заборонив каральні акції щодо цивільного населення за 
виключенням комуністів, продагентів і активу КНС. Завдя-
ки розгалуженій сис-мі опорних пунктів та підтримці місц. 
населення з. з 30 вершників перетворився на грізну силу 
в межах Криворізького і суміжних повітів. Перехід на бік 
рад. влади частини колиш. командирів з. І. (Дмитрощенко і 
Бондаренко), які почали співробітничати з НК, призвели до 
викриття таємних складів зі зброєю і припасами, а також до 
видачі підпілля. Ведучи безперервні виснажливі бої і не маючи 
змоги отримувати свіжих коней і зброю, з. ніс великі втрати. 
Восени постачання налагодилося завдяки створенню нової 
мережі запілля. Для знищення з. було об’єднано всі наявні 
військ. сили Катеринославської губернії. І. розділяв свій з. 
на 3 невеликих, одним з яких командував отаман Лютий. 
Серед відомих повстанців 2-ї пол. 1921 були отаман Гнибіда 
і полковник Здобудь-Воля.

Загинув отаман Григорій Тишанін 23 груд. 1921 в бою на 
хуторі поблизу сел. Широке.

Після розгрому головних сил з. згодом відновився у к-ті 
10–15 чол. Вони продовжували називати себе іванівцями 
або “синами обіжених батьків” і продовжували боротьбу до 
лютого 1923. НК провела великі зачистки у Криворізькому 
повіті. На поч. 1922 було заарештовано 102 особи, з яких 
49 розстріляно. Під час нових арештів весною 1922 їх число 
зросло до 450.
ДЖ.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1114, А. 190; ДАДО, Ф. Р3225, Оп. 1, А. 
15; Там само, С. 20, А. 28.
Літ.: Соловей Д. Голгота України. Дрогобич, 1993, с. 134; Отчет Екате-
ринославской губернской чрезвычайной комиссии с 1 января 1920 
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«Известия Криворогского Совета» (рос.) газета 
– орган Криворізької Ради робітничих, солдатських і се-
лянських депутатів, з 1919 – Криворізької Ради робітничих, 
селянських і червоногвардійських депутатів. Перша г. на 
Криворіжжі, яка виходила з періодичністю бл. тижня. У 1917 
друкувалася у приватній друкарні Я.Б. Галла. В період Укр. 
Держави (Гетьманщини 04.11.1918) виходила під назвою 
“Известия–Вісті”.

У кожному числі поміщалися передовиці на актуальні теми 
життя країни, огляди внутрішнього стану та повідомлення з 
фронтів. Детально висвітлювалися питання, що розглядалися 
на засіданнях Криворізької Ради та рішення, які приймалися 
по черзі денній. Редакція знаходилася на вул. Поштовій (нині 
Карла Маркса) у будинку Лісового. Редактор – І.С. Рабинович. 
Виходила по лип. 1919. 1-е число від 7 квіт. 1917., у трав. вий-
шли числа 3–5, у черв. – 6–11, у лип. –12–15, у серп. – 17–20, 
у верес. – 21–24, у жовт. – 25–28, у листоп. – 29–32, у груд. 
– 33–37. 1918: у січ. – 1–5, у лют. – 6–9, у берез. – 10–12. 1919: 
у лют. – 1–3, у берез. – 4–8, у квіт. – 9–12, у трав. – 13–17, у 
черв. – 18–21, у лип. – 22–27. 

У 1919 редактором була редколегія у складі 3-х осіб, в 
т.ч. Воробйова.

Друкувалися всі важливі постанови центральних органів 
влади та хроніка місц. життя.

З 1919 контроль над г. встановив міський комітет КП(б)У.
Літ.: “Известия Криворогского Совета”, 1917, №№ 3, 4, май, № 11, 
июн., № 26, окт., № 33, дек.; Те ж саме, 1918, № 5, янв., № 12, март; 
Те ж саме, 1919, № 4, мар., № 11 апр., № 21, июнь. 

Іконостас – перегородка з рядами (чинами) ікон, що від-
діляє вівтар від основної частини православного храму. Чини 
встановлюються на балках (тяглах).

У найбільшому храмі Криворіжжя – Вознесенському 
(1903–34) – ікони І. розташовувалися так: 

1-й ярус. На царських вратах зображення Благовіщення 
Богородиці і 4 Євангеліста; на бічних дверях – Архангели; по 
праву сторону від царських врат – ікона Спасителя, що сидить 
на троні і благословляє людей. Поруч з іконою Спасителя роз-
ташовувалася храмова ікона – Вознесіння. По ліву сторону 
від царських врат – ікона Богородиці. 

2-й ярус. Зверху над царськими вратами – ікона “Тайна 
вечеря”, праворуч і ліворуч від неї – великі свята: Різдво 
Христове, Стрітення, Богоявлення та ін.; всього 8 ікон, при-
свячених Христу і 4 Богородиці.

3-й ярус. По центру – ікона Спасителя, що сидить на троні. 
Праворуч від неї – Богородиця, яка стоїть; ліворуч – Іоан 
Предтеча; далі за ними – Апостоли.Загін Криворізької повітової міліції,

який вів боротьбу з от. Івановим
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4-й ярус. Над царськими вратами – Богородиця з Дитям, 
праворуч і ліворуч від неї – вітхозавітні пророки, погляди яких 
звернуті до Богородиці з Дитям.

5-й ярус. По центру – ікона Господа Саваофа, а праворуч 
і ліворуч від неї – ікони з вітхозавітними патріархами.

Вінчав І. хрест.
У деяких храмах були суттєві відступи. Так, у Святоми-

колаївській церкві (1903–59, сел. Вечірній Кут) І. зроблено з 
мармуру і він мав лише місц. чин (повтор І. Володимирського 
собору у Києві). 

Покровська церква (1886–1964) мала 3-ярусний І. з 
довгими бічними крилами (заломами) місц. чину. Його 
розписав відомий іконописець 19 ст. Омелян Кручінін (м. 
Єлісаветград).
Дж.: ДАДО, Ф. 523, Оп. 1, С. 9, А 161, 162.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
89–90.

Ілліча імені рудоуправління і шахтоуправління. Утворе-
но влітку 1932 шляхом обєднання шахт “ЗОТ” (“За оволодіння 
технікою”), “Північна”, І.і., МОПР, ім. ДПУ, № 5 і № 10. У 1937 
при розформуванні р. ім. газ. “Правда” приєднано шахти ім. 
Валявка, ім. Калініна, “Бортовська”, № 2, “Катеринівка”. Перед 
поч. війни І.і.р. об’єднувало 9 шахт. Всі вони крім шахти ім. 
Валявка мали дореволюційні копри. Шахти ім. Валявка, “ЗОТ” 
і № 10 мали електровозну відкотку. Річна продуктивність у 
1940 досягла 900 тис. т. 

З моменту створення І.і.р. довго не могло розпочати рит-
мічної роботи. Так, спуск в одну з найбільших шахт – І.і. – за-
мість 0,5 год., тривав 2–3 год. Не було побудовано сховище 
для вапна, яким перекладалася руда у вагонах для поперед-
ження змерзання. У 1932–33 І.і.р. не виконувало планових 
завдань. Перфоратори часто не могли працювати через 
низький тиск у трубопроводах. З 2-ї пол. 1934 знову почали 
відставати ведучі шахти р. Загальний план виконувався на 
рівні 70 %. Однією з причин була часта зміна керівників. Так, 
за лип.–серп. на шахті ім. Валявко змінилося 8 завідуючих. Не 
працювало 3 скрепера, була висока плинність кадрів через 
відсутність нормальних побутових умов. З лип. 1934 почали 
створювати циклічні бригади, які повинні забезпечувати весь 
ряд робіт від видобутку до завантаження замовникам. Роз-
почався перехід бригад на госпрозрахунок, як було до 1932, 
поширювався ізотівський рух за опанування механізмами і 
впровадження прогресивних методів роботи. У результаті 
орг-ційно-техн. заходів план 1-го кварталу 1935 було виконано 
на 2 дні раніше терміну.

