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Кагановича імені рудник (з 1934 – рудоуправління, з 

1939 – шахтоуправління). Створений у 1926 на базі полиш. 
р. “Суха Балка”. По компресорному г-ву і його загал. по-
тужності вважався найкращим у Кривбасі. До 1930 слабкою 
була соціально-культурна база – не було власної 7-річної 
шк., клубу. Найбільші підпр-ва кін 1920-х: шахти “Червоний 
Гірник”, № 1, № 8 (291 робітник), шахта ім. Рози Люксем-
бург (730 робітників), шахта “Іскра”. На копальнях бракува-
ло кваліфікованих робітників, інструкторів та методистів, 
що знижувало продуктивність праці. Особливо у 1930-му 
відставала шахта “Комунарка”. Бл. третини з наявних 130 
перфораторних молотків на кін. 1930-го не працювало, 
середній термін ремонту становив 10 днів і був неякісним. 
Завантаженість перфораторів складала 70–75 %. Облад-
нання багатьох шахт було в поганому стані, особливо на 
“Південна” та № 6. Повітропроводи пропускали повітря, що 
значно зменшувало тиск. Відставання, що намітилося в кін. 
1930-го, посилилося у 1931, не дивлячись на отримання 140 
перфораторів (55 легкого типу, 45 – середнього і 10 – важко-
го). Якщо у трав. 1930 середньодобовий видобуток був 2,44 
тис. т, у груд. – 1524 т., то у берез. 1931 – 830 т. Завдання 
1-го кварталу 1931 виконано на 72,9 %. На сер. 1932 вдалося 
налагодити відвантаження, – К.і.р. став у цьому відношенні 
одним з кращих у Кривбасі. У трав. вантажили 110 вагонів на 
добу. Підвищити виробіток вдалося за рахунок покращення 
і раціоналізації праці та переходу на відрядно-прогресивну 
форму оплати. У серп. 1932 найбільша шахта “Профінтерн” 
(450 тис. т річна потужність) почала виконувати завдання 
добового видобутку на 48–50 %. Офіційною причиною було 
визнано низьку трудову дисципліну, погану якість вибухівки 
і незадовільну орг-цію трудового процесу. 

Для підвищення зацікавленості робітників у голодному 
1933 ударникам почали видавати картоплю і кукурудзу, на 
р. відкрито продовольчий ларьок. У 1933 за ініціативою ін-
женера Є.С. Мошиченка на шахті “Профінтерн” успішно було 
застосовано сис-му розробок підповерховими штреками і 
нові ефективні способи виїмки ціликів. З цього часу названий 
метод почав швидко розповсюджуватися у Кривбасі. З лют. 
1934 на буд-ві шахти “Центральна” вперше у Кривбасі було 
впроваджено прохідку за сис-мою проф. Панька.

Інж. Є. Мошиченко запропонував на шахті “Профінтерн” 
обвалювати потолочини камер масовими вибухами і лікві-
дувати так. чин. пустоти, що утворилися при очисній виїмці. 
Під час проведення експерименту, 1 трав. 1934 загинуло 6 
інженерів і техніків. Цей прийом згодом дозволив збільшити 
видобуток руди і зменшити її собівартість.

Низька кваліфікація гірників призводила до нераціональ-
ного використання техніки, її простоїв і частого виходу з ладу, 
що в цілому знижувало видобуток і збільшувало собівартість. 
Тому у 1-му і 2-му кварталах 1934 було створено 11 груп під-
вищення кваліфікації, 7 з яких було випущено у трав.–черв. 
План 1-го півріччя – 472 тис. т руди – було виконано 25 черв., 
а план 3-го кварталу – 280 тис. т – у кін. верес.

На кін. 1934 на К.і.р. працювало 18 “ізотівських” шк., де 
викладало 62 кращих спеціалістів. Найбільших результатів 
досягла шахта ім. Шильмана, де продуктивність праці на 
одного робітника виросла з 4,12 до 4,8 т, а собівартість зни-
зилася з 6,38 крб. до 5,96 крб. за тонну. Але продовжувалися 
труднощі з відвантаженням. Так, за 11 міс. 1934 Катерининсь-
кій залізниці було сплачено 129 362 крб. штрафів за перестій 
вагонів, 25765 крб. – за недовантаження, 24 тис. крб. – за 
псування вагонів. 

За результатами 1934 кращими робітниками стали Любич, 
Ільченко, Грива, Овчаренко, Волошин, які вийшли перемож-
цями у змаганні з Чубаря і.р. 

1 жовт. 1935 П.Ф. Грива встановив рекорд змінної прохідки 
у Кривбасі, – замість 0,4 м пройшов 8,4 м (2100 %). 23 груд. 
1935 свердлій Бензорук за зміну видобув 103 т при нормі 
40 т, а вантажник М’яло замість 9 т нагрузив 30 т. Кращими 
майстрами і бригадирами 1935 стали: Грива, Лактіонов, 
Вахненко, Мороз. 

Раціоналізація праці, орг-ція циклічних бригад, підвищення 

рівня техн. освіти гірників дозволили шахті “Північна” дотермі-
ново виконати план 1-го півріччя 1936 – 19 черв., коли на гора 
видали 117261 т руди. Завдання по продуктивності виконано 
на 100,2 %, по підготовчих роботах – на 148,5 %. Річний обсяг 
видобутку завершено 26 груд. (1210 тис. т), підготовчі роботи 
склали 126 % від плану, нарізні – 103 %. Шахта і. Мошиченка 
стала кращою у 1936 по підземних роботах (зав. шахтою 
Лімонченко, парторг Маренко, профорг Крайнік). До жовтн. 
свят було капітально відремонтовано і розширено клуб. 

У 1937 показники К.і. рудоуправління погіршилася. Значно 
відстали геологорозвідувальні роботи. Буд-во шахти “Капі-
тальна” затримувалося через відсутність робочих креслень. 
Також затягувалася реконструкція шахти “Північна”, розпоча-
та у 1936. У верес. 1937 перестій вагонів під навантаженням 
складав пересічно 9 год. 36 хв. при нормі 4,5 год. За пере-
тримку було заплачено 30,6 тис. крб. штрафів, 42,3 тис. крб. 
– за недовантаження, 3,9 тис. крб. – за пошкодження вагонів; 
загал. сума штрафів склала 76,8 тис. крб. У жовт. простій 
збільшився до 11 год. 12 хв. Це було наслідком практично 
повної заміни кер-ва рудоуправління і ряду провідних фахівців 
у результаті репресій. Висуванці з робітників не мали відпо-
відного досвіду орг-ції вир-ва. У серп. було орг-но 2-місячні 
курси підвищення кваліфікації машиністів паровозів, що дало 
можливість зменшити згодом простої. 

Відставання з основних виробничих показників збільши-
лося у 1938. Так, колись найкраща шахта Кривбасу – ім. 
Мошиченка – перейшла до розряду найвідсталіших. Факти за-
смічування кварцитом високосортної руди, поломки і простої 
техніки, нераціональне використання робочого часу провідних 
робітників стали поширеним явищем. Протягом 1939 у вир-во 
було впроваджено винахід робітника К.і. шахтоуправління 
Бочарова - телескопічну підставку і телескопічну колонку, які 
дозволили підняти продуктивність праці свердлія у 3–6 разів. 
Але план 1939 не було виконано.

Ін-т “Кривбаспроект” закінчив проект буд-ва шахти “Цен-
тральна”. 

Курси майстрів соціалістичної праці, орг-ні наприкінці 1939, 
у 1940 фактично розвалилися – з 60 чол. їх відвідувало 3–4. 
К.і. шахтоуправління на поч. 1940-го знову почало відставати. 
У 1939 плинність кадрів досягла 50 %, за прогули звільнено 
590 чол., продуктивність праці склала 95,3 % від планової 
(свердлії замість 50,8 т давали 48,4 т за зміну). Незадо-
вільно було орг-но доставку кріпильних матеріалів у шахти, 
що гальмувало темпи робіт. Знову було зафіксовано факти 
засмічування або змішування багатих і бідних руд. Перевірка 
роботи свердліїв показала, що через погану орг-цію робочого 
місця, на прибирання породи, пошуки інструменту, запчастин, 
шлангів тощо  марно витрачається по 2–3 год. за зміну. Про-
довжувала збільшуватися собівартість, яка на квіт. 1941 по 
шахті “Північна” була на 18,3 коп., а на шахті і. Шильмана – на 
83,5 коп. за тонну вище проти планової. Відповідно фонди 
зарплати було перебільшено на 5,4 і 2,5 тис. крб. щомісячно. 
Робітники другорядних кваліфікацій складали 115 % до плану, 
а основних спеціальностей не вистачало. Перевитрати по 
зарплаті за 2 перші квартали по К.і. шахтоуправлінню склали 
74,5 тис. крб. Середня завантаженість робітника коливалася 
від 35–40 до 65 % на різних дільницях. На нараді, що відбулася 
7 трав. 1941, відмічалося, що відставання від плану склало 14 
тис. т. Причинами було визначено падіння трудової дисциплі-
ни, зростання плинності робочої сили, зниження к-ті гірників, 
які працювали швидкісними методами прохідки, через нество-
рення для них умов праці, неякісний ремонт перфораторів. 
Вирішено було для виправлення стану створити 6 швидкісних 
бригад для навчання передовим методам роботи.

Видобуток руди склав (тис. т):
Рік Видобуток Рік Видобуток

1926/27 81,4 1931 377,5
1927/28 141,8 1932 457,3
1928/29 213,0 1933 704,5
1929/30 400,1 1934 1039

особливий кв. 
1930 134,1 1935 1187

КАГ-КАГ
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Літ.: «Червоний Гірник», 1930, 1 квіт., 29 трав., 20 жовт.; Таке саме, 
1931, 17 трав.; Таке саме, 1932, 30 трав., 20 серп.; Таке саме, 1933, 24 
квіт.; Таке саме, 1934, 23 лют., 26 черв., 17 груд.; Таке саме, 1935, 1 
жовт., 24 груд.; Таке саме, 1936, 30 жовт., 28 груд.; Таке саме, 1937, 
17 жовт., 28 серп.; Таке саме, 1938, 17 лют.; Таке саме, 1939, 18 квіт.; 
Таке саме, 1940, 14 берез., 14 берез., 12 черв.; Таке саме, 1941, 16 
квіт., 10 трав.

Кагановича імені рудоуправління – (Див. Кагановича 
імені рудн.).

Кагановича імені шахтоуправління – (Див. Кагановича 
імені рудн.).

Кадри – основний (штатний) склад підготовлених, квалі-
фікованих робітників підпр-в, установ, громадський орг-цій 
в тій чи ін. галузі діяльності.

Проблема К. на Криворіжжі загострилася з 1930, коли роз-
почалася форсована реконструкція басейну і колективізація 
с-г. Так, потреби в ІТР для гірничої пром-ті на 1930 складала 
258 чол., з яких не вистачало 99 інженерів, а кваліфікованих 
робітників на вир-во було необхідно до 1 387 чол., для ново-
утворених колгоспів потреба у спеціалістах з усіх галузей 
бл. 6,5 тис. чол., з них агрономів – 735 при фактичних 153. 
У наявності було тільки 9 % агротехніків, не було інженерно-
техн. персоналу по житловому і шляховому буд-ва, фахівців-
освітян, медиків, соціально-культурних, побуту тощо.

У трав. 1930 окрвиконком прийняв довготривалу програму 
по підготовці К. на п’ятирічку. Зокрема вона включала пере-
ведення вечірнього гірничого технікуму з рудн. “Жовтневий” 
до Кривого Рогу з буд-вом нових корпусів. З 1931 введено 
додаткову гірничу профшк., а при технікумі відкрито металур-
гійне відділення. Шк. гірпромучів переведено на базу 7-річок. 
Ці шк. повинні були дати не менше, ніж 70 % потреби робочої 
сили. Введено в практику поквартальний прийом та випуск 
для безперебійного забезпечення пром-ті кваліфікованою 
робочою силою. За кошти ПРТ було розгорнуто додаткові 
курси профосвіти, по лінії Центрального ін-ту праці перепід-
готовлено 650 безробітних. Орг-но с-г профшколи по одній 
на кожен р-н. З метою підготовки працівників транспорту 
відкрито автошколу в с. Зелене Поле. К. для с. г. готувалися, 
гол. чин., шляхом орг-ції прискорених курсів: голови і орг-
тори колгоспів, трактористи, рахівники, інтенсивними тощо. 
Також створено спец. шк. для підготовки кер-ків радгоспів і 
колгоспів за кошти УРГО. Створено додаткову кооперативну 
шк. З метою забезпечення К. для шк. орг-но поквартальний 
прийом до Нікопольського педтехнікуму і відкрито у 1930 
Криворізький педін-т. Для підготовки вчителів початкових 
класів орг-но щорічні курси, розраховані на 200 осіб. У галузі 
медичної освіти планувалося створення медтехнікуму.

Одночасно проводилася протекціоністська політики що 
до пільгового прийому дітей батраків, бідняків з метою за-
безпечення “цілковитої пролетаризації” навчальних закладів. 
Середня норма такого прийому визначалася в 200 робітників 
і 100 батраків на рік. Паралельно велася щорічна перевірка 
соціального походження тих, хто вже навчався.

З 1930 розгорнуто кампанія висування на керівні посади 
кваліфікованих робітників, які довели свою відданість рад. 
владі. Для них орг-лися т.зв. курси “відповідальних працівни-
ків”, які повинні були компенсувати недостатню освіту.

Було здійснено заходи по приведенню учбових планів до 
конкретних вимог вир-ва, кожного року на 12–17 % збільшу-
валися асигнування на підготовку К. Проводились щорічні 
переписи фахівців, які працювали не за спеціальністю і про-
водилися мобілізації на роботи в залежності від потреби.

Так, у 1930/31 навчальному: в 35 групах гірпромучів на-
вчалося 1 233 особи, шк. учнівства масових професій – 1 312, 
5-ти групах фабзавучів – 150, на курсах перекваліфікації – 7 
671, на курсах десятників – 509, на підготовчих курсах до 
гірпромучів – 850. Всього сис-матично у навчальних закладах 
для гірничої пром-ті готувалося 12 650 осіб.

На поч. 1930-х для “укріплення” с. г. з міста на постійну 
роботу до села відправлено бл. 2,5 тис. осіб.

У жовт. 1933 МПК прийняв постанову “Про підготовку і 
перепідготовку масових кадрів”, згідно з якою на кожному 
рудн. потрібно було орг-ли спец. курси, а також розширити 
сис-му індивідуального навчання. Але намічені показники не 
виконувалися. Так, у 1933 при плані персонального навчан-
ня 1,2 тис. реально було 784;  по лінії бригадного учнівства 
– 142 замість запланованих 230; курси відвідували 304 осіб 
замість 478.

Всього з 1930 по 1941 через сис-му вузів, технікумів, 
профшкіл, курсів для нар. г-ва Криворіжжя підготовлено і 
підвищило кваліфікацію бл. 43 тис. осіб.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф, 1, Оп. 6, С. 478, А. 146–149, 246–247; ДАДО, Ф. 19, 
Оп. 1, С. 790, А. 112, 118–119.

Казанківська волость – адм.-тер. одиниця Криворізько-
го повіту в 1919– берез. 1923. На трав. 1920 у К.в. діяло: 1 
аптека і 7 фельдшерів, лікарня (постійного лікаря не було), 
4 б-ки (3,2 тис. книг), 23 хати-читальні (працювали 2 дні на 
тиждень), самодіяльний театр, який ставив рос. і укр. вистави 
і давав концерти, 3 шк. грамоти з 6-ма викладачами, у зв’язку 
з польовими роботами на той момент шк.  відвідувало лише 
45 учнів.

Відношення населення до рад. влади у звітах характери-
зувалося як “довірливе”, а до компартії – “очікувальне”.
ДАДО, Ф. Р3650, С. 329, А. 22.

“Казбек”, радгосп – спеціалізувався на розведенні кролів. 
Орг-но на терені Андріївської сільради (нині Широківський 
р-н) у кін. 1930. Спочатку було завезено 1 450 тварин. Але у 
результаті поганої орг-ції г-ва у 1931 падіж кролів склав 67 
%, а в 1932 – 54 %.

Дир. – Вербич, кролевод – Шевченко, технік – Аніцоєв, 
рахівник – Казимирчук. У січ. 1932 “К”. р. передали у роз-
порядження молочної ферми кооперативного г-ва при ст. 
Шмакове. У результаті відсутності власної кормової бази 
(землю у к-ті 200 дес. не виділили) існування “К”. було визнано 
недоцільним. Ліквідовано у листоп. 1932.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 21 квіт., 27 листоп.

Казначейство – див. Державної скарбниці відділення.

Календар – циклічна сис-ма виміру часу. У давнину осно-
вою його став видимий рух Сонця, який визначав такі одиниці 
виміру часу як рік і доба. По фазам Місяця вимірявся місяць. 
Узгодження цих одиниць є складною задачею, т. як жодна 
з них не є кратною іншій. Найраннішим артефактом, який 
опосередковано вказує на наявність графічного зображення 
календаря є знахідка посудини-кубка у кургані № 6 групи 
Рядові могили (Півн.ГЗК, 1985).

На думку деяких відомих археологів (І.Т. Черняков, М.О. 
Чмихов, Ю.О. Шилов) орнаментальні зображення по стінках 
кам’яних гробниць кемі-обинської культури (т. зв. ялинки) є мі-
сячними календарними піктограмами. Одне з таких поховань 
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Частина орнаменту кубка доби пізньої бронзи, 
ПівнГЗК кар’єр 6, 1986
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було досліджено археологічною експедицією Криворізького 
музею біля ст. Мусіївка у 1987.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 19, 98; Чмихав М.О. 
Черняков І.Т. Хронологія археологічних пам’яток епохи міді-бронзи 
на території України. К., 1988, с. 75–76.

 

Калоті, рудник – засновано у 1900, належав одеському 
підприємцю Ф. Калоті. Останній за розташуванням входив 
до північної групи р. Кривбасу, які знаходилися на Жовторі-
ченському родовищі. Влаштований на землі П. Коломойцева 
на відстані 3 км від р. М. Копилова. Розроблявся пласт руди, 
яка вміщувала 60 % заліза. Видобуток вівся кар’єром, об-
ладнаним кінним барабанним воротом. У 1903 р. придбано 
АТ “Жовта Ріка”
Літ.: Железорудная промышленность Южной России в 1903 г. Х., 
1904, с. 37.

Каменьковича Михайла Ароновича рудники. Один з 
них знаходився на самому півдні Криворізького басейну, біля 
колиш. залізничної ст. Миколокозельськ. У 1899 на орендо-
ваній ділянці пл 0,47 га обладнано кар’єр глибиною 10 м з 
кінним підйомником. Запас руди оцінювався у 10 млн. пуд., 
товщина наносів становила 9–12 м. У 1900 на р. було 3 кінних 
барабани. Руда виявилася невисокої якості і була перемішана 
з пустою породою, для відділення якої здійснювали промивку 
в дерев’яних коритах. Видобувна потужність р. оцінювалася 
в 4 млн. пуд. на рік. Роботами керував штейгер. Для робіт-
ників було влаштовано 3 казарми на 150 осіб. При рудн. був 
прийомний покій на 3 ліжка з лікарем і фельдшером. Роботи 
проводилися з перервами в 1901-1902, 1905, 1907-08 рр.

У 1907 К.М.А. разом з Вільчуром купив невелику ділянку 
біля с. Скелеватка і заклав невеликий р. на пл. 0,17 га, де 
видобуток вівся одним кар’єром з кінним воротом. У 1909 
на 1-му р. було видобуто 1,53 млн. пуд. руди, а на 2-му – 236 
тис. пуд. Руда продавалася по ціні 4,5 коп. за пуд. Прибуток 
склав 81,8 тис. крб.

У 1911 р. біля с. Скелеватка перейшов у власність К., але 
видобуток не вівся.

На 1-му р. у 1913 видобуто 264 тис. пуд. руди на суму 14 
520 крб., яку продавали по 6 коп. за пуд. На р. працювало 
43 робітника. У 1914 завідував р. штейгер Кегель Зіновій 
Соломонович. 

К. постійно проживав у м. Катеринославі на вул. Карет-
ній.

У 1909 К. відкрив невеликий р. у Лозуватській волості 
Верхньодніпровського повіту. Управляючим був Каменько-
вич М.Б.
Дж.: Статистика железорудной промышленности Южной России 
в 1900 г. Х., 1901; СТЭО Херсонского уезда за 1913 г. Херсон, 1914, 
Приложение, с. 065.

Літ.: Адресная книга Екатеринославской губернии на 1914 г. Екате-
ринослав, 1914, с. 395.

Камова Могила – курган висотою 4,5 м, знаходився на пд. 
околиці с. Радіонівка Криворізького р-ну. При його розкопках 
в 1986 досліджено 11 поховань різних епох, починаючи з 
енеоліту. В одній з могил кін. 2 тис. до н.е. знайдено колеса і 
деталі дерев’яного воза. 2 захоронення відносилися до сар-

матського часу 
(поч. н.е.). 1 
було здійснено 
у колоді, ін. (№ 
9) мало склад-
ну конструкцію 
з дерева у ви-
гляді прямо-
кутної скрині 
висотою 0,9 м. 
У ній знайдено 
кістяк жриці. 
До поховаль-
ного інвента-
р я  в хо д и л а 
золота фібула 
з емалевими 
в с т а в к а м и 
розміром 6,5 
х 4,5 см, зо-
лота сережка, 
21 прикраса 
(бісер) від го-
ловного убору, 
намисто з га-
гату, бронзо-
ве люстерко, 
залізний ніж, 
глиняне пряс-
лице, глечик, 
д е р е в ’ я н а 
чаша-черпак, 
б е р е с т я н и й 
короб. Всі речі 
мали культове призначення і використовувались у ритуальній 
практиці.
Літ.: Мельник О.О., Стецюк В.В. Сармати. Кривий Ріг, 1999, с. 39–42.

“Камчатка”, рудник – належав АТ Костянтинівських з-дів. 
Був самим північним з усіх р. Криворізького басейну. Видобу-
ток у 1913 досяг 800 тис. пуд. руди. Обладнання складалося 
з 2-х підйомних машин сумарною потужністю 24 к.с. і 1-го 
парового насосу продуктивністю 0,9 м3/хв. води.
Літ. Томилин В.Н. Положение рудодобывающей промышленности в 
1920 г. // Горное дело, 1921, № 1–2.

Кам’яний вік – самий ранній технологічний період за 
археологічною класифікацією історії людства, коли метал 
ще не був відомий, а знаряддя виготовлялися з каменю, 
дерева і кістки.

Найдавнішими слідами перебування людини (неандер-
тальця) на Криворіжжі є знахідка гостроконечника біля с. Ку-
дашівка (1960), який віднесено до мустьєрської епохи (70–32 
тис. р. до н.е.) У 1866 О.М. Поль частково дослідив поселення 
пізнього палеоліту, яке знаходилось у гирлі балки Ковальсь-
кого,  при ї ї 
впадінні у р. 
Саксагань (р-н 
сел. ім. Арте-
ма). Його вік 
визначено 20–
15 тис. років. 
Було знайдено 
залишки на-
земних споруд 
та знаряддя, 
виготовлені з 
кременю (див. 
Мезоліт. Не-
оліт).
Літ.:  Мельник 
А.А. Кто мы?.. 
К р и в о й  Р о г , 
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Кінна відкотка

План та розріз поховання 5

Реконструкція житла пізнього палеоліту по 
матеріалах розкопок О. М. Поля 

в балці Коваль
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2003, с. 6–9.  

Каналізація – комплекс інж. споруд, обладнания для 
санітарних заходів, що забезпечують прийом стічних вод у 
місцях їх утворення і подачу на очисні споруди.

У груд. 1932 Криворізька міськрада вперше поставила 
питання про спорудження централізованої К. у Кривому Розі. 
Але відсутність необхідних коштів не дала можливості зробити 
передпроектні розробки. У 1936 на буд-во К. було асигновано 
600 тис. крб. У трав. Народний комісаріат комунального г-ва 
затвердив проект 1-ї черги К. у Кривому Розі, загал. вартість 
якого дорівнювала 2,7 млн. крб. Вона складалася з очисних 
споруд, гол. колектора довжиною 2 км і вуличної мережі бл. 
6 км і була розрахована на обслуговування 60 тис. осіб. У 
1936 на буд-во витрачено 1,583 млн. крб. Було прокладено 
2 км вуличної мережі при плані 2,2 км і 2 км гол. колектора 
при задумі 2,03 км. У кін. 1937 орг-но спеціальну групу по 
підключенню до внутрішньої К. будинків по вул. Леніна, Карла 
Маркса, Жовтневій, Пушкіна, Янова, Лермонтова, Чкалова, 
Аненкова, Першотравневій, Петровського (нині Сиволапа), 
Дзержинського (нині Калініченко)

На черв. 1937 загал. довжина мережі К. склала 2,3 км і по-
вністю охопила центр міста. На проведення подальших робіт 
було виділено 1,15 млн. крб. Кошти, гол. чин., пішли на буд-во 

очисних споруд і насосної станції біля Гданцівського мосту. 
Пуск 1-ї черги відбувся у лип. 1937. Це припинило доступ 

стічних вод в Інгулець і Саксагань і значно покращило санітар-
ний стан центру міста. У наступному, 1938, продовжувалося 
приєднання будинків до міської К. Тимчасові очисні споруди 
не були повністю завантажені. Так, з 2-х фільтраційних полів 
працювало тільки 1. Через відсутність коштів не було роз-
почато буд-во 2-х запроектованих зливних станцій. У трав. 
1939 Криворізька дільниця “Укркомунводобуду” впровадила 
швидкісний метод прокладання колектору. Експеримент 
пройшов успішно і дав можливість на 2 роки скоротити час 
робіт. К. мережу в 1940 продовжено на 1 км і повністю завер-
шено буд-во очисних споруд. У 1941 планувалося завершити 
роботи по буд-ву К.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 139–143.

 Капітальне будівництво гірниче – галузь матеріального 
вир-ва, діяльність якої зводиться до зведення або реконструк-
ції об’єктів гірничої промисловості.

У 1920-х роботи, гол. чин., зводилися до відновлення 
зруйнованого громадянською війною г-ва: шахт, кар’єрів, 
електростанцій тощо, з метою вийти на довоєнний рівень 
видобутку руди.

У 1929 було закладено шахти “Капітальна”, ім. Орджо-
нікідзе (рудн. ім. Леніна), “Центральна” (рудн. ім. Фрунзе), 
“Комінтерн (рудн. ”Жовтневий”) та ін.

Б. нових шахт у роки 1-ї п’ятирічки (1929–32) зростало 

щор ічно. 
У 1927–29 
побудова-
но 1-у чер-
гу великої 
р-ної елек-
тростанції 
(див. Кри-
в о р і з ь к а 
р-на елек-
тростанція 
(КРЕС )  і 
об’єднано 
всю елек-
тромере-
жу в одну 
сис-му.

У 1932 
розпочато 
б .  ш а х -
ти “Нова” 
(рудн. ім. 
К. Лібкнех-
та), “Кому-
нар” (рудн. 
ім. Дзер-
жинсько-
го) та ін. з 
річною по-
тужністю 
від 1 до 2 
млн. т за-
лізної руди 
(див. Індустріалізація Кривбасу). У результаті широкої дис-
кусії було прийнято рішення – для нових шахт застосовувати 
круглий перетин, а для невеликих старих, що реконструйо-
вувались - прямокутний. 

Темпи шахтного б. у 1933–40 були високими. За цей 
період побудовано 12 крупних шахт, в т.ч. “Комунар” (1934), 
ім. Дзержинського, “Центральна” (1938), ім. ОДПУ (1940), 
рудоуправління ім. Р. Люксембург, ім. Ілліча та ін.

Якщо у 1933 в басейні було тільки 16,8 % шахт з видо-
бутком кожної не більше 400 тис. т руди на рік, то продук-
тивність закінчених капітальних шахт склала від 450 тис. т 
до 1,4 млн. т.

У 1935 було К. відремонтовано ствол найбільшої зі старих 
шахти КІМ рудн. ім. К. Лібкнехта.

У 1936 тільки крупні шахти басейну, проектна потужність 
яких склала 12 млн. т руди на рік, видобули руди більше, ніж 
весь дореволюційний  Кривбас у рік найбільшого підйому 
(1913).

У 2-й пол 1930-х значний внесок у проектування нових 
шахт внесли інж. М.М. Жуков, А.М. Скидан, Д.З. Розанов, 
В.М. Кисельов, Г.І. Земсков, Ф.П. Терещенко та ін.

У 1939 введено до експлуатації шахту “Нова” рудоуправлін-
ня ім. К. Лібкнехта. У кін. 1940 на найбільшому рудн. Кривбасу 
– ім. Дзержинського стала до ладу шахта “Гігант”. Тривалий 
час вона була унікальною на весь світ – обладнана 4-ма 10-
тонними скіпами і 2-ма 2-поверховими клітями.

У результаті реконструкції виробнича потужність басейну 
значно зросла при одночасному скороченні к-ті діючих шахт. 
Якщо у 1934 експлуатувалось 62 шахти, то у 1940 їх число 
знизилося до 42, причому, 70 % всього видобутку давали по-
будовані і реконструйовані в останні роки 13 крупних шахт.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 1236, А. 19-21.
Літ.: Малахов Г.М., Шостак А.Г., Стариков Н.И. История горного дела 
в Криворожском бассейне. К., 1956, с. 105–147.

 “Карачуни–1” – поселення доби пізньої бронзи (14–12 
ст. до н.е.). Розташоване на мисі лівого берега Карачунівсь-
кого водосховища біля гирла Андріївської балки. Приблизні 
розміри – 220 х 140 м, орієнтовано по вісі Пн.-З. – Пд.-Сх. 
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Прокладання каналізації по вул. Леніна, 1935

Будівництво надшахтного корпусу 
шахти Капітальна рудника ім. Артема, 1933
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У 1983 було за-
кладено розкоп 
на місці скупчення 
каміння. Залишки 
житла зафіксовано 
на глибині 1,1 м від 
поверхні. Нижня 
частина стін, що 
збереглася, була 
складена з брил 
вапняку 0,5–0,8 
м у поперечнику, 
вкопаних у землю. 
В межах пл. житла 
знайдено: фраг-
менти ливарної 
форми з рожево-
го тальку, уламок 
бронзового ножа 
з паралельними 
лезами. Культур-
ний шар був на-
сичений кістками 
тварин. Зібрано 
сотні фрагментів 
кераміки, більшість 
з яких належала 
слоїковидним горщикам і посудинам з виділеною шийкою. У 
прикрасах переважає валик різних типів (наліпний і відтягну-
тий), нігтеві защипи, трикутники, насічки, косі лінії, ялинка, 
ґудзик. Частина уламків належала сковорідкам. Вироби з 
кістки представлені проколками, кістяною бляхою, з різьбле-
ним орнаментом (вірогідно, прикраса кінської вуздечки). З 
кам’яних знарядь знайдено уламки зернотерки, розтиральни-
ки, точильні бруски, заготовка сокирки, кремневі пластини. У 
великій к-ті зустрічалися шамтки бронзового шлаку.
Дж.: НА КІКМ, КДФ, 12381, Звіт про розкопки Криворізького історико-
краєзнавчого музею в 1983 році.

“Карачуни–2” – поселення доби пізньої бронзи, розта-
шовувала на відстані 1,7 км на З. від греблі Карачунівського 
водосховища, на правому березі. Зруйновано в результаті 
берегової ерозії. Підйомний матеріал зібрано на ділянці 230 
м вздовж смуги 
прибою. Піднято 
бл. сотні фраг-
м е н т і в  л і п н и х 
посудин, уламок 
пряслиця, 3 кам’я-
ні розтиральники, 
кременева пла-
стина з ретуш-
шю. Переважа-
ють фрагменти 
слоїковидних гор-
щиків – з виділе-
ною шийкою та 
біконічних. В ор-
наменті домінує 
валик, розчлено-
ваний нігтевими 
защипами, прямі 
і скошені насічки, 
виконані гострою 
паличкою. 
Дж.: НА КІКМ, КДФ, 12381, Звіт про розкопки Криворізького історико-
краєзнавчого музею в 1983 році.