26 жовт. 1935 свердлій Володимир Дядик, застосовуючи 
багатоциклічність, пройшов 14,3 м при нормі 1,3 м, виконавши 
план на 1093 %. Ряд бригад у 20-х числах виконали місячний 
план. У 1936 шахта І.і. в середньому на місяць давала 21 тис. 
т руди, продуктивність одного робітника по гірничому відділу 
досягла 112,8 %, свердлія – 109,3 %. 

З лют. 1936 на шахті “ЗОТ” розпочато застосування сис-ми 
стопінг. У серп. 1936 слюсар І.і.р. модернізував перфоратор-
ний молоток марки ПБ, який пристосовано для свердління ге-
зенків. Гол. електромеханік р. – Бежам сконструював каретку 
для середніх і легких перфораторів, які використовувалися 
для буріння. Каретка мала вагу 16 кг і свердлій звільнявся 
від необхідності тримати молоток у руках і витрачати на це 
значні сили. Було замовлено 250 таких пристосувань т-том 
Руда на з-ді „Комуніст”.

У 1937 розпочато буд-во шахти «Центральна», яка об’єд-
нала шахти «ДПУ» та ще 2 ін., які не працювали, і у 1938 
дала руди 1,8 млн. т. У лип. 1937 робітник В. Сичанок скон-
струював пристрій, який прискорив у 2,5 рази виготовлення 
глиняно-піщаної забойки для шпурів. У груд. 1937 стахано-
вець І.Кочелан встановив рекорд, обсвердливши 6 забоїв і 
виконавши норму на 1010 %. 

На поч. 1938 гол. інж. І.і.р. Г. Ермана репресовано по 
звинуваченню у шкідництві. Протягом вказаного року відмі-
чалася велика плинність кадрів: у квіт. звільнилося 125 осіб, 

а прибуло 107, у трав. – 82 і 76 відповідно. Основні причини: 
обрахування, погані побутові умови, ремонт квартир не про-
водився роками.

Прибулі робітники погано знали техніку, що призводило 
до її частого виходу з ладу і нераціональної експлуатації. З 
метою покращення технологічної дисципліни з верес. 1938 
розпочато проведення регулярних семінарів серед ІТР, май-
стрів і профоргів по орг-ції циклічних методів роботи. 

У січ. 1939 звільнено управляючого І.і.р. та нач. капіталь-
ного буд-ва за покриття фактів прогулів і погіршення трудової 
дисципліни. Значно збільшилися простої вагонів під заванта-
ження (на 3 год. проти норми), за що нараховувалися великі 
штрафи. З 4-х мотовозів працювало тільки 2, які, у свою чергу, 
простоювали десятки годин, людей часто використовували не 
за спеціальністю. У 1939 “Рудорозвідка” під кер-вом проф. М. 
Семененка і доцента П. Каніболоцького розпочала перекарту-
вання ділянок колиш. І.і.р., яке було на той час перетворено в 
ш. Роботи по буд-ву шахти “ДПУ–Центральної”, які планува-
лося закінчити у 1939, перенесено на 1-й квартал 1940. З 1,8 
млн. крб. капіталовкладень було освоєно лише 683 тис. крб. 
Всього на капітальне буд-во у 1939 виділено 2 320 тис. крб., 
а було освоєно 861 тис. крб. Зірвався також пуск шахти ім. 
Калініна у квіт. 1940 – у результаті аварії зруйновано велику 
ділянку ствола. Поступово скорочувалась і к-ть циклічних 
бригад: у листоп. 1939 їх було 32, у січ. 1940 – 20, у берез. 
1940 – 14, які також не виконували планів. З берез. 1940 І.і.ш. 
очолив Костюков, гол. інж. став Халабуденко. 

У 1941 розпочато модернізацію компресорного г-ва у шах-
тах з метою підвищення тиску у трубопроводі з 6 до 7,5 атм., 
а в забої – до 6,5 атм. Створено підсобне г-во на пл. 550 га. 

На шахті І.і. працював відомий новатор вир-ва Олексій Се-
миволос, який став ініціатором руху багатозабійного буріння. 
Завдяки новим методам орг-ції праці, які він запропонував, 
виробіток було підвищено у кілька разів. Так, 31 трав. 1941 
О. Семиволос виконав норму на 1750 %. У 1941 шахта І.і. 
визнана кращою у СРСР. На кін. лип. 1940 було закінчено 
ліквідацію шахти № 1 з групи шахт ім. Калініна.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 20 верес.; Таке саме, 1933, 9 жовт., 24 
груд.; Таке саме, 1934, 21 черв., 19 верес., 29 жовт.; Таке саме, 1935, 2 
квіт., 27 жовт.; Таке саме, 1936, 27 лют., 28 серп., 3 листоп.; Таке саме, 
1937, 27 лип., 11 груд.; Таке саме, 1938, 20 січ., 17 трав., 22 верес.; Таке 
саме, 1939, 4 січ., 17 січ., 3 берез.; Таке саме, 1940, 14 лют., 27 берез., 
10 квіт.; Таке саме, 1941, 20 берез., 23 берез., 1 черв., 3 черв.

Імпорт – ввезення до країни з-за кордону товарів чи 
капіталів. 

До поч. 1930-х більша частина обладнання і велика к-ть 
матеріалів для гірничих підпр-в Кривбасу ввозилася шляхом 
І. Вперше ПРТ виступив на зовнішньому ринку у 1925 з роз-
міщенням своїх замовлень на суму 1 960 000 золотих крб., 
з них через Берлінське представництво – 1 850 тис. крб. Із 
закуплених у 1925/26 обладнання і матеріалів 95,1 % при-
ходилося на електричне і механічне оснащення, 3,6 % – на 
матеріали, 1,3 % – на інструменти. По країнах розподіл ви-
глядав так: Німеччина – 46,4 %, Англія – 37,1 %, США – 14,9 
%, Голандія – 1,4 %, Швеція – 0,2 %.

У 1926 ВРНГ СРСР надало ПРТ 2 237 000 крб. позички 
на буд-во електростанцій (КРЕС). Торгпредство СРСР у 
Німеччині підписало 30 верес. 1926 попередній договір на 
2 турбогенератори на 908 000 крб. з “Всеобщею компанією 
електрики” і вело переговори з французькими фірмами на 
поставку котлів. Замовлення були розміщені навесні 1927. 
Американській фірмі “Дю-Електрик” через Амторг замовлено 
обладнання електростанції. Крім того у різних країнах купле-
но електропідйомників на 636 000 крб., бурових верстатів 
на 25 900 крб., лопат на 12 000 крб., електродвигунів на 18 
000 крб.

Сис-ма імпортних закупівель у 1920-ті була громіздкою – 
замовлення доводилося проводити через велику к-ть орг-цій, 
які не несли ніякої відповідальності за їх вчасне виконання,  
відповідності до техн. умов, належного транспортування. Руд-
ники часто своєчасно не отримували обладнання, необхідне 
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для виконання поточних виробничих завдань. Устаткування 
часто виявлялося непотрібним або не відповідало замовле-
ним параметрам. Так, підйомну машину (20 т/год.) отримано 
з запізненням на рік, з невідповідними техн. даними.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 1420, А. 90; Там само, С. 2441, А. 
41.

Інвалідна кооперація – форма орг-ції спільної праці інва-
лідів, при якій значна к-ть людей приймає участь у зв’язаних 
між собою процесах праці.

На Криворіжжі отримала поширення з 1923. Спеціалізува-
лася на переробці с-г продукції. У 1924/25 у Криворізькому 
окрузі діяли такі артілі інвалідів:

№ 
п/п Найменування артілі Характер вир-ва К-ть чл.

1. Пекарів-кондитерів Пекарня і кондитерська 25
2. “Червоний жовтень” Млин і маслозавод 15
3. “Червоний воїн” Маслозавод і просорушка 9

4. Збуто-виробниче т-во Млин, маслозавод і торгівля 
борошном 17

5. “Своя праця” Пекарня і 2 хлібних магазини 6
6. “Червоний прапор” Млин і маслозавод 8
7. “Перше Травня” Кондитерська і вир-во цукерок 10
8. “Самодопомога” Млин і гужовий транспорт 5
9. “Забезпечення інваліда” Млин 5

10. “Червона поляна” Млин 7
11. “Придбавець” Млин простого помелу 9
12. “Працівник” Млин 6
13. “Червона праця” Млин, маслозавод 14

Разом 136

За національним складом працюючі розподілялися таким 
чином: українці – 97, росіяни – 17, євреї – 21, німці – 1.

Сумарний обіг артілей у 1924/25 склав 30 368 крб. 
У 1925/26 у Криворізькому окрузі нараховувалося 8 по-

тужних і ряд малих артілей, які експлуатували 6 млинів, 4 
маслозаводи, 2 кондитерських, 2 пекарні 8 торговельних 
одиниць по збуту продукції власного вир-ва. В артілях пра-
цювало 140 осіб з середнім заробітком 45 крб. на міс. Загал. 
товарообіг склав 700 тис. крб. 

У 1926/27 обіг збільшився в середньому на 37 %. У груд. 
1927 Криворізьке окружне об’єднання інвалідів було ліквідо-
вано і передано Дніпропетровському районному об’єднанню 
інвалідів. З 1928 починається 
поступове згортання І.к. Зокре-
ма у берез. ліквідовано велику 
артіль “Інвалід-кооператор”. 
Основна причина згортання 
ліквідації – збитковість і некон-
курентноздатність. Деякі артілі 
перейшли на статут кооператив-
но-виробничої збутової к. Після 
згортання непу і укрупнення 
ряду артілей однорідного типу 
у 1930 створено велике об’єд-
нання “Харчовик”. Будинок 
інвалідів (клуб), наданий їм у 
1927, передано військ. частині. 
На кін. 1930-го у Кривому Розі 
діяло 3 інвалідних артілі, в яких 
нараховувалося 92 чл.

В період голоду 1932–33 І.к. 
занепала ще більше. З вели-
ких артілей залишилася лише 
“Харчосмак”, що займалася 
переробкою с-г продукції.

У 1930-ті створено велику 
пром. І. артіль “Нова Зоря” (гол. 
– Лобанов).
Дж.: ДАДО, Ф. Р4081, Оп. 1, С. 1, 
А. 50 зв.; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 8, 
С. 308, А. 439; Там само, Оп. 2, С. 
3662, А. 96.
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 19 
дек.; Те ж саме, 1927, 28 ноябр., 

15 дек.; Те ж саме, 1928, 8 мар.; “Червоний Гірник”, 1929, 4 черв.; Те 
ж саме, 1930, 13 серп.; Те ж саме, 1933, 4 верес.; Те ж саме, 1937, 14 
листоп.

“Інгулець” рудоуправління – 1924-25, 1926-37 – ім. Чу-
баря, з 1938 – ім. Єжова, з 1939 – “Інгулець”. На поч. 1920-х 
південні рудн. було об’єднано у т. зв. Інгулецьку групу. До неї 
увійшли такі рудники: Малодобровольський (шахта “Візірка”, 
кар’єр з 1899, шахта “Малодобровольська з 1904), Євгенієв-
ський (кар’єр шахти № 9, “Магістраль” (з 1906) і “Руська”), 
Широківський (засновано у 1899) (шахти “Французька”, 
“Татарин”, “Хохол”, “Північна”, “Широківська”, “Феліція”), 
Ушаковський (засновано у 1897) (кар’єри № 1 і 2, шахти № 
6, 7, 10 (стара) і 10 (нова).

У 1924/25 видобуток не вівся, а зі колишніх запасів від-
правлено 73 972 пуд. На 1 жовт. 1925 в “І.” р. числилося: 29 
осіб у гірничому відділі, 100 – у електромеханічному, 148 
– у будівничо-ремонтному, 119 поверхневих робітників, 91 
вантажник; всього 536 працівників. 

У 1924 розпочалися відновлювальні роботи. До 1929 
було відбудовано шахти “Магістраль”, “Феліція”, № 6, “Ши-
роківська”, яка згодом отримала назву “Капітальна”, а потім 
– “МЮД”. Відновлювальними роботами керували І. Горлов, О. 
Єрьоменко, І. Мількін. К. Пющев, Д. Павличенко. У зв’язку з 
відкриттям родовища під полотном Катерининської залізниці, 
колію було зміщено на захід, а на розвіданих запасах у 1932 
розпочато буд-во найбільшої на той час шахти “Центральна”, 
яка стала до ладу 30 груд. 1936.

З кожним роком збільшувався видобуток руди і зростав 
обсяг гірничо-прохідницьких робіт. Кінну відкотку було за-
мінено електровозною, впроваджено доставку руди скрепе-
рами, пневматичне буріння шпурів зі застосуванням твердих 
сплавів. 

Передовиками вир-ва були В. Чередниченко (нагородже-
ний орденом Трудового Червоного Прапора), Ф. Балагура, 
І. Голованів, Н. Заков, Т. Лебедєв, К. Мороз, А. Санченко 
та ін. У 1940 було видобуто 1 441,5 тис. т руди, в т.ч. шахта 
“Центральна” дала 1 011 тис. т.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 966, А. 15, 299; Там само, С. 537, А. 
5, 37.
Літ.: Кодунов А.Б. Вековая история ингулецкх рудников. В кн. О.М. 
Поль і розвиток гірничої промисловості в Криворізькому басейні. 
Кривий Ріг, 2003, с. 107–108.

Інгулець, село, єврейська колонія. Знаходиться у межах 
сучасного Широківського р-ну. Засновано у 1809 переселен-
цями з Могилівської губернії, які після закінчення 25-річної 
служби у рос. армії осіли на землю. У 1812 тут нараховува-
лося 90 сімей. Згідно з даними Херсонського земства І. на 
1896 знаходилося у віданні пристава 2-го стану і земського 
начальника 4-ї дільниці. Дворів було 300, жителів – 2 458 (1 
280 чол. і 1 178 жін.). Діяла синагога і 3 молитовних будинки, 
шк. МНО, де навчалося 39 хл. і 33 дівч. У селі було 17 лавок, 
корчма, баня. Щорічно відбувалося 2 ярмарки, 52 базари. 
У 1897 зареєстровано 2 781 жителів, з яких євреїв – 2 696 
(97 %). Землеробством займалося 367 сім’ї (2262 особи), які 
володіли 3 426 дес. землі.

У 1912 в І. було 4 молитовних будинки, шк., приватний 
лікар, фельдшер, аптека, 432 двори, в яких проживало 2 455 
осіб. На 1916 було 577 дворів, де мешкало 1 339 чол. і 1 603 
жін., землі нараховувалося 5 417 дес.

У 1917 тут орг-но сільську раду. На поч. 1925 Інгулецькій 
сільраді підпорядковувалися села Червоні Поди і Лекертово. 
В І. нараховувалося 562 г-ва, 1 187 чол. і 1 317 жін., у розпоря-
дженні яких знаходилося 6 254 дес. землі. Вода постачалася 
з 9 громадських криниць. Діяли: єдине споживче т-ва, с-г 
кредитне т-во, 14 приватних торговельних заклади, паровий 
млин, вітряк, маслобойня, шкіряний з-д, 2 кузні. Працювала 
шк. соціального виховання, 2 дит. будинки, клуб, сільський 
будинок, амбулаторія.