Карачунівське водосховище. 16 черв. 1931 голова ВРНГ 
Г.К. Орджонікідзе підписав наказ про буд-во Криворізького 
металургійного з-ду. Розпочалися підготовчі роботи, а реа-
льне буд-во започатковано у 1932. На поч. 1932 існуюча 
водомережа, включаючи К. ставок, могла дати 65 тис. м3 

води при потребі: у січ. 1250 тис. м3, у наступні місяці у 2–3 
рази більше.

Роботи по буд-ву греблі фактично розпочалися у сер. 
січ. 1932. Планувалося 1-шу чергу закінчити у жовт. Вона 
повинна була утворити запас води у 320 млн. м3. Спочатку 
спорудженням займався “Донбасводт-т”, якому в сер. 1931 
спеціальним рішенням уряду передано всі місц. греблі, водо-
йми та водогони. Із зведенням великого К.в. планувалося 
вирішити проблему техн. води для підпр-в басейну та за-
безпечення населення питною водою. У кін. січ. стало ясно, 
що при таких темпах буд-ва воду весняного паводку не буде 
затримано і справа водопостачанням загостриться, графік 
спорудження з-ду буде під загрозою. У лют. розпочався 
„призов” через профспілки, партійні і комсомольські орг-ції 
на “штурм” греблі. На суботниках працювали тисячі людей, 
підпр-ва відряджали цілі бригади для ліквідації прориву. Було 
орг-но збір мішкотари, мобілізацію підвод для доставки ка-
меню, прокладено вузькоколійку від гранітного кар’єру. Всі 
сили міста було кинуто на буд-во перемички, яка повинна 
затримати паводок. Роботи велися в 2–3 зміни і це дало мож-
ливість вже в кін. лют. виконати об’єми на 75 % (за планом 
тимчасова перемичка повинна була бути готовою на 1 берез.). 
Розпочалися “штурмові ночі”, коли практично всі підпр-ва, 
громадські орг-ції та навчальні заклади посилали людей на 
греблю. Тимчасова перемичка була, в основному, закінчена 
в перших числах берез.. То була велика перемога міста. Вода 
весняного паводку залишилася у водосховищі. 

За період буд-ва греблі – з сер. 1931 до берез. 1932 – змі-
нилося 5 контрагентів і 4 нач. буд-ва. Не знайшлося кваліфі-
кованих спеціалістів, щоб запустити скрепери та компресори, 
прийшлося зазивати американців.

Після створення перемички темпи спорудження основної 
греблі знов упали. Не були виконані робочі креслення, не за-
везено матеріали та механізми. Побутова невлаштованість, 
затримка зарплатні, низька механізація породили відплив 
робочої сили – з необхідних 2-х тис. робітників працювало 
лише 850. 

У трав. 1932 УЕН визначила новий термін закінчення 1-ї 
черги греблі – берез. 1933. До цього часу потрібно було по-
будувати всі допоміжні споруди (насосні станції, водозбірник, 
очисні споруди тощо). Влітку на будову почали прибувати 
випускники Одеського університету, але їм не платили зар-
плату і не надали житла. В результаті більшість з необхідних 
фахівців покинула місто.

На поч. листоп. 1932 міська профорг-ція стала ініціатором 
руху за закінчення до 1 січ. 1933 основних споруд греблі і 
підготовки її до весняного паводку. Це оголосили “справою 
трудящих цілого Криворіжжя”. Було розроблено графік 
виконання робіт. Планувалося до весни підняти греблю до 
відмітки 46 м над рівнем моря, утворити в. на 6 млн. м3. Всім 
пром. підпр-вам та постачальним орг-ціям було доведено 
обсяг робіт та поставок матеріалів для буд-ва. Ряд енергійних 
заходів дозволив покращити побутові умови та постачання 
працівників продуктами. 

Вартість спорудження греблі оцінено в 9 млн. крб. Об’єм 
К.в. повинен був скласти 230 млн. м3 води з корисною відда-
чею 105 млн. м3 на рік. К.в повинно було стати найбільшим 
на той час річковим в. пром. типу в СРСР.  Загал. висота 
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Фрагменти ливарних форм з поселення 
Карачуни 1

Кістяні штамп та серп із поселення 
Карачуни 2 (в центрі)

Будівництво Карачунівської греблі, 1932, листоп.
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греблі після закінчення 2-ї черги повинна була досягти 30 м 
(разом з 4-метровим зубом). Буд-во у кін. 1932 характери-
зувалося численними збоями та нераціональною орг-цією 
праці, збільшенням прогулів, простоїв механізмів, частою 
зміною низового кер-ва. Останній місяць року було оголо-
шено штурмовим. Всі наявні резервні матеріали та робочу 
силу було кинуто на греблю, зокрема на бетонні роботи. У 
результаті інтенсифікації праці, масових штурмів 1-у чергу, 
в основному, було закінчено у сер. лют. 1933.

У 1933 знову спостерігався застій в буд.-ві. Займалися 
ліквідацією недоладностей попереднього буд.-ва, готували 
матеріальну базу для робіт 2-ї черги. (відм. 61 м).

У 1934 на буд-ва комплексу К.в. асигновано 2,7 млн. крб., 
на греблю безпосередньо – 1,07 млн. крб. Освоєно бл. 50 % на 
перебудову насосних станцій, очисних споруд та укріплення 
дамби. Було остаточно з’єднано греблю з правим берегом 
Інгульця постійною кам’яною дамбою.

За період з 1932 по 1936 було виконано робіт на суму 8,7 
млн. крб. У 1936 - на 3,2 млн. крб. У кін. року було, в основ-
ному, закінчено всі водопровідні споруди, насосні станції, 
очисні споруди і запасні резервуари. Так. чин., закінчено 
буд-во 1-ї черги в.

На 1 січ. 1939 з 19 млн. крб. (вартості повного споруд-
ження комплексу) було освоєно 13,5 млн. крб. 21 берез. 
1939, коли було повністю затоплено старі водогінні споруди, 
К.в. вступило до повної експлуатації. Гол. підрядчик т-т “Пів-
денспецбуд” протягом 2-ї пол. 1930-х щорічно не виконував 
планових показників. Так, в 1938 завдання було реалізовано 
лише на 45 %.

Пл. фільтрів з 75 м2 збільшено до 200 м2. Об’єм в. у 1939 
став 230 млн. м3води. Після закінчення спорудження основної 
греблі обсяг води повинен був піднятися до 280 млн. м3. Але 
війна 1941–45 не дала завершити роботу (це буде зроблено 
аж у 1957). 

У 1939 було закінчено буд-во магістралі Карачуни – рудн. 
ім. Леніна, що дозволило покращити постачання водою ряд 
шахтоуправлінь: ім. К. Лібкнехта, ім. Жовтневої революції, 
“Більшовик”, “Червоногвардійський”, ім. Леніна.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 8, С. 308, А. 500–501, 567–568; Там само, Оп. 
7, С. 709, А. 53; Там само, С. 1153, А. 100–101, 166, 170–171; ДАДО, Ф, 
19, Оп. 2, С. 251, А. 119.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 2 берез., 9 листоп.; Таке саме, 1934, 26 
верес.; Таке сам, 1936, 9 трав.; Таке саме, 1939, 20 трав.

Кар’єр – сукупність гірничих виробіток, що утворилася 
при видобутку корисних копалин відкритим способом; гір-
ниче підпр-во по видобутку корисних копалин відкритим 
способом.

На 1900 у Кривбасі працювало 67 рудн. з 79 зареєстро-
ваних. 

К-ть К. та їх оснащення на кін. 1902 (перелік ведеться з 
півдня – від нинішнього с. Миколаївка Широківського р-ну 
– на півночі – до ст. Жовта Річка):

№ Рудн. К-ть 
кар’єрів 

Підйомники
кінні парові ел-ні

1. Каменьковича М.А. 1 3 – –
2. Нікополь-Маріупольський 1 1 – –
3. Зеленівський 1 1 – –
4. Бельгійського т-ва 1 1 – –
5. Ушакова 3 2 – 1
6. Євгенієвський 2 2 – –
7. Алмазного т-ва 1 1 – –
8. Стародобровольський 1 – 1 –
9. Південного гірничопромислового т-ва 1 1 – –

10. Того ж т-ва 1 – 1 –
11. Рахманівський 1 2 – –
12. Таганрозького т-ва 1 1 – –
13. Алмазного т-ва 1 2 – –
14. Руднєва 1 1 – –
15. Лихманівський 3 – 3 –
16. Основа 1 1 – –
17. Інгулецький 2 1 1 –
18. Брайловського і Перрі 2 – 2 –
19. Любарського 1 – 1 –
20. Копилова І. (5 рудн.) 5 5 – –

21. АТ “БКД” Тарапаківський 1 4 – –
22. АТ “БКД” Кандибинський 1 1 – 2
23. АТ “БКД” Лихманівський 1 – – 1
24. Південного гірничопромислового т-ва 1 1 1 –
25. Карпаса і Ковальського 1 – 1 –
26. Островецького з-ду 1 – 1 –
27. АТ “БКД” (Саксаганський пласт) 4 3 1 –
28. Саксаганський 5 – 2 –
29. Галковський 2 5 1 –
30. Шмаковський 2 – 2 –
31. Дубова Балка 5 2 3 –
32.  Ростковский 2 2 2 –
33. Новоросійський 1 – 9 –
34. Рахманово-Кроворізького т-ва 1 – 1 –
35. Суха Балка 5 – – 5
36. Верхньодніпровського т-ва 1 – 1 –
37. Олександрівський 1 – 1 –
38. Нікополь-Маріупольського т-ва 1 – 1 –
39. Колачевський 1 – 3 –
40. Пужмерки 1 – 1 –
41. Островецьких з-дів т-ва 1 – 1 –
42. Російсько-Бельгійського т-ва 4 2 2 –
43. Генерального т-ва 1 1 – –
44. Михайлова М. 1 1 – –
45. Веселоіванівський 1 2 1 –

46. Т-ва “Руський Провіданс” 1 під-
вод – –

47. Брянського т-ва 1 1 – –
48. Копилова М.С. (Краснокутський) 1 – 1 –
49. Калоті Ф. 1 1 – –

Ін. 14 рудн., на яких вже було відкрито розробки, нале-
жали до малопотужних (менше, ніж 400 тис. пуд. руди на 
рік). Видобуток на них вівся за допомогою кінних барабанів, 
транспортування руди на поверхню здійснювалося підводами 
або ношами. Найбільші 46 рудн. вели розробки 81-м кар’єром 
і мали на озброєнні 51 кінський підйомник, 45 парових і 9 
електричних. На 8 рудн. одночасно експлуатувалися парові 
і кінні підйомники і тільки на 2 – всі типи. Лише один рудн. 
– “Суха Балка” – на поч. 1902 повністю перейшов на елек-
тричну тягу, в кін. року до нього приєднався рудн. компанії 
БКД – Лихманівський.

У вказаний час 7 рудн. перейшли на видобуток підземним 
способом.
Літ.: Мельник О.О. Криворізькі рудн. в 1890–1902 роках. В ж. “Кур’єр 
Кривбасу”, № 108, 1998.

Карла Лібкнехта імені рудник (до 1921 – Шмаковський). 
Розташовувався на пн. від рудн. Галковського і належав 
Південно-руському Дніпровському металургійному т-ву. 
Знаходився біля роз’їзду Шмаковського. Це був один з най-
більших рудн. кін. 19 – поч.. 20 ст. У 1886 т-во ПРДМ взяло в 
оренду 1 352 дес. землі у місц. поміщика Ю.Шмакова. Руда 
тут залягала у вигляді 2-х, розташованих один за другим 
гнізд, потужністю 28–42,6 м, прикритих шарами наносів до 
21 м. На висячому боці кожного з родоща знаходився шар 
вохристої легкоплавкої руди з вмістом заліза 58 %. Паралель-
но цим гніздам йшли поклади руди зі зворотним падінням. 
Родовище займало 5,86 га. Загал. запас руди визначався 
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Кар’єр рудн. Дубова Балка, 1901
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понад 3 278 685 т. Розробка 2-х перших гнізд велася 2-ма 
кар’єрами. Кожен з них мав довжину 181 м і ширину 75–78 м 
при глибині 38–41 м, обслуговувався паровим підйомником 
потужністю 45 к. с. Видобувна спроможність р. визначалася в 
196 700 тис.т. на рік Руда – залізний блиск з червоним, зрідка 
бурим залізняком, який вміщав бл. 60–62 % заліза. Видобуту 
сировину відправляли виключно на Кам’янський з-д. При р. 
розташовувалася гол. контора по управлінню рудн. ПРДМТ. 
Для сімейних робітників (майстрових) було побудовано 14 
будинків, для одиноких – казарми (гуртожитки) з кухнями. На 
р. була їдальня і душова. На відстані 0,5 км, по ін. сторону від 
р., у парку розташовувався будинок для службовців, готель та 
лікарня на 22 ліжка, яка також обслуговувала і Ростковський 
р. При ній був 1 лікар і 2 фельдшери. На р. діяв клуб, де в 1900 
постійними чл. були 40 службовців даного і сусідніх р. Збори 
проводилися щотижня, був свій духовий оркестр, читальна 
зала. У 1913 р. досяг продуктивності 32,68 млн. пуд. залізної 
руди, у 1914 – 16,6 млн. пуд., у 1915 – 21,59 млн. пуд., у 1916 
– 18,9 млн. пуд., у 1917 – 13,6 млн. пуд. У 1913 числилося 947 
робітників, у 1917 – 1 216 (разом з військовополоненими). 
Перед жовтн. 1917 революцією Ш.р. розроблявся як відкри-
тим, так і підземним способом. Було 4 кар’єри глибиною від 
57 до 83 м, а в більш потужній частині родовища – 2 похилі 
шахти 95 м вертикальної глибини.

Підземні роботи проводилися на кількох поверхах до 
глибини 117 м. Очисні роботи велися камерами, частково 
з магазинуванням руди. Підйом здійснювався паровими і 
частково електричними приводами. Було 4 електричних 
підйомники загальною потужністю 545 к.с. і 3 – парових 
сумарною силою 230 к.с. На гол. (Центральній) шахті було 
встановлено транспортери з гумовими стрічками, за допо-
могою яких видана руда попадала не на склад, а до спеці-
альних бункерів ємкістю 2 950 т. При підстанції центральної 
шахти було встановлено групу пускачів Ільгнера потужністю 
378 кВт. Водовідлив здійснювався 2-ма сис-мами насосів: з 
електричними і паровими приводами. Електропомп було 6 
загальною потужністю 104 к.с., які мали продуктивність 11 
600 відер/год. і 7 парових – 20 000 відер/год. 

Буріння шпурів велося як вручну, так і механічним спо-
собом за допомогою пневматичних ручних і телескопічних 
молотків. Для отримання стислого повітря на р. встановлено 
3 компресори з електромоторами загальною потужністю 540 
к.с. Тиск повітря досягав 7–8 атм.

Для здійснення ремонтів на р. була кузня на 10 горнів і 
механічна майстерня, обладнана 3 токарними, 2 свердлиль-
ними, 1 стругальним і 1 болторізним станками з електропри-
водами від 8-сильної парової машини, а також мався прес 
для різання сортового заліза.

Водопостачання р. здійснювалося подвійною сис-мою 
смоків: електричним на 2 400 відер/год. з електромотором 
потужністю 16 к.с. і 2-ма паровими з поверхнею нагріву 18,6 
м2.

Для навантаження залізної руди у вагони з резервного 
складу використовувалися 2 парових екскаватори.

Силове г-во Ш.р. було змішаним: електричне і парове, яке 
забезпечувалося центральною електростанцією, а також 3-ма 
окремими котлами. На центральній станції було встановлено 
4 нафтових двигуни (дизелі) загальною потужністю 1 500 к.с. і 
3 генератори перемінного трифазного струму напругою 3 150 
В. Отримана енергія трансформувалася до 220 В і використо-
вувалася. Частина її передавалася на Ростковський р., який 
належав тому ж АТ. В окремих котельнях було встановлено 
8 котлів із загальною поверхнею нагріву 57 м2. 

У 1918 було видобуто 49 тис. т руди. Водовідлив на р. 
підтримувався до черв. 1919, потім через відсутність палива 
виробки заповнилися водою. Націоналізація р. відбулася 
влітку 1919, він перейшов у відання Катеринославського рад-
наргоспу, а з верес. 1921 – Укрруди. В той же час розпочато 
ремонтно-відновлювальні роботи і супутній видобуток руди. 
Вже через місяць було відновлено верхню прийомну площад-
ку біля шахти “Північна” і розпочато видобуток сировини в 
кар’єрі “Північний” – щоденно бл. 81 т.

У 1921/22 операційному видано 38 817 т залізної руди, у 
1922/23 – 58 163,7 т при плані 983 606 т; пустої породи 91 
297,2 т при плані 229 508 т. На 1 лют. 1923 на р. працювало 3 
972 чол. На поч. 1924 посиленими темпами велися підготовчі 
роботи на кар’єрі № 4, руда з якого видавалася через шахту 
“Центральна”. З квіт. почато відновлювальні заходи по пуску 
шахти “Північна” і кар’єру № 3. Введено в дію дизельну рудн. 
електростанцію. З трав. розпочато підготовку до експлуата-
ції кар’єра № 2. У верес. закінчено роботи по пуску шахти 
“С”. На 1 жовт. 1924 робітників було 1 044, службовців – 36, 
мали квартиру 632 робітника, прогули за рік склали 2 282 
л/дн. На 1 верес. 1925 робітників було 1 232, службовців 56, 
молодшого техн. персоналу 41. Квартирами були забезпечені 
643 робітника, 52 службовці і 31 м.т.п. Всі отримали житло 
безкоштовно. 1 жовт. 1926 на р. працювало 1 276 робітників і 
службовців, з яких 638 проживало на квартирах (127 сімейних 
і 511 холостяків). На р. було розпочато буд-во 2-х казарм і 
2-х житлових будинків, яке перейшло на наступні роки. У 
1924/25 видобуток руди склав 282,3 тис. т. Як негативне 
явище слід відмітити зростання собівартості руди: у 1922/23 
– 7,75 коп./пуд, 1923/24 – 9 коп./пуд, 1924/25 – 11,8 коп./пуд. 
З 1 жовт. 1923 зарплата бурильника становила 34–50 крб., 
лопаточника – 21–41 крб. У 1925/26 видобуток склав 404,1 
тис. т, у 1926/27 – 562,6 тис. т. У 1927 на р. К.Л. вперше у Крив-
басі розпочато скреперну доставку, а видача руди в 1927/28 
піднялася до 751,1 тис. т. У наступному році рудоуправління 
дало 652,7 тис. т. У 1928 р. отримав 3 скрепера і екскаватор. 
Вперше розпочато доставку руди по рудному скату за допо-
могою скреперів. У 1929/30 видобуто 900,3 тис. т.

У 2-й пол. 1920-х р. займав 1-е місце у басейні – най-
менша собівартість руди при найбільших темпах зростання 
заробітної плати.

У 1927 закінчено перехід на механічне буріння, на шахті 
“Центральна” пущено скіповий підйомник з конвеєрною 
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Краща бригада ш. Нова 
(бригадир Г. О. Запопадько - третій зліва)

Гуртожиток робітників рудн. ім. Карла Лібкнехта, 1924
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відкаткою на поверхні і бункерним навантаженням руди в 
залізничні вагони. Загрузка з-під естакад здійснювалося 
екскаватором. У 1923–27 шахта “Центральна” поглибилася 
з 55-го до 74-го горизонту з обладнанням рудн. двору. Шахта 
“Північна” – з 37 до 62 горизонту. Впроваджено магазинну 
сис-му відбійки руди. Слабим місцем залишалася низька про-
дуктивність лопаточників через нераціональну орг-цію праці. 
Не повністю використовувався робочий день й ін. провідних 
професій, часті простої тягли за собою невиконання планів 
і приписки з боку адміністрації. Так, новий екскаватор, який 
простояв зиму без нагляду, було виведено з ладу крадіями 
кольорового металу. У 1930 при добовому завданні 2 963 т 
руди в середньому добувалося 2 300 т. Кампанія по ство-
ренню т.зв. “наскрізних ударних бригад” не привела до по-
кращення ситуації. Прогули складали бл. 8 %. У кін. 1929 на 
шахті “Центральна” трапився великий обвал руди у результаті 
порушення правил ведення гірничих робіт. На поч. 1930-го 
рудничну електростанцію було зупинено, енергію почала 
постачати КРЕС. В “особому” кварталі 1930-го (жовт.–груд.) 
видобуто 230 500 т руди. Видача 1931 склала 727 800 т, 1932 
– 708 200 т, 1933 – 874,7 т. Якщо у верес. 1930 середньодо-
бивий видобуток досягав 4 040 т, то у груд. він упав до 2 836 
т, у берез. 1931 – до 1 889 т, а у трав. – до 1 721 т. План в 
середньому виконувався на 80–81 %. Р. по механізації робіт 
на середину 1931 був на останньому місці у Кривбасі. Про-
дуктивність праці у 1-му кварталі 1931 дорівнювалала 2,23 
т. на одного робітника по гірничому відділу, що становило 
83,5 % від плану. Шахта “КІМ” план виконувала на 60–65 %. 
Комплектація робочої сили у 1931 складала 86,8 %. Прогули 
досягали 3,5–4,0 % і мали стійку тенденцію до зростання. 
Так, за 1-е півріччя 1932 лише на шахті “КІМ” вони стано-
вили 853 робочих дні, а загалом по р. – 9 252. Інструмент у 
більшості був несправний, матеріали не видавалися, частина 
бригад була без бригадирів. Під кін. 1932 було створено 59 
госпрозрахункових бригад і охоплено госпрозрахунком бл. 
50 % основних спеціальностей. Це дало можливість у жовт. 
підвищити продуктивність робітника до 118,7 % порівняно до 
планової. У верес. 1933 бригада І. Пивоваренка перейшла 
від сис-ми камер-траншей до стопінгу (відкриті забої), що 
дозволило виконати місячний план на 180–190 %. На сер. 
року добове завдання по р. реалізовувалось в середньому 
на 77 %, хоча деякі бригади давали виробіток від 127 до 281 
%. У верес. 1934 на шахті “КІМ” простої скреперів досягли 
1 422 год., – недодано 7 тис. т руди. Не за кваліфікацією 
використовувалися 172 свердлія, 905 лопаточників, 140 
скреперистів. З метою покращення роботи бригад і орг-ції 
робочого дня 22-х кращих ударників переведено у відстаючі 
колективи. План на 1935 складав 1 230 тис. т. На поч. року 
здійснено здачу техн. мінімуму всіма ведучими спеціалістами 
рудоуправління. За своєчасне завантаження вагонів введено 
премію: 50 коп. за вагон і 1,5 крб. за пульман, якщо на 1 год. 
раніше норми – 5 коп. кожну тонну. З’явилися перші стаха-
новці, які у 2 і більше разів перевиконували норму. Сергієнко 
(шахта “КІМ”) здавав 70 замість планових 38 т, скреперист 
Женив – 80 замість 30 т, Міна – 45 замість 25 т. У верес. 1935 
свердлій Андруш встановив виробничий рекорд, пройшовши 
замість 0,35 м пород 1,5 м. Основним гальмом підвищення 
продуктивності праці залишалася відсутність належних умов 
для роботи і значні простої з різних причин. Окремі рекорди і 
високі показники роботи деяких бригад суттєво не впливали 
на загальну важку ситуацію. План 1-го півріччя 1935 виконано 
на 92,1 %, у лип. – на 86 %. Рудоуправління стояло на 1-му 
місці у Кривбасі з плинності кадрів, к-тю прогулів, слабою 
трудовою дисципліною і низькою технікою безпеки. З метою 
покращення ситуації кер-во весною 1936 організувало низку 
стаханівських курсів для робітників, розпочало переведення 
на індивідуально-змінний облік роботи кожного свердлія і про-
хідника. З 7 берез. відбувся перехід на нові норми видобутку. 
Спочатку більшість дільниць їх не виконувала. Шахта “КІМ” 
давала лише 80 % видобутку, а план 1935 виконала на 97 %. 
Стахановців на вказаній шахті на кін. верес. 1936 було 55 з 
1 009 загал. к-ті працюючих. Перевірка, проведена у листоп. 

1937 показала, що індивідуальний облік роботи фактично 
не проводився. Графіки обсягів для бригад постійно не ви-
конувалися через погану орг-цію праці. План р. не виконав 
як у 1936, так і у 1937, а також у 1-й пол. 1938. У лип. 1938 
кер-ка рудоуправління Згібнєва знято з роботи і звинувачено 
у шкідництві.

На кін. 1938 непродуктивні витрати часу в забоях досягали 
40–50 %. Виявлено факти чисельних приписок. У 1939 вве-
дено до експлуатації одну з найбільших на той час у Кривбасі 
шахту “Нова”. Ситуація з завантаженням свердліїв не покра-
щилася і протягом 1939. Вони були зайняті на 45–50 %, а час 
безпосередньої роботи (буріння) складав 20–25 %. Лише за 
рахунок ущільнення робочого дня норму можна було вико-
нувати на 115 %. Як показала перевірка, проведена у трав. 
1940, штати обслуговуючого персоналу були більшими за 
необхідних на 43 % У квіт. 1941 у результаті пуску нових ком-
пресорів вдалося підняти тиск у трубопроводах до 6,6 атм., 
що дало можливість застосувати багатомолоткове буріння з 
колонками. Продуктивність праці підвищилася на 20–25 %. 
Було налагоджено буріння з водою і насадкою Васильєва, 
яка пропускала рідину через свердло, що також збільшило 
продуктивність. Нова техніка, яка надходила з з-ду “Комуніст”: 
ПМЛ–3, скрепери, перфоратори, пневмоподатчики тощо, ча-
сто виходила з ладу і мала багато конструктивних недоліків. 
У квіт. 1941 свердлій Назаренко винайшов штангоутримувач, 
який покращив умови праці і техніку безпеки.

Не дивлячись на вказані недоліки, рудн. К.Л. протягом 
всього міжвоєнного періоду залишався одним з найпотуж-
ніших в Кривбасі.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С.119, А. 40 зв.; Там само, С. 966, А. 4, 28; 
Там само, Ф. 2602, Оп. 1, С. 441, А. 101; Там само, Ф. 118, Оп. 1, С. 21, 
А. 11, 18–19 зв., 26, 45, 46, 72.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
88–89; Томилин В.Н. Обзор железорудного р-на Кривого Рога. В ж. 
«Горное Дело», 1920, № 5, с. 168–170; «Красный Горняк», 1927, 9 нояб., 
17 дек.; Те ж саме, 1928, 5 июл.; “Червоний Гірник”, 1930, 26 серп., 28 
жовт., 11 груд.; Те ж саме, 1931, 17 трав., 20 трав.; Те ж саме, 1932, 16 
лип., 24 листоп., 30 жовт.; Те ж саме, 1933, 29 трав.; Те ж саме, 1934, 23 
жовт.; Те ж саме, 1935, 28 верес.; Те ж саме, 1936, 10 квіт., 29 верес.; 
Те ж саме, 1938, 3 листоп., 28 груд.; Те ж саме, 1939, 2 лют.; Те ж саме, 
1940, 17 січ., 8 трав.; Те ж саме, 1941, 19 квіт., 20 квіт.

Карнаватський рудник – належав АТ Брянського з-ду 
і відносився до групи найпотужніших р. Кривбасу. У 1913 
досяг продуктивності 32,478 млн. пуд. залізної руди, у 1914 
видобуток склав 23,8 млн. пуд., у 1915 – 13,3 млн. пуд., у 
1916 – 24,7 млн. пуд., у 1917 – 18,1 млн. пуд. Робітників на 
К.р. було у 1913 - 1884 осіб, у 1917 – 895. Роботи велися на 
2-му Саксаганському пласті, розроблялося 10 окремих гнізд. 
З них 2 за довжиною простирання по 210 м, 3-є – 170 м, 4 
– 250 м, 5 – 320 м, 5-біс – 85 м, “крайнє” – 30 м, 7 (“нове”) 
– 370 м. 8 – 150 м. Середня потужність пластів складала 10 
м, максимальна – 17 м. Руда вміщувала 60–65 % заліза. За-
паси підготовлених руд у 1913 визначалися в 147,5 млн. пуд. 

Історична енциклопедія Криворіжжя

Загальний вигляд Карнаватського рудн.
Брянського Товариства, 1914
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до глибини 85–130 м.

Всі роботи виконувалися підземним способом. Розробка 
велася 4-ма окремими, розділеними одно від одної площад-
ках.

На самій північній ділянці розробки вели кар’єром на 
глибину 55 м, а глибші горизонти відпрацьовувалися однією 
вертикальною шахтою і 3-ма похилими, 2 з яких слугували 
виключно для забучення. Глибина вертикальної шахти скла-
дала 118 м, гол. похилої – 34 м (по вертикалі, при куті падіння 
62 °). Очисні роботи було проведено до горизонту 65 м, а до 
105 м повністю здійснено підготовчі роботи, а з глибини 128 
м розпочато підготовку. На наступній (у напрямку Пд.) ділянці 
було розроблено 2 кар’єри до рівня 70 м, а нижче видобуток 
вівся за допомогою 3-х шахт: 1 похилої і 2 вертикальних. 
Глибина вертикальних шахт 85 і 134 м, а похилої – 113 м (по 
вертикалі). До кін. 1917 тут було вироблено до глибини 90 м, 
нижче – до глибини 113 м – повністю завершено підготовчі 
роботи і до горизонту 134 м – частково.

Ще південніша розробка проводилася 2-ма вертикальними 
шахтами, які мали глибини 85 і 77 м. Очисні роботи було здійс-
нено до горизонту 43 м, вироблено понад 50 % до глибини 64 
м і розпочато підготовку на глибині нижче 85 м.

На самій південній ділянці була 1 вертикальна шахта гли-
биною 47 м, через яку розпочато експлуатацію 1-го поверху 
підготовленого на вказаній глибині. Очисна виїмка велася 
камерами різних типів і ортами з забутовкою. Підйом руди 
і пустих порід проводився по 7-ми шахтах (2 похилі і 5 вер-
тикальних) електричними машинами, потужність яких коли-
валася від 18 до 115 к.с. Всього було встановлено 9 лебідок 
загальною потужністю 542 к.с., живлення здійснювалося 
постійним і перемінним струмом.

Водовідлив на К. р. був повністю електрифікованим. Всьо-
го на рудні було 19 насосів різних сис-м, загальною силою 
понад 300 к.с. і продуктивністю 300 м3/год. води.

Буріння шпурів було ручне і лише з 1913 розпочалося 
впровадження пневматичного за допомогою перфораторних 
молотків, яких було лише 10. Для отримання стислого по-
вітря було встановлено 3 компресора потужністю 375 к.с. з 
живленням від електромоторів з перемінним струмом. Тиск 
повітря – 7 атм.

Для виконання ремонтів на р. діяла кузня на 2 горни з 
приводним паровим молотом, у механічній майстерні ек-
сплуатувалось 2 токарних станки. Все рудничне г-во було 
електрифіковано. У котельній центральної електростанції 
встановлено 4 ланкаширських котли з загальною поверх-
нею нагріву 319 м2. В самій станції було обладнано 3 парові 
машини потужністю 430 к.с., які приводили у рух 3 динамо, 
що виробляли постійний струм наругою 5 000 вольт. З 1915 
К.р. почав отримувати електроенергію від Гданцівського з-ду 
по повітряній лінії електропередач, а власна станція була у 
резерві. Так. чин., силове г-во К.р. було різноманітним (по-
стійний і перемінний струм).

На власній водокачці р. було встановлено 2 вертикаль-
них парових котли з загальною поверхнею нагріву 17,5 м2 
і 4 парових поршневих насоси, які подавали воду з річки 
Саксагань на р.

На 1920 під естакадами лежало 4 925 тис. пуд. залізної 
руди. З усіх р. Кривбасу К.р. виявився найбільш постражда-
лим. Були зруйновані і виведені з ладу не тільки техн. і житлові 
будівлі, а й значна частина машин і обладнання.