Восени 1927 в І. нараховувалося 528 г-в, в яких проживало 
2 230 осіб (997 чол. і 1 233 жін.). Діяли: споживче т-во, с-г т-
во, 8 приватних с-г т-в, паровий млин, 7-річна шк., 2 лікарні, 

Історична енциклопедія Криворіжжя 314ІМП-ІНГ

Оголошення артілі пекарів-
кондитерів в газеті ЧГ, 

1925,  31 жовт.



сільбудинок.
У 1930 КНС с. І. клопотався перед Криворізьким окрви-

конкомом про нагородження С.А. Громова орденом Бойового 
Червоного Прапора.

У груд. 1932 колгоспники артілей ім. 14-річчя Жовтня та 
“Успіх” відмовилися повернути “незаконно отриманий хліб”, 
через що багато кого з них було репресовано. У серп. 1933 3 
колгоспи Інгулецької сільради отримали перехідний червоний 
прапор “сталінської естафети” за кращі по Криворізькому р-ну 
показники у хлібоздачі.

Майже все населення І. знищено німецькими окупантами 
у 1942.
Дж.: Описание населенных мест Екатеринославской губернии на 1 
января 1925 г. Екатеринослав, 1925, с. 368–369; Статистика Криво-
ріжжя, 1927, № 2 (4), с. 50.
Літ.: Еврейская энциклопедия, т. 8. СПб, 1912, с. 166; Мельник О.О. 
Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 1921–1923, 1923–1933 
років на Криворіжжі. Кривий Ріг, 2003, с. 178, 194, 215. 

Інгулецька волость – адм.-тер. одиниця Криворізького 
повіту, що існувала у 1921–23. У 1921 продрозверстка по 
хлібних культурах не збиралася, оскільки після обстеження 
стану населення встановлено, що більшості громадян хліба 
до нового врожаю не вистачить, а у багатьох взагалі немає 
ніяких запасів. Розверстка ж по яйцях і маслу продовжувала 
збиратися.

Планувалося під ярі культури засіяти 2 110 дес. Було за-
сіяно озимих хлібів 650 дес., ячменю – 700 дес., вівса – 200 
дес., кукурудзи – 50 дес., проса – 50 дес., соняшника – 130 
дес., льону – 10 дес., баштану – 10 дес., картоплі – 40 дес. 
Всього яровими засіяли 1 800 дес. Під чорний пар залишено 
500 дес. Посівна пл. 1921 була більшою, ніж у 1914 на 18 % і 
на 20 %, ніж у 1916. Суттєву допомогу у засівній надала 2-га 
кавалерійська бригада, що дислокувалась у Криворізькому 
повіті. У трав. 1921 волосна “трійка” провела облік всього с-г 
інвентарю і провела його ремонт у спеціально організованих 
майстернях. Весною відбулися перевибори волвиконкому і 
КНС, в якому нараховувалося 200 чл.

У листоп. 1921 відкрито харчувальний пункт на 100 осіб. 
Всього в І.в. за офіційними підрахунками голодувало 300 
осіб.

У зв’язку зі значним розвитком повстанського руху на-
прикінці січ. 1922 в Інгульці орг-но волосну військ. нараду 
у складі гол. волвиконкому Шмеркіна, гол. волосного КНС 
Луніна, секретаря волкомячейки Рояна, нач. вол. міліції 
Мінухіна, зав. волвоєнвідділу Глазмана. Гол. військ. наради 
призначено Шмеркіна.

У кін. листоп. 1922 І.в. було віднесено до 2-ї категорії за 
ступенем ураженості голодом. Це означало, що необхідно 
забезпечити населення посівним матеріалом і надати про-
довольчу позичку. У жовт.–листоп. 1922 в І.в. голодувало 1 
420 осіб, з яких 570 – діти.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 437, А. 28, 32.
Літ.: Мельник О.О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 
1921–1923, 1923–1933 років на Криворіжжі. Кривий Ріг, 2003.

Інгулецький, рудник – належав французькому АТ Кри-
ворізьких залізних руд. Знаходився поблизу ст. Кривий Ріг 
(нині Кривий Ріг Західний). Розташовувався по обидва боки 
залізничної колії, на відстані 1,5 км від ст. Спочатку розробка 
залізних руд здійснювалася під кер-вом відомого геолога, до-
слідника Криворіжжя С.О. Конткевича, згодом – М. Шиманов-
ського, який, провівши детальні геологічні розвідки, намітив 
вздовж річки Інгульця ряд місць для майбутніх р. і назвав їх 
по порядку буквами латинського алфавіту. З них найбільш 
перспективним виявився р. “С”, який був по праву сторону 
колії з боку Кривого Рогу. Кар’єр цього р. знаходився на 34 м 
вище берегів Інгульця, від якого відділявся суцільною стіною 
кварцитів і поверхневих наносів в 107 м шириною. Крізь цю 
стіну було пробито штольню і прокладено вузькоколійку для 
вагонеток. Руда, середній вміст заліза в якій складав бл. 65 
%, надходила з кар’єру до штольні з допомогою 2-х шахт, 
де навантажувалися вагонетки місткістю бл. 100 пуд. (1 т 
= 61 пуд.) і вручну підкочувалися через штольню і вздовж 

берега Інгулеця до підніжки підйомника, влаштованого по 
ліву сторону колії, біля залізничного мосту, піднімалися вгору 
по похилій площині з кутом падіння 30° і довжиною 81 м за 
допомогою парової машини потужністю 50 к.с. Підйомник роз-
ташовувався вище естакад Гданцівського чавуноливарного 
з-ду (належав тому ж АТ), вагонетки з рудою під дією власної 
ваги скочувалися до з-ду, який знаходився на відстані 1 км від 
підйомника. Далі вони розвантажувалися і самокатом йшли 
знову до штольні по 2-й колії зі зворотнім нахилом 0,0250. Так. 
чин., вагонетки рухалися безперервно і могли доставляти на 
з-д бл. 20 тис. пуд. руди на добу. 

Потужність пласта складала 4,3 м, товщина наносів – 9,8 
– 10,6 м, родовищем зайнято 4,4 га, з яких розроблялося 3,5 
га при найбільшій глибині 23,5 саж. (на 1901). Запас руди 
оцінювався в 50 млн. пуд. Видобуток досягав 4 млн. пуд., при 
к-ті робітників до 120. У 1901–02 роботи не проводилися.

По лівий бік колії, на тому ж пласті розташовувався неве-
ликий кар’єр цього р., при якому діяв кінний підйомник.

У 1913 було видобуто 2 388 000 пуд. У спеціальному примі-
щенні було встановлено горизонтального котла з димогарною 
трубою, пл. нагріву 35 м2.

У 1914 видобуток склав 2 041 900 пуд.
У 1921 І.р. входить до групи р. Гданцівського рудоуправ-

ління. У 1924/25 на ньому знято парові котли, парові машини, 
компресори, розібрали деякі будівлі і 5 димогарних труб. Всіх 
робіт виконано на суму 1 153 крб.

З 1926 І.р. введено до експлуатації як ділянку “Радянсько-
го” р. (див. “Радянський” рудн.).
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 686, А. 13.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
59–60; Адресная книга горных предприятий Юга России. 1915 Х., 
1915, с. 82.

Інгульська або Перевізька паланка – адм.-тер. одиниця 
Вольностей Війська Запорізького Низового часів Нової Січі 
(1734–75). Пл. І.п. складала 9781 кв. км, займала степову 
смугу між лівим берегом Інгульця на заході і правим берегом 
Дніпра на сході до впадіння в нього Солоної, а від середини 
течії Солоної до впадіння Саксагані в Інгулець майже по 
прямій лінії (на півночі). Гол. річками, які протікали по тер. 
І.п. були Дніпро, Інгулець, Саксагань, Базавлук.

У межах І.п. на 1760 було кілька сіл і ряд зимівників, вклю-
чаючи Кривий Ріг і Тернівку Криворізького р-ну. Центром І.п. 
була т.зв. Перевізка біля правого берега Дніпра, на 2 км нижче 
гирла Інгульця й на 2,5 км нижче садиби власника с. Фаліївка 
М. Комстадіуса (кін. 19 ст.). В Інгульці або Перевізці знаходи-
лася полкова старшина – полковник і 219 курінних козаків, 
які стежили за місц. зимівниками й рибальством у Дніпрі та 
Інгульці. За даними А. Скальковського І.п. було створено у 
1734 і вона відносилася до слабо заселеної. На території І.п. 
існувало кілька рибних заводів, крім того, козаки І.п. про-
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мишляли мисливством, бортництвом і збиранням мостового 
(платні за перевіз через Інгулець та ін. річки). Рільництво не 
досягло значного розвитку.

Місц. козаки прийняли активну участь в гайдамацькому 
русі, надавали останнім всебічну допомогу.

Зараз територія колиш. І.п. входить до складу Херсонської, 
а північна частина – до Дніпропетровської обл.. 

Зі старшини І.п. відомі полковники Опанас Недоїд [Недон-
ка], Тарас Кравець [1766], Боцький [1770], Андрій Лях (мав 
зимівник у межах нинішнього міста [1766], Софрон Чорний 
[1771], Степан Голех [1776].
Дж.: Архів Коша Нової Запорізької Січі. Корпус документів 1734–1775. 
Т. 1. К., 1998, с. 635–636.
Літ.: Яворницький Д.І., Історія запорізьких козаків, т. 1. Львів, 1990, 
с. 128; Скальковський А.О. Історія Нової Січі або останнього Коша 
Запорізького. Дніпропетровськ, 1994, с. 51–62. 

Інгульська катакомбна культура – див. Катакомбна 
культурно-історична спільнота.

Індекс вартості життя – див. Життєвий стандарт.

Індивідуальні господарства селян – г., які не входили до 
різноманітних форм об’єднань (комуни, артілі, ТОЗи тощо).

Основні форми землекористування І.г. на кін. 1926 в Кри-
ворізькому окрузі:

Таб. 1*
* Розрахунки здійснено не по загальній к-ті г. (103 212), а 

по г., про які були дані за форму землекористування (82 962), 
тобто по 87,2 % від загальної к-ті (авт.)

Район Нікополь-
ський

Апосто-
лівський

Широ-
ківський

Софіїв-
ський

Божеда-
рівський

Загал.
к-ть г.

13 617
(11 649)

10 230
(8 851)

8 126
(6 636)

10 036
(9 101)

7 614
(6 007)

З хутірською формою
к-ть г. 66 37 150 97 189
% 6,3 3,5 14,3 9,3 18,1
в них дес. землі 526 513 1 841 955 3 116
% 4,7 4,6 16,4 8,5 27,7
З відрубною формою
к-ть г. 213 59 2 660 1 101 151
% 3,9 1,7 49,3 20,4 2,8
в них дес. землі 1 802 549 22 174 9 032 2 315
% 3,8 1,2 47,3 19,3 4,9
З черезполосною формою
к-ть г. 11 370 8 755 3 826 7 903 5 667
% 14,9 11,4 5,0 10,3 7,4

(Продовження)

Район Криво-
різький

П’ятихат-
ський

Петрів-
ський

Долин-
ський

Казанків-
ський

Разом по 
округу

Загал.
к-ть г.

11 546
(7 669) 12 328

(10 542)
10 849
(7 774)

10 218
(8 643)

8 648
(6 090)

103 212
(82 962)

З хутірською формою
к-ть г. 45 175 91 28 168 1 046
% 4,3 16,7 8,7 2,7 16,1 100
в них дес. землі 624 1 329 620 377 1 322 11 223
% 5,6 11,8 5,5 3,4 11,8 100
З відрубною формою
к-ть г. 30 407 420 71 286 5 308
% 0,6 7,5 7,8 1,3 5,3 100
в них дес. землі 244 3 521 3 538 881 2 843 46 902
% 0,5 7,5 7,5 1,9 6,1 100
З черезполосною формою
к-ть г. 7 594 9 960 7 263 8 544 5 636 76 518
% 9,9 13,0 9,5 11,2 7,4 100

 
З наведених даних видно, що більшість г. мали землю в 

різних місцях (черезполосиця). Вони складали 92,3 %, потім 
йшли відруби (6,4 %) і хутори (1,3 %). 

Після здійснення 1-ї хвилі суцільної колективізації у лют. 
1930, коли було загнано до колгоспів 97 % всіх господарств, 
через деякий час почався масовий вихід з них селян. На 
листоп. 1930 знову стали вести І. спосіб г. 72 710 дворів, що 
склало 70,4 % від загального числа 1926. На момент ліквідації 
Криворізького округу І.г. мали такі показники:

Таб. 2

Райони округу К-ть г. Населення Придатної 
землі (га)

В т.ч. 
орної (га)

Всього за-
сівів (га)

Апостолівський 8 485 39 417 77 145 71 364 58 484
Долинський 7 050 32 669 53 621 49 689 34 893
Ізлучистий 1 727 8 419 17 326 16 100 11 636
Казанківський 6 576 31 071 52 833 49 195 40 532
Криворізький* 14 344 67 885 116 191 10 497 80 519
Нікопольський 10 357 49 347 83 521 77 662 65 906
Петрівський 8 085 42 026 69 374 65 359 46 287
П’ятихатський 9 728 48 352 75 100 64 761 54 346
Софіївський 6 358 32 120 60 256 54 182 40 881

(Продовження)
Райони округу Всього коней Всього ВРХ Овець та ягнят Свиней
Апостолівський 9 364 9 882 1 377 844
Долинський 6 434 5 110 671 248
Ізлучистий 2 190 2 440 126 146
Казанківський 7 535 6 671 270 286
Криворізький* 14 374 15 940 1 307 634
Нікопольський 10 832 12 092 2 197 1 758
Петрівський 8 612 10 069 928 813
П’ятихатський 9 649 10 399 3 076 1 403
Софіївський 6 292 6 460 669 586

*на той час Широківський р-н входив до складу Криво-
різького.

У 1932 з усієї засіяної пл. Криворізького р-ну (159 781 га) 
частка одноосібних г. склала 8,04 % (12 846 га). З них озимих 
культур було 7,9 % (5 487 га), в т.ч. пшениці 6,8 % (3 280 га). 
Засіви всіх ярих культур по відношенню до загальної пл. р-ну 
склали 8,14 % (7 359 га).

У 1934 частка одноосібних г. становила 2,3 % від валового 
продукту в с. г. Криворізького р-ну.

Дж.: Статистика Криворіжжя, 1927, № 1, с. 14.
Літ.: Нові адміністративні райони КСРР. Х., 1930, с. 260; Довідник з 
основних статистико-економічних показників господарства районів 
Дніпропетровської області УРСР. Х., 1933, с. 22.

Індубуд – (Криворізьке районне управління т-ту індустрі-
ального будівництва). Т-т І. був головним підрядчиком по 
буд-ву і реконструкції шахт басейну, з-дів “Криворіжсталь” 
та ЦМК (“Комуніст”), збагачувальної ф-ки, житлового та 
комунального буд-ва на рудничних селищах. Основними 
акціонерами І. були ПРТ (згодом т-т “Руда”), “Югосталь”, 
“Цукрот-т” та ін. Представництво І. у Кривому Розі відкрито 
у листоп. 1925. Т-т входив до “Укрбудоб’єднання”. Спочатку 
Кривбас було виділено у 3-й р-н І., а з 25 серп. 1931 – 11-у 
будівельну районну контору УКБ. Офіс І. містився по вул. 
Леніна, 56. У берез. 1932 т-ти І. і “Цивільбуд” було реорг-но 
– замість 2-х контор утворено 36-е районне управління І. на 
чолі з Ярославським, заст. Поломенко.