З 1922 на К.р. розпочато видобуток фарбової руди для 
вир-ва сурику Гданцівським з-дом. У 1923–24 сировини для 
сурику видано бл. 200 тис. пуд. У 1-й пол. 1920-х р. обслуго-
вувала Артемівська електростанція.

У квіт. 1924 розпочато відновлювальні роботи. В першу 
чергу закріпили шахту в кар’єрі № 1 для виїмки руди з лежа-
чого боку, відремонтували підземні колії та естакади. У трав. 
відновили шахту № 5 глибиною 64 м і розпочали розчистку 
кар’єру № 5. У черв. займалися ремонтом шахти № 8-біс і 
електростанції, збирали підйомні механізми. У лип. присту-
пили до зйомки наносів на висячому боці кар’єру. Вважалося, 
що з цього часу р. пущено у дію.

На 1 жовт. 1924 на р. працювало 334 робітника, з них 
кваліфікованих – 21, 7 службовців і 27 осіб молодшого техн. 
персоналу. На 1 верес. 1925 – 1 046 робітників, 61 службовець 
і 45 осіб молодшого техн. персоналу. 

З 1 жовт. 1925 К.р. ввійшов до складу р/у ім. Дзержинсь-
кого (колиш. ім. Троцького) і отримав нову назву – “Проле-
тарський”.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 118, Оп. 1, С. 21, А. 45, 51 зв., 62 зв., 72 зв., 82 зв.; 
Там само, Ф. 39, Оп. 1, С. 966, А. 10, 295.
Літ.: Томилин В.Н. Обзор железорудного р-на Кривого Рога.// Горный 
журнал, 1920, № 5.

Катакомбна культура – культурно-істор. спільність доби 
середньої бронзи (25–21 ст. до н.е.). Назва умовна, походить 
від типу поховальної споруди – катакомби, яка складається з 
вхідної ями (колодязя), дромосу (коридору) і самої камери, що 
має пласке дно і сферичне або близьке до сфери склепіння. 
Поява К.к., на Криворіжжі яка відноситься до інгулецької 
локальної групи, знаменувала собою початок доби бронзи у 
краї. Гол. джерелом суч. знань про цю к. є поховання, яких 
на 2000 досліджено бл. 200. Як правило, катакомби впущені 
у вже існуючі насипи. Їх к-ть в одному кургані коливається 
від 4 до 17.

Для ранніх поховань (10 %) характерні прямокутні вхідні 
ями, поза небіжчика – скорчено на правому або лівому боці, 
інвентар – яйцевидні посудини, які нагадують вироби ямної 
кераміки.

Більша частина могил відноситься до пізнього періоду і має 
ін. ознаки. Захоронення здійснено в овальних або близьких 
до овалів катакомбах, з окремими вхідними ямами. У каме-
рах, зазвичай, один померлий, в 16 могилах їх було по 2 і в 
6 випадках – по 3. 

Унікальним є поховання у кургані № 2 (пром. зона ПдГЗК), 
яке досліджено у 1970. Тут знаходилося 5 померлих, причому, 
4 з них були розчленовані, що вказує на жертвоприношен-
ня.

У більшості випадків у пізньому періоді небіжчики були 
укладені випростано на спині. На черепах 9 кістяків зафіксо-
вано маски з вохри і в 1 – розпис фарбою по черепу.

В інвентарі переважають горщики, кожен 2-й з них має 
орнамент різного ступеню складності. Особливу цінність 
являють ритуальні чаші, які мають складний прокреслений 
орнамент з солярними символами (7 екз.). У 4-х могилах за-
фіксовано залишки аналогічних дерев’яних чаш. Особливістю 
поховань К. к. є специфічна ритуальна кераміка – горщики 
виготовлені з маси перетертих мушель-перлівниць. 

Знаряддя з каменю репрезентовані тертушками, випрям-
лювачами древок стріл, ковадлами, вівтариками, точильними 
брусками тощо. Високохудожніми виробами є кам’яні сокир-
ки-жезли (8 екз.), з яких 7 мають рельєфний орнамент різного 
ступеню складності. Найвитонченіший із відомих сьогодні в 
Україні знайдено у 1984 у кургані біля с. Радіонівка. Всі ін. со-
кирки-жезли, які знайдені у Північному Причорномор’ї, також 
виготовлені з криворізьких амфіболітів та діабазів. Вірогідно, 
що Криворіжжя було центром по їх виробництву.

Часто у похованнях знаходять різноманітні предмети 
з кременю: пластини-відщепи, вістря стріл та дротиків. З 
металевих речей нерідко зустрічаються бронзові ножі (5) та 
шила (9), спіралі, обойми, пластини, цвяшки. В одній з могил 
знайдено срібні підвіски. Для виготовлення прикрас також 
використовували мушлі, кістку, рідше – ріг.

На значні досягнення медицини у той період вказують 
знахідки черепів зі слідами прижиттєвої трепанації (5). Деякі 
поховання прямо вказують на виділення у суспільстві про-
шарку ремісників з вузькою спеціалізацією.

Основою г-ва катакомбників було скотарство, яке, вірогід-
но, носило придомний характер. Пасовиська були розподі-
лені між окремими родинами. Частина населення займалася 
землеробством, полюванням, рибальством. Поселень К.к. 
на Криворіжжі поки що не знайдено, тому щось конкретніше 
сказати про їх життя та г-во складно. Але про великий розквіт 
продуктивних сил свідчить знахідка парадної колісниці в р-ні 
пром. зони ПдГЗК (1970). Вона мала складну доскональну 
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конструкцію і вдале дизайнерське рішення – декоративні при-
краси з дерева, тент кибитки був розписаний кольоровими 
фарбами. Багатий інвентар цього захоронення (бронзові 
шила і ніж, срібні підвіски, довгі разки намиста з мушель) 
вказують на належність небіжчика до соціальної верхівки.

Найбільш аргументованою є гіпотеза про утворення К.к. 
під впливом ямної к., яка їй передувала і завдяки контактам 
з к. Північного Кавказу і Карпатського регіону.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 31–33.

Катерининська залізниця – (до лют. 1882 – Криворізька; 
до 1936 – Катерининська, до 1961 – Сталінська, потім – При-
дніпровська).

Перші спроби отримання урядового замовлення на буд-во 
залізниці відносяться до поч. 70-х 19-го. Так, ще у 1871 О.М. 
Поль від імені Верхньодніпровського земства звернувся з 
клопотанням до Катеринославського губернського земства, 
яке, у свою чергу, вийшло з проханням на департамент 
Держмайна. Здійсненню проекту завадили війна 1877–78 та 
брак коштів у казні. Відчуження землі під буд-во розпочато 
у квіт. 1881. До робіт широко залучалося селянство, яке у 
результаті неврожаю та голоду (1882) виявилося на той час 
безробітним.

Гол. лінія з’єднувала ст. Ясиновта Донецької залізниці і ст. 
Долинська Херсонсько-Миколаївської залізниці, її довжину 
було визначено у 470 верст. Гол. мета буд-ва – відкрити до-
ступ криворізькій руді до металургійних з-дів Донбасу і дати 
можливість перевезення вугілля на цукрові з-ди Південно-
Західного регіону. 

Урочисте відкриття К.з. відбулося 18 трав. 1884. Вартість 
спорудження досягла 45 578 крб. за версту. Одночасно було 
змонтовано гілку ст. Долгінцево – ст. Карнаватка довжиною 
7,6 верст. У 2-гу чергу були побудовані Саксаганська лінія 
(86 в, відкрита в груд. 1898), ділянка Кривий Ріг – Миколоко-
зельськ або Інгулецька (29 в, відкрито у лип. 1901). У берез. 
1904 завершено буд-во гілки Долгінцево – Кічкас або Ніко-
польської (164 в). У тому ж році здано до експлуатації ділянку 
Апостолово – Миколокозельськ (41 в).

У груд. 1903 29-й зїзд гірничопромисловців Півдня Росії 
розглядав питання про розширення залізничної ст. Долгін-
цево. 

Відправка вантажів по ст. К.з. в межах Херсонського повіту 
за 1886–1907 мала такий вигляд (у вагонах):

Таб. 1

Рік
Відправлено Прибуло

Всіх вантажів В т.ч. з хлібом Всіх вантажів В т.ч. з хлібом
1886 1639 1534 439 57
1887 – 2888 – 54
1988 6847 6811 119 51
1889 8100 4157 1023 49
1890 7959 4282 1163 80
1891 6775 3122 1084 61
1892 29195 4575 971 64
1893 38408 10700 925 –
1894 30468 12586 1706 –
1895 32866 6968 2227 105
1897 63783 6181 1964 139
1899 38272 1104 2164 186
1900 33450 1066 3262 190
1905 52693 6976 6567 295
1907 73709 9859 9754 288

Дані показують як стрімко в обсязі перевезень з 1889 по-
чала переважати залізна руда.

У 1913 зі ст. Червона вивезено залізної руди 11 305 457 
пуд., зі ст. Кривий Ріг (нині Кривий Ріг-Західна) – 8 636 132 
пуд., зі ст. Карнаватка – 59 754 123 пуд., зі ст. Рахманівка – 8 
636 132 пуд., зі ст. Латівка – 11 454 144 пуд., зі ст. Інгулець 
– 32 365 081 пуд.; разом – 131 883 721 пуд.

Про характер вантажів, що прибували до Кривбасу, дає 
уяву звіт управління залізниці про отримання за 1912. По 
ст. Кривий Ріг (в пуд.): алебастр – 33 528, вапно – 23 649, 
крейда – 17 947, цемент – 73099, вино виноградне – 8 019, 
цегла вогнетривка – 28 074, цегла звичайна – 6 952, чавун 

(чушки) – 2 970, залізо і сталь (відливки) – 85 253, арки, балки, 
прокат тощо – 5 781, велика рогата худоба – 227 голів, коні 
– 96 голів, сіно– 2 540, глина гончарна та вогнетривка – 16 
538, залізні й чавунні вироби – 2 565, землеробські машини 
та знаряддя – 33 034, камінь точильний – 740, жорна і жор-
нові камені – 836, вапняк необроблений – 1 164 968, бетон, 
булижник, граніт – 2662, шкіра і хутро – 6 978, фарба – 2 665, 
свинне м’ясо і сало – 5 527, кавуни і дині – 1 488, капуста – 1 
689, картопля – 16 795, цибуля – 11 113, пиво – 32 826, руда 
марганцева – 15 700.

З 1917 – поч. 1918 триває період занепаду К.з. Рух місц. 
поїздів до Катеринослава, П’ятихаток, Миколокозельська 
відновився з кін. квіт. 1918. 26 черв. на зборах правління К.з. 
прийнято рішення про початок українізації та перейменуван-

ня станцій на укр. мову. Але роботу не закінчили у зв’язку 
з розвалом Української Держави. У лют. 1919 повернулися 
більшовики і створили залізничний ревком та відділ заліз-
ничної НК (окрема транспортна надзвичайна комісія). З 17 
лют. 1919 на К.з. введено воєнний стан. Терміново розпоча-
лася орг-ція маршрутних поїздів для транспортування хліба 
і вугілля. Бойові дії 1919–20 призвели до паралічу роботи 
К.з. через руйнацію рухомого складу, колій і госп. служб. З 
кін. 1920 розпочато вилучення спеціалістів з ін. орг-цій, які 
раніше працювали на з. Ремонтно-відновлювальні роботи на 
Долгінцевській ділянці розпочато у кін. черв. 1920. З верес. 
1920 рух пасажирських поїздів до Катеринослава припинено, 
а з 1922 поїзд ходив один раз на 2 тижні.

У квіт. 1922 розпочато складання проекту по електрифі-
кації ділянки Кривий Ріг – Донецьк. Весною 1922 приступили 
до відбудови зруйнованих залізничних мостів. З лют. 1922 на 
з. введено збройну охорону вантажів. Одночасно спеціально 
створені комісії вилучали “неблагонадійний елемент” серед 
обслуги дороги.

Протягом 1923/24 операційного з Криворізького округу 
відправлено та прибуло ( тоннах): 
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Вид вантажу Відправлено Прибуло
Хліб (різного роду) 27 059 32 515 
Дрова 1 540 1 867 
Нафта і нафтопродукти 147 1 474 
Кам’яне вугілля та ін. міне-
ральне паливо 7 305 14 070 

Чавун, залізо, сталь 1 802 426 
Залізна руда 122 768 –
Комерційні 184 964 59 639 
Всього 345 585 109 991 

У лип. 1926 на основних ст. введено попудний збір – 3 коп. 
за тонну вантажу, а з січ. 1929 його встановлено на всіх без 
виключення ст. Криворізького округу. 

У берез. 1930 відбулася спеціальна нарада по подальшому 
розвитку залізничної мережі і розширенню пропускної спро-
можності рудонавантажувальних ст. у зв’язку з запланованим 
збільшенням видобутку до 7,5 млн. т руди, а у перспективі 
– до10,5 млн. т. Але виділені на це кошти в сумі 373,5 тис. крб. 
абсолютно не відповідали реальним потребам реконструкції. 
У кін. квіт. 1930 приймається рішення про орг-цію 5-ї (Долгін-
цевської) експлуатаційної дільниці. У 2-й пол. 1930 недованта-
ження залізної руди склало 30–35 % від плану. Для ліквідації 
заторів терміново створювалися спеціальні ударні бригади і 
оголошувалися “двотижневики розвантаження”. Зношеність 
рухомого складу 5-ї дільниці, погана техн. оснащеність основ-
них служб та ін. негативні явища призвели до погіршення 
загал. стану по основних показниках ст. Долгінцево і Кривий 
Ріг. У верес. 1933 органи ДПУ викрили факти сис-матичних 
приписок по відвантаженню руди з боку експедицій рудн. і 
агентів з. Для допомоги з. було орг-но масові суботники. За 
кожною ст. закріпили підпр-ва, які регулярно виділяли людей, 
особливо при підготовці для роботи в зимових умовах. У 1932 
середньодобове завантаження складало 1 451 вавгон, у 1933 
– 1 623, у 1934 – 1 959. 

Основні показники на сер. 1934 (по 5-й дільниці Долгін-
цево, в годинах):
Найменування показника Завдання Виконання
Середній простій малопотужних паровозів 
у холодній промивці 40 57,7

Середній простій по потужним паровозам 
у холодній промивці 45 61,9

Спарена їзда (у %) 100 80,7
Середній простій паровозів у депо (го-
дин) 4 5,2

Протягом 1-ї пол. 1934 відбулося 683 випадки відчеплення 
вагонів і горіння буксів, пропущено під навантаження 375 
несправних вагонів.

На техн. переустаткування в роки 1-ї 5-річки (1929–32) 
виділено 227 млн. крб. Відновлено 2-гу колію на відтинках 
П’ятихатки – Терни і Долгінцево – Мудрьона. У 2-й 5-річці 
(1933–37) на розширення гілки Кривий Ріг – Донбас виділено 
833 млн. крб. У 1935 порівняно з 1934 загал. обсяг перевезень 
зріс на 27,3 %. У цей час на колії вийшло 129 нових паровозів 
серії ФД, СО, ІС і 2 648 нових вагонів. У 1933 зі складу тяги 
виділено вагонне г-во, орг-но окрему вагонну службу. Якщо 
у 1934 на кожні 10 тис. тоннокілометрів витрачалося 300 кг 
вугілля, то в 1935 – 278. На поч. 1930-х розпочалися роботи по 
електрифікації одноколійної ділянки Долгінцево – Запоріжжя 
довжиною 230 км. Рух вантажних поїздів розпочато 9 берез. 
1935 електровозами ВЛ–19. Повністю роботи закінчено 25 
жовт. 1935. На відтинку працювало 6 електровозів. Це була 
перша у країні електрифікована ділянка. Середньо-технічна 
швидкість перевищувала паровозну на 48 %, середньодобова 
– на 71 %, вага поїздів збільшилася на 55 %. 

У 1936 побудовано вагоноремонтні пункти (ВРП) на ст. 
Мудрьона, Вечірній Кут, Колачевске. Швидко зростала меха-
нізація з. Якщо в 1934 було на повні автогальма переведено 
13,5 % вагонів, то у наступному – вже 100 %. На берез. 1936 
середньодобове завантаження досягло 5,5 тис. вагонів. 
У трав. того ж року Наркомат шляхів сполучення створив 
Долгінцевське відділення з. (5-й експлуатаційний р-н створе-
но у 1930). Протягом року було замінено рейки на дільниці 

Долгінцево – Запоріжжя-2. З 1933 по 1937 середньодобове 
завантаження зросло на 74 %.

Перевезення вантажів К.з. (в тис. тонн) (по Долгінцевсь-
кого експлуатаційного р-ну):

Рік Перевезено вантажів Рік Перевезено вантажів
1928 24 752 1937 72 757,8
1932 44 570 1938 64 260
1933 47 521 1941 (7 міс.) 49 578,4

Дж.: ПЗЗ, т. 1. СПб, 1881, с. 296; Херсонская губерния. Свод цифровых 
данных. В. I. Х-н, 1910, с. 186–189; СТЭО Херсонского уезда за 1913 
год. Херсон, 1914, с. 50–51; ЦЖАВОВУ, Ф. 1, Оп. 1, С. 75, А. 144; Там 
само, Оп. 6, с. 478, А. 58–59, 91, 189; Там само, Ф. 3204, Оп. 1, С. 69, А. 
43,52; Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
Екатеринослав, 1925, с. 793–795; ДАДО, Ф. 114, Оп. 1, С. 3, А. 31.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
23–26; Могилянский Е.А. Полвека взаимодействия горнозаводской 
промышленности  железных дорог в горнопромышленном р-не Юга 
России. СПб, 1913, с. 19, 51–52;  “Вечірній голос”, 1918, 26 черв.; При-
днепровская железная дорога. Днепропетровск, 1973, с. 98–115.

Катеринославська губернія – адм.-тер. одиниця на пд. 
України. Спочатку в адм. відношенні була частиною Ново-
російської г. під назвою Катеринінська провінція. У 1783 
утворено К. намісництво, а у 1803 – К. г. У 1887 від г. було 
відділено Ростовський-на-Дону повіт і Таганрогське градо-
начальство.

На поч. 20 ст. К.г. займала пл. 55 705 кв. верст. На кв. 
версту приходилося 37,94 осіб. Населенних пунктів нарахову-
валося 7 006. Г. ділилася на 8 повітів: Катеринославський (357 
207 душ населення), Олександрійський (271 678), Бахмутсь-
кий (332 478), Маріупольський (254 056), Новомосковський 
(260 368), Павлоградський (251 460) і Слав’яносербський (174 
753) та Верхньодніпровський (186998). На тер. г. було 9 міст 
і 13 містечок. Загал. к-ть населення згідно з переписом 1897 
становила 2 113 674 душі. За національним складом людність 
розподілялась так: 68,9 % українців, 17,27 % росіян, 3,83 % 
німців, 2,31 % греків, 4,69 % євреїв; за віросповіданням: 90,05 

% православних, 0,44 % старообрядців, 1,52 % римо-католи-
ків, 3,06 % протестантів, 4,8 % іудеїв, 0,1 % мусульман.

У лют. 1919 створено Криворізький повіт, який повністю 
ввійшов до складу К.г.

У 1923 у г. існувало 5 750 населенних пунктів.
На поч. 1924 к-ть селянських г-в складала 575 931, сільс. 

населення – 2 885 132 осіб, міського – 400 287. Всього про-
живало 3 285 419 осіб, з них 1 561 629 чол. і 1 723 790 жін. 
Густота населення на 1 кв. версту становила 51,66 осіб.

Постановою ВУЦВК від 3 квіт. 1925 К.г. було ліквідовано, 
а на її тер. утворено 7 округів, включаючи Криворізький.
Літ.: ЕЭ, т. 7. СПб, 1903, с. 497–498; Сборник Екатеринославской гу-
бернии. 1925 г. Екатеринослав, 1925, с. IV.

Катеринославське намісництво – адм.-тер. одиниця в 
Україні, кін. 18 ст.
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Створено за указом Катерини ІІ від 30 берез. 1783, до її 

складу входило 15 повітів: Бахмутський, Донецький, Єліса-
ветградський, Катеринославський, Костянтиноградський, 
Кременчуцький, Маріупольський, Новомосковський, Олек-
сандрійський, Олексопольський, Ольвіопольський, Павло-
градський, Полтавський, Слов’янський, Херсонський. Тер. 
сучасного Криворіжжя була розподілена між 3-ма повітами: 
Катеринославським, Олександрійським і Херсонським. 

Центр К.н. спочатку знаходився у Кременчуці, а з 1789 
– у Катеринославі. У 1791 до К.н. було приєднано землі, які 
відійшли до Росії від Туреччини згідно з Ясським мирним 
договором. У 1795 Олександрійський, Єлісаветградський і 
Ольвіопольський повіти було передано до знов створеного 
Вознесенського н. До нього ж відійшла і частина Криворіжжя 
по правобережжю Інгульця. За указом Павла І від 12 груд. 
1796 К.н. в числі ін. було ліквідовано. Його тер. відійшла до 
складу Новоросійської губернії.
Літ.: УСЭ, т. 3. К., 1980, с. 521.

Квітнянська культура – к. мідного віку. Відноситься до 
середньостогівської к.-іст. спільноти. Названа за похованням 
у балці Квіт.ній біля с. Федорівка Запорізького р-ну Запорізь-
кої обл. Датується 2-ю пол. 3 тис. до н.е. Склалася на основі 
азово-дніпровської к. під впливом скелянського населення. 
Поселень і стоянок К.к. на Криворіжжі не зафіксовано. 1-й 
дослідник К.к. на Криворіжжі – Л.П. Крилова виділяла їх у 
локальний варіант під назвою “інгулецький”. Це нечисельна 
група поховань (25). Кургани вони споруджували невеликі, 
поховальні ями були здебільшого підовальними. Для по-
мерлих характерне скорчене положення на правому боці 
або спині, рідше – випростане. Особливістю поховального 
обряду є золисте заповнення камер, велика к-ть вохри, сліди 
вогню.  Наявність формованої вохри у вигляді циліндрів або 
“хлібців”. Унікальною знахідкою слід вважати 6 невеликих 
глиняних чоловічих скульптур з поховання 26 кургану 6, 
який знаходився поблизу м. Інгулець (1999). Вони мають 
паралелі з трипільською к. Це найдавніші пам’ятки мистецтва 
на Криворіжжі, які датуються сер. 3 тис. до н.е. Аналогічну 
фігурку було знайдено у 1965 біля сел. Широке. Слід також 
сказати про цікаве поховання з кургану с. Валове (1978). У 
кам’яному ящику розмірами 2,3 х 1,2 м, складеному з великих 
брил граніту і у кілька шарів обкладеного пласкими плитами, 
знайдено кістяк дорослого чоловіка, який мав високий соці-
альний статус. Про це свідчать кам’яний молот із амфіболіту 
та дубова гирлига – символ військ. та громадянської влади, 
крем’яний ніж, мідна пластинка (прикраса поясу) і модель 
сопілки з кістки тварини. 

Більшість померлих орієнтована головою на Пн. Деякі мо-
гили мали кам’яні перекриття, кілька – дерев’яні. З прикрас 
знайдено мідні спіралевидні пронизки, які нанизувалися на 
шкіряний ремінець, браслет із пронизок на ремінцях. Горщик 
відомий лише 1 – по типу близький до трипільських  амфорок 
(п. 10, к. 7, м. Інгулець, 1999).

Крем’яні знаряддя представлені скреблами, ножевидними 
пластинами, різцями. У поховальному обряді також вжива-
лися стулки Unio, крейда, деревне вугілля.
Літ.: Ковалева И.Ф. и др. Курганы энеолита–бронзы в Криворожском 
течении Ингульца. Днепропетровск, 2003; Мельник А.А. Кто мы?.. 
Кривой Рог, 2003, с. 17.

Кемі-обинська культура – к. епохи ранньої бронзи. Назва 
походить від кургану Кмі-Оба, що знаходився біля м. Біло-
гірськ у Криму. Датується 2-ю пол. 3 тис. до н.е.

На сьогодення відомо 5 поховань К-о. к. у межах сучасного 
Криворіжжя. Не дивлячись на свою малочисельність, вони 
є дуже важливими у багатьох відношеннях. А 2 поховання, 
знайдені у 1964 біля с. Рахманівка, науковцями визнано за 
унікальні. Це ящики довжиною 1,5 м , виготовлені з добре 
підігнаних плит вапняку. На їх кам’яному дні знаходилися 
дитячі кістяки. Найцікавіше у цих гробницях – розписи чер-
воною фарбою внутрішніх стін – геометричний орнамент з 
різних типів фігур, яких бл. 20. На думку д.і.н. Д.Тєлегіна 
– це, можливо, один з найдавніших типів піктографічного 

письма в Україні.
Ще один унікальний кам’яний ящик було знайдено у кургані 

біля ст. Мусіївка у 1987. Він також розписаний орнаментом у 
вигляді “ялинок”, які символізують “світове дерево” – один з 
гол. образів космогонічних уявлень давніх народів. Можли-
во, що це місячний календар. Померлий лежав на складних 
ношах типу поховальних саней. на черепі знаходилася мідна 
пластина-діадема, поруч – глиняна курильниця і залишки 
дерев’яного жезлу. Дно ящика на кілька сантиметрів було 
залито гумусним мулом. Сам курган, у якому було здійснено 
поховання, являв собою складну архітектурну споруду, що в 
плані нагадувала голову бика. Між його “рогами” і знаходила-
ся описана гробниця, яка деякий час стояла незасипаною. 

Всі ці комплекси підкреслюють складність духовного світу 
племен, які проживали на тер. сучасного Криворіжжя.

Питання про походження К-о. к. залишається відкритим. 
Найвірогіднішою є гіпотеза, що вона сформувалася на основі 
енеолітичних пам’яток Криму і кавказької дольменної к.

Поселень К-о. к. на Криворіжжі не відкрито.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 19.

Кераміка – назва усіх предметів, виготовлених із глини.
Найбільш ранні уламки керамічного посуду, що датуються 

2-ю пол. 4 тис. до н.е.,  на Криворіжжі знайдено у 1971 біля. 
сел. Веселі Терни. Це фрагменти гостродонних горщиків, які 
відносяться до буго-дністровської археологічної культури. 
Її представники були мисливцями, рибалками і скотарями. 
Глиняний посуд вони випалювали на відкритому вогні і збе-
рігали в ньому їжу і рідини. Частина К. використовувалася у 
культових цілях.

Найдавнішу К. пластику – 7 чоловічих й жіночих фігурок 
(висота бл. 10 см) – знайдено біля сел. Широке (1966) та в 
околицях м. Інгулець (1999). Комплекс поховання відноситься 
до сер. 3 тис. до н.е. 6 із цих знахідок зберігаються в ДДУ і 1 
– в Дніпропетровському історичному музеї.

Велику к-ть К. (60 екз.) знайдено у похованнях ямної 
культурно-історичної спільноти та катакомбної (97 екз.). В 
останній особливу цікавість являють напівсферичні ритуальні 
чаші (8) з акуратно виконаним геометричним орнаментом. Се-
ред криворізьких знахідок доби пізньої бронзи переважають 
слоїковидні і біконічні посудини. В період раннього залізного 
віку (4-2 ст. до н.е.) на Криворіжжя потрапляє К., виготовлена 
в Греції або в містах-колоніях Північного Причорномор’я. Це 
переважно амфори. Кружальна місц. К. пов’язується з пере-
буванням на Криворіжжі носіїв поліетнічної черняхівської 
культури (2–5 ст. н.е.), які почали застосовувати для випалу 
спеціальні закриті печі.

Вир-во К. у новітні часи на Криворіжжі було поширено в 
с. Лозуватці, цим промислом ще у 19 – поч. 20 ст. займалися 
цілі родини.
Літ.: Давня історія України, т. 1. К., 1997, с. 175–179; Ковалёва И.Ф, и 
др. Курганы энеолита–бронзы в Криворожском течении Ингульца. 
Днепропетровск, 2003, с. 102–122. Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой 
Рог, 2003.

Кіммерійська культура – археологічна к. раннього заліз-
ного віку. Назву отримала від етносу, який мешкав у степовій 
частині Північного Причорномор’я у 8–7 ст. до н.е. – це один 
з перших народів, що населяв Криворіжжя і назва якого за-
фіксована у писемних джерелах. У нашому краї досліджено 
14 поховань К. к. і 2 комплекси зі зруйнованих могил. Супутній 
інвентар знайдено тільки в 6 похованнях, що вносить певні 
труднощі у виявлення локальних особливостей цієї к. Всі по-
ховання впущені в кургани доби міді-бронзи і відносилися до 
пізнього етапу К.к. (т. зв. новочеркаська ступінь). Зі знахідок 
слід виділити бронзовий наконечник списа і вудила з кургану 
Камова Могила (с. Радіонівка, 1968), бронзову сережку з 
12-гранною намистиною зі зруйнованого поховання біля с. 
Кудашівка (1971), кістяне пряслице зрізано-конічної форми 
з кургану № 7 біля с. Зелений Гай Широківського р-ну (1999). 
Для могил характерна вузька вхідна яма і витягнуто-прямо-
кутна або заовалена камера (пропорції 2:1). Кістяки лежали 
витягнуто на спині і тільки в одному випадку – слабо скорчено 
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на лівому боці (с. Радіонівка, 1985), зазвичай орієнтовані у 
зх. напрямку з відхиленням на Пд. і Пн.

Інвентар у більшості представлений керамікою. Знайдено 
2 глечика, один з яких (м. Кривий Ріг, 1987) має вертикальні 
канелюри і перехрещену перевиту ручку. У похованні біля с. 
Орджонікідзе (1981) відкрито чорнолощений кубок великих 
розмірів з опуклими боками. Цікава знахідка точильного ка-
меню з 2-ма бронзовими бляхами у вигляді 4-пелюсткових ро-
зеток, які трактуються як солярні знаки (Радіонівка, 1984).

У кіммерійців існувала родоплемінна орг-ція, а вожді часто 
називалися грецькими авторами царями. На озброєнні кін-
них вершників були лук зі стрілами, кинджали, мечі і булави 
у вигляді кам’яних бойових молотків. Посиленню військ. 
аристократії сприяв перехід кіммерійців у 11–9 ст. до н.е. від 
землоробсько-скотарського типу г-ва до кочового скотарства. 
Кіммерійці не витримали вторгнення скіфів і відійшли через 
Кавказ до країн Близького Сходу (7 ст. до н.е.), де брали 
активну участь у політичному житті регіону.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 47–48; Ковалёва И.Ф. 
и др. Курганы энеолита-бронзы в Криворожском течении Ингульца. 
Днепропетровск, 2003, с. 90.

Кінно-спортивні змагання – включають верхову їзду, 
вимагають вміння керувати конем.

Перші К.з. відбулися 8 листоп. 1933 на стадіоні “Динамо”. 
В них взяти участь бійці і командири 41-ї с.д. та співробітники 
міської міліції. Групи комплектувалися залежно від підлегло-
сті: начальницький склад, командири ескадронів, взводів, 
рядові бійці. Найкращі результати показали: командир еска-
дрону Максаков, командир взводу Бухало, командир кава-
лерійського ескадрону Охріменко і нач. кінної міліції Петров. 
З молодшого нач. складу добрі результати мали: Петрасюк, 
Шкарлупа, Ходак, з рядового – міліціонери Ткач і Тутов та 
боєць Буряк. кращим по рубці був командир кавалерійського 
ескадрону Шкарлупа.

З 1936 великі К.з. стали приурочувати до Першотравневих 
свят. Зокрема у практику ввійшли значні кільцеві пробіги за 
маршрутом Кривий Ріг – Веселі Терни – Софіївка – Лозуватка.  
У перегонах брали участь десятки “ворошиловських верш-
ників” від колгоспів р-ну. У кін. серп. група кіннотників 41-ї 
с.д. здійснила багатоденний перебіг за маршрутом Кривий 
Ріг – Святогорськ (Донбас).

З 1937 К.з. почала влаштовувати орг-ція “Осоавіахім” 
КМЗ за маршрутом Криворізьбуд – Кривий Ріг – с. Мусіївка 
– колгосп “Комсомолець” (відстань 75 км). У 1-му пробігу (січ. 
1937) взяло участь 15 вершників, він тривав 2 год. 

По мірі мілітаризації суспільного життя розгорнулася масо-
ва підготовка кавалеристів. На базі місц. стріл див. щорічно 
проводилися окружні К.з. Щоденно робилися 18-км пробіги 
і раз на 5 днів – вправи з джигітовки.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1933, 11 листоп.; Таке ж саме, 1936, 21 трав., 
3 верес.; Таке ж саме, 1937, 2 січ.; Таке ж саме, 1938, 28 лип.

Кіномережа – сукупність культурно-видовищних підпр-в, 
що здійснюють показ кінофільмів населенню.

Вперше позичку на придбання кіноустановки у сумі 1 тис. 
крб. отримало Криворізьке кредитне т-во у трав. 1914.

До Жовтн. революції 1917 у Кривому Розі нараховува-
лося 4 кіноустановки, які діяли у театрах “Колізей”, “Чари”, 
“Робітничому театрі” та названому кредитному тов-ві. Вони 
працювали до листоп. 1919. Більшовицька влада вважала 
кіно, виходячи з його великої популярності, найефективнішим 
засобом впливу на маси. Тому, починаючи з 1920-х, К. без-
перервно збільшується.

З 1 верес. 1921 профспілка ВСГ розпочала демонстрацію 
кінокартин у робітничих клубах рудн. ім. Артема, Ростковсь-
кий і Шмаковський. У жовт. 1924 введено 5 % збір з квитків 
на користь Червоного Хреста.

У верес. 1925 міскрада ухвалила рішення про створення 
в місті 2-х кінокущів: Криворізького та Дубовобалківського 
(рудн. “Більшовик”). За рахунок місц. бюджету скомплекто-
вано бригаду з 6-ти кіномеханіків для обслуговування окру-
гу. Наступного 1926 протягом трав. – жовт. на кінофікацію 

виділено 5 тис. крб.
У берез. 1927 Криворізький окрвиконком затвердив план 

кінофікації села. По округу орг-но 6 кінокущів, які у першу 
чергу обладнані 15 кіноапаратами і 2 електростанціями.

У кін. 1927 за сприяння міськради створено “Т-во друзів 
радянського кіно”(див. Друзі радянського кіно т а фото), гол. 
метою якого мала стати популяризація “радянського соціа-
лістичного кіномистецтва”.

У груд. 1928 ухвалено рішення про буд-во великого кіно-
театру на майдані Леніна (нині ріг просп. К. Маркса та вул. 
Леніна). Спорудження планували завершити у 1929.

У 1925–28 к-ть кіноустановок у місті залишалася на до-
революційному рівні – 4. Зате на рудн. число їх неухильно 
зростало: на 1 жовт. 1926 працювало 17 апаратів; на 1 жовт. 
1927 – 24; на 1 жовт. 1929 – 28. Але К. було охоплено лише 10 
% населення Кривбасу, що вважалося недостатнім. Всього 
наприкінці 1928 у Криворізькому окрузі нараховувалося 94 
кіноустановки, з них по селах – 62. 

27 лют. 1930 створено окружну комісія по кінофікації.
У трав. 1930 асигновано 1,5 тис. крб. для буд-ва літнього 

кінотеатру біля Будинку єврейської культури (нині вул. Кау-
наська). З метою сприяння кіно- і радіофікації 26 листоп. при 
міськраді орг-но спеціальну комісію з 9 осіб. На час ліквідації 
Криворізького округу (листоп. 1930) у Кривому Розі нарахо-
вувалося 3 діючих кінотеатри.

У 1931 НКО УСРР, зваживши на прохання міськради, 
виділив додатково кілька кіноапаратів для Кривбасу. У сер. 
верес. всі кінопередвижки Криворіжжя було передано Дні-
пропетровському управлінню т-ту “Українфільм”. Вважалося, 
що централізація допоможе укріпити матеріальну базу К., 
покращити якість обслуговування глядачів, урізноманітнити 
репертуар. 

У цей же час було встановлено 18 службових місць у кіно-
театрах для представників владних структур. Рішенням уряду 
для Кривбасу виділено додатково ще 3 кіноапарати. Для по-
кращення роботи К. на місці створено Криворізьку контору 
“Українфільму”, зав. призначено М.В. Пироженка.

На поч. 1933 при ФЗС № 8 відкрито залу науково-техніч-
ного кіно. У трав. Наркомат освіти розпорядився ліквідувати 
“Товариство друзів кіно”. Кер-во України одразу виконало 
вказівку московського центру, який вбачав у т-ві “розсадник 
українського націоналізму”.

Труднощі голодних років призвели до значного (30 %) 
скорочення кінопрокату. Так, на найбільшому рудн. ім. 
Дзержинського демонстрацій не було протягом трав. – лип. 
1933.

У кін. січ. 1934 міський партком у хвалив постанову “Про 
шкідництво й розклад у Криворізькому агентстві “Українфіль-
му”. Колиш. кер-ків філії віддано під суд. Для виправлення 
стану та поліпшення обслуговування, партком вирішує ор-
ганізувати дитячий кінотеатр при клубі “Харчосмак” з про-
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пускною спроможністю 800 дітей у день, при вартості квитка 
20 коп. Кінотеатру присвоєно ім’я Постишева. Наприкінці 
лип. 1934 закінчено буд-во літнього кінотеатру у парку ім. 
газ. “Правда”.

У 1935 розпочато спорудження р-ного кінотеатру в с. Ло-
зуватка на 600 місць, а у листоп. закінчено буд-во клубу на 
рудн. “Червоногвардійський” із залою звукового кіно.

У лют. 1936 жителі міста вперше побачили кінонарис студії 
“Українфільм” про кращого стахановця басейну Миколу Тин-
ка, створений на замовлення міськради. Тоді ж з колгоспів р-
ну було списано заборгованість на 1 жовт. 1935 за кіносеанси. 
У берез. закуплено 100 кіножурналів для курсів підвищення 
кваліфікації та підготовки водіїв автомобілів.

У черв. на закінчення буд-ва кінотеатру у Лозуватці місь-
крада виділила додатково 102 тис. крб. 

З 20 верес. по 20 жовт. з успіхом пройшов місячник ди-
тячого кіно і відбувся кінофестиваль, який відвідало 5 тис. 
школярів. У кін. року для дитячого кінотеатру під музичну 
студію і б-ку передано клуб Авіахіму. 

Не дивлячись на досить широку К. (24 клуби у Кривому 
Розі і 7 на селі), робота по обслуговуванню населення була 
поставлена погано. Фонд кінокартин у Криворізькій  коопе-
рації, що обслуговувала 13 р-нів, складався з 200 екз., був 
недостатнім за к-тю і неякісним. Відсоток техн. придатності 
кінокартин не перевищував 50, у результаті чого часто відбу-
валися зриви під час показу. Міськрада і МПК прийняли ряд 
постанов, направлених на покращення стану і збільшення 
к-ті кінокартин, в першу чергу на селі.

Так, з 12 по 14 січ. 1937 пройшов 1-й кінофестиваль 
колгоспної молоді. Весь р-н було розділено на 5 кінокущів, 
де збиралася юнь навколишніх сіл. Великою популярністю 
користувався фільм “Чапаєв”. Проте обслуговування села 
залишалося на низькому рівні. Кінопересувки бували рідко, у 
деякі малі села не заїжджали зовсім, демонструвалися старі 
кінокартини поганої якості. Це спонукало владу розробити 
заходи щодо поліпшення стану з демонстрацією фільмів на 
селі.

На 1 серп. 1938 діяло 7 літніх кінотеатрів: на рудн. ім. 
Артема, ім. К. Лібкнехта, “Більшовик”, ім. Фрунзе, ім. Кага-
новича, ім. Дзержинського і в Інгульці загал. місткістю понад 
6 тис. глядачів.

На 1 січ. 1939 у Кривбасі нараховувалося 20 клубних 
кіноустановок та 1 кінотеатр.

У 1940 кіностудія “Українфільм на замовлення т-ту “Руда” 
створила фільм з техніки безпеки при видобутку руди. На 
нього було витрачено 500 тис. крб.

Останній перед війною звуковий апарат було встановлено 
6 берез. 1941 у клубі КХЗ.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 4, А. 26; Там само, Ф. 1, Оп. 6, С. 478, 
А. 46; ДАДО, Ф. 19, Оп. 2, С. 726, А. 84 зв.
Літ.: «Известия Херсонской уездной земской управы за 1914 г.» Хер-
сон, 1914, № 20, с. 466; «Красный Горняк», 1927, 16 мар.; “Червоний 
Гірник”, 1928, 8 груд.; Таке саме, 1934, 11 лип.

Кінотеатр ім. Леніна – перша споруда у Кривому Розі, 
спеціально призначена для показу кінофільмів.

На поч. груд. 1928 президія Криворізького окрвиконкому 
підтримала намір Дніпропетровського крайового відділу 
Всеукраїнського фотокіноуправління побудувати у Кривому 
Розі К. Місце для буд-ва відвели на майдані ім. Леніна у 
груд. 1928. Остаточний варіант проекту під девізом “Зелене 
містечко” було прийнято міськрадою 29 квіт. 1929. Планува-
лося, що К. буде споруджено протягом 1929, але запізнення 
з наданням робочих креслень та погане постачання мате-
ріалами вимусило перенести завершення буд-ва на 1 трав. 
1930. Кошти на придбання апаратури міськрада виділила на 
поч. берез. 1930. 25 серп. 1930 було ухвалено рішення про 
устаткування К. звуковим апаратом, на що виділено 30 тис. 
крб. Перший фонічний фільм демонструвався 10 верес. 1930. 
У лип. 1932 К. було реорг-но у “Комсомольський кінотеатр ім. 
Леніна”. Мета – посилення ідейної спрямованості фільмів, що 
демонструвалися шляхом відбору їх спеціально створеною 
худ.-політичною радою. Ставилася також задача створити при 

К. осередок “Друзів радянського кіно та фото”. К. закінчив 
1932 з 30 тис. крб. збитків (на установку звукової апаратури), 
які було списано.

У 1934 К. знову став називатися “Держкіно ім. Леніна”. У 
лют. 1934 при К. відкрито філію дитячого кінотеатру ім. Пости-
шева, у клубі Харчоспілки, який обслуговував дітей у вихідні 
дні та під час канікул. Ціна дитячого квитка – 20 коп.

1 черв. 1936 відбулось урочисте відкриття нового фойє 
К., де було споруджено фонтан, працював буфет-ресторан, 
танцювальний майданчик, грав духовий оркестр. Поруч 
з приміщенням К. влаштовано волейбольний майданчик. 
При К. створено дитячі гуртки з вивчення кіноапаратури і 
рецензування фільмів. К. став базовим при проведенні кіно-
фестивалів. Було підвищено якість реклами кінокартин, тепер 
вона супроводжувалася анотаціями, введено денні сеанси, 
покращено обслуговування. Це сприяло збільшенню числа 
глядачів і поліпшенню фінансового стану К. У жовт. 1936 з ве-
ликим успіхом, завдяки якісній підготовці, пройшли місячник 
і фестиваль дитячих фільмів. К. відвідало понад 5 тис. дітей. 
Перед кіносеансами малечу вчили танцювати і декламувати 
вірші. Відтоді подібні місячники стали традиційними і прово-
дилися зазвичай у серп.

У 1938 джаз-оркестр К. обслуговував міський призовний 
пункт, де регулярно давав концерти. 

З 1939 перед дитячими сеансами почали проводити бесіди 
з історії ВКП(б), життя Т.Г. Шевченка, М.В. Гоголя тощо. За 
перші 7 місяців 1939 К. відвідало 266 тис. осіб, а за такий же 
період 1940 – 297,7 тис. осіб.

На поч. 1941 зовнішній вигляд і внутрішні приміщення 
вже вимагали ремонту. Гол. проблемою стало інтенсивна 
вологість стін і відсутність достатньої вентиляції.

Найбільший успіх незадовго до поч. війни мала картина 
“Богдан Хмельницький”, яку переглянуло бл. 16 тис. гляда-
чів. 

Зав. К. були: у 1931–32 – Якубовський, у 1933–34 – Пиро-
женко, у 1935–36 – Медвинський, у 1938–39 – Грибенко.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф, 1, Оп. 5, С. 638, А. 75, 80; Там само, Оп. 5, С. 537, А. 
137; Там само, Оп. 8, С. 308, А. 453.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1928, 8 груд; Таке саме, 1936, 28 верес.; Таке 
саме, 1937, 24 лют.; Таке саме, 1939, 29 берез.; Таке саме, 1940, 18 
серп.; Таке саме, 1941, 20 квіт.; Мельник О.О. Криворізька міськрада 
в 1920–1941 роказ. Кривий Ріг, 2005, с. 245–247.

Кінь – домашня тварина, яка використовувалася для вер-
хової їзди, перевезення вантажів, як робоча при с-г роботах, 
як м’ясна.

Час доместикації К. на Криворіжжі остаточно не визначе-
ний. Наявність поховань скелянського типу, носії якого вже 
знали К., дає підставу припускати, що він міг використову-
ватися в нашому регіоні вже в середині 3-го тис. до н.е. Але 
визначити місце К. у складі тогочасного стада поки що немає 
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можливості. У 2-й пол. 3-го тис. до н.е. розпочався перехід 
місцевого населення до рухливого скотарства. Частка К. 
складала бл. 17 % всієї худоби, а в перерахунку на живу вагу 
він займав 2-ге місце після великої рогатої худоби. К. ранньо-
бронзової доби був вище і стрункіше за свого попередника 
– висота в холці становила 145–150 см. У г-ві племен ямної 
культури (кін. 3 тис. до н.е.) місце К. було незначним. Це під-
тверджує мала присутність кісток К. у поховальному обряді. 
Значного поширення на Криворіжжі К. отримав в період се-
редньої бронзи (17–15 ст. до н.е.). На це крім кісток вказують 
знахідки деталей і прикрас вуздечки. К-ть К. поголів’я майже 
наблизилася до числа великої рогатої худоби (бл. 40 %). В 
добу раннього залізного віку ( 1 тис. до н.е.), починаючи з 
кіммерійців (8–7 ст. до н.е.) їзда верхи висувається на 1-ше 
місце. Високого розвитку вона досягає при скіфах і сарма-
тах, основу армій яких складала кавалерія. Практично в усіх 
могилах знайдено кістки К. або речі, пов’язані з конярством. 
В період середньовіччя К. продовжує домінувати у стаді ба-
гатьох кочових народів, які проживали у нашому регіоні (гуни, 
готи, авари, хозари, печеніги, половці, ординці). Знайдено 5 
пізньосередньовікових поховань воїнів, яких супроводжували 
К. або їх опудала.
Літ.: Давня історія України, т. 1. К., 1997; Мельник А.А. Кто мы?.. Кри-
вой Рог, 2003, с. 83–109.

Кладовище – тер., спеціально виділена для захоронення 
померлих. Місця поховань первісних часів називаються мо-
гильниками (див. Курган).

Стан К. у Кривому Розі на 1 верес. 1996:

Р-н міста
Всього Закриті Діючі

к-ть пл. (га) к-ть пл. (га) к-ть пл. (га)
Центрально-Міський 8 46,99 7 45,01 1 1,98
Саксаганський 2 27,42 1 2,42 1 25,0
Дзержинський 1 5,80 1 5,8 – –
Долгінцевський 5 94,71 4 82,61 1 12,1
Інгулецький 3 23,13 1 6,58 2 16,55
Жовтневий 3 11,21 3 11,21 – –
Тернівський 14 69,96 10 25,41 4 44,55
Разом 36 279,22 27 179,04 9 100,18

Згідно з даними управління житлово-комунального г-ва 
Кривого Рогу на Центральному міському К. на вказаний час 
було бл. 73 тис. поховань.

Найдавніше з відомих на сьогодення К. Кривого Рогу 
знаходиться по вул. Жовтневій, на лінії сквер Валявка – Цен-
трально-Міська котельня. У 2003 на цій ділянці досліджено 5 
поховань, в одному з яких знайдено монету (дєньга) випуску 
1736.

Стародавні К. також знаходяться біля с. Шестерня, сел. 
Широке, с. Зелене, Миколаївка, у сел. Веселі Терни. Всі вони 

засновані в період Запорізької Січі або зразу після її ліквідації 
(див. Криворіжжя у складі Запорізької Січі). 
Дж.: НА КІКМ, КДФ-17777(1). Довідка управління житлово-комуналь-
ного господарства Кривого Рогу за 1996 р.

Клепача отамана повстанський загін. На поч. 1920-го у 
Кривому Розі створено велику підпільну антирадянську орг-
цію під кер-вом Миколи Скляра і Клепача (ім’я та по-батькові 
достовірно невідомі). Повітовий штаб орг-ції знаходився в 
с. Гурівка, там же були й загони контррозвідки. Ядро орг-ції 
складали боротьбисти (Укр. партія соціалістів-революціонерів 
боротьбистів (комуністів). Гол. напрямок роботи був органі-
заційно-пропагандистський з підготовки великого збройного 
повстання. 

На слід орг-ції напала Катеринославська ГубНК і в сер. 
лип. пройшли чисельні арешти кер-ва і низових ланок. Багато 
хто з підпільників працював у Криворізькому повітвиконкомі, 
якого через це було розпущено і створено ревком з 3-х чол.

Попереджені про провал Скляр і Клепач, встигли нашвид-
коруч створити збройний загін (бл. 300 чол.) і розпочати бо-
ротьбу. Згодом частина керівного складу і ряд бійців перейш-
ли до „дивізії” Блакитного (К. Пестушко), який користувався 
більшим авторитетом серед повстанців.

Першою операцією загону К. був наліт на Гурівський 
волосний виконком, його розгром і захоплення голови з се-
кретарем. 2-га частина загону напала на Ганнівську волосну 
міліцію і роззброїла її. Через кілька днів було обеззброєно і 
розігнано Софіївську міліцію, спалено приміщення волосного 
виконкому. Також у лип. 1920 проведено ще ряд подібних 
порядів в селах Софієгейківці, Тернівці, Садки, Корсунівці 
тощо. Якщо спочатку загін нараховував 300 бійців, то через 
місяць його чисельність подвоїлася.

З метою збільшення мобільності К. поділив загін на ряд 
невеликих рухливих підрозділів, які оперативно маневрували 
у Криворізькому повіті, збиваючи зі сліду чекістські загони по 
боротьбі з повстанством. У кін. лип. було прийнято рішення 
про підняття загал. повстання в Петровській, Байдаківській, 
Братолюбівській, Лозуватській та Веселотернівській воло-
стях. Згодом об’єднаний загін Криворізької повітової міліції 
вибив К. з Гурівки і той відступив до Петрового.

Підтримка місц. населенням повстанців і перспектива роз-
ростання партизанського руху змусили владу мобілізувати всі 
наявні сили на боротьбу з К. Війська місц. гарнізону вибива-
ють повстанців з Петрово після 4-годинного кривавого бою.

Загін К. швидко зростав. Згідно з даними Катеринославсь-
кої ГубНК його чисельність на сер. верес. 1920 досягала 10 
тис. бійців. На озброєнні К. було 3 бронепотяги, гармати і 
кулемети. Повстанці згідно з характеристикою чекістів мали 
“петлюрівське забарвлення” і діяли, гол. чин., на кордонах 
Криворізького повіту і Херсонської губернії. В кін. верес. для 
загону К. настали важкі часи. У зв’язку з наступом Врангеля 
на Криворіжжі розмістилися чисельні фронтові підрозділи. 
Частину сил К. перекинув до Херсонської губернії, а ті що 
залишилися на Криворіжжі, перейшли до підпілля. У кін. ве-
рес. загін К. зайняв Гурівку і Братолюбівку, потім був марш 
на Верблюжку та Новий Стародуб. Для знищення повстанців 
кинуто 1,5 тис. кавалеристів Червоної армії та міліцейські 
формування. Повстанці відійшли на 150 підводах та 2-х авто. 
Основне ядро нараховувалося 1,5 тис. бійців. Біля с. Совки 
(неподалік від нинішнього Кіровограду) було розбито ар’єгард 
повстанців. К. кинув проти червоних ескадронів всіх наявних 
піхотинців – бл. 5 тис. штиків. Під час бою, що продовжувався 
5 год., загинув весь командний склад загону, в т.ч. заступ-
ник К. Медведєв. Залишки повстанців на чолі з командиром 
відійшли у ліс. Вірогідно, що К. перейшов на нелегальний 
стан і у кін. 1920 – на поч. 1921 був вбитий під час арешту 
Катеринославською ГубНК.
Дж.: Отчет Екатеринославской губернской чрезвычайной комиссии 
с 1.01.1920 по 1.11.1921 г. Днепропетровск, 1998, с. 138, 141.
Літ.: Мельник О. Отаман Клепач. В ж. “Саксагань”, 2001, “ 2, с. 
61–62.

Клімат Криворіжжя – статистичний багаторічний режим 
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погоди, одна з основних географічних характеристик краю.

Регулярні спостереження за К. на Криворіжжі почалися з 
1883, коли було засновано Гданцівську метеостанцію. Дані 
про більш віддалені часи збереглися уривками і відображу-
ють, гол. чин., аномальні моменти. З огляду на їх цінність далі 
приведено викладення кліматичних коливань в хронологіч-
ному порядку до 1884 включно:

1778. В перших числах листоп. розпочалася велика зима з 
бурями, які продовжувалися по березень наступного року.

1783. 26–27 берез. і 2–4 квіт. випав великий сніг.
1793. 28 лют. і 1–2 берез. випав великий сніг, який про-

лежав весь місяць.
1794. 31 груд. почалася велика заметіль з вітром, сніг 

йшов кілька днів. Холод з вітрами і снігами продовжувався 
весь січень.

1796. Перший сніг випав 9 лют., а з 24 лют. почалася 
велика заметіль з морозами, що продовжувалися до 15 бе-
рез.. Знову зима розпочалася 8 листоп., а з 9 груд. настали 
великі морози.

1799–1800. Взимку був сильний холод, а влітку надзви-
чайна спека, багато садів і дерев позасихало.

1802. На початку січ. випав перший сніг і йшов до берез., 
а розтанув у кінці місяця.

1804. 21 листоп. випав сніг і настали морози, сніг йшов 
до 28 листоп..

1805. 29 верес. випав сніг і розпочалася зима.
1806. 16 трав. йшов сніг і був мороз.
1813. Зима була важка, сніг лежав до дахів, люди змушені 

були вилазити на двір через димарі з 1 листоп. по 25 берез.. 
Був великий голод. Літо було без дощу, худобі спочатку зго-
дували солому з дахів, а потім вона виздихала. Після цього 
був небачений врожай.

1824. Зима була нечувана.
1825. Зима почалася з 12 січ. і морози стояли до кін. берез.. 

Дуже важкий рік для землеробства.
1826. Зима розпочалася 16 жовт. зі снігопадами і за-

вірюхами.
1833. Велика посуха. Загинув врожай.
1837. Зима почалася з 10 груд. і була довгою, з відлига-

ми.
1838. Дуже сувора зима.
1839. Сніг випав у листопаді, часті гради, вимерзли озимі 

посіви.
1840. Вимерзли озимі посіви.
1843. У лип. випав град розміром з куряче яйце і вибив 

посіви.
1870. Сніг випав 24 листоп. і його було багато, весна була 

волога; трави були гарні, хліб поганий.
1871 рік. Сніг випав 24 листоп. і його було так багато, що 

припинився зовсім рух на дорогах. Весна була суха; трави 
були хороші; хліб зовсім поганий.

1872. Сніг випав 13 листоп. і дуже великий. Весна була 
бурхлива і суха; трави були погані, а хліба зовсім не було. 
Баштани були напрочуд гарні.

1873. Осінь була дуже хороша, тепла, так що до самого 
Різдва орали. Сніг випав 29 груд.. Весна була холодна; урожай 
трав був добрий, хліба погані.

1874. Сніг випав 17 листоп. і лежав до 21 груд., потім 
розтанув. Сніг випав 19 лют.; лежав до 4 квіт.. Трава і хліб 
були погані.

1875. Сніг випав 25 жовт. і лежав до 10 берез.. Весна була 
чудова, сіна і хліба було в достатку.

1876. Сніг випав 10 листоп. і лежав до 6 січ.. Весна була 
прекрасна; урожай трав і хліба був середній.

1877. Сніг випав 15 листоп. і був завальний, так що багато 
людей померло. Врожай сіна і хлібів був чудовий.

1878. Сніг випав 18 листоп. і лежав до 10 лют.. Весна була 
рання: почали сівбу 7 берез.. Врожай сіна і хліба був середній, 
рапс був дуже хороший.

1879. Сніг поганий; весна рання: з 7 берез.. Урожай сіна 
і хліба дуже гарний.

1880. Сніг випав 4 січ. і лежав до 10 квіт.. Весна була тепла. 

Урожай сіна багатий, хліба середньої якості.
1881. Сніг випав 23 груд.. Весна була тепла. Урожай сіна 

і хліба добрий.
1882. Зими не було. Урожай був зовсім поганий.
1883. Сніг випав 15 груд. і лежав до 7 квіт.. Урожай сіна 

був щедрий, хліба – середній.
1884. Снігу майже не було. Урожай сіна і хліба був поганий. 

Овес був дуже великий”.
Згідно з даними Гданцівської метеостанції середньомісяч-

на температура повітря у 1883–1895 була такою:
місяць І ІІ ІІІ IV V VI

середня –5,85 –4,28 +1,6 +9,42 +17,68 +20,89
максимальна –8,7 –5,9 +22,1 +26,1 +33,1 +30,3
мінімальна –28,9 –21,3 –16,8 –3,9 +3,5 +6,9

місяць VII VIII IX X XI XII за рік
середня +24,25 +22,51 +16,49 +10,62 +2,93 –2,72 +9,46
максимальна +39,3 +37,1 +36,1 +31,3 +19,1 +12,5 +39,3
мінімальна +14,1 +10,1 –0,2 –8,1 –16,2 –25,7 –28,9

Середня вологість повітря за вказаний період склала 74,2 
%, абсолютна – 6,7 г.

Хмарність, опади та ін. погодні показники в середньому 
були такими:

місяць І ІІ ІІІ IV V VI
хмарність 6,56 6,64 6,2 4,84 3,86 3,16
сума опадів (мм) 24,77 20,3 31,02 29,84 52,14 56,68
число днів з опадами 4,9 6,6 7,1 6,2 7,2 8,0
число днів зі снігом 3,1 4,3 2,8 0,5 – –
ясна погода 5,3 4,1 5,0 7,6 9,6 7,9
похмуро 13,8 11,8 11,8 6,7 3,2 1,6

місяць VII VIII IX X XI XII за рік
хмарність 2,98 2,41 2,54 4,35 6,88 7,5 4,9

сума опадів (мм) 58,67 26,76 22,03 34,4 23,94 35,58 416,-
17

число днів з опадами 7,8 4,6 3,2 7,1 5,24 5,7 73,7
число днів зі снігом – – – 0,4 1,0 2,8 14,9
ясна погода 12,3 14,5 14,6 10,1 3,0 4,2 98,3
похмуро 1,2 1,3 1,7 5,7 13,8 12,9 85,6

У 1911 взимку опадів було 65 мм, а у 1912 – 111 мм. 
Всього у 1912 днів з опадами нараховувалося: 24,4 взимку 
(67,5 мм), 24,2 весною (90,3 мм),, 28,8 влітку (177,8 мм), 23,9 
восени (108,0 мм).

У 1911 число днів снігового покрову: 21 (груд.), товщина 
3 см, у лют. 1912 – 19 днів (15 см). 

У лют. 1912 днів з завірюхами було 10, з інеєм – 8, з ту-
манами – 19, з ожеледицею – 12 з ясним небом – 8, середня 
температура лют. – 2,5°, морозних днів 27. Коливання темпе-
ратури у лют.: мінімальна –21°, максимальна +6°. За місяць 
випало 35 мм опадів при нормі 15 мм., число днів з опадами 
– 9, зі снігом – 8. 

Середня к-ть опадів за період 1901–1913 склала 401,7 
мм.

З жовт. 1924 по верес. 1925 у Кривому Розі днів з опадами 
було 111, випало опадів 379,8 мм. 
Дж.: Материалы для оценки земель Херсонской губернии. В. III. Хер-
сон, 1902, с. 67–70; СТЭО Херсонской губернии за 1912. Херсон, 1914, 
с. 6–11; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3602, А. 11.
Літ.: Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссий-
ского края. Ч. II. Одесса, 1853, с. 37–38; «Екатеринославские губерн-
ские ведомости», 1888, 2 янв.; «Киевская Старина», 1890, № 4; 

Клуб – громадська установа, яка об’єднує людей певної 
групи або професії з метою орг-ції спільного відпочинку і 
розваг, а також за худ., спортивним, політичним або ін. інтере-
сом. На Криворіжжі в міжвоєнний період існували професійні 
і спортивні клуби.

Попередниками профспілкових К. можна вважати місц. 
“Просвіти”, які поширилися у 1917. Більшовики після укріплен-
ня рад. влади на поч. 1920-х стали приділяти увагу розвиткові 
мережі К. як інструменту ідеологічного впливу на широкий за-
гал. Метою було перетворення К. на масові пропагандистські 
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центри. Спочатку (з 1920) К. створювалися за партійно-проф-
спілковою належністю (партійні, комсомольські, робітничі 
тощо). Згодом більшість К. перейшла під егіду профспілок і 
ними утримувалася. Практично на всіх великих рудн., спілках 
або їх об’єднаннях орг-лися К. У найкращому матеріальному 
стані були К. спілки гірників, як самої багатої. На 1923 ця 
профспілка мала К. на рудн. ім. Артема, ім. К. Лібкнехта, ім. 
Жовтневої Революції. Мали свої К. металісти і залізничники. 
Сільсь. р-ний К. був у Лозуватці. У 1923 головний акцент у 
діяльності К. робився на т. зв. політсуди над порушниками 
трудової дисципліни, які проводилися регулярно. При К. діяли 
гуртки: політичні, профспілкові, драматичні, музично-хорові, 
спортивно-ігрові, науково-технічні. Так, Лозуватський К. у 
лип.–верес. 1923 дав 4 вистави і 10 концертів. 

У 1924 у Криворізькому окрузі  було 11 К., які охоплювали 
членством 2 726 осіб. У вказаному році затверджено штати 
К., які складалися з зав., бібліотекаря, прибиральника-сторо-
жа, кочегара, кер-ка оркестру або хору, кер-ка драматичної і 
худ. секції (на самоокупності). Членам К. квиток на кіносеанс 
коштував 15 коп., а всім ін. – 20.

Протягом 1924 у 6 К. і 16 “червоних кутках” Кривого Рогу 
було прочитано 58 лекцій і дано 74 вистави. Теми лекцій: 
“Походження сім’ї” (за Дарвіном), з історичного матеріалізму, 
про електрику, вулкани, венеричні захворювання, з гігієни. 
Найпоширенішими були вистави: “Гріх”, “Минувшина”, “Право 
і честь”, “Помста”, “Спокута”, “Жертва капіталу”, “Червоне 
орлятко”, “9 січ.”, “Соколи і ворони”. На кін. 1924 у К. рудн. 
“Жовтневий” нараховувалося 600 чл., ім. К. Лібкнехта – 250, 
ім. Артема – 480. при них діяли шк. лікнепу, де навчалося 
450 осіб.

На 1 берез. 1925 працювали К. на рудн.: ім. Артема, ім. 
Дзержинського, “Комінтерн” (м. Марганець), ім. Леніна, ім. 
К. Лібкнехта, “Жовтневий”, ім. Чубаря, ім. Шварца. У всіх 
К. демонструвалося кіно, прибуток від сеансів склав 2 567 
крб., а від вистав – 752 крб. ін. прибутки – 192 крб. З куль-
тфонду рудкомів до К. надійшло 9 915 крб. Загал. прибуток 
рівнявся  13 620 крб. Витрати за 1-й квартал 1925 становили: 
утримання персоналу – 4 910 крб, партійно-політична робота 
– 3 172 крб., на потреби гуртків фізкультури – 1 023 крб., на 
придбання майна – 1 911 крб., адм. витрати – 2 604 крб.