Перші великі роботи з капітального буд-ва розпочалися у 
1930, але план було виконано лише на 67 %. Програму 1931 
затверджено у сумі 8 192 000 крб., з яких на житлово-побутове 
буд-во пішло 36,9 %, а 63,1 % – на техн. буд-во. Порівняно 
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з 1930 асигнування збільшено на 40 %. Гол. замовниками 
були “Сталь”, “Новостройт-т” і ЦРК. У 1931 І. повинен був 
збудувати 333 об’єкти, в т.ч. 176 техн. Питома вага техн. буд-
ва зросла на 34 % порівняно з 1930. План було виконано на 
70 %, а по житловому буд-ву – на 57 %. 71 об’єкт залишився 
незавершеним з 1930.

У 1932–33 здійснювалася реконструкція 24 капітальних 
шахт. Рудн. повинні були повністю перейти на підземний 
видобуток. Проводилася загал. електрифікація та механі-
зація навантажувальних робіт. Програму шахтного буд-ва 
1933 виконано на 71,8 %. Одна з причин відставання від 
запланованих обсягів робіт – централазовані недопоставки 
дефіцитних буд. матеріалів, зокрема лісу, алебастру, метало-
конструкцій, затримка з наданням проектної документації та 
прорахунки проектантів. Середньорічний виробіток на люди-
но/день склала 87,6 % від запланованої. Плинність робочої 
сили доходила до 28 %.

Гол. об’єктами буд-ва у 1933 були шахти “Капітальна” (ру-
доуправління ім. Шварца), ім. Орджонікідзе (рудоуправління 
ім. Леніна), “Комінтерн” (“Жовтневе” рудоуправління), “Цен-
тральна” (рудоуправління ім. Артема), Капітальні вкладення 
у буд-во 1933 склали 19 140 000 крб.

У 1939 на капітальне буд-во асигновано 27 млн. крб. На 
рудн. ім. Дзержинського побудовано шахту “Гігант” вартістю 9 
млн. крб., Збудована нова шахта на руднику “Червоногвардій-
ський” і на рудн. ім. Кагановича загальною вартістю 3,2 млн. 
крб. На житлове буд-во у Кривбасі витрачено 1,7 млн. крб., 
на буд-во культурно-побутових закладів – 1,5 млн. крб.
Дж.: ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 189, А. 3.
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 21 нояб.; “Червоний Гірник”, 1931, 19 
черв., 3 верес., Те ж саме, 1933, 25 жовт.; Те ж саме, 1934, 16 січ.; Те 
ж саме, 1939, 1 січ.; Те ж саме, 1940, 3 січ.

Індустріалізація Кривбасу – комплекс заходів, вживаних 
ВКП(б) та вищими органами влади у 1920–30-х, з метою 
модернізації важкої пром-ті. Курс на І. офіційно було про-
голошено на 14 з’їзді ВКП(б) у груд. 1925. Не дивлячись на 
відсутність кваліфікованих кадрів, дефіцит відповідного об-
ладнання та механізмів, нерозвиненість інфраструктури та ін., 
роботи йшли прискореними темпами. Так, за період 1925/26 
– 1927/28 госп. роки капітальні вкладення у розвиток басейну 
збільшилися у 2,2 рази. У період 1-ї 5-річки (1929–1932) ка-
піталовкладення у залізорудну пром-ть визначено  сумі 142 
440 000 крб. І.К. прискореними темпами почала розвиватися 
з квіт. 1930 після відповідної постанови ЦК ВКП(б). Було взято 
курс на реконструкцію рудників, впровадження нових спосо-
бів розробки і збагачення руди, широкої механізації робіт по 
видобутку і навантаженню, збільшення продуктивності праці 
і підготовку кадрів. Суттєво зростають темпи шахтного буд-
ва. Так, з 1933 по 1940 було закінчено буд-во 12 найбільших 

шахт К., в т.ч. 
шахти “Кому-
нар” (1934) ру-
доуправління 
ім.  Дзержин-
ського, шахти 
“Центральна” 
(1938) шахто-
управління ім. 
Р. Люксембург, 
ш а х т и  О Г П У 
( 1 9 4 0 )  р уд о -
управління ім. 
Ілліча та ін.

Якщо у 1933 
у басейні було 
лише 16,8  % 
шахт з продук-
тивністю видо-
бутку понад 400 
тис. т на рік, то 
спроможність 
н о в и х  ш а х т 
зросла від 450 
тис. до 1 400 
тис. т. У 1935 
реконструйова-
но й одну з найстаріших шахт басейну – “Більшовик” (кол. 
“Салакруп”). Ці заходи дали можливість у 1936 довести ви-
добуток на найбільших шахтах до 12 млн. т руди майже у 2 
рази більше, ніж у всьому К. у 1913. 

Значні зміни відбулися і у методах розробки руди. У 1933 
інж. Є. Мошиченко на шахті “Профнтерн” рудоуправління ім. 
Кагановича вперше застосував сис-му розробок підповерхне-
вими штреками, яка швидко поширилася на К. З 1934 осво-
єно буріння твердими сплавами. У наступному році почали 
застосовувати зйомні коронки. Високими темпами зростала 
механізація та техн. озброєність рудників (див. Залізорудна 
промисловість). Починаючи з 1930 К. стає предметом постій-
ного розгляду на засіданнях ЦК і РНК СРСР і УРСР з питань 
реконструкції і розвитку. З 1932 криворізькі рудн. стали об’єк-
тами “особливого нагляду” Наркомважпрому. В 1932 почав 
працювати з-д гірничого обладнання (з 1937 – “Комуніст”). У 
черв. 1931 розпочато буд-во КМЗ – одного з найбільших у 
Союзі. Перший метал домна “Комсомолка” дала 4 серп. 1934. 
У 2-й 5-річці (1933–37) здійснено реконструкцію залізорудної 
пром-сті. У кін. 5-річки механізована доставка руди склала 
75,3 %, підземна відкатка – 81,3 %, навантаження у залізничні 
вагони – 95,9 %. Якщо у 1932 було видобуто 7 931 000 т, то у 
1936 – 17 501 000 т. У 1936 став до ладу коксохімічний з-д. 

За роки 3-ї 5-річки (1938–41) побудовано 15 великих шахт, 
включаючи “Гігант” потужністю 5 млн. т і “Нову” – 2,7 млн. т 
(1938). Пущено ДП–3 (1939) і бесемерівський цех на КМЗ 
(1939). Вартість валової продукції пром-сті К. у 1940 склала 
356,7 млн. крб.

Не зважаючи на те, що плани кожної 5-річки не було ви-
конано  у повному обсязі, все ж І. вивела К. на якісно новий 
рівень, значно збільшила частку продукції у загальному 
обсязі України і СРСР. Модернізація пром-ті призвела до 
різкого збільшення населення міста. Так, якщо у 1925 тут 
проживало 22,6 тис. осіб, то у 1939 – 197,6 тис., а на 1 січ. 
1941 – 212,9 тис. Наслідком прискореної І. стало швидке 
зростання частки нац. інтелігенції і робітничого класу. Але 
проявилися і негативні сторони – абсолютне домінування 
групи “А” (вир-во засобів вир-ва) над групою “Б” (вир-во пред-
метів споживання). Більшість підпр-в підлягала центральним 
наркоматам, які всіляко ухилялися від вкладень у благоустрій 
та розвиток комунального г-ва міста. З ін. боку, переважна 
к-ть підрп-в були дотаційними і кошти, що відпускалися на 
розвиток соціальної інфраструктури, часто йшли на покриття 
збитків. Так, проект Соцміста змінювали тричі, кожного разу 
спрощуючи архітектуру і відмовляючись від буд-ва дорогих 
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об’єктів (залізничний вокзал, аеропорт, автовокзал, уні-
верситетське містечко, театр на 2,5 тис. місць, б-ка тощо). 
Підпр-ва-монополісти фактично підім’яли під себе все г-во 
К., що призвело до однобокої спеціалізації краю. Зростаю-
ча централізація сприяла створенню жорстко орієнтованої 
адм.-командної сис-ми, яка керувалася виключно з центру, 
хоча, згідно з чинною Конституцією, головним розпорядчим 
органом К. являлася міськрада.
Літ.: Малахов Г.М., Шостак А.Г. и др. История горного дела в Криво-
рожском бассейне. К., 1956; Кривому Рогу – 200. Днепропетровск, 
1975, с. 65–79; Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. 
Кривий Ріг, 2005.

Інженерно-технічна інтелігенція Кривбасу у 20-х – 30-х 
20-го. Протягом Першої світової і громадянської війн та 2-х 
революцій відбулося значне зменшення І.-т. і. На це вплинули 
мобілізації, втрати під час бойових дій, нужденність та хворо-
би, від’їзд частини фахівців до Центральної Росії, репатріація 
іноземних спеціалістів на батьківщину, перехід до ін. сфер 
діяльності у зв’язку з занепадом гірничого комплексу. Так, у 
1915 у Кривбасі знаходилося 37 рос. і 6 іноземних гірничих 
інж., 10 інж. ін. спеціальностей, 5 техніків, 73 штейгерів. На 
поч. 1921 у наявності було лише 12 інж. різних спеціальнос-
тей. За розрахунками для відродження басейну необхідно 
було 112 інж. і техніків. З огляду на це у 1922 орг-но вечірній 
гірничий технікум, який у 1929 перетворено у гірничорудний 
ін-т. Це був 1-й вищий навч. заклад на Криворіжжі, “головна 
кузня і.-т. кадрів. Формування кадрів нової т.і. йшло шляхом її 
“пролетаризації”, тобто механічного регулювання соціального 
складу студентства. Пільги при вступі надавалися вихідцям 
з “класово близьких” до нової влади прошарків населення, 
чл. і кандидатам КП(б)У та КСМ. У практику ввійшов прийом 
до ін-ту і технікумів за направленням парт., профспілкових і 
комнезаможницьких орг-цій, проведення регулярних чисток 
студентства з виключенням “класово чуждих”. Слід під-
креслити, що гірничий технікум давав за нормами того часу 
вищу освіту у вузькій спеціальності. З 1924 для підготовки 
майбутніх студентів стали орг-ли місц. робфаки. Велика к-ть 
вихідців із середовища робітників і селян навчалася погано, 
а багатьох вимушені були відраховувати через неуспішність. 
Вказані особливості при підготовці кадрів у 1920-ті продо-
вжували існувати і у 1930-х. Суттєва роль у справі створення 
відданої рад. владі і. відводилася висуванству, яке широко 
почало впроваджуватися з 1929, коли розпочався масовий 
пошук “шкідників” у середовищі старих спеціалістів. З метою 
підвищення теоретичного і загальноосвітнього рівня висуван-
ців створювалася мережа короткотермінових (1–3–4-міс.) і 
довготривалих (6–12-міс.) курсів. Так. чин., внаслідок політики 
“пролетаризації” і. відбулося зниження частки старої і. Якщо 
на поч. 1929 вона становила 37 %, то у кін. 1932 – лише 19 

%. Абсолютне збільшення чисельності і. відбулося за рахунок 
зниження її професійного рівня.

Вже з 1-х років свого існування рад. влада почала вживати 
заходи для підпорядкування собі І.-т. і., яка завжди розгляда-
лася як потенційний ворог офіційної ідеології, оскільки при-
тримувалася демократичних принципів. Так, військ. комісар 
Н. Мацилецький, який став директором “Райруди”, заявляв, 
що “Старий спец. буде чесно працювати, коли до його голови 
приставлено 2 револьвери. Таке відношення на поч. 1920-х 
було характерним для багатьох парт. функціонерів. Проте, 
ідеологічний тиск у період непу не мав всеосяжного характе-
ру. З 1925 взято курс на співпрацю зі старими кадрами. Але 
проголошувані лозунги не завжди відповідали дійсності. Не-
довірливе ставлення кер-ва різних рівнів часто переростало 
у презирливе відношення до фахівців з боку робітників т.зв. 
“спецеїдство”. Відносно деяких, особливо потрібних фахів-
ців застосовувалася сис-ма різноманітних пільг і заохочень 
(надання кращого житла, екіпажу для їзди, високих окладів 
тощо), але для більшості характерне зниження життєвого 
рівня (порівняно з довоєнним). Орг-цію спец. клубів і секцій 
ІТР, публікація наукових збірників та ін. заходи з боку держави 
можна також розглядати як спробу контролю за і.

Соціально-екон. криза кін. 1920-х, пов’язана зі згортанням 
непу і початком індустріалізації, співпала з формуванням 
адм.-командних методів управління. Відбувся перехід до 
диктаторського стилю взаємин. Після “шахтинської справи” 
(1928) на Криворіжжі розпочався пошук “шкідників”. Так, у 
1930 місц. ДПУ “розкрило” “контрреволюційну” орг-цію, до якої 
входило 60 осіб – кер-во практично всіх рудн. та ряду пром. 
підпр-в і орг-цій. Групу розглядали як місц. осередок Промпар-
тії. До суду було притягнуто 12 провідних старих спеціалістів 
і кілька молодих вихідців з “буржуазного середовища. Як 
з’ясувалося потім, всі вони були сумлінними працівниками. 
(див. Гірнича інтелігенція).

Більшість представників І.-т. і. взяли активну участь у 
відбудові Кривбасу, зробили значний внесок у модернізацію 
процесу видобутку руди. Але невизначеність їх правового 
статусу і незахищеність від виробничих прорахунків часто 
сковували ініціативу. Практично кожен 2-й інж. чи технік в тій 
або ін. мірі у 1921–28 притягався до судової відповідальності 
за порушення правил техніки безпеки і нещасні випадки. 
Вироки, зазвичай, суворими не були, частіше – примусова 
праця на тій же посаді. Але моральний дискомфорт і страх 
заставляли багатьох переходити з вир-ва до управлінських 
структур або міняти місце роботи. Досить скептично стави-
лася і. до планів форсованої індустріалізації, які вважала за 
нереальні. Як показало майбутнє, їх так і не було виконано у 
запланованих обсягах. Серйозні прорахунки у проектуванні і 
фінансуванні призвели до спрощення технологічних процесів 
і до розповсюдження практики приписок. Страх бути звинува-
ченим у “шкідництві” призвів до різкого зниження виробничої 
ініціативи. Оцінку професійної діяльності фахівців стали 
давати органи ДПУ–НКВС. На 1-й план висунулася політ. 
лояльність та громадська активність, а не фаховий рівень. Ді-
яльність у різноманітних рухах та громадських орг-ціях стала 
своєрідним доказом непричетності до “шкідництва”. Найбільш 
поширеною формою стала участь у просвітній, лекційній, 
пропагандистській роботі серед робітництва. Більшість І.-т. 
і. була залучена до роботи в інж.-техн. секціях, робота яких 
контролювалася апаратом. Політика українізації, в силу різних 
причин, не знайшла активної підтримки у середовищі І.-т. і.