На 1 січ. 1926 у Кривбасі було 10 К., які нараховували 2 
504 чл. (1 863 чол. і 641 жін.), з них дорослих 2 096, підлітків 
408, чл. КП(б)У 247, комсомольців 534, позапартійних 1 823. 
Розподіл за соціальним станом: 1 659 (66 %) робітників, 446 
(17,8 %) службовців, 399 (15,5 %) чл. сімей. При К. працювало 
69 гуртків, які відвідувало 1 256 чол. і 538 жін. Гуртки розподі-
лялися так. чин.: 3 політичних, 4 профспілкових, 2 виробничих, 
4 природних-наукових, 6 робкорівських, 10 драматичних, 
10 спортивних, 1 атеїстичний, 1 крою і шиття, 9 хорових, 10 
музичних, 2 декоративного мистецтва, 7 ін. В середньому на 
1 К. приходилося 250 чл., а на 1 гурток – 6,9 осіб.

У трав. 1927 К. нараховували 8 593 чл. (12 % чл. спілок), 
з них гірників 5 062, залізничників 1 479, ін. 2 052. За со-
ціальним станом вони розподілялися так: робітників – 4421, 
службовців – 2 666, чл. сімей – 1 343, учнів – 163. Чол. було 
6 170, жін. – 2 423, з них чл. КП(б)У 1 224, комсомольців 1 
460, позапартійних 5 909. К. членством було охоплено 27,1 
% гірників, 33,2 % залізничників, 26,3 % представників ін. 
спілок. До правління К. входило 185 чол. і 26 жін., з яких 205 
робітників і 106 службовців, 83 чл. КП(б)У, 29 чл. ЛКСМУ, 99 
позапартійних.

Найпоширенішими формами масової роботи в 1920-ті 
були сімейні вечори, вечори запитань та відповідей, само-
діяльність, вистави, демонстрація кінофільмів, ігри, лекції, 
доповіді, бесіди. Так, у берез. 1927 К. було обслужено 108 
767 осіб. З цієї маси 27 153 побували на виставах, 7 173 
– на виступах “живих газ.”, 1 126 – на показових судах, 52 
292 – переглянули кінофільми, 5 937 – на вечорах самодіяль-
ності, 6 116 – на вечорах запитань та відповідей, 4 490 – на 
сімейних вечорах, 1 036 – на радіоконцертах, 3 444 – на ін. 
заходах. За тематикою на 1-му місці були лекції та доповіді 
на загальнополітичні теми (бл. 30 %), науково-технічні (бл. 15 
%).  Виробничі, по профруху, природничі, санітарно-освітні, 
кооперативні теми прослухало 13 181 чл. При К. діяло 144 
гуртка, з яких 81 – худ. самодіяльності і жіночі.

На поч. 1930-го у м. Кривий Ріг (без рудн.) було 5 К., у 1940 
загалом по Кривбасу – 19 К. і Палаців культури.

У 1939 профспілкові орг-ції асигнували на К. 2,54 млн. 
крб. Більшість К. була забезпечена кваліфікованими пра-
цівниками. гуртки худ. самодіяльності нараховували 2 тис. 
учасників. Кращі К. були на шахтоуправліннях ім. Леніна та 
ім. Жовтневої Революції. Адміністрація більшості шахтоу-
правлінь не цікавилася роботою своїх К., результатом був 
занепад клубної роботи, часом вона зводилася лише до 
демонстрації кінофільмів.

У 2-й пол. 1930-х гол. напрямками роботи К. стали 1) по-
літична агітація і пропаганда; 2) антирелігійна пропаганда; 
3) оборонно-фізкультурна робота; 4) пропаганда питань 
професійного руху в СРСР; 5) загальноосвітня та бібліотечна 
робота.  

К. очолювало виборне правління, яке являлося юридичною 
особою і мало самостійний бюджет. Вибиралося щорічно на 
загал. зборах або клубних конференціях.

До 1938 кожен великий колгосп Криворіжжя мав свій К. і 
хату-читальню при сільраді. При колгоспних К. було створено 
шк. для дорослих, у “червоних кутках” проводилися щоденні 
читки газет. У К. спеціально прислані по лінії МПК лектори 
проводили лекції, бесіди з політичних питань. У кін. 1930-х 
помітно розгорнулася худ. самодіяльність. для агітаційно-
пропагандистської роботи широко використовувалися кіно й 
радіо. З 1936 на Криворіжжя стали проводити р-ні колгоспні 
олімпіади худ. самодіяльності.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 422, А. 100; Там само, С. 730, А. 3,6, 
27, 89; Там само, Ф. 1, Оп. 1, С. 3662, А. 72; Статистика Криворіжжя, 
1925, № 2, с. 7; Отчет Криворожского окружного совета професси-
ональных союзов за период с V по VI окружной съезд. Кривой Рог, 
1925, с. 50–51; Финансовый отчет и статистические таблицы за 1925 
г. Приложение. Х., 1926, с. 40–41, 88–90, 100–108.
Літ.: “Червоний Гірник, 1939, 20 черв.

Ковальство – див. Ремесла і промисли на Криворіжжі.

Ковзанярський спорт – змагання по швидкісному бігу на 
ковзанах. Гуртки ковзанярів започатковані  у Кривому Розі 
у 1927, тоді ж , в кін. груд., відбулися і перші міські змагання 
з К.с. Проводилися вони на спортмайданчику ім. 1-го Трав., 
на місці злиття Інгульця і Саксагані. (р-н нинішнього муз. уч-
ща). У січ. 1928 криворізька команда у складі 4-х спортсменів 
виїздила до Харкова на республіканські змагання.

Наступні міські перегони відбулися 8 січ. 1929, а окружні 
– 12 січ. Від кожного т-ва виділялася команда з 3-х чол. і 2-х 
жін. З лют. 1929 почали проводити масові першості, в яких 
могли брати участь всі бажаючі. Для чол. встановлювалися 
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дистанції на 500, 1 500 та 5 000 м, 
для жін. – 500 та 1 000 м.

У колективних змаганнях 1929 
1-ше місце виборола команда 
рудоправління “Комінтерн”, 2-е 
– команда з Нікополя. Кращий 
результат у бігові на 500 м по-
казали Воробйов (1 хв. 21 сек.) і 
Песецький (1 хв. 23 сем.), на 1 000 
м – Песецький (3 хв. 54 сек.).

Часто проводилися внутріш-
ньоспілкові змагання. Місцем 
перегонів чл. спілки гірників був 
стадіон рудн. ім. К. Лібкнехта, в 
них часто брали участь гірники з 
Марганцю. Переможцям вручали 

книжки і блокноти.
На поч. 1930 завершено буд-во роздягальні на міській ков-

занці (парк ім. газ. “Правда”), але не проведено опалення.
У 1931–33 у зв’язку зі зниженням життєвого стандарту та 

голодом К.с. приходить у занепад. Першості і орг-ція катків 
відновилася у груд. 1933. Міський каток стали заливати на 
стадіоні “Спартак” в парку ім. газети “Правда”. З 1937 пере-
гони і катання почали також проводити на стадіоні Соцміста. 
Тепер чол. змагалися на дистанціях 100 і 500 м, а жін. – 100 
і 250 м. На призи видавалися ковзани з черевиками, лижі, 
лижні костюми та ін. спортінвентар. 

Дитячі змагання почали проводити з січ. 1939 на стадіоні 
“Спартак”.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 25 дек.; Те ж сам, 1928, 19 янв.; “Черво-
ний Гірник”, 3 груд. Те ж саме, 1929, 31 січ., 21 лют., 28 лют., 5 берез.; 
Те ж саме, 1930, 24 січ.; Те ж саме, 1933, 3 груд.; Те ж саме, 1935, 16 
січ.; Те ж саме, 1937, 17 січ.; Те ж саме, 1939, 6 січ.

Коза – див. Козівництво.

Козацька старшина – військ. та адм. керівний склад За-
порізької Січі.

В період існування Нової Запорізької Січі (1734–1775) в 
межах сучасного Криворіжжя побували або деякий час про-
живали видатні військ. діячі: кошові отамани Козелецький 
Павло Кирилович (Семенович) (1770–71), та Лантух Григорій 
Федорович (1771). Приїздили до Ставки Коша, що знаходися 
біля Кривого Рогу, наказні отамани, військ. суддя Микола 
Тимофійович Косап (1770). З південною частиною Кривба-
су (нинішній Широківський р-н) пов’язане ім’я полковника 
Сидора Білого (герой штурму Очакова, де був смертельно 
поранений у 1789). Бували тут і полковник Андрій Білий та 
його брат курінний отаман Микола Білий.

У різні часи пребували на Криворіжжі полковники Інгульсь-
кої паланки: Опанас Недоїд (1746), Тарас Кравець (1766), 
Андрій Лях (1766), Богацький (1770), Скидан (1769), Софрон 
Чорний (1771), Степан Гелех (1774). Андрій Лях після ліквідації 
Січі на отриманих біля Інгульця землях заснував с. Андріївку 

(затоплене Карачунівським водосховищем). Ще один з видних 
старшин Запоріжжя – Василь Богацький – на поч. 1760-х 
також мав свій зимівник біля злиття Інгульця й Саксагані. 
Богацький також був одним з делегатів на прикордонних 
переговорах з Польщею у 1749. Приїздили на Криворіжжя і 
військ. осавул Пилип Пилипенко, військ. старшина Носач та 
ряд ін. видатних діячів Війська Запорізького.
Дж.: Архів Коша Нової Запорізької Січі. Корпус документів 1734–1775. 
Т. 1. К., 1998, с. 126, 174, 235, 655–656.
Літ.: Ганенко В., Бай Л. Широківщина. Кривий Ріг, 2001, с. 12–15. Мель-
ник О.О. Наше минуле.// Саксагань, 2005, № 2, с. 8–9.

Козівництво – галузь тваринництва, що займається 
розведенням кіз з метою отримання молока, м’яса, шкіри, 
пуху і вовни.

На Криворіжжі відо-
ме з часів неоліту. Но-
сії буго-дністровської 
та азово-дніпровської 
культур, які перебу-
вали у регіоні у 2-й 
пол. 5 тис. до н.е. – 1-
й пол. 4 тис. до. н.е. 
мали у складі своїх 
стад вівцю–козу (точне 
визначення по кістках 
неможливе). Підра-
хунки численності кіз 
на Криворіжжі також 
утруднюються тим, що 
земські й рад. стати-
стичні збірники нада-
ють число овець і кіз сумарно. Тому для виокремлення кіз 
із загал. маси використано співвідношення овець і кіз для 
Херсонської губернії на 1916, яке мало пропорцію 120:1.

Найбільш ранні під-рахунки овець–кіз у Кривому Розі 
здійснено у 1833 – 2 630 голів, що згідно зі вказаною про-
порцією дає бл. 22 кіз. У межах Криворізького повіту у 1916 
було 202 кози, у 1920 – 339, у 1921 – 528; у Криворізькому 
окрузі: у 1925 – 311, (зх них 105 козенят), у 1926 – 167 (76), 
у 1930 – 178.

Колективізація суттєво загальмувала розвиток К. на Кри-
воріжжі. Так, у 1930 у р-ні їх було 16, у 1932 – 15. Починаючи з 
1933 значення К. зростає, коза часто замінює корову. У 1935 
нараховувалося 180 кіз, у 1940 – бл. 320.
Дж.: ЦДІАК, Ф. 12 МКФ, Оп. 1, С. 127, А. 22; Отчет Екатеринославского 
Губэкономсовещания Совету Труда и Обороны и Украинскому Эко-
номсовещанию. Екатеринослав, 1921, с. 8; Статистика Криворіжжя, 
1927 № 1, с. 25; Нові адміністративні р-ни УСРР. Х., 1930, с. 222.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1940, 10 верес.; Давня історія України, т. 1. 
К., 1997, с. 176–177.

Коксохімічний завод (КХЗ) – переробляє методом коксу-
вання кам’яне вугілля на кокс і ряд побічних продуктів.

В п е р ш е  к о к с о в і  б а т а р е ї  б у л о  с п о р у д ж е -
н о  н а  Г д а н ц і в с ь к о м у  ч а в у н о л и в а р н о м у  з -
ді у 1891 (див. Гданцівський чавуноливарний завод).
Буд-во КХЗ розпочато у жовт. 1931, коли було здійснено 
дослідження ґрунтів та отримано перші партії матеріалів на 
зведення тимчасових жител. У берез. 1932 закінчено споруд-
ження 2-х гуртожитків, закладено ще 4 і їдальня. На пром. 
майданчику приступили до копання котлованів під приміщен-
ня вуглецеху, фундаменти механічної і машинно-помпової 
майстерні і коксових печей батареї № 3 і 4. У трав.–черв. 
проведено тимчасовий водогін і розгорнуто риття котлова-
нів під силосодозувального відділу. У черв.–лип. розпочато 
зведення вуглецеху, фундаментів під димову трубу № 3 і 
машинно-помпового відділення. У верес.–жовт. встановлено 
2 каменедробилки, підведено колію від ст. Червона і розпо-
чато кладку фундаментів на дозуючих силосах, форсується 
копання ям під батарею коксових печей № 3. У листоп.–груд. 
проводилися роботи у тепляках на вугільній ямі, основі димо-
вої труби № 3 і платформах під дозуючі силоси.

Весною 1933 розгорнуто бетонування фундаментів бата-
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Міські змаганя по швидкісному бігові на ковзанах, 
1934, січ.

Степова сучасна коза молочної 
породи
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реї № 3, дозуючого відділення, на кладці ями аміачної води. 
У трав.–черв. побудовано цехи: арматурний, ковальський, 
розпочато зведення деревообробного і котельні. Закладено 
фундаменти під сульфатні й аміачні випаровувачі (первинні 
холодильники), приступлено до кладки стін бензольного 
відділення, лабораторії й бетонуванню бази вугільної башти. 
На поч. 1934 закінчено основні будівельні роботи по вуглеямі, 
фундаменту батареї № 3, лабораторії, транзитній підстанції 
машинно-помпового, бензольного відділів зі скубберним, 
закінчено котловани під основу батареї № 4, приступлено 
до кладки коксопечей 3-ї батареї. Розпочато монтаж суль-
фатно-аміачного відділення, бензольного, дезінтеграторного, 
вугільної башти.

У лип.–жовт. 1935 відбулося форсування робіт по всіх 
пускових об’єктах 1-ї черги. Перебої з постачання металом, 
цементом і лісом. Закінчувалися будівельні операції по 
вуглепідготовці, в цілому по коксовому блоку, вуглебашті, 
коксосортировці. Батарею коксових печей № 3 29 верес. 
поставлено на сушку, прискорюється прокладка печей ба-
тареї № 4. Посилено ведуться роботи по водопостачанню, 
каналізації і підземних комунікаціях.

У листоп. склалася важка ситуація з монтажними робо-
тами і підземним г-вом, з-за гострої нестачі кваліфікованих 
робітників. Завдяки мобілізації всіх наявних ресурсів при-
скорено закінчується буд-во градирні на 1 000 м2 зрошення 
і монтаж коксовиштовхувача за 20 днів замість місяця. У 
груд. ставиться на просушку батарея № 4, завершуються 
найважливіші монтажні операції. 28 груд. прийнято елек-
тричну енергію Криворізької ТЕЦ. КХЗ готується до пуску, 
завершуються недоробки, ведеться випробовування змон-
тованих механізмів агрегатів і апаратури. Введено в дію КХЗ 
відбувся 9 січ. 1936.

Капіталовкладення: 1933 – 11 207 000 крб., 1934 – 15 
269 000 крб., 1935 – 25 000 000 крб. Кошторисна вартість 
1-ї черги – 99 964 000 крб. Нач. буд-ва – І.І. Куюмджі. 
У 1933–35 виконано земляних робіт 231 403 м3, робіт по 
засипці – 54 288 м3, покладено бутової кладки 2 669 м3, 
укладено арматури 3 887 тонн, встановлено опалубку 11 
105 м2, укладено бетону 35 687 м3, штукатурки – 42 479 м2, 
залізничних колій 12 904 пог. м, шосейних доріг 22 713 пог. 
м, вогнетривкої цегли – 30 894 тонн.

КХЗ збудовано за проектом “Гіпрококсу”. Планова річна 
продуктивність – 4,5 млн. тонн металургійного коксу. Вперше 
введено до експлуатації дезінтегратор вітчизняного вир-ва 
(Краматорський з-д).

Форсованість буд-ва призвела до неякісного виконання 
ряду виробничих цехів, а також не було завершено хімічну 
частину, через що значна к-ть цінної сировини марнувалася. 
Збої у виробничому процесі та приписки призвели до звину-
вачення у шкідництві управлінського апарату КХЗ (Куюмджі, 
Яновський, Уланов, Пономаренко В.Г. та ін.). 

У 1937 КХЗ отримав ім’я М. Хатаєвича (секр. Дніпропе-
тровського обкому КП(б)У), якого репресували у кін. 1937 і 
з. знову став називатися “№ 28”.

КМЗ для виконання планових показників у 1937 потребував 
2 133 тонни коксу на день, а КХЗ міг дати 2 050 – 2 100 тонн. 
З трав. 1937 вугільна башта (турма) перебувала у аварійному 
стані через відступ від проекту при буд-ві. Продуктивність 
башти зменшилася на 500 т. Перевірка також виявила факти 
здачі разом з коксом сміття (3–4 т на вагон).

Велика к-ть ремонтно-відновлювальних робіт проводилась 
у 1938: встановлено вентиляцію в цехах вуглепідготовки, 
коксосортировці та ін., зроблено бетонування підошви вугле-
підготовки, ремонт аварійної вугільної башти, закінчувалося 
буд-во вапняно-аміачного відділення, ремонт шламових і 
освітлювальних відстійників, які пропускали воду під фунда-
мент коксової батареї, та ряд ін.

У 1939 після довгого відставання КХЗ добився високо-
продуктивної роботи. Зростання вир-ва у порівнянні з 1938 
становило на 18,3 %. Вперше було виконано (998 тис. т 
коксу) річний план. Кращими визнано зміни Потурайка (цех 
вуглепідготовки) і Соколовського (коксохімічний цех). Зміни 
Мешуєвої і Прокопенка з сульфатного цеху виконували 
планові завдання на 110–115 %. 11 кращих працівників от-
римали значок “Відмінник соціалістичного змагання чорної 
металургії”, а машиніста паровозу Тарана нагороджено ме-
даллю. Економія за рахунок раціоналізації та винахідництва 
у 1939 склала 1,5 млн. крб. 

13 лют. 1941 введено до експлуатації першу в СРСР 
установку по отриманню піридину, який був розчинником 
при виготовленні пластмас, фарб і деяких медикаментів 
(сульфідину). У трав. 1941 встановлено грохот Армсе для 
отримання металургійного коксу 2-х фракцій та зроблено 
ряд ін. вдосконалень. 
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 7189, А. 55; ДАДО, Ф, 19, Оп. 2, С. 727, 
А. 6; Там само, Оп. 3, С. 133, А. 58–59.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1936, 10 січ; “За кокс”, 1936, 13 січ. 

Колачевського рудник – див. Леніна ім. рудн.

Колачевського Сергія Миколайовича парк. Засновано у 
кін. 19 ст. на пл. 8 га. Поруч з п. був великий садовий питом-
ник, на базі якого у 1920-х було створено плодовий радгосп. 
«Колачевський» П. зі сх. на зх. перетинала центральна липова 
алея довжиною 230 м, до якої радіально сходилися бічні. У 
1904 у п. нараховувалося бл. 100 видів дерев, серед яких пе-
реважали різні види дубів (білий, кавказький, пірамідальний, 
крупноплодовий та ін.). Були також горіхи, маклюра та ін. 

У 1927 над п. нависла загроза знищення – через нього 
почали прокладати залізницю. Але, завдяки енергійним діям 
рудоуправління ім. Леніна, колію було перенесено. 

В цілому культурне обслуговування у п. було орг-но погано. 
Наприклад, на весь масив було лише 4 ліхтаря (1936), біля 
танцювального майданчика не було жодної лавочки. Діяли 
б-ка і буфет-ресторан. З 1937 розпочато реконструкцію тан-
цювального майданчика, яка розтягнулася на 3 роки. Молодь 
вимушена була танцювати на центральній алеї. Клумби поза-
ростали бур’янами, алеї не підміталися, сміття прибиралося 
рідко.
Літ.: По Екатерининской же-
лезной дороге. Екатеринос-
лав, 1903, с. 99–100; «Красный 
Горняк», 1927, 23 июл., 4 нояб.; 
“Червоний Гірник”, 1936, 4 черв.; 
Таке саме, 1940, 8 лип.

Колгосп (колективне 
господарство) – з 1930-го 
домінуюча у УСРР форма 
орг-ції с-г вир-ва, введена 
насильно (див. Колективі-
зація); с-г артіль з груповою 
усуспільненою, без права на 
виділення власністю на гол. 
засоби вир-ва (крім землі, 
що належала державі), з 
колективною працею, з ін-
дивідуальним розподілом 
доходів натурою і грішми.

У розвитку К. на Кри-
воріжжі можна виділити 2 
етапи. На 1-му вони були 
привілейованою формою 
г-ва, проте, прогрес їх був 
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незначний – частка К. на Криворіжжі у 1925 не перевищувала 
1,4 % всього селянського землекористування. На 2-му етапі, 
починаючи з 1930-го, внаслідок всебічного тиску влади, було 
майже повністю ліквідовано селянське індивідуальне г-во, а к. 
землекористування перетворилося на основну форму с-г. 

Характеристика розвитку К. буд-ва в Криворізькому окрузі 
в 1-й пол. 20-х наведена в  ст. «Колективізація сільського 
г-ва».

Таб. 1 Колгосп (продовження)
Рік К-ть К. Земельна площа (дес.) Населення

1921 5 невідомо 270
1922 28 2 455 1 623
1923 103 12 725 5 517
1924 94 14 925 7 854

1925 (на 1.08) 79 1 840 6 032

У 1925 на 100 дес. землі в К. було: 16 голів робочої худоби, 
12,5 корів, 17 свиней, 11,9 овець; мертвого інвентарю: 5,3 
плугів, 4,4 букерів, 2, 2 сіялки. К. мали 26 тракторів.

За потужністю К. розділялися на слабі – 52,8 %, середні 
– 27,4 %, великі – 19,8 % Таких К., які складалися лише з 
чл. КНС було 22. У 1923 ліквідувалося 52 К., у 1924 – 58, у 
1925 – 11.

У 1923 у малопотужному К. було в середньому по 5 сімей 
при 15 робітниках, землі бл 30 дес.; середні К. мали 10–12 
г-в, 40 сімей,; великі – бл. 60 сімей при 200 робітниках і 40–50 
конях, засів складав бл. 100 дес.

Влада постійно намагалася укрупнити К. Їм надавали 
значні безповоротні або безвідсоткові позички, техніку, але це 
не сприяло екон. зміцненню, особливо тих К., які складалися 
з чл. КНС. Більшість з цих людей просто паразитували на 
держ. політиці сприяння К. Штучно створені орг-ції типу ок-
рсільгоспспілки постійно надавали К. дотації через Держбанк 
та Сільбанк. У кін. 1925 К. об’єднали у т. зв. кущі для надання 
ефективнішої агрономічної, матеріальної допомоги та контро-
лю за їх діяльністю. Цей захід, як показав час, не виправдав 
очікувань – вир-во продукції зросло у незначній мірі.

Якщо у 1925 організувалося 15 К., у 1926 – 6, то у 1927 
– жодного. Цифри вказують на практичну кризу колекти-
вістського руху на Криворіжжі. Не дивлячись на це, місц. 
влада, керуючись рішенням 15 з’їзду ВКП(б) (груд. 1927), який 
взяв курс на колективізацію, довела у 1928 к-ть К. до 196. 
Більшість з них не витримали посухи 1928 і держава змушена 
була виділяти їм продукти для харчування. Але, попри все, їх 
продовжували створювати штучно. На сер. 1929 їх вже було 
600,  з яких 161 визнавалися “кволими”. Заборгованість К. 
по кредитах на кін. лип. 1929 досягла 353 322 крб., на засів 
ярових культур надано 77 924 пуд., для годівлі худоби – 178 
260 пуд. План хлібозаготівель 1929 228 К. виконали на 34 %. 
Рішення про суцільну колективізацію округу було затвердже-
но 16 груд. 1929. У наступні роки було прийнято ряд актів на 
держ. рівні, які закріпили К. землекористування й забезпечи-
ли контроль і управління К. з боку держави. На сер. 1930 по 
Криворізькому округу було 239 К., в яких об’єднано 8 902 г-ва, 
з них у Криворізькому р-ні – 53 (1 303 г-ва). Зокрема в межах 
Криворізької міськради було створено 7 К. (169 г-в). Тільки 
протягом 1930 місц. влада прийняла 17 рішень, направлених 
на орг-но-фінансове зміцнення К., починаючи від мобілізації 
різних фахівців і закінчуючи створенням (11 черв.) преміаль-
ного фонду в сумі 27 тис. крб. для заохочення передовиків 
с. г. У 1932 у Криворізькому р-ні нараховувалося 257 К., які 
об’єднували 14 400 г-в і мали засівну площу 72 673 га. 

Особливу роль по укріпленню К. відіграв надзвичайно су-
ворий закон від 7 серп. 1932 “Про охорону майна державних 
підприємств, колгоспів і кооперації”, який встановив смертну 
кару або 10 років таборів за крадіжку.

Основною формою К. г-в в цей час стала с-г артіль, по-
збавлена ознак кооперації, ін. форми г-в типу комуни або 
ТОЗу практичного значення не мали. 

У період голоду 1932–33 багато колгоспників рятувалися 
на рудн. Кривого Рогу, – влада дозволила таке відхідництво 

з огляду на глибокий прорив, у якому знаходився басейн. 
У 1932–34 всі К. р-ну були прикріплені до 4-х МТС: Ле-

нінської, Лозуватської, Олександрівської та Широківської. На 
поч. 1936 Широківський р-н було виділено з Криворізького 
і залишилися тільки перші дві з названих МТС. У квіт. 1939 
по Криворізькому р-ну нараховувалося 89 К., які обслугову-
валися цими МТС.

К., які обслуговувала Ленінська МТС:
Назва сільради (рудради) № Назва колгоспу

Веселотернівська 1. “Червона армія”
2. “Шлях до соціалізму”
3. ім. Петровського

Петрівська 1. “Перше Трав.”
2. ім. Калініна 
3. ім. Петровського № 1
4. “Зоря соціалізму”
5. “Нове життя”

Божедарівська 1. “Перемога соціалізму”
2. ім. Горького

Недайводська 1. ім. Ворошилова
2. “Політвідділ”
3. ім. Кірова
4. ім. Сталіна
5. ім. Шевченка
6. “Нова зірка”
7. ім. Фрунзе

Глеєватська 1. ім. Сталіна
2. “Зоря соціалізму”
3. ім. Петровського

Новопокровська 1. “Кривбуд”
2. “Червоний степ”
3. ім. Петровського

Зеленопільська 1. “Перше Трав.”
2. “Труд”
3. ім. Тельмана

Жовтнева (рудрада) 1. “Владлен”
Новоукраїнська 1. “Ударник”

2. “Соцперебудова”
3. “Новомайськ”
4. “Червоні поди”

Артемівська (рудрада) 1. ім. Петровського
Веселівська 1. ім. Сталіна

2. “Червоний партизан”
3. “Пам’ять Ілліча”
4. ім. Войкова
5. ім. Кагановича
6. “Промінь”

Новокриворізька 1. ім. Леніна
2. ім. Ворошилова
3. ім. Шевченка
4.  ім. Маркса
5. ім. Войкова
6. ім. Сталіна

К., які обслуговувала Лозуватська МТС:
Назва сільради № Назва колгоспу

Лозуватська 1. “Червона Зірка”
2. “Шлях Леніна”
3. “Шлях до комунізму”
4. “Червоний Жовтень”
5. ім. Ворошилова
6. “Шлях соціалізму”
7. ім. Єжова
8. ім. Кірова
9. ім. Молотова

10. “Червоний переможець”
11. “Червоний плуг”
12. “Червоний гірник”
13. “Колективіст”

Новолозуватська 1. “Пролетарій”
2. “Шлях врожаю”

Терноватська–2 1. “Піонер”
2. “Комінтерн”
3. “Спільна праця”
4. ім. Кагановича

Зеленобалківська 1. “Своя праця”
2. “Червоний хлібороб”
3. “Червона зірка”
4. “Червоний курган”
5. “Найлебен”
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6. “Перемога”
7. “Наша воля”
8. “Побєда”
9. “Жовтень”

10. “Реконструкція”
Христофорівська 1. “Широке поле” 

2. “Червоний хлібороб”
3. “Червона армія”
4. “Червона нива”

Софієгейківська 1. “Країна Рад”
2. “Нове життя”

Кіровська 1. “Комсомолець”
2. ім. 13-річчя Жовт.
3. “Новий мир”

м. Кривий Ріг 1. “Спільна нива”
2. “Червона дружба”

Олександродарівська 1. “Серп і Молот”
2. “Пахар”
3. “Зоря”
4. ім. Шевченка
5. “Нове життя”

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 108; Там само, Оп. 6, С. 478, А. 
161–200; Там само, Ф. 559, Оп. 1, С. 20, А. 39; Там само, С. 213, А. 8, 10, 
57; ДАДО, Ф, 1, Оп. 1, С. 1407, А. 8; Там само, С. 2126, А. 29, 44; Нові 
адміністративні р-ни УСРР. х., 1930, с. 244–245; Довідник з основних 
статистико-економічних показників господарства р-нів Дніпропетров-
ської області УРСР. Х., 1933, с. 27–28, 42–43.
Літ,: “Червоний Гірник”, 1930, 19 листоп.; Таке саме, 1934, 18 верес.; 
Таке саме, 1939, 20 квіт.

Колгоспсекція – відділ окружного виконкому для сприяння 
колективізації та всебічної допомоги колгоспам у їх організа-
ційно-екон. зміцненні.

Створено 1 лип. 1927. Об’єктом діяльності стало 8 комун, 
15 артілей, 34 т-в по спільній обробці землі і 20 МТТ. Тісно 
співпрацювала з окружною сільгоспспілкою. Одним з гол. 
завдань була боротьба з “лжеколгоспами”, посилення ін-
структивного обслуговування і втягнення всіх колгоспів до 
окружної К. До практичної роботи оргбюро приступило 1 
серп. 1927. В правління К. входили: Ф.Є. Міркотан (голова), 
І.С. Куцевол (голова сільгоспспілки), В.О. Дудка, Н. Зозуля, 
Кам’янецький, Руденко, Ільїн, Дудаш. Проводила окружні 
(р-ні) з’їзди колгоспів та машинно-тракторних т-в.

У кін. 1930 перейшла до відома земельного відділу Криво-
різької міськради на правах підвідділу, а у кін. 1932 злилася 
з ним.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 559, Оп. 1, С. 20, А. 2, 4, 5, 8, 21, 23.

Колгоспспілка – орг-ція по сприянню колективізації та 
колгоспному буд-ву. Створено у лип. 1929 на правах підвід-
ділу земельного відділу Криворізького окружного виконкому. 
Займалася питаннями підготовки колгоспних кадрів шляхом 
орг-ції мережі курсів при Ерастівському с-г технікумі (П’яти-
хатський р-н), кущовому об’єднанню колгоспів (с. Миколоко-
зельськ), Нікопольській торгово-промисловій шк. Готувала 
трактористів на курсах при МТС і Саксаганській профшколі, 
агрономів-практиків при Ерастівському технікумі. У 1929 
організувала батрацьку комуну на городніх землях Кривого 
Рогу. Клопоталася перед урядом про виділення кредиту в сумі 
150 тис. на розвиток молочного тваринництва.

Брала активну участь у колективізації та реорг-ції сис-
ми с-г кооперації. Зокрема настоювала на передачі майна 
розкуркулених г-в до неподільних фондів колгоспів, а одяг і 
продукти розподіляти між батраками.

Після ліквідації Криворізького округу (листоп. 1930) функ-
ції окружної К. перейшли до Криворізької р-ної К., а з лют. 
1931 – до міської К., яка у 1931–32 велику увагу приділяла 
житловому буд-ву, благоустрою єврейських переселенців 
та орг-ції серед них колгоспів. У 1932 регулювала питання 
відпуску колгоспників на тимчасову або постійну роботу на 
рудн. Кривбасу.

Під час голоду у 1932 допомагала вирішувати питання по-
зичок, відстрочок платежів та повернення боргу колгоспам з 
боку держ., кооперативних та ін. орг-цій.

Згідно з рішенням Дніпропетровського обкому КП(б)У від 

21 жовт. 1932 К. було об’єднано з міськземвідділом, на чолі 
якого поставлено Пантелеймонова, а заступником призна-
чено Журавльова, колиш. голову К.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 559, Оп. 1, С. 213, А. 4, 7, 10, 16, 24, 40; Там само, 
С. 1147, А. 43; ДАДО, Ф, 19, Оп. 1, С. 189, А. 105.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 21 січ.

Колективізація сільського господарства – процес до-
корінної перебудови аграрного сектору, розпочатий більшо-
вицьким кер-вом наприкінці 1929.

Згідно з директивами вищих органів влади місцеве кер-во 
почало роботу по К. у 1921. Спочатку цим займався с-г підвід-
діл земельного відділу, а весною 1921 було орг-но підвідділ 
К. при земвідділі, які через райземуправління, агрономів та 
ін. орг-ції втягували населення до колгоспів. Весною 1923 
утворено міжвідомчу комісію з представників окружного 
виконкому, окружного КНС, сільгоспспілки, окружного земвід-
ділу (ОЗВ) та ін., яка повинна була активізувати роботу по К. 
У 1924 юридичне оформленням колгоспів проводилося через 
реєстраційну комісію при ОЗВ, створену з представників ОЗВ, 
окружного КНС, окружного виконкому, яка займалася в т.ч. і 
плануванням К. Робота вказаних органів була визнана неза-
довільною і 1 лип. 1927 створено секцію колгоспів з метою їх 
всебічного обслуговування, яка проіснувала 7 років.

Рух К. на Криворіжжі:
Таб. 1
К – комуна; А – артіль; Т – ТОЗ 

Рік
Орг-но

Ліквідувалося
1923 1924 1925 1926 1927

К А Т К А Т К А Т К А Т К А Т К А Т
1921 – 2 – – 2 – – – – – – – – – – – – –
1922 – 15 – – – – – – – – 4 – – 2 – – 10
1923 9 97 – – 8 – 1 8 – 3 51 – 1 20 – – 4 –
1924 3 45 1 – – – – – – 1 13 – 1 14 – – 8 –
1925 2 15 25 – – – – – – 1 2 – 1 7 13 – – –
1926 3 6 96 – – – – – – – – – 1 – – – – 45
1927 1 – 20 – – – – – – – – – – – – – – –
Ра-
зом

18 180 142 – 10 – 1 8 – 5 70 – 4 43 13 – 22 45

Крім того у 1926 орг-но 47 машинно-тракторних т-в, у 1927 
– 31, з яких 11 ліквідувалися у 1926 і 16 у 1927. Так. чин., з 
1921 по 1 серп. 1927 було орг-но 418 колективних об’єднань, 
ліквідувалося за той же час 248 (59,33 %). Великий відсоток 
розвалів пояснювався тим, що у роки голоду 1921–23 багато 
г-в утворилося з метою отримання матеріальної допомоги, 
а коли важкі часи минули, – вони самоліквідувалися. Багато 
колгоспів орг-лися з єврейських переселенців, які після ви-
користання пільг, наданих їм як колективним об’єднанням, 
ліквідовувалися, а ін. перейшли на статут кредитних т-в без 
кредитних функцій. Частина колгоспів зазнала повного екон. 
краху, а 21 артіль орг-лася з корисливою метою і після пере-
вірки були переведені на статут ТОЗів. Більшість колгоспів, 
розпущених у 1927, відносяться якраз до таких. В 1928 на 
Криворіжжі К. було, охоплено лише 3,7 % селянського земле-
користування. Виконуючи розпорядження центру про суцільну 
К., Криворізький окрвикон-
ком 16 груд. 1929 приймає 
відповідне рішення. Згідно 
із затвердженими планами 
на Криворіжжі К. здійснено 
на поч. лют. 1930. За допо-
могою 40 тис. “добровольців” 
(робітники, батраки і бідняки), 
які одночасно брали участь у 
розкуркуленні, К. було про-
ведено за 4 дні. Результатом 
кампанії стала 100 % здача 
плану хлібозаготівель, 98 % 
г-в було колективізовано, 
3,7 % розкуркулено (95 % 
г-в, які потрапили до списків 
класових ворогів). У цих г-
вах було конфісковано 4 тис. 
коней, бл. 4 тис. корів, 4 тис. 
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хат, 5 тис. ін. госп. споруд. Пограбоване і економічно підірване 
селянство округу вже не мало змоги активно виступати проти 
режиму. На все Криворіжжя зафіксовано лише 4 випадки 
опору. Так, у Казанківському р-ні відбулося повстання се-
лян, на придушення якого виїздив сам шеф ДПУ України В. 
Балицький. У Петровському р-ні колиш. командир повстансь-
кого загону Карпенко створив орг-цію із сотні людей, яка 
планувала збройний виступ весною 1931, але її ліквідувало 
ДПУ. Показова розправа над “куркулями” призвела до того, 
що к-ть середняків, які “побажали” вступити до колгоспів, 
зросла вдвічі. К. супроводжувалася постійними поодинокими 
і груповими арештами, масовою висилкою селян з сім’ями на 
Північ. За період з 27 лют. по 12 берез. 1930 з Криворізького 
округу депортували 1 163 о-в (5 683 осіб). Слід зауважити, 
що серед сільс. і міських комуністів спостерігалися випадки 
відмов від участі в репресіях проти селян. Їх виключали з 
партії та висилали, а деяких показово судили для остраху 
ін. Такі сумні результати 1-ї хвилі К.

Значна к-ть з висланих селян через деякий час з великими 
труднощами повернулися додому. У зв’язку з цим 13 листоп. 
1930 було прийнято спеціальну постанову про боротьбу зі 
“зворотниками”, до яких вимагали застосовувати різні типи 
покарань.

Після опублікування у газ. “Правда” (2 берез. 1930) статті 
Сталіна “Запаморочення від успіхів” почався масовий вихід з 
колгоспів. На верес. 1930 в колгоспах залишилося бл. 26 % 
г-в. Тим, хто повертався до індивідуального господарювання, 
надавалися гірші землі, підвищені податки, не поверталася 
худоба і реманент. Директивами з центру покладалося за-
кінчити суцільну К. у Криворізькому р-ні у 1931.

Основні показники ходу К. у 1929–32:
Таб. 2

Показник на 1.10.29 на 1.10.30 на 1.04.31 на 1.06.31 на 1.01.32
Відсоток усус-
пільнених г-в 9,9 25,5 83,1 87,8 89,0

К-ть колгоспів 106 192 331 316 280
в т.ч. а) Артілей 14 59 271 278 257
б) ТОЗів 89 127 54 32 17
в) Комун 3 6 6 6 6

У груд. 1932 було введено “внутрішній паспорт”, що фак-
тично не давало можливості селянам без дозволу місц. влади 
переїхати до міста. Цей захід сучасні дослідники розцінюють 
як повернення кріпосного права. Офіційно приваблива К., за 
якою повстав голод 1932–33, за приблизними підрахунками, 
коштувала Криворіжжю бл. 17 тис. прямих і опосередованих 
жертв. 

У 1938 у Криворізькому р-ні було 89 колгоспів, які об’єд-
нували 96,7 % всіх селянських дворів.

Форсовані темпи К. і адм. методи їх проведення спри-
чинили глибоку кризу та деградацію с. г. у краї. Поголів’я 
коней у 1930–32 зменшилося майже вдвічі, ін. худоби – на 
третину. Річний валовий збір зерна у 1930–34 скоротився 
практично на третину. Неминуча катастрофа с. г. змусила 
владу піти на ряд поступок колгоспам і встановити помірко-
ваний план хлібоздачі, списати заборгованість, надати велику 
матеріальну допомогу. Це сприяло відродженню г-ва з 1935 
і поступовому нарощуванню обсягів вир-ва с-г продукції. 
Якщо поставки зерна державі 1933 прийняти за 100 %, то у 
1935 вони склали 145, а у 1937 – 156 %. У 1935 у Кривому 
Розі було скасовано карткову сис-му постачання, введену на 
поч. 1929. Крім чисельних прямих і опосередкованих жертв 
К. (висилка, голод), настала загал. деградація с. г., селянин 
втратив відчуття хазяїна.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 559, Оп. 1, С. 20, А. 38–39; ЦДАГОУ, Ф, 1, Оп. 20, 
С. 4373.

 
Колективний договір – угода, яка укладається між робо-

тодавцем і орг-цією робітників, в якій обумовлюються права і 
обов’язки сторін. Перші К.д. гірників Криворіжжя відносяться 
до 1921. Їх укладали Катеринославський відділ Всеросійської 
спілки гірників з дирекцією Центрального управління південно 
рудних підпр-в (попередник ПРТ).

На поч. 1920-х найскладнішою проблемою К.д. було питан-
ня про спецодяг. Тривалий час правління ПРТ не виконувало 
цього важливого пункту. Повністю врегулювати це питання 
вдалося лише наприкінці 1923. Ряд моментів було також ви-
рішено у судовому порядку, зокрема про мінімальну зарплату 
в 6,5 товарних (золотих) крб. для робітників 1-го розряду. Для 
1-ї пол. 1920-х  були характерними часті конфлікти з кер-вом 
ПРТ по виконанню їх, які нерідко підписувалися після кілька-
місячних переговорів.

У 2-й пол. 1920-х в обговорення К.д. було втягнуто ши-
рокі маси робітників. Проекти К.д. розглядалися на зборах 
цехових (рудничних) орг-цій, а після укладення відбувалося 
широке ознайомлення з доповненнями та взаємними зо-
бов’язаннями.

У 1926-27 К.д. було охоплено 35 675 осіб, в т.ч. робітників 
підпр-в і держустанов – 33 338, кооперативних т-в – 1 774 
особи, приватних орг-цій – 563 особи. Всього до К.д. було за-
лучено бл. 95 % всіх працівників. Неохоплених було 1 532 (4,19 
%). Загал. к-ть укладених К.д. на 31 січ. 1927 склала 1 084 (у 
1926 – 793). Кампанія переукладання К.д. 1928 проходила у 
важких умовах – пізно розпочавшись : листоп.), вона співпала 
у часі з проведенням численних партійних конференцій, що 
утруднило обговорення і опрацювання тарифної частини 
майбутніх К.д. Цими заходами на Криворіжжі було охоплено 
34,1 % проти 44,8 % у 1927. Гол. питанням було підвищення 
продуктивності праці і піднесення трудової дисципліни. В 
обговоренні умов взяли участь 51,8 % працюючих. 

Аналогічні міроприємства в 1930 розпочато 25 верес. 
1929. Гол. питанням стала боротьба за виконання виробничих 
планів і зростання запланованих показників продуктивності 
праці, яка, не дивлячись на впровадження механізмів і елек-
трики, залишалася значно нижчою, ніж за кордоном. Також 
до К.д. вносилися більш конкретні пункти щодо зниження 
собівартості, зміцнення трудової і виробничої дисципліни. 
Перед цією кампанією пройшла масова перевірка виконання 
попередніх К.д. і широка звітність кер-ків про наслідки роботи 
і виконання виробничо-фінансових планів за 1928/29 і пер-
спективних планів на 1929/30.

Масову перевірку виконання К.д. проводили робітничі 
бригади протягом всього жовт. 1929. Всі порушення умов К.д. 
фіксувалися актами, а потім про це інформувалися робітничі 
маси. У листоп. на місцях скрізь обговорювалися проекти 
нового К.д. і нових тарифних ставок. Щоб залучити широкі 
маси до обговорення, було видано спеціальну одноразову 
газету “Колдоговір в маси”.

Відпрацьована в 1929–30 схема переукладання К.д. збе-
реглась і в наступні роки.
Дж.: Отчет о деятельности Полномочного представительства ЦК ВСГ 
на Украине и в Крыму за 1923 г. Х., 1924, с. 79; Отчет Криворожского 
окружного Совета профессиональных союзов за период с V по VI 
окружной съезд. Кривой Рог, 1927, с. 31; IV Всеукраїнський з’їзд гір-
ників. Звіт про роботу за два роки. 1927–1929. Х., 1929, с. 101–102.

Колесо (найдавніше у давньоямній культурі Криво-
ріжжя). К. ямної культури на Криворіжжі зафіксовано у 7 
похованнях: курган біля ПнГЗК п. № 1 (1969), курган Харіна 
Могила, п. № 9 (1977), курган Лук’янівка п. №№ 1, 18 (1981), 
курган біля НКГЗК п. № 4 (1982), курган Камова Могила 
п. № 5 (1986), курган Могила п. № 2 (1987). Археологами 
реконструйовано особливості виготовлення 4-х К. з кургану 
Могила п. № 2. Вони умовно поділяються на великі (задні) і 
менші (передні). Перші мали діаметр 0,7–0,74 м, їх централь-
на частина зі ступицею і 2 бічні сегменти скріплювалися між 
собою за допомогою 4-х внутрішніх штифтів. Ширина цен-
тральної частини – 30 см, боковини – 20 см. Штифти великих 
К. масивні, довжиною 17–20 см, шириною – 0,33–0,45 см, 
товщиною – 1–2 см, прямокутні в перетині, кути округлені. 
Штифти менших К. циліндричні, діаметром 2 см або овальні 
у розрізі, довжиною не менше 15 см. Такі К. М.В.Горелік та 
С.В. Ляшко відносять до окремого типу з 3-складовим диском 
діаметром 0,5–0,7 м.

Аналогічні за конструкцією К. на ін тер. України: с. Пер-
шокостянтинівка, к.1, п. № 21, с. Холмське 1/7, с. Холмське, 
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2/17, глиняні моделі з Бара-
новського могильника.

3-складові К. легше було 
виготовляти зі стовбурів 
великих дерев, за необхід-
ністю можна було виправити 
виробничі помилки, відре-
монтувати зламану частину, 
а також такі К. витримували 
значне навантаження. Сег-
менти таких К. поєднували-
ся з середньою частиною 
за допомогою дерев’яних 
шпунтів і були ввігнані в 
отвори, висвердлені у сег-
ментах та у середній частині 
диска й перпендикулярно до 
площини з’єднання частин 
К. Такий спосіб сполучення 
був зумовлений практичною 
необхідністю у надійному 
скріпленні деталей К. за умов 
зростання динамічності на-
вантаження на нього.

К. фіксувалися на довгій 4-гранній нерухомій вісі за допо-
могою чеки з плетеного шнура. Ступиці великих К. кургану 
Могила п. № 2 мали зверху діаметр 17–18 см, біля К. – 20–21 
см. Висота ступиці досягала 15–17 см. Товщина К. звужу-
валася від 6–6,5 см до 4–3,5 см. Л.А. Черних зауважує, що 
знахідка на ступиці одного з К. с. Болотне 14/28 залишків 
шкіряного шнура супроводжувалася і жолобками довкола 
ступиці, які служили для фіксації мотузки чи ременю. От-
вори у ступиці К. кургану Могила п. № 2 круглі, діаметром 6 
і 5 см відповідно. Стінки отворів в одному з К. вертикальні, а 
в ін. – злегка розширюються до краю. Така спрацьованість, 
вірогідно, підтверджує факт їх використання. 
Дж.: НА КІКМ, КДФ 11596.

Колізей – перша капітальна будівля театру у Кривому 
Розі, де також був один з перших кінозалів.

Точна дата завершення буд-ва не відома, але, згідно з газ. 
“Юг” від 30 груд. 1899, баронеса Ефруа, власниця московсь-
кого цирку, який щорічно приїздив на гастролі до Кривого 
Рогу, пообіцяла побудувати театр за надані їй пільги. Термін 
буд-ва визначено в 10 років. Так. чин., К. міг бути зведеним 
не пізніше 1909. Театр протягом 30-ти років був центром худ. 
і громадського життя Кривого Рогу. Це також була одна з 
кращих архітектурних споруд міста, виконана у стилі модерн, 
перша 3-поверхова громадянська будівля. Зала К. вміщувала 
бл. 600 осіб (разом з приставними стільцями).

На поч. 1922 К. було перейменовано у Палац праці. 6 
листоп. 1922 він згорів у результаті несправності димоходу. 
У листоп. 1931 К. знову перейменовано, тепер він став на-
зиватися «Театр держдрами “Кривбас”» і був базою пере-
бування криворізького театру з аналогічною назвою. У 1934 
трупу розпустили і театр до поч. ВВВ приймав на гастролі 
різні колективи зі столиць та обласних центрів СРСР. Під 
час війни діяв. В 1944 будівля театру була зруйнована і не 
відновлювалася.
Літ.: «Юг», 1899, 30 дек.; «Известия Криворогского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов», 1917, май; «Рудничный рабо-
чий», 1922, 12 нояб.; Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 
роках. Кривий Ріг, 2005, с. 344–350.

Колісниця – колісний візок для ведення бою. Розрахова-
на на 2 особи – воїна і візника. Прототипом і попередником 
були важкі 4-колісні візки, залишки яких знайдено під час 
археологічних розкопок на Криворіжжі (6 екз.) Першу і поки 
що єдину парадну К. було знайдено у 1970 на тер. промзони 
ПдГЗК. Вона мала вдале дизайнерське рішення і раціональну 
контрукцію, яка включала короб з прикрасами переднього 
щитка і кібітку з рослинним тентом, який був пофарбова-
ний у чорний, білий та червоний кольори. Багатий інвентар 

(бронзові шила і ніж, 2 срібні підвіски, великі разки намистин 
з мушель) вказують на його належність до знаті. К. датується 
20–18 ст. до н.е.

Деталі К. і знахідки з поховань експонуються у Дніпропе-
тровському історичному музеї.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 32–33.

Коломойцева рудник. Належав Олександру Львовичу 
К., знаходився біля роз’їзду Шимановський. В 1913 досяг 
видобутку 33,3 тис. т руди. Обладнання складалося з 4 котлів 
і 2 парових підйомників сумарною потужністю 65 к.с. і 3 порш-
невих смоків. Завідував р. Микола Іванович Солодовніков. 

З 1909 належав Коломойцевій Марії Полікарповні.
Літ.: Томилин В.Н. Обзор железорудного р-на Кривого Рога. В ж.: 
«Горное Дело», 1920, № 5, с. 72.

Колонізація Криворіжжя – див. Заселення Криворіж-
жя.

Комерційне училище – перший середній учбовий заклад 
у Кривому Розі, в якому крім загальноосвітніх предметів в 
обсязі середньої освіти викладалися: бухгалтерія, рахівницт-
во, комерційна географія, товарознавство та ін., що мали 
відношення до торговельної діяльності.

Засновано у 1908 за ініціативою директора-розпорядни-
ка відділення АТ “Криворізьких залізних руд” Роговського 
Матвія Антоновича і директора Донецького рудн. Павлова 
Івана Івановича. Директором запрошено викладача Катери-
нославського К.у. В’ячеслава Григоровича Морачевського. 
Розташовувалося на вул. Глинка (суч. Глинки), будівля 
знесена у 1971.

У 1910 викладачами К.у. були:
от. Автоном Лебедєв – законовчитель;
Бородулін Микола Якович – рос. мова;
Ілюхіна Надія Василівна – рос. мова;
Калашников Платон Ксенофонтович – нім. мова;
Олексієва-Попова Марія Йосипівна – франц. мова;
Хоміченко Євген Матвійович – природознавство й гео-

графія;
Єрмолов Прокіп Петрович – креслення і малювання;
Кислов Андронік Мінович – співи;
равин Мендель Локшин – іудейський Закон;
Голузіна Лідія Іванівна – викладач підготовчого класу.
На 1915 педагогічний колектив крім названих доповнили 

викладачі спец дисциплін: В.В. Пащевський, М.І. Гонтаєва, 
Й.Д. Шанявський, Л.Г. Яржевський, В.К. Міттенбург, Г. Байєр 
(ксьондз), М.О. Гонтаєв, А.Ф. Міттенбург, Н.Л. Григор’єв, А.Ф. 
Фербас, М.М. Попов, А.С. Вєтров, В.В. Гоф.

1-й випуск фахівців відбувся у 1915. Це були: А. Бер-
дичівська, Я. Бромбер, О. Кухаренко, Д. Браславський, Г. 
Браславський, І. Шанявська, Г. Плашевський, Г. Унгер, Є. 
Василовська, А. Малицька, М. Колін, І. Червоненкіс, Х. Брук, 
П. Щегонь, Б. Марачевський, С. Василовський, С. Гейдель-
берг, І. Лукашенко.

Загал. термін навчання з урахуванням 2-річного підго-
товчого класу складав 10 років. У 1910 у К.у. навчалося 150 

Історична енциклопедія Криворіжжя

Візитка рудника Коломойцева, 1913

Залишки коліс 2 тис. до н.е. в 
кургані Могила, 1987
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хлопців і 59 дівчат. Протягом вказаного року на утримання 
уч-ща витрачено 21 803 крб.

К.у. проіснувало до 1922. За цей період випущено бл. 830 
фахівців з торгівлі і бухгалтерії.

У 1923 на базі колиш К.у. було створено соціально-еконо-
мічну шк., а 1925 її реорг-но в Криворізьку торговельно-про-
мислову шк., в якій навчалися 202 учня. 

1 верес. 1927 торговельно-пром. шк. перепрофільовано у 
кооперативно-пром. шк., яка проіснувала до 1929.

Будівля К.у. була віддана під шк. № 1, згодом СШ № 1. 
Знесли у 1971.
Літ.: Памятная книга Херсонской губернии на 1910 г. Херсон, 1910, с. 
51; Народное образование в Херсонской губернии в 1910 г. Херсон, 
1912, с. 302; Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, 
с. 124.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 72; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 91. 
Народное образование в Херсонской в 1910. Х-н, 1912, с. 302-303.

Комінтерну імені рудник, (з квіт. 1939 – шахтоуправ-
ління). Створено 10 жовт. 1938 у результаті розукрупнення 
р. “Жовтневий”. Гол. шахта – К.і., від неї походить назва р. 
Передові дільниці у 1939 очолювали Пірюта і Фідель, кращий 
свердлій – Утніков. У верес. того ж року завідуючий пневма-
тичної майстерні і.К. шахти А.С. Вінницький запропонував 
свою конструкцію телескопічної колонки до перфоратора 
ПР, яка дозволяла робити вертикальні свердловини глиби-
ною 12–13 м. Це давало можливість обслуговувати кілька 
перфораторів на вертикальному бурінні. 

У 1940 скреперна бригада Бондаря стала кращою у Крив-
басі, а по шахтоуправлінню –– зміна гірничого майстра Мору-
кова, серед бригад – бригада Ананьєва, який виконував свою 
норму на 200–300 %. Серед свердліїв шахтоуправління був 
відомий новатор Кривбасу І.О. Митрофанов. Скреперистка 
К.і. шахти Віра Григоренко була рекордсменкою у Кривбасі 
у 1-й пол. 1941.

Не дивлячись на високу механізацію і.К. шахти, на поч. 
1941 тиск повітря у забоях був 5 атм. замість потрібних 6, що 
призводило до перевитрат пневмоенергії – замість 37 м3 на 1 
т руди розходувалося 43–45 м3. Основні утрати відбувались 
у повітряних магістралях. 

К.і.р. мав власне допоміжне г-во (65 га пл. засіву). 
Літ.: “Червоний Гірник”, 1938, 12 жовт.; Таке саме, 1939, 6 верес., 6 
жовт.; Таке саме, 1940, 14 трав.; Таке саме, 1941, 2 берез., 10 квіт., 3 
черв.

Комісія допомоги дітям (ЦК допдіт). Засновано при 
ВУЦВК 6 груд. 1922 в Харкові з метою боротьби з дитячою 
безпритульністю, поліпшення побуту в дитячих закладах і 
орг-ції громадського харчування для дітей. Ліквідовано у 
лют. 1932.

Діяла повітова, (окружна) та р-ні К., які займалися бороть-
бою з безпритульністю, вуличною торгівлею і жебракуванням 
малолітніх. Орг-ли сільс. громадські К. взаємодопомоги для 
надання підтримки дітям, а також “трійки” шефства над мало-
літніми на великих пром. підпр-вах та держустановах. Спри-
яли орг-ції дитячих ясел на селі, проводили “тижні допомоги 

матері-пролетарці” і “місяці 
чистоти та доустаткування 
дитячих закладів”. Окружна 
К. вирішували питання па-
тронування дітей (1925–30), 
проводила рейди-обстеження 
становища підлітків і заходи 
по боротьбі з дитячою без-
притульністю і бездомністю. 
Співпрацювала з “трійками” 
допомоги голодуючим і Українським Червоним Хрестом в 
питаннях боротьби з безпритульністю та надання приміщень 
для дитячих закладів.

Окрпомдіт на поч. 1927 провів обстеження 7 р-них К. Було 
виявлено, що в 5 з них ніякої роботи не ведеться. На щорічних 
конференціях розглядалися питання стану з безнаглядністю, 
охорони материнства і дитинства, орг-ції збору пожертв та 
грошово-разових лотерей на користь дитинства. Роботою 
низових орг-цій керувала окружна рада, яка вибиралася на 
звітних конференціях. Для інструктування р-них підрозділів 
здійснювалися регулярні виїзди на місця. 

З жовт. 1926 по 1 лют. 1928 К.д.д. підібрано 90 безна-
глядних, яких направлено в дитячі колонії. На кошти К.д.д. 
у Кривому Розі відкрито ясла. Для розміщення вихованців-
переростків створено спеціальний фонд для розподілу їх між 
кустарями на навчання. На відкриття дитбудинків на селі у 
1927 К.д.д. виділила 3,5 тис. крб. Їй було надано монополь-
не право на виготовлення домових вивісок, прибуток йшов 
виключно на д.д. Також, під час щорічного проведення місяч-
ників д.д. К. мала право встановлювати 5–10 % націнки на 
квитки до театру й кіно для збору відповідних коштів.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 4, С. 765, А. 96.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 13 янв., 21 янв., 18 февр., 6 мар  .; “Архіви 
України”, 1976, № 5, с. 50.

Комісія по боротьбі з кримінальним бандитизмом. 
Створено 3 лют. 1923 при Криворізькому повітовому військ-
коматі на підставі рішення Постійної ради по боротьбі з 
бандитизмом при РНК УСРР. Головою призначено началь-
ника повітової міліції. До складу входили: начальник карного 
розшуку, представник військ. відомства, уповноважений по 
боротьбі з бандитизмом губвідділу ДПУ і прокуратури. Для 
техн. роботи К. використовувала апарат повітової міліції. К. 
була структурною частиною постійної військ. наради Криво-
різького повіту. До її завдань входило: а) об’єднання і кер-во 
військ. і громадянськими органами рад. влади по боротьбі 
з кримінальним бандитизмом на тер. Криворізького повіту; 
б) розробка і проведення кампаній по протиборству з бан-
дитизмом; в) ліквідація причин, що його породжують. Для 
виконання поставленої задачі К. надавалося право розгляда-
ти і затверджувати на військ. нарадах проекти обов’язкових 
постанов, наказів і розпоряджень по знищенню к. б., а також 
р-нувати повіт для посилення боротьби з б. К. мала також 
право негайно виділяти у волості найбільш уражені б. збройні 
формування, створювати з працівників міліції ліквідаційні 
групи при підтримці органів ДПУ, кримінального розшуку і 
залізничної охорони. Проведення операцій доручалося спе-
ціально призначеному К. командиру, на якого покладалась 
вся відповідальність за виконання завдання. 

К. розпущено у 1925, її функції передано окружній мілі-
ції.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 3204, Оп. 2, С. 9, А. 10.

Комісія по запровадженню триступеневої системи 
управління в окрузі (1925–26). Центральну К. створено 
у Харкові за постановою Раднаркому УРСР 14 лют. 1925, 
ліквідовано 4 берез. 1926 за постановою Раднаркому УРСР. 
Окружна К. вирішувала питання забезпечення установ ке-
рівними кадрами та спеціалістами, слідкувала за порядком 
проведення адм. реформи та за взаємовідношеннями р-нів 
округу. затвердження структур і штатів р-них органів влади, 
орг-ції оформлення управління місц. пром-тю і комунальним г-
вом, розподілу держ. землі між сільрадами і р-нами, визначен-
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ня їх межування. Розробляла положення про р-ні виконкоми, 
міські і сільські Ради, контроль за місц. фінансами.

К. провела значну роботу по перер-нуванню Криворізького 
округу, яке потім було затверджено ВУЦВК. Згідно нього 
було ліквідовано 4 р-ни: Лозуватський, Михайлівський, Но-
востародубський та Шолохівський. Це дало економію лише 
за рахунок скорочення штатів 107 тис. крб на рік. Крім того 
визнано за доцільне створення ряду нових сільрад: 2 у Кри-
ворізькому р-ні, 4 у Софіївському, 1 в Апостолівському, 1 у 
Широківському, 1 у П’ятихатському, 1 у Нікопольському. Так. 
чин., у Криворізькому окрузі замість 186 стало 196 сільрад. 
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 1289, А. 87–90; Там само, Ф. 1, Оп. 3, 
с. 673, А. 5.

Комісія по землевлаштуванню трудящих євреїв (Ок-
ркомзет, Райкомзет). Всеукраїнську К. п. з. т. є. при ВУЦВК 
орг-но 18 листоп. 1924 у Харкові з метою планового пересе-
лення і з. єврейс. населення. Ліквідована у трав. 1938. Кри-
ворізький округ був одним з найбільших р-нів єврейс. коло-
нізації у 20-х 20-го ст. Планувалося переселити і привести до 
землеробства бл. 10 тис. новоселів на пл. 56,3 тис. га. Значні 
кошти в переїзди та влаштування є. вклали міжнародні орг-
ції “Агроджойнт” та “Єврейс. Колонізаційне товариство”. О. 
контролював хід переселенської кампанії, узгоджував роботу 
з ЦК Комзет, займався створенням нац. є. р-ну, розвитком 
кустарної пром-ті та житловим буд-вом, орг-вав та сприяв 
становленню єврейських колгоспів, виступав посередником з 
вищестоячими госп. та проф. орг-ціями, займався проведен-
ням культурно-виховної роботи серед населення, вирішував 
конфліктні ситуації між переселенцями, є. та місц. жителями, 
є.-переселенцями та є.-колоністами.

О. створено 20 черв. 1925, а вже наступного місяця 
орг-но спеціальну комісію по підготовці по започаткуванню 
єврейського нац. р-ну на Криворіжжі. Весною 1926 чл. О. 
провели кампанію “викликів” по збору грошей на трактори 
для є.-переселенців. На 1-й окружній конференції єврейських 
переселенців (поч. жовт. 1926) були представники 150 є. зе-
мельних т-в. Окрвиконком затвердив створення 5-ти нових 
є. сільрад. Для є, які проживали у Кривому Розі і бажали 
переселитися на село, було виділено земельні ділянки у Шо-
лохівському р-ні (нині Нікопольський р-н). О. для прибуваючих 
з ін. округів переселенців створив “Будинок переселенця”, де 
за 20 коп. можна було переночувати. У жовт. 1926 в с. Зелене 
Широківського р-ну було відкрито Інгулецьку єврейс. с-г шк. 
на базі колиш. єврейс. дитколонії. Набір на 1-й курс склав 40 
осіб. У 1930 шк. реорг-но в зоотехнікум. 

13 трав. 1927 відбулася конференція є.-землеробів Кри-
воріжжя в колонії Нововітебськ Софіївського р-ну, на якій 
було 120 делегатів. Гол. темою виступів були проблеми 
землеустрою та буд-ва у новостворених єврей. селах. З боку 
держави на буд-во виділялося 139 крб. на сім’ю, але цього 
не вистачало.

Перші переселенці приїхали до Криворізького округу в 
1924, але посіви були незначні і хліба постійно не вистачало. 
До 1 серп. на Криворіжжя прибуло 6 тис. переселенців, яким 
потрібно було налагодити постачання хлібом.