У період репресій 1937–38 велика частина техн. кер-ва гір-
ничим сектором і ін. галузями пром-сті була знята за “розвал 
роботи” і “шкідництво”. Бл. 500 осіб були ув’язнені як “вороги 
народу” до різних термінів, а частина – розстріляна. Точних 
підрахунків жертв “великої чистки” ще не зроблено.

Так. чин., можна зробити висновок, що у міжвоєнний період 
парт. політика зводилася до надання і. другорядної ролі у 
відносинах з робітничим класом та використання спеціалістів 
як елементу вир-ва у госп. буд-ві Політика КП виключала 
можливість активної ролі І.-т. і. у суспільно-політичній і про-
фесійній сферах.
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Група інженерно-технічнічних працівників рудн. Жовтневий, 
сер. 30-х



Дж.: Отчет начальника горного управления Южной России за 1915 
г. Х., 1916, с. 73; ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 43, А. 206; Там само, Ф. 
2602, Оп. 1, С. 423, А. 244; Там само, С. 593, А. 70, 93, 244; ДАДО, Ф, 
1, Оп. 1, С. 437, А. 110; Там само, Ф. 19, Оп. 1, С. 793, А. 4; Там само, 
Оп. 2, С. 251, А. 71.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 8 лют.; Те ж саме, 1933, 27 лип., 5 верес.; 
Мельник О., Криворізькі шкідники. В ж. “Саксагань”, 2002, № 3, с. 
63–64; Його ж, Гірнича інтелігенція Криворіжжя: соціальний портрет 
(1890–1925). В ж. “Саксагань”, 2003, № 2, с. 64–66.

Інмету лабораторія – див. Українського інституту металу 
Криворізька лабораторія.

Інститут професійної освіти – див. Криворізький педа-
гогічний інститут.

Інститут соціального виховання – сис-ма шк. освіти на 
Україні у 1920-х – на поч. 1930-х, введена з метою виховання 
дітей в “інтернаціонально-комуністичному дусі”. За основу 
було взято принципи, викладені у “Положенні про єдину тру-
дову школу” (РРФСР), яке було перероблено наркомом освіти 
УСРР Г. Гриньком і опубліковано під назвою “Декларація про 
соціальне виховання” (1920). Згідно неї основа с.в. полягала 
у тому, щоб: 1) взяти на облік всіх дітей до 15 років, які вже 
навчаються і тих, хто ще поза межами шк. і дитсадків або ін. 
закладів; 2) забезпечити кожній дитині всі права на отримання 
початкової освіти і матеріально допомогти нужденним. Тодіш-
ні теоретики вважали, що сім’я себе вже повністю вичерпала 
як ін-т виховання дітей.

Схема с.в. зводилася до: 1) від 4 до 8 років дитина ви-
ховується у дитсадку, майдані (літній дитсадок), де даються 
ази письма та колективної поведінки під час різних ігор; 2) 
від 8 до 15 років – єдина трудова шк., де проходить спільне 
навчання хлопчиків і дівчаток (загал. освіта); 3) від 15 до 18 
років – професійна освіта (проф.-тех. шк., с-г шк., молодший 
медперсонал тощо) і після 2–3-річного навчання обов’язкове 
проходження практики протягом року Далі йшли вищі шк. 
різних типів (технікуми, ін-ти). У процесі впровадження схеми 
Г. Гринька її постійно змінювали. 

У 1933 було запроваджено сис-му освіти, яка існувала в 
РРФСР з метою її уніфікації.
Літ.: Руководство по социальному воспитанию. Х., 1922, с. 3–15.

Іподром – комплекс споруд 
для випробовування рисистих 
і скакових коней та проведен-
ня змагань з кінного спорту. 
У серп. 1926 окрвиконком 
виділив 100 га землі т-ву “Ае-
рохім” для буд-ва І. Відсутність 
необхідних коштів призвела 
до згортання проекту. Знову 
до питання створення І. по-
вернулися у квіт. 1929, коли 
міськрада доручила комунгос-
пу підшукати 10 га землі для 
І., де планувалося тренувати 
колгоспних коней. І. облад-
нано на Гданцівці по ул Урицького. 1-і кінні перегони було 
призначено на 21 лип. 1929. У змаганні взяло участь понад 
30 коней з Дніпропетровської держстайні та Криворізької 
племстайні, 6 – окремих селянських г-в, 3 – від рудоуправ-
лінь, 2 – від комун, 2 – від скотарсько-молочарських спілок, 

10 – від окружної міліції. У 1-му заїзді рисистих порід на 1 
600 м переміг Син Раута (Криворізька племстайня). У заїзді 
вершників на 1 066 м 1-м прийшов Любимий (1 хв. 20 сек.). 
У 3-му заїзді на 1 066 м – Візапур (власник – гр. Шут). У 4-му 
– Локон (адмінвідділ окрвиконкому). У 5-му – Акорд (Криво-
різька племстайня).

2-і кінні перегони відбулися у кін. верес. 1929, наступні 
– у лип. 1930.

Наприкінці 1930 І. ліквідовано, оскільки у зв’язку з поч. 
кризи в с-г р-ні різко зменшилося кінське поголів’я.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 638, А. 55.
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 21 авг.; “Червоний Гірник”, 1929, 19 
лип., 23 лип. 

“Іскра”, Іскрівська орг-ція – загально рос. політична не-
легальна газета, що виходила з груд. 1900 по жовт. 1905.

У берез. 1903 до колонії Інгулець прибув представник за-
кордонного ЦК «Максим», який зв’язався з місц. мешканцем 
І. Я.З. Новаковським. Вони розпочали роботу по вербуванню 
людей для створення підпільної друкарні. До складу орг-ції 
входили: службовець місц. банку Цина; піднаглядний, ви-
сланий з Гомеля під псевдонімом “Хаїм”; десятник рудн. 
Деконського Яків Вейсман і його дружина; Вульф Камерма-
хер – зав. техн. частини друкарні. Вейсмана призначили за 
власника будинку, в якому повинна бути друкарня “І”. Зв’язок 
з “Максимом” підтримувався через мешканця с. Інгулець, 
місц. вчителя Соломона Мачіка. До створення друкарні 
згодом приєдналися Алта Ягліна та дочка місц. равина Бела 
Новаковська. Місцем розташування друкарні визначено 
Черкаси. Але поліція розпочала стеження за прибувшими 
революціонерами, і ті перебралися у тиху Умань. Тут на вул. 
Василівській почали обладнання друкарні. Згодом до під-
пільників приєдналися прибулі Гнеся Дворкіна, на квартирі 
якої повинні зберігатися надруковані примірники “І”., та Хая 
Шорова – транспортувальниця газети. Розпочати роботу не 
вдалося – місц. жителі почали стежити за підозрілими людь-
ми. Підібрали більш підходящий відлюдний будинок. У 1-х 
числах лип. 1903 було видано 1-у пропагандистську брошуру 
про святкування 1 Травня. Потім надрукували  41 число “І”. 
накладом 3 тис. примірників, які було розвезено по південних 
містах Росії. Матриця № 42 запізнилася і тому приступили до 
№ 43. Але у зв’язку з провалом однієї з транспортувальниць 
всю роботу швидко згорнули. Згодом друкарню перевели до 
Конотопу, де її розкрила поліція. Ягліна, Новаковська, Вей-
сман, Камермахер і Дворкіна повернулися до Інгульця, де їх 
згодом заарештували. Втекти встиг лише Вейсман.
Дж.: ЦДІАК, Ф. 274, Оп. 1, С. 712. 

Істпарт – див. Всеукраїнського істпарту Криворізьке від-
ділення.
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Оголошення про проведення 
перегонів, 1930,10 лип.

“Іскра”, випущена в Умані криворізькими соціал-демократами, 
1903, черв.