15 жовт. 1927 оголошено про завершення проекту по ство-
ренню нац. єврейс. р-ну з центром у с. Ізлучисте Софіївського 
р-ну. Його пл. склала 30 тис. дес., а населення 13 тис. осіб.

Криворіжжя було найбільшим р-ном єврейс. землеробсько-
го переселення і тому сюди часто приїздили делегації ОЗЕТів 
з ін. округів України для знайомства з умовами майбутнього 
місцепроживання. 

Наприкінці 1928 у Кривому Розі відкрито першу єврейс. 
юридичну консультацію для обслуговування переселенців. На 
поч. 1929 пройшов місячник ОЗЕТ, гол. мета якого – орг-ція 
нових осередків. Темпи переселення були доволі значними. 
Так, за 1-й квартал 1928 до округу прибуло 550 сімей. У 
Нікопольському р-ні було орг-но 6 нових єврейс. сільрад. На 
поч. 1929 до президії Криворізького О. входили: Марголіс, 
Кіржнер, Михайлівський, М.Рапопорт, Фіршт, Островський, 
Аксель, Котляревська, Рязанська, Файнштейн, Гатова, Гож-

берг, Бутова, Геллер, Свердлов, Рудницький, Змудь. 
З лют. 1929 розпочато роботу по вербуванню доброволь-

ців, а згодом і планового переселення до Біробіджанської 
автономної області. 

У 1929 Криворіжжя відвідали делегації московських піоне-
рів, робітників Донбасу, Харкова і Києва для ознайомлення 
з життям та роботою єврейських переселенців. На поч. лип. 
1930 було створено єврей. нац. р-н, який отримав назву Ста-
ліндорфський з центром в с. Ізлучистому (згодом с. Сталін-
дорф). Р-н проіснував до 1939 (див. Сталіндорфський р-н).

З поч. 1930-х гол. завданням стало сприяння через Р. 
переселенню до Біробіджану і збору коштів для покращення 
життя і побуту переселенців. Зокрема у жовт. 1933 прове-
дено комплектування літ., яку направили у б-ки автономної 
області.

Примусовому набору через рознарядки підлягали майстри, 
а саме: кравці, шевці, мебельники, бондарі, столярі тощо.

У 1938 було орг-но збір коштів для є-біженців з фашистсь-
кої Німеччини.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 505, Оп. 1, С. 89, А. 53.
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 20 июн., 25 июл.; Таке ж саме, 1926, 20 
мар., 11 сент., 19 окт.; Таке ж саме, 1927, 13 мая, 15 окт.; Таке ж саме, 
1928, 29 июл.; “Червоний Гірник”, 1928, 5 груд.; Таке ж саме, 1929, 10 
січ., 10 квіт., 23 лип.; Таке ж саме, 1930, 2 лип., 5 лип.; Таке ж саме, 
1933, 1 жовт.; Таке ж саме, 1934, 4 черв.; Таке ж саме, 1938, 17 груд.; 
Рафальський О.О. До питання єврейської сільськогосподарської 
колонізації півдня України. // УІЖ, 2000, № 6, с. 67–69.

Комісія у справах колишніх червоногвардійців і черво-
них партизанів Створена у 1928 при окружному, потім р-них 
і міському військкоматах з метою широкого залучення к.ч. і 
ч.п. до “соціалістичного буд-ва”. У зв’язку з ліквідацією округу 
функції окружної К. виконувала міська К. Згідно з постановою 
ВУЦВК від 14 лют. 1931 організована партизанська К. при 
міськраді. До її функції входило ведення обліку і видача по-
свідчень к. ч. і ч.п. Ліквідована згідно з постановою ВУЦВК 
від 23 черв. 1935.

К займалась орг-цією партизанських К. на місцях, про-
веденням загальних зборів к.ч. і ч.п., роботою серед жінок, 
збором спогадів про революційні події 1905, 1917–20, веден-
ням особистих справ к.ч. та ч.п.

У 1929 відбулася перевірка документів, які підтверджували 
бойове минуле к.ч. і п.ч. Лише у Кривому Розі звання було віді-
брано у понад 30 осіб. Введено новий зразок посвідчення.

Головою окружної К. у 1929–31 був чл. президії міськради 
Глушков. До К. також входили: Донець – представник ДПУ, 
Васильєв – від РСІ, Р.І. Зорте – від ч.п. Крім перевірок К. 
займалася виділенням разової допомоги (в середньому по 
50 крб.) у період хлібної кризи борцям за рад. владу. Після 
ліквідації Криворізького округу в листоп. 1930 функції К. пере-
йшли до знов створеної 20 берез. 1931 К. при міськраді. Її го-
ловою призначено Зінченка, чл.: Глушков – від військкомату, 
Упадішев – від ТСО Авіахіму, Мазніченко – від колгоспспілки, 
Яцун – від споживспілки, Зорте і Федорченко – від ч.п.

На поч. 1932 К. склала повну картотеку на всіх ч.п. і сі-
мей загиблих. Вжито заходи по покращенню матеріального 
стану к.ч. і ч.п., зокрема підвищено пенсії, деяких послано 
на курси підвищення кваліфікації. Здійснювався контроль 
за проведенням в життя урядових постанов про пільги. Про-
ведено повторну перевірку з “вичищенням розкладницьких 
елементів” (тобто тих, хто виступав проти політики хлібоза-
готівель). Постачання к.ч. і ч.п. переведено на 1-й список, 
а утриманців – на 2-й. Для них у Кривому Розі створено 
спеціальну крамницю. 

К. постійно розглядала скарги, які надходили з сіл про 
невиконання сільрадами урядових рішень про пільги і по-
стачання, особливо в період голоду 1932–33.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 79, 85, 111; Там само, Оп. 6, С. 
478,Ю А. 32, С. 709, А. 131; Там само, Оп. 9, С. 139, А. 552–553; ДАДО, 
Ф. Р2299, Оп. , с. 67, А. 4-5.

Комітет спасіння революції (КСР) – тимчасовий орган 
революційної влади, створений у Кривому Розі 15 серп. 1917 
у зв’язку з заколотом генл. Корнілова, на підставі телеграми 
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Катеринославської 
Ради. На КСР покла-
далося:

– переслідування 
дезертирів як з фрон-
ту, так і з тилу;

– рішуча боротьба 
зі злочинною агіта-
цією і закликами до 
анархії;

– підтримка авто-
ритету і влади Тимча-
сового уряду;

– боротьба з са-
мочинним захопленням влади і реалізацією прав тої чи ін. 
частини населення, що вважалось остаточно можливим лише 
за рішенням Установчих зборів тощо.

У своїй першій відозві КСР зокрема писав: “Товариші, 
громадяни! Тривожні події останнього дня заставили нас з 
метою підтримки порядку і мирного плину життя розпочати 
орг-цію у Кривому Розі і його р-ні Комітету спасіння револю-
ції... Комітет спасіння попереджує, що всі спроби порушення 
мирного ходу життя, від кого б вони не виходили, будуть при-
душуватись самими рішучими заходами – аж до застосування 
збройної сили...”

Очолив КСР прапорщик Тутомлін Михайло Сергійович. 
Ліквідовано КСР у верес. 1917 згідно з постановою Тимча-
сового уряду від 9 верес. 1917.
Літ.: “Известия Криворогского Совета”, 1917, авг., № 18; “Верхнед-
непровская народная газ.”, 1917, 14 сент. 

Комітети незаможних селян (комнезами, КНС). Класові 
орг-ції н.с., які діяли в УРСР у 1920–33. Гол. зміст політики 
більшовиків був спрямований на розкол села за майновою 
ознакою і надання штучних переваг біднішим верствам. Де-
легати 4-ї конференції КП(б)У (берез. 1920) вказували, що 
бідноти в Україні лише 15 % і виступили проти відновлення 
комбідів за рос. зразком (було відкинуто схему поділу на 
“бідняка” – “середняка” – куркуля”). Конференція ухвалила 
компромісне рішення – до складу селянських К. включати 
н. середняків і називати їх КНС. Створення КНС відбулося 
на підставі закону ВУЦВК від 9 трав. 1920, схваленого 4-м 
Всеукр. з’їздом Рад. Правом вступу до КНС користувалася 
сільс. біднота і середняки, земельний наділ яких не переви-
щував 3 дес. Ці групи селян звільнялися від продрозверстки. 
На відміну від комбідів КНС утворилися на широкій соціальній 
базі, вони офіційно не були органами держ. влади, проте, 
виконували на селі частину їх функцій – допомагали сільс. 
та волосним радам в здійсненні земельної та прод. політики. 
За їх підтримки комуністи поглиблювали соціальну напру-
женість на селі, методом “розкуркулювання” придушували 
селянський опір сис-мі, вимагали зерно та продовольство 
для відправки в Росію.

Наприкінці 1920 у Криворізькому повіті діяло бл. 400 сільс. 
і 26 волосних КНС (дані А. Пахомова, які не підкріплені по-
силаннями на документи, “Сільський трудівник”, 26 лют. 
1963). Вони стали активними провідниками більшовицької 
політики на селі. З початком непу потреба в спеціальних 
селянських політичних орг-ціях відпала. Але прибічники КНС 
Х. Раковський та Г. Петровський домоглися прийняття 6 квіт. 
1921 ВУЦВК особливого закону, який закріплював за КНС 
повноваження, частково відібрані у Рад. Надаючи повну екон. 
свободу селянству, партійний апарат не допускав будь-яких 
проявів політичної активності селян і самоврядування в укр. 
селі. За проявами подібної незалежності більшовики вбачали 
“петлюрівщину”, тому гол. роль на селі відводили не Радам, а 
КНС. Вони стали опорою нечисельних на той час партійних 
орг-цій на селі.

Партосередники слідкували за складом КНС, позбавля-
лися від надмірної з їхнього погляду частки середняків та 
пасивних чл. Восени 1921 було проведено кампанію чистки, 
внаслідок якої к-ть чл. КНС скоротилася практично вдвічі. 

Але з 1923 рад. кер-во робить ставку на селянина-господаря, 
який своєчасно сплачує податки державі. З цього часу КНС 
починають втрачати свій вплив і владу на селі. У квіт. 1923 
закінчилася чергова чистка КНС на Криворіжжі, проведено 
повторний облік чл., орг-но президії р-них орг-цій КНС. Го-
ловами РКНС стали чл. райвиконкомів і заступниками голів 
РВК. Малопотужним КНС виділили частину конфіскованого 
при “розкуркуленні” майна. На кін. 1923 у Криворізькому повіті 
діяло 5 волосних, 55 сільс. орг-цій, які об’єднували 2,8 тис. 
чл., (з них 540 жін.), грамотних нараховувалося 2 156 осіб, 
неграмотних – 644, комуністів – 43, кандидатів у чл. КП(б)У 
– 30, комсомольців – 84, позапартійних – 2 643.

На 1 жовт. 1925 на Криворіжжі існувало 14 р-них орг-цій 
КНС і 167 сільс., які нараховували 26 971 чл. (21 240 чол. і 5 
731 жін.). За партійністю: чл. КПРС – 197, кандидатів – 414, чл. 
ЛКСМУ – 2 194, позапартійних – 24 166. За національністю: 
українців – 24 047, росіян – 1 346, євреїв – 845, німців – 674, 
молдован – 3, ін. – 54. Від загал. к-ті чл. КНС середняків було 
3 322 особи.

Робота окружного відділу КНС у 1924/25 характеризу-
валася так. чин.: відбулося 14 засідань і 5 пленумів. На них 
розглядалися питання організаційного характеру, реорг-ції 
КНС, ревзаконності, землеустрою, кредитування. Заслухано 
5 доповідей про роботу райКНС і 2 – сільКНС.

Декрет ВУЦВК і Раднаркому від 16 листоп. 1925 позбавив 
КНС адм. функцій. З орг-цій держ. значення КНС перетво-
рилися в суто громадські. Це обумовило масовий вихід з 
орг-цій людей, що вступили туди з міркувань вигоди. Так, 
у берез. 1926 відбулися перевибори в орг-ціях. В них взяло 
участь 12 186 чл із 25 042. Переобрано кер-во 170 орг-цій, 
до президій яких увійшло 638 осіб, з них 82 жін. Склад сільс. 
КНС обновився на 50 %. Після реорг-ції з 25 042 чл. за-
лишилося 14 482 (58 %). На кін. госп. року (30 верес. 1926) 
діяло 178 сільс. осередків, які об’єднували 15 993 чл. Реорг-
ція КНС і спрямування на с-г сприяло розвитку останнього. 
Так, на кін. 1925/26 було створено 2 артілі, 6 т-в зі спільної 
обробки землі, 22 машинно-тракторних т-ва, 14 скотарсько-
молочарських, 39 продуктових, 6 пром., 19 меліоративних, 3 
виноградарських, 4 пасічних, 1 бурякосіяльне. Споживчою 
кооперацією було охоплено 772 к. г-в, що склало 17,2 % від 
загал. к-ті кооперативних г-в. С-г кооперація об’єднувала 3 
733 н. г-ва. 5 616 н. с. стали чл. т-в взаємодопомоги (52 % 
загал. складу СТВ).

Останній спалах активності КНС припав на осінь 1931, 
коли вони взяли активну участь у колективізації. З перемогою 
колгоспного ладу існування КНС стало недоцільним і їх було 
ліквідовано постановою ВУЦВК від 8 берез. 1933.

На Криворіжжі в різні періоди діяли: волосні К. (1919–23), 
окружний К. (1923–30), р-ні К. (1923–33) та сільс. К. (1920–
33).

Волосні К. брали участь у посівних кампаніях і у проведенні 
збору продрозверстки та продподатку, ліквідації неграмотно-
сті. Орг-ли постачання хліба сільс. бідноті, вилучення “лишків” 
у “куркулів”, вирішували питання культурного буд-ва в межах 
сільрад.

Окружний КНС розробляв і розповсюджував циркуляри, 
інструкції, постанови для низових орг-цій, проводив різнома-
нітні кампанії – календарні та ініційовані зверху.

Р-ні КНС займалися проведенням посівних та збираль-
них кампаній, класовим розшаруванням на селі, тиснули на 
с. з метою вступу їх до колгоспів, сприяли кооперації н.с; 
створювали нові осередки КНС, контролювали соціальний 
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Оголошення Комітету спасіння рево-
люції в газ. “Известия Криворогского 

Совета” 

Оголошення про другий пленум окружної організації КНС
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(класовий) склад, проводили регулярні “чистки”; в період 
колективізації брали участь в орг-ції МТС та “соціалістичного” 
змагання в колгоспах; здійснювали збір пожертв для страй-
куючих робітників закордонних країн.

Сільс. КНС займалися укріпленням рад. влади на селі, 
продажем у кредит с-г реманенту бідним с., збором про-
дрозкладки, вирішенням культурно-побутових і соціальних 
питань на селі, постачанням хлібопродуктів бідноті, вилучен-
ням “лишків” у “куркулів” і доставкою зерна на зсипні пункти, 
ліквідацією неграмотності, “правильним” перерозподілом 
продрозкладки і продподатку між с., виходячи з класового 
принципу, сприяли колективізації.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 2, С. 3665, А. 97; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 
19–20, 95; ДАДО, Ф. Р1564, Оп. 1, С. 1.

Комітети сільської бідноти (комбіди). Створені для 
допомоги більшовицькій владі і військ. частинам як органи 
надзвичайної влади на селі.

На Криворіжжі К. створено у лют.–берез. 1919. Викону-

вали функції органів держ. влади, сприяли продорганам у 
зборі продрозкладки, здійснювали контроль за розподілом 
продуктів харчування. У берез. 1919 проведено з’їзд К. Кри-
ворізької волості.

У зв’язку з тим, що на Україні с. б. була незначним прошар-
ком (10–15 % населення), для створення більш широкої со-
ціальної бази підтримки рад. влади на селі, згідно з рішенням 
4-ї конференції КП(б)У (берез. 1920) стали утворюватися К. 
незаможних селян (див. Комітети незаможних селян, (КНС), 
до яких частково перейшли функції К. До КНС, на відміну від 
К.с.б., широко залучалися середняки, яких на Криворіжжі 
було 45–50 %.
Літ.: «Известия Криворогского Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов», 1919, № 4, мар.; Кульчицкий С.В., Лях С.Р., 
Марочко В.И. Становление основ социалистического уклада жизни 
крестьянства УССР. К., 1988, с. 74–75.

Компанійський рудник (ін. назва – “Червоний № 3”). 
Знаходився поблизу ст. Червона в однойменній балці. В 1913 
видобуток досяг 22,87 тис. т руди. Обладнання складалося 
з 3 парових котлів з внутрішніми паровими трубами, площа 
нагріву – 255 м2, 2 парових підйомників загальною потужністю 
190 к.с. і 4 парових поршневих насосів з загальною продук-
тивністю 0,4 м3 води на хв.
Літ.: Томилин В.Н. Обзор железорудного р-на Кривого Рога. В ж.: 
«Горное Дело», 1920, № 5, с. 71.

“Комсомольський” парк. Початок “К”. п. дав П. Гданцівсь-
кого з-ду, який було розбито на поч. 20 ст. вздовж правого 
берега Інгульця. У кін верес. 1933 розпочато відновлювальні 
роботи на пл. 22 га – висаджено дерева і кущі вздовж берега. 
Спочатку цю ділянку розглядали як продовження п. ім. газ. 
“Правда”. У 1934 вирішено створити окремий п. на пл. 30 га. 
Композиційним акцентом стала центральна алея, що йде 

зі сх. на зх. вздовж берега і ділить зелені насадження на 2 
частини. 

Весною 1934 було висаджено 5 тис. одиниць “бордю-
ру”, 100 саджанців берези, 100 дуба, 4 тис. виткої лози по 
берегу ріки, 100 черемхи, 150 скумбії, 50 тамариску, 100 
кущів бузку. Згодом цей список поповнили такі породи: туя, 
петелія, оксамитове дерево, оцтове дерево, червоний дуб, 
кавказька липа.

Весь п. було поділено на 3 ділянки. На 1-й посадку за-
кінчили весною, на 2-й – восени, на 3-й – у 1935. п. повністю 
завершено і здано в експлуатацію у 1936. Розбивку алей і 
клумб закінчено у листопаді 1934. На весну 1935 пл. п. ста-
новила 18 га, де росло 8,5 тис. дерев, включаючи кримську 
сосну, ялівець та ін., які були вперше завезені до Кривого 
Рогу. Було посаджено 1800 однорічних сосен сорту “Пактон”, 
1600 6-річних ялинок, 800 кримських сосен, 18 12-річних сад-
жанців ялівця, 500 туї, 70 тис. кущів бузку та ін. чагарників. 
Весною 1936 додатково висаджено 25 15-річних берестів, 
які прийнялися.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1934, 17 квіт., 12 листоп.; Таке саме, 1936, 
21 черв.

“Комсомольський перфоратор” – комсомольсько-мо-
лодіжний театр. Попередником “К.п.” був театр робітничої 
молоді, організований у 1932, який згодом прибрав назву 
“К.п.”. Відповідальним кер-ком було призначено Муратова, 
а з 29 верес. 1932 – Розу. Відразу після створення театр 58 
днів гастролював по шахтах басейну, давши 65 концертів, які 
відвідало 31 313 глядачів.

У 1933 “К.п.” з успіхом провів гастролі у Донбасі, а по-
вернувшись, 8 берез. 
всім складом виїхав 
на обслуговування 
посівної кампанії. Але 
в умовах згортання 
українізації та скрут-
ного фінансового ста-
ну учасники театру 
не мали можливості 
займатися підвищен-
ням майстерності. Перевага в репертуарі україномовних 
авторів, з яких деякі вже мали тавро націоналістів, було 
використано як підставу до розпуску театру. 14 жовт. 1933 
було скликано худ.-політичну раду для розгляду нового репер-
туару. Представники МК ЛКСМ, уповноважений від комітету 
рад. письменників, дирекція театру “Кривбас” виступили з 
критикою “застарілого” репертуару, низької якості постано-
вок і відсутності глибокої думки. Згодом міськрада прийняла 
рішення про розформування “К.п.”.
Дж.: ДАДО, Ф, 19, Оп. 1, С. 190, А. 66; Там само, С. 792, А. 155.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 13 лют.; “Комсомолец Украины”, 1932, 
17 сент.; “Червоний Гірник”, 1933, 14 жовт. Мельник О.О. Криворізька 
міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, с. 340.

Комуна – одна з форм колективного с-г, при якій на відміну 
від с-г артілі усуспільнювалися всі засоби вир-ва, включаючи 
й домашнє г-во, з колективною працею та розподілом при-
бутків не за трудовий внесок, а за потребами.

У Криворізькому окрузі у 1923 було засновано 9 К., у 1924 
– 3, у 1925 – 2, у 1926 – 3, у 1927 – 1. За цей час розпалося 10 
К. На 1 серп. 1927 їх залишилося 8: 1 у Криворізькому р-ні, 2 
у Широківському, 1 у Нікопольському, 2 в Апостолівському, 
1 у Петрівському і 1 у Софіївському. 6 з них утворилися на 
колиш. поміщицькій землі, 2 – на надільній. До них сумарно 
входило 162 г-ва (576 чл., з них 339 працездатних та 237 
непрацездатних). На 1 г-во в середньому приходилося 3,55 
чол. За соціальним складом чл. К. були: 205 (63,7 %) неза-
можників, 26 (8 %) середняків, 80 (24,9%) батраків, 11 (3,4%) 
службовців. З них 127 були чл. КНС, 51 – чл. КП(б)У, 60 – чл 
ЛКСМУ. В К. нараховувалося 2 381 дес. польової землі, 55 
дес. садів, 274,5 дес. вигонів і пару, лісу, 174 дес. непридатної 
– всього 2 884,5 дес. На 1 г-во припадало 17,8 дес., на 1 їдця 
– 5 дес. К. мали робочої худоби та машин: 104 коней, 8 волів, 
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Делегати районного з’їзду комбідів, 1919, берез. Оголошення театру “КП”, ЧГ, 
1933, 14 жовт.

КОМ-КОМ



Історична енциклопедія Криворіжжя 348

18 тракторів загальною потужністю 216 к.с. Навантаження на 
1 робочу силу складало 8,9 дес. Продуктивної худоби було: 
92 корови, 122 молодняку ВРХ, 72 молодняку коней, 300 до-
рослих свиней, 204 молоді свині, 251 вівця. При нормі 1 корова 
на 5 їдців забезпеченість К. становила 0,15 %. Племінної 
худоби було: 4 жеребця, 5 кнурів, 5 бугаїв, 15 корів, 8 кобил. 
С-г машин та реманенту: 18 тракторних плугів, 40 кінних 
плугів, 33 букерів, 24 сівалки, 74 борони, 14 культиватори, 13 
жниварок, 15 снопов’язалок, 8 сінокосилок, 10 кінних граблів, 
10 молотарок, 5 двигунів, 18 тракторів, 18 віялок, 2 трієри, 29 
бричок. Матеріальних цінностей у К. нараховувалося на суму 
216 823 крб., заборгованість становила 54 298 крб.

Засіви у 1927 розподілялися так. чин.: пшениця озима 
– 543 дес.; жито – 168, пшениця яра – 263, ячмінь – 261, овес 
– 151,5, кукурудза – 93, просо – 46, соняшник – 32. К. мали 
такі допоміжні підпр-ва та майстерні: 4 млина, 1 маслобойня, 
1 кузня і слюсарна майстерня, 4 столярні майстерні. Куль-
турно-освітні заклади: 5 шк, 2 лікнепи, 6 червоних кутків, 1 
стінна газ., 6 б-к.

У 1929 у Криворізькому р-ні було 3 К., в 1930–32 – 6. З 
1934 К. почали переходити на статут с-г артілі.

З найбільших К. Криворіжжя слід назвати К. ім. Карла Ліб-
кнехта (Софіївський р-н), “Червоний Жовтень” (Петровський 
р-н), та ім. Дзержинського (Криворізький р-н). 

Після недороду 1920 і початку кризи с. г. стан К. визна-
вався як важкий.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 559, Оп. 1, С. 20, А. 38–49; Там само, Ф. 1, Оп. 5, С. 
636, А. 113; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 4373, А. 45.

Комунальне господарство – див. Відділ комунального 
господарства.

Комунальників спілка – див. Всеукраїнський комітет 
Всесоюзної професійної спілки робітників комунального 
(ВУК ВСРКГ).

Комунізації села спроби – дії і заходи органів рад. 
влади по впровадженню комун та радгоспів у перші роки її 
існування.

27 січ. (9 лют.) 1918 ВЦВК видав додаток до Декрету про 
землю “Основний закон про соціалізацію землі”. У результаті 
його впровадження земля фактично була націоналізована, 
тобто перейшла у власність держави. Вказаний закон обхо-
див мовчанням питання форм землекористування. Згодом 
на Всерос. з’їзді земельних відділів, комітетів бідноти і комун 
прийнято резолюцію “Про колективізацію землеробства”, яку 
було опубліковано у газ. “Правда” 19 січ. 1919. Цей текст без 
змін було схвалено Всерос. з’їздом Рад і опубліковано 14 лют. 
1919. Найголовніша мета земельної політики зводилася до 
створення комун, радгоспів і громадського обробітку землі, а 
в кінцевому варіанті – до єдиної комуністичної орг-ції всього 
с-г. В першу чергу планувалося перетворити на радгоспи 
колиш. поміщицькі маєтки. Така позиція призвела до спа-
лаху селянської війни проти аграрної політики більшовиків. 
Особливе обурення викликали розпорядження про заборону 
розподілу інвентарю як живого, так і мертвого з колиш. маєт-
ків згідно з рішенням уряду України від 7 берез. 1919. З про-
катних пунктів реманент могли отримувати тільки ті, хто хотів 
перейти до “товариського” обробітку землі. Перетворення за 
більшовицьким сценарієм розпочалися у берез. 1919.

Так. чин., курс на К. с. здійснювався на основі підзаконних 
актів, тоді як аграрні закони ніби-то враховували інтереси 
селянських мас. Більшість селян не могла розібратися у хи-
тросплетіннях аграрної політики більшовиків. На повітовому 
і волосних з’їздах вони приймали резолюції в підтримку рад. 
влади, але виступали проти комун і комуністів, вбачаючи в них 
грабіжників. Перші повстання проти “комунії” на Криворіжжі 
розпочалися вже у квіт. 1919 і поширювалися з наростанням 
аж до денікінської окупації Криворіжжя.

Після вигнання денікінців аграрна політика набула ін. 
вигляду – тепер земля передавалася безземельним і мало-
земельним селянам, а радгоспи і комуни могли створюватися 
тільки вільним рішенням самих селян, без будь-якого примусу. 
Влада пішла на передачу землі селянам, щоб забезпечити 
їхню підтримку подальшої своєї внутрішньої політики. Новий 
земельний закон було затверджено Всеукрревкомом 5 лют. 
1920. Згідно з ним розподілу підлягала не тільки поміщицька 
земля, а й наділи площею понад 15 дес. шляхом відрізання 
лишків. Криворізький повітовий земельний відділ на їдця за-
твердив норму 1,2 дес. Коли на поч. 1920-го знову відродили 
продрозкладку, то більшість селян вирішила скоротити посі-
ви. У 2-й пол. 1920-го стало зрозумілим, що можливий колапс 
с-г у формі гігантського  недосіву. Одночасно селяни знову 
масово піднімаються на збройну боротьбу з режимом. Гол. 
причину недосіву місц. функціонери вбачали в “куркульському 
саботажі”, насправді в основі лежало різке скорочення товар-
ної маси, що надходила на село для обміну – ринкові зв’язки 
були зруйновані волюнтаристською політикою більшовиків. 
З ін. боку знищили великі культурні г-ва, які були основними 
виробниками хліба, а переважна к-ть дрібних, що виникла, 
ще мала низьку продуктивність.

Але здійснена за селянським, а не за більшовицьким 
сценарієм аграрна реформа не влаштовувала правлячу 
партію. Тому у резолюції 5-ї конференції КП(б)У наслідки 
аграрного розподілу оцінювалися як такі, що “антагоністично 
суперечили кінцевій меті” більшовиків. Так як слово “комуна” 
виявилося скомпрометованим, то на світ з’явилося нове – “ко-
лективізація”. Тиск держави на селян почав здійснюватися 
у формі розкладки на засів і обробіток землі. Суть нового 
законопроекту полягала не тільки в заохоченні, а й в при-
мусі. Його було прийнято 25 груд. 1920 РНК УСРР у вигляді 
постанови “Про здійснення весняної кампанії”. Згідно нього 
було створено Криворізький повітовий і волосні, а також сільс. 
посівкоми. Вони повнні були орг-ти обробіток землі і засів по-

Історична енциклопедія Криворіжжя

Обід в комуні ім. Дзержинського, 1929

Конний двір міськкомунгоспу кін. 20-х рр. ХХ ст.

КОМ-КОМ



Історична енциклопедія Криворіжжя349
лів, займатися ремонтом інвентарю і с-г машин, розподіляти 
червоноармійські частини для роботи. Так. чин., держава 
брала на себе функцію керівництва не тільки посівною кам-
панією, а й втручалася у працю селян.

Під безпосереднім контролем КНС у волостях створюва-
лася нова структура – сільбудинки, – які були задумані як 
екон. і культурно-освітні центри по роботі на с. Їм підпоряд-
ковувалися прокатні пункти, волосні комори з реквізованим 
у селян насінням (щоб не з’їли), зерноочисні пункти, ремонтні 
майстерні, та всі ін. тех. засоби.

Так. чин., здійснена в груд. 1920-го зміна політики щодо 
селянства тільки зовні здавалася радикальною. Нова полі-
тика цілком вкладалася в стратегічну лінію на К.с. і тому не 
влаштовувала селян.

Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 238, А. 53, 53 зв.; Там само, С. 35, А. 43; 
Там само, С. 359, А. 50; Там само, С. 199, А. 75.
Літ.: Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–
1928). К., 1996, с. 122–141.

“Комуніст”, завод – див. Гданцівський завод.

Комуністичний суботник – див. Суботник.

Комуністичний університет 
(комвуз, ВКУТ) – вищий учбовий 
заклад для підготовки кадрів квалі-
фікованих партійних працівників.

Вечірній К.у. було орг-но у жовт. 
1931 у складі 2-х факультетів – ор-
ганізаційно-партійної роботи і про-
пагандистського. Навчання було 
розраховано на 2 роки по 10 місяців 
на рік, по 4 академічні години в 
день. Навчальних днів було 6–7 
на декаду. В К.у. читалися курси і 
предмети: укр. мова і літ., фізика, 
хімія, математика, біологія, екон. 
географія, історія класової боротьби, історія ВКП(б), КП(б)У, 
Комінтерну, політекономія, теорія рад. держави, ленінізм, тео-
рія національного питання, діалектичний матеріалізм, основи 
індустріального вир-ва (“історія марксистської техніки”), орга-
нізаційні методи пропаганди, методика масової комуністичної 
освіти. Планувалося згодом організувати ще такі факультети: 
агітмасовий, колгоспного буд-ва, робкорівський. 

Було відкрито філії на Кривбуді, рудн. ім. Дзержинського і 
“Жовтневому”, у великих колгоспах, радгоспах та МТС.

До ВКУТу приймалися чл. партії з не менш як 3-річним 
стажем та які мали освіту на рівні вечірньої радпартшколи 
(РПШ), а також представники партійного активу, які пра-
цювали на партійній, рад., профспілковій роботі і добре 
орієнтувалися в питаннях постанов з’їздів, пленумів ВКП(б) 

та Комінтерну, могли виразно читати та переказувати про-
читане, мали знання з орфографії (хоча б елементарні), 
твердо знали математичні дії з цілими цифрами, простими 
й десятковими дробами, орієнтувалися у метричній сис-мі, 
розуміли відсотки.

Прийом до ВКУТу здійснювався за рознарядкою місь-
кпарткому.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 4 жовт. 1933, 30 серп.

Комуністичної партії (більшовиків) України (КП(б)У) 
Криворізька організація – частина Всеросійської КП(б), що 
об’єднувала осередки в межах Криворіжжя, керувала всіма 
ділянками суспільного життя, маючи практично необмежену 
владу у вирішенні місц. питань.

К.о. виникла з осередків РСДРП, що з’явилася у Кривому 
Розі на поч. 1903 (див. Більшовизм). До 1917 це було роз-
різнені, малочислені  групи, які не мали в межах Кривбасу 
єдиного центру. Місц. б. не вважали українців за окрему на-
цію, сприймаючи Україну органічною частиною Росії, тому 
питання створення нац.-тер. партійної о. ніколи не ставилося. 
Починаючи з сер. 1917 збільшується вплив б.о. у середовищі 
робітничих мас, особливо у гірницькому. До укр. нац. револю-
ції рядові б. ставилися байдуже, а серед кер-ва (С.С. Тинок, 
В.А. Валявко, К.М. Поздоров, П.Ф. Сиволап, І.П. Юхневич 
та ін.) – вороже. Місц. б.о. не визнавали навіть уряду рад. 
України, взявши участь у створенні Донецько-Криворізької 
республіки. У міжпартійніх сутичках місц. б. примикали до 
Харківсько-Катеринославського угрупування з питань так-
тики боротьби на Україні. В цілому ідеї КП(б)У особливим 
авторитетом серед місц. населення, особливо селянського, 
не користувалися, оскільки більшість більшовиків були не укр. 
походження, гол. чин. росіяни і євреї. У період знаходження 
при владі Гетьмана П. Скоропадського і денікінської окупа-
ції б. на Криворіжжі залишалося мало, вони знаходилися у 
підпіллі, але активної боротьби практично не вели. Незначна 
частка б. перейшла до лав УКП боротьбистів, яка стояла на 
нац. держ. позиціях (почала оформлюватись у 1918, а роз-
пущено у берез. 1920).

К.о. КП(б)У знову утворено наприкінці січ. 1920 після 
приходу рад. військ за ініціативою Олексієнка, Воробйова, 
Шахворенка. Складалася з 24 чл. КП(б)У і 5 кандидатів. За 
соціальним складом чл. К.о. поділялися так: 15 робітників, 
5 селян, 4 інтелігентів. Пізніше створено 4 осередки: на 
Брянському рудн. 4 чл. КП(б)У і 7 кандидатів, у м. Широке – 4 
чл., у Ганнівській волості – 11 чл., у Веселих Тернах – 7 чл. У 
берез. орг-но ще 2 місц. осередки. На трав. 1920 по волостях 
Криворізького повіту нараховувалося 18 осередків, створено 
відділ по роботі на селі, відбувся 1-й випуск місц. парт. шк. 
– 33 особи роз’їхалися по навколишніх селах.

Всього на цей час повітова о. КП(б)У нараховувала 141 
чл. і 31 кандидата.

У серп. 1920 повіт було розділено на 7 р-нів, в яких дія-

Виготовлення запасних частин до перфоратора 
на з-ді “Комуніст”, 1933

Оголошення про прийом 
до комвузу, 

ЧГ, 1931, 3 жовт.

Актив Довгинцевської партійної організації,  
1927, 7 листоп.
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ло 5 РПК і 26 осередків. Тоді ж проведено перереєстрацію, у 
результаті якої виключено 75 % колиш. боротьбистів. Загал. 
відсів склав 40–45 %. У звітах секретарів ППК ще з 1920 від-
мічено випадки самочинних дій комуністів-кер-ків і поява їх у 
п’яному вигляді у громадських місцях. Місц. о. були слабими і 
не справлялися з покладеними на них завданнями. Особливо 
погано проявили себе більшість комуністів при наступі вран-
гелівців у жовт. 1920. У матеріалах слідства з даного питання 
записано: “…шкурництво, боягузтво, крадіжки, ухилення від 
обов’язків і подібні явища встали на весь зріст”.

До складу бюро 1-го Криворізького повітового комітету в 
лют. 1920 були обрані: О.К. Фесенко, Шафоренко, Олексієнко, 
Воробйов, Карл Міхно. На кін. 1920 у міській о. нараховува-
лося 53 чл. і 17 кандидатів, у повітовій – 141 і 31, у р-ній – 25 
і 15 відповідно.

На поч. 1921 орг-но волосні і р-ні парткоми. Виділено р-ни: 
Миколокозельський (7 волостей), Гурівський (7), Ганнівський 
(5), П’ятихатський (4), Софіївський (4), Покровський (8). На 
кін. берез. у повіті числилося 28 осередків, з яких на 1-у 
парт. конференцію прибуло лише 17 делегатів. На сер. року 
в міській орг-ції було 86 чл. і 90 кандидатів, у повітовій – 257 
і 313 (37 осередків). На цей час ППК влючав 4 відділи: орг.-
інструкторський, агітпроп, роботи з жінками, загально-канце-
лярський. До складу бюро входило 8 чл. і 4 кандидати. 

У верес. 1921 створено Залізорудний райком КП(б)У (секр. 
І.К. Володін). Його буде ліквідовано у берез. 1922, як такий, що 
не розгорнув роботи. У результаті листопадової 1921 чистки 
за різні провини було виключено 22 % складу. На поч. 1922 
повітова орг-ція складалася з 650 осіб – 408 чл. КП(б)У і 242 
кандидатів, з них: 288 робітників, 301 селянин, 55 службовців, 
6 інтелігентів. За виробничою ознакою осередки поділялися 
так: 10 пром., 3 залізничних, 4 органи рад. влади, 12 військ., 
1 міліцейська, 29 сільс. На поч. верес. 1922 у повіті було 320 
чл. КП(б)У і 140 кандидатів. На грунті голоду 1921–23 бл. 
половини селян вийшли з лав КП(б)У. У лют. 1922 відкрито 
партійний клуб. У 1923 у середовищі відповідальних праців-
ників відмічається посилення такого негативного явища як 
пияцтво. У період “ленінського” призову 1924 надійшло 2 088 
заяв, з них від робітників – 1 251, від селян – 360; до лав партії 
прийнято бл. 600 осіб.

На 1 трав. 1924 партійна о. Криворізького округу скла-
далася з 1 147 чл. КП(б)У, а міська на 1 жовт. того ж року 
нараховувала 366 чл. і 254 кадидати. Але, як відмічалося на 
2-й виробничій конференції комуністів округу, яка відбулася 
8 груд. 1924, лише 8–9 % партійців безпосередньо працюва-
ли на вир-ві. Було оголошено перевірку “непролетарського 
елементу” у лавах партії. 

На 10-й окружній конференції КП(б)У (берез. 1925) гол. 
питанням стало поповнення лав партії. На цей час партійна 
о. Кривого Рогу включала 2,2 тис. осіб. З берез. по верес. 
1925 кандидатами до КП(б)У прийнято 1 241 особу, з них 562 
робітника (40,4 %). У резолюції 11-ї партійної конференції 
Криворізького округу гол. завданням визначено “встанов-
лення тісного зв’язку партії з середняцьким і бідняцьким 
селянством”. На 1 листоп. 1925 в окрузі нараховувалося 3 463 
чл. і кандидатів, які були об’єднані в 131 первинну о., з яких 
63 (48,1 %) знаходилися на селі. Крім того було створено 17 
кандидатських груп.

На 1 жовт. 1926 парт. о. Криворіжжя нараховувала 4 390 
осіб, а на той же термін 1927 – 4 565. За соціальним складом 
вони підрозділялися так: 2 563 робітників, 1 340 селян, 573 
службовців, 89 ін. З них робітників “від станка” було 1 831, се-
лян “від плуга” – 514. Через рік (1 жовт. 1928) комуністів було 
5 727, з них: 3 424 робітників, 1 499 селян, 708 службовців, 96 
ін. Робітників “від станка” – 2 467, селян “від плуга” – 580. За 
рік парт. о. поповнилася на 1 152 особи. Українці складали 
72,9 % всіх чл. КП(б)У Криворіжжя. Бл. половини комуністів 
були охоплені різними формами партійного навчання. Але 
серед гірничих робітників чл. КП(б)У було лише 6,1 %, а без-
посередньо у підземній групі – бл. 5 %, на транспорті – 10 %, 
у місц. пром-ті – 8,6 %. Відносна к-ть робітників збільшилася 
з 56,3 % до 59,8 %, а робітників “від станка” – з 40 до 43 %. 

Не дивлячись на це, питома вага робітників знизилася від 64 
% у 1925 до 59 % у 1928, а робітників ”від станка” з 52 до 43 
% при одночасному, але незначному збільшенні службовців 
і селянської групи.

15 січ. 1928 у Палаці праці розпочала роботу 14-та окружна 
парт. конференція, на якій зробив доповідь секр. ЦК П. По-
стишев. Гол. темою розмови була нестача техн. устаткування 
на рудн., необхідність збільшення видобутку руди, низька 
дисципліна працюючих і шляхи її покращення, повільні темпи 
житлового буд-ва. 

У зв’язку зі зростанням к-ті парт. о. було створено Дзер-
жинський райком партії (1928).  

Восени 1928 Криворіжжя відвідав знов обраний ген. секр. 
ЦК КП(б)У С.В.Косіор. У лют. 1930 він виступив на засіданні 
бюро Криворізького окружного комітету партії, а згодом у 
газ. “Правда” вийшла його велика стаття про стан і завдання 
Кривбасу.

Після ліквідації Криворізького округу (кін. 1930), у лют. 
1931 створено Криворізький міськом КП(б)У. Протягом 1931 
на вир-ві орг-но 229 парт. о. і 114 колгоспних партгруп.

На поч. 1934 на обліку в МПК знаходилося 3 658 чл. і 1 
469 кандидатів КП(б)У. У результаті чистки на кін. 1934 з 
безпосередньо працюючих на вир-ві в т.ч. і у с-г (34 % всіх 
комуністів округу), з 1 067 чл. і 637 кандидатів партії було 
виключено 199 чл. КП(б)У (18,7 %) і 176 кандидатів у чл. 
(27,6 %) – всього 375 осіб (22 % загал. к-ті). Переведено з чл. 
у кандидати 161 (15 %), з кандидатів до співчуваючих – 105 
(10,5 %), всього переведено 290 осіб (17 % загал. к-ті всіх 
комуністів, що працювали на вир-ві.

З 133 чл. і 21 кандидата, які працювали головами кол-
госпів, сільпо, і сільрад, виключено 24 (18 %), з кандидатів 
– 3 (14,3 %), всього 27 осіб (17,6 % загал. к-ті). Переведено 
з чл., у кандидати 10 (7,5 %), з кандидатів до співчуваючих 
– 1. З кер-ків рад., профспілкових і госп. підрозділів (403 чл. 
і 43 кандидати) виключено 58 чл. (4,4 %) і 6 кандидатів (14 
%), всього 64 особи (14,3 % загал. к-ті). Переведено з чл. у 
кандидати 14 (3,3 %), з кандидатів до співчуваючих – 2. 

У квіт. 1935 при міськкомі партії виділено секретаріат і 
відділ кадрів. У лип. наступного року створено Центрально-
Міський райком КП(б)У. Велика роль у роботі відводилася 
розвитку соцзмагання та поширенню стаханівського руху. 
Тоді ж розпочато взяття на облік колиш. троцькістів і спо-
стереження за їхньою діяльністю. На хвилі підготовки до 
“великої чистки” у Кривому Розі було “роздуто” справу колиш. 
троцькіста Ю.А. Дрейцера (заступник дир. КМЗ). Згодом у 
його оточенні виявлено ще 9 “ворогів народу”. 

Під час репресій 1937–38 з Криворізької о. КП(б)У “вичи-
щено” бл. 500 осіб, 10 % яких отримали ярлик “ворог народу” 
і було репресовано. 

У 1939 створено Жовтневий і Дзержинський райкоми 
КП(б)У. На поч. 1941 у Кривому Розі нараховувалося бл. 200 
первинних партійних о., які об’єднували 6 177 комуністів. 
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 2, С. 196, А. 15, 18, 96; Там само, С. 35, А. 43; 
Там само, С. 230, А. 41; Там само, С. 1114, А. 166; Там само, С. 1108, А. 
82; Там само, Оп. 20, С. 1690, А. 188; Там само, С. 236, А. 91 зв.; ДАДО, 
Ф. 1, Оп. 1, С. 112, А. 5; Там само, С. 437, А. 34, 53–55; Там само, Ф. 114, 
Оп. 1, С. 3, А. 41–43; Там само, Ф. 19, Оп. 2, С. 728.
Літ.: Из истории революционного движения на Криворожье. Кривой 
Рог, 1922; “Звезда”, 1924, 8 мар.; “Красный Горняк”, 1925, 24 март.3 
груд.; “До нового села”, 1926, 7 литоп.;  “Красный Горняк”, 1928, 14 
янв.; “Червоний Гірник”, 1928, 19 груд.; Таке ж саме, 1931, 4 лип.; Таке 
ж саме, 1936, 29 лип., 2 серп.; Гражданская война на Екатеринос-
лавщине. Днепропетровск, 1968; ИГиС Украины. Днепропетровская 
область. К., 1977, с. 298–303.

Конституційно-демократична партія або Партія На-
родної Свободи (ПНС), популярна назва “кадети” – рос. 
ліберальна п., заснована у 1905.

Згідно з матеріалами краєзнавця І.Р. Кривошлика відділки 
ПНС існували на всіх крупних рудн. Північну (Катеринославсь-
ку) частину осередків очолював дир. рудн. “Дубова Балка” 
Аристарх Павлович Ігнатович. У п. входила управлінська 
верхівка і службова частина гірничої інтелігенції.

За матеріалами, які збереглися (1915), випливає, що “к” 
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у вказаний період прийняли ряд рішень, спрямованих на 
покращення стану сімей фронтовиків, про відпуск цукру з 
рудничних магазинів за довоєнними цінами, про бойкот тор-
говців, які підвищували ціни на продукти харчування. Робіт-
никам і всім, хто проживав у рудн. селищах, було дозволено 
тримати свиней і птицю. У політичному відношенні заходи 
були спрямовані на підтримку всіх сил, які вели боротьбу 
з більшовизмом, збільшення штату поліції і стражників на 
копальнях. Вносилися пропозиції про арешт політично не-
благонадійних осіб. Дозволено без обмежень приймати на 
роботу хуторян та їхніх синів. Було рекомендовано власникам 
рудн. ряд заходів по економії паливно-мастильних матеріалів, 
зокрема заборона на видачу соломи для робітників – вона 
повинна бути резервом для корму рудничних коней.

“К”. виступали за війну до переможного кін. і за відсто-
ронення впливу Г.Распутіна на царську сім’ю. Клопоталися 
перед урядом про відстрочку від призову до війська квалі-
фікованих робітників і, по можливості, повернення з фронту 
майстрових. Було здійснено заходи по індексації зарплати 
робітників, розвитку власного городництва для створення 
прод. бази, прискорення телефонізації рудничного р-ну тощо. 
ПНС фінансово підтримувала лідерів меншовиків і УСД.

Численність “к”. точно не встановлена, але у Кривому Розі 
їх було не менше сотні осіб. Багато представників місц. “к” 
були чл. Катеринославського і Херсонського воєнно-пром. 
комітетів.
Дж.: НА КІКМ, КДФ 6600, А. 12.

Конструктивізм – мистецький напрямок, побудований 
на принципі утилітарного функціоналізму; використовував 
переважно прості геометричні форми або їх комбінації. В 

архітектурі відзначається увиразненням самої конструкції і 
будівельних матеріалів (бетон, метал, скло) без декоративних 
прикрас. На Криворіжжі поширився з кін. 1920-х, коли було 
зведено ряд будинків: 1-і з них на вул. Першотравнева,11 
(1928) та по вул. Автомобілістів, 2 (1929), 4-поверховий бу-
динок на вул. К. Маркса, 36 (1932), ряд житлових будинків 
по вул. Леніна, які збереглися до наших днів практично без 
змін. До найбільш імпозантних слід віднести будівлю побуто-
вого корпусу доменного цеху, де тривалий час знаходилося 
заводоуправління КМЗ. Проект розроблено московським 
архітектором Володимиром Кабаковим у 1930, втілено у 1934. 
Ряд сучасних будівель спочатку були зведені як конструк-
тивістські: кінотеатр ім. Леніна (перебудовано у 1948–49), 
споруда ділового клубу на Соцмісті (1934, перероблено у 
1970-х), клуб “Харчосмак” (1930, реконструйовано у 1950-х), 
палац культури ім. Дзержинського та ін.

Проект Соцміста В. Заболотного було розроблено у стилі 
К. Але його реалізація в силу різних обставин затягнулася, він 
був суттєво видозмінений у 2-й пол. 1930-х (див. Архітектурні 
пам’ятки. Соцмісто). 

У місц. літ. К. відбився у поезії Л. Юхвіда, М. Хазана, О. 

Гуреєва.
У 1932 в УРСР К. в літ. проголошено шкідливим і націо-

налістичним.
Дж.: Додаток до рішення виконкому Криворізької міськради за № 
560 від 15 листоп. 1995.
Літ.: “Червоний Гірнк”, 1930, 22 серп., 3 верес., 19 жовт.

Конторське бюро – виконувало складання кошторисів, 
балансів, проведення бухгалтерських ревізій і експертиз, 
розробляло плани, виробничі програми, здійснювало різ-
норідні креслярські та машинописні роботи, виготовляло 
мапи, діаграми, схеми, займалося перекладами з іноземних 
мов тощо.

Утворено у 1926, ліквідовано як нерентабельне у 1927. 
Знаходилося на вул. Леніна, 49 при окружній інспекції пра-
ці.
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 27 апр.; Те ж саме, 1927, 12 дек.

Конференція робітників і промисловців Півдня Росії 
– спільна К. представників профспілок, депутатів Рад і капі-
талістів для узгодження питань заробітної плати, тривалості 
робочого дня, розцінок тощо. Відбувалися у 1917.

1-а К., в якій взяли участь представники Кривбасу пройшла 
28 берез. 1917 у Харкові. На засіданнях був присутнім депутат 
Держ. Думи від Кривого Рогу І.М. Туляков. У квіт. відбулася 
чергова К. в Катеринославі з питань 8-годинного робочого 
дня - в ній прийняли участь представники Гданцівського з-
ду. У кін. квіт. проведена чергова К. у Харкові. На травн. К. 
(Харків) було висунуто вимогу підняття мінімальної зарплати 
у 4 рази, включаючи жінок і підлітків, про заборону праці 
дітей до 15 років на пром. підпр-вах, про збереження цін на 
продукти харчування на рівні лип. 1916. Робочий день для 
службовців та молодшого техперсоналу скоротити до 6 год., 
а у вихідні дні заборонити працю взагалі для всіх категорій. 
Всі ці та ін. пропозиції підприємці не прийняли, мотивуючи 
різким збільшенням собівартості руди через підняття цін 
на матеріали, паливо, вибухівку тощо. Виконання вимог 
підняло б собівартість пуда руди з 11,75 коп. до 36,5 коп., 
що призвело б до банкрутства. Порівняно з берез. 1914 со-
бівартість підвищилася в 5,84 рази, а з берез. 1917 – по кін. 
року – у 3,1 рази.

Конфлікт, який виник на останній К. згодом переріс у 
жорстке протистояння, що прискорило занепад вир-ва у 
Кривбасі.
Літ.: Конференция рабочих и промышленников Юга России. В. 1. 
Х., 1917.

Концентраційний табір – місце ізоляції цивільного насе-
лення під час миру або війни владою, яка розглядає окремих 
осіб або групи населення як політично небезпечний елемент. 
Крім позбавлення волі режим К.т. передбачає обов’язкову 
примусову працю.

За непідтвердженими документально даними місц. К.т. 
було створено у 1920-му біля колиш. с. Мусіївка. У 1-й пол. 
1920-х там знаходилася велика к-ть учасників визвольних 
змагань, як бойовиків, так і підпільників. Значну частину 
складали члени різних політичних партій, яких періодично 
ізолювали згідно з указівками центру. В сер. 1925 к-ть ув’яз-
нених доходила до 500. 

В сис-мі Наркомату внутрішніх справ Криворізький К.т. 
отримав назву виправно-трудова с-г колонія № 5. Амністії за 
незначні проступки, які вважалися громадсько безпечними, 
проводилися щорічно напередодні річниці Жовтн. революції. 
Так, у листоп. 1926 було звільнено 61 особу (бл. 10 %), на-
ступного року – 153 особи, які мали термін до 6 місяців і 91 
– більший термін. На честь 10-річчя Жовт. у 1927 серед адм. 
висланих на Криворіжжя від обов’язкових примусових робіт 
було звільнено 600 осіб. 

З 1925 окружний К.т. почали електрифіковувати. Спочатку 
провели освітлення в лікарню. У 1928 при К.т. було обладнано 
майстерні по виготовленню возів, меблів, ін. столярних виро-
бів. Проводилися також слюсарно-ковальські роботи, ремонт 
с-г реманенту тощо. У вказаному році підключено радіо і що-

Палац культури рудн. ім. Дзержинського, 1932
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тижня демон-
струвалося кіно. 
Діяв гурток худ. 
самодіяльності, 
який ставив ви-
стави.

На поч. ве-
рес. 1928 ство-
рено окружний 
комітет допомо-
ги звільненим з 

К.т. Гол. мета – працевлаштування та матеріальна допомога 
в період безробіття.

У лют. 1929, коли почалося згортання непу і поширення 
колективізації, збільшився потік ув’язнених. Тепер гол. ка-
тегорію складали “куркулі” та селяни, які не виконали план 
хлібозаготівель. НКВС відпустив на розширення колонії 205 
тис. крб., з них на буд-во бараків – 6,5 тис. крб. На поч. 1930 
орг-но молочну ферму на 250 корів. Земельних угідь у колонії 
було 827 га. 

У 1926–28 нач. окружного К.т. був Половка, у 1929–30 
– Андрєєв.

У 1933 у зв’язку з буд-вом Карачунівської греблі К.т. було 
переведено в ін. місце, оскільки земельна ділянка, на якій він 
розташовувався, попадала у зону затоплення. Нове місце – р-н 
будівельного майданчика КМЗ; відтоді К.т. став називатися 
будівельною колонією.

За час існування колонії № 5 (1920–41) через неї пройшло 
бл. 9 тис. місц. в’язнів, термін яких був понад 3 роки, і бл. 12 
тис. прибулих у 1930-х на буд-во металургійного з-ду.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 1284, А. 3; Там само, Оп. 8, С. 309, А. 
469.
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 8 авг., 2 сент., Те ж саме, 1926, 17 нояб., 
Те ж саме, 1927, 8 фев., 18 нояб., 22 нояб., 30 нояб.; Те ж саме, 1928, 
7 янв., 13 янв., 1 сент.; “Червоний Гірник”, 1929, 20 лют.; Те ж саме, 
1930, 4 січ., 7 трав.

Конярство – одна з важливих галузей тваринництва. До 
механізації с-г кінь був найпотрібнішою робочою твариною. 
Важливу роль відігравав у транспорті, військ. справі і як 
постачальних м’яса та шкіри. Про те, що кінь був відомий 
носіям скелянської археологічної культури, поховання якої 
знайдено на Криворіжжі, свідчить ряд археологів, які до-
сліджували Інгулецько-Дніпровське межиріччя. Так. чин., 
ми з високою вірогідністю можемо стверджувати, що вже 
в сер. 4-го тис. до н.е. кінь був прирученим в нашому краї. 
Можливо, що в той період він використовувався для от-
римання, в першу чергу, м’яса. В добу ранньої бронзи вже 
виникає вершництво. Велике значення кінь мав у войовничих 
степовиків – кіммерійців, скіфів, сарматів, печенігів, половців, 
ординців, де він був гол. і найчисленнішим у стаді, а також і 
предметом культового поклоніння. В пізньому середньовіччі 
татари випасали своїх коней в басейнах Інгульця і Саксагані. 
Після приєднання земель Війська Запорізького до Росії та 
інтенсивного розорювання степів зменшення пасовиськ при 
одночасному падінні попиту на коней табунове К. підупало. 
Гол. робочою худобою став віл. Численність коней в краї у 
1861 порівняно з 1808 зменшилася у 3,2 рази. Відродження 
К. розпочалося у 2-й пол. 19 ст., коли повільного вола став 
витісняти рухливий кінь. В межах сучасного Криворізького 
р-ну згідно з підрахунками автора на 1857 було бл. 3,3 тис. 
коней, а у 1913 – 18,9 тис.  

Більшість коней в селянських г-вах були безпородні. З 
поч. 20 ст. земство почало проводити регулярну роботу по 
покращенню стада через сис-му спеціально організованих 
злучних пунктів. Це були місц. чорноморська, українська і 
кубанська породи, які свого часу вивели ще запорожці. З 
місц. кінних з-дів найбільш відомими були з-ди кн. Кочубея 
(міс. Ганнівка), Лапо-Данилевського (с. Райполе), П. Харіна 
(с. Веселі Терни).

В межах Криворізького повіту, (який було створено у лют. 
1919), на 1916 нараховувалося 83 957 голів, у 1920 – 83 271, 
у 1921 – 69 461. У 1913 82,9 % всіх коней належало селян-

ству, тобто на 1 г-во в середньому припадало 1,12 голови. 
Близько 25 % г-в коней не мали. У 1924 на 100 дес. засіву в 
Криворізькому р-ні приходилося 13,9 коней, у 1925 – 14,5, а 
у Криворізькому окрузі 12,9 та 13,3 відповідно. У 1926 на 100 
селянських г-в Криворізького р-ну приходилося 118 коней, в 
т.ч. 94 робочих, у 1927 – 129 і 102 відповідно. У Криворізькому 
окрузі у 1926 на 100 г-в було 114 коней, з яких 86 робочих, а у 
1927 – 125 і 94 відповідно. У 1926 у Криворізькому р-ні коней 
віком старше 4-х років було 9 584, робочих від 4-х років – 1231, 
від 1 до 3-х років – 1 502, до 1 року – 1331. Всього 13 648.

Після Першої світової і громадянської війн к-ть коней на 
Криворіжжі впала до 51 % довоєнного рівня, найменші показ-
ники зафіксовано у 1923. Поголів’я на рівні 1916 (найбільше 
на поч. 20 ст.) відновилося тільки на кін. 1928.

Колективізація, що масово розгорнулася у 1930-му, 
спричинила падіння чисельність коней до 64,0 % порівняно 
до 1916.

Стан з К. в перерахунку на межі Криворізького округу за 
період з 1913 по 1930:

Таб. 1
Рік Старше 3-х р. 1–3 р.  До 1 р. Всього %

Всього
В т.ч. у селян 1913 120 731

102 405
17 211
12 546

14 104
11 206

152 046
126 157 92,3

Всього
В т.ч. у селян 1916 121 849

117 005
42 905
41 197

164 754
158 202 100

Всього
В т.ч. у селян 1917 123 138

113 047
22 715
19 250

145 853
132 257 85,5

У селян 1920 84 145 10 422 10 934 13 633 119 134 72,3
«–« 1922 67 693 10 338 7 718 4 235 89 984 54,6
«–« 1923 56 254 10 482 8 776 8 593 84 095 51,0
«–« 1924 62 661 10 361 7 750 14 236 95 008 57,6
«–« 1925 73 644 8 101 12 745 14 309 108 799 66,0
«–« 1926 554 88 н/д н/д 118 073 71,7
«–« 1930 н/д н/д н/д н/д 105 586 64,0

Численність коней по р-х округу:
Таб. 2

Р-н до 1 
року

з 1 до 2 
років

з 2 до 3 
років

з 3 до 4 
років

старше 
4 років Всього

Апостолівський 1 233 1 373 1 460 1 422 6 553 12 041
Долинський 846 899 995 896 6 274 9 910
Ізлучистий 492 426 453 440 2 126 3 937
Казанківський 1 057 1 116 1 240 1 185 4 749 9 347
Криворізький 2 236 2 408 2 536 2 313 11 302 20 795
Нікопольський 1 449 1 505 1 859 1 844 9 393 16 050
Петрівський 1 005 1 237 1 402 1 357 6 447 11 448
П’ятихатський 1 137 1 395 1 506 1 246 8 316 13 6090
Софіївський 1 065 958 942 807 4 673 8 445
Всього 10 520 11 317 12 393 11 521 59 835 105 586*

* так в документі

Колективізація і механізація с-г у 1930-х сприяла  по-
дальшому занепаду К. на Криворіжжі. Суттєво зменшив 

Оголошення про прийом замовлень на різні 
роботи місцевим концентраційним табором, 

КГ, 1928

Кінь чорногорської породи
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поголів’я (майже у 2 рази) голод 1932–33, коли коні масово 
гинули від виснаження. Щоб зупинити катастрофу, МПК 9 
січ. 1933 прийняв спеціальну постанову “Про коня”. Протягом 
10 днів по р-ну було введено в радгоспах, колгоспах і всіх ін. 
с-г підпр-вах спеціальні посади зав. кінськими дворами та їх 
помічників, які несли матеріальну та карну відповідальність 
за стан кінського поголів’я. Було створено спеціальні недо-
торкані кормові фонди, комісії з перевірки стану коней тощо. 
Проте, К. на Криворіжжі продовжувало занепадати і відігра-
вало другорядну роль, як допоміжна робоча худоба. Так, на 
кін. 1936 в р-ні було 5 672 коня, з яких робочих – 3 398, маток 
– 1941, лошат до 1 року – 1 090.
Дж.: Деятельность земства в Херсонском уезде за 50-летие. 
1864–1913. Херсон, 1914, с. 144; Отчет Екатеринославского губэко-
номсовещания Совету Труда и Обороны и Украинскому экономсо-
вещанию. Екатеринослав, 1921, с. 8; Статистика Криворожья, 1925, 
№ 2, с. 13, 16; Статистический сборник Екатеринославской губернии. 
Екатеринослав, 1925, с. 228–229; Статистика Криворожья, 1927, № 4, 
с. 89; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 9, С. 739, А. 565; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 
7023, А. 34.
Літ.: Давня історія України, т. 1, К., 1997, с. 318–319.

Кооперація (у вузькому розумінні слова) – співпраця 
людей, яка здійснюється через особливі об’єднання – ко-
оперативи (див. Кооперація кредитна, промислова, сільсько-
господарча, споживча), які орг-ть спеціальні спільні підпр-ва, 
намагаються зменшити витрати та підвищити прибутки своїх 
чл.

К. на Криворіжжі до 1917 була тісно зв’язана з К. в Ро-
сійській імперії і до кін. 19 ст. розвивалася слабо. У 1893 
було створено перше Долгінцевське транспортно-споживче 
т-во (т-во споживачів-службовців Катерининської залізниці). 
Причиною повільно розвитку кооперативного руху було слаб-
ке усвідомлення населенням необхідності цієї справи і брак 
підготовлених організаторів т-в, негативне ставлення з боку 
адміністрації, відсутність відповідної правової бази. Перші 
кооперативи мали кредитно-позичкову направленість, рідше 
– споживчу. Найактивнішими прихильниками с-г К. на поч. 
20 ст. були земські агрономи, які стали і першими інструк-
торами. Після того, як статути кооперативних т-в дозволено 
затверджувати губернаторам (1897) та закону від 1 черв.1895 
про орг-цію дрібного кредиту створюється Веселотернівське 
кредитне т-во та ряд т-в у Кривому Розі. Ще інтенсивніше К. 
почала розвиватися після 1905. З цього часу також зароджу-
ються тенденції відносно створення власних кооперативних 
союзів, незалежних від сис-ми рос. К. Але у 1913 такі спожив-
союзи було ліквідовано і підпорядковано Споживчому тов-ву 
Півдня Росії, правління якого знаходилося у Харкові.

Якщо у 1900 в межах сучасного Криворізького р-ну було 4 
К., то у 1905 – 9, у 1916 – 24. Активістами кооперативного руху 
на Криворіжжі були: А.З. Молчанов, А.М. Орлов, І.І. Маренич, 
П.В. Миколаєв, В.Т. Бежинковський, А.А. Колпаков, М.І. Брун-
гофер, М.А. Баскаков, М.І. Марков, С.М. Добровольський, 
Є.Я. Осада, А.І. Кості, П.К. Пестушко, П.М. Володимиров, 
С.А.Тітов, С.З. Музиченко, А.В. Ровзнер, М.К. Доронкін.

Вже до Жовтн. революції К. наряду з земством стала важ-
ливим чинником в житті Криворіжжя. В роки Першої світової 
війни значно активізувалася споживча К. Це було викликано 
труднощами з харчуванням і виробничою необхідністю (по-
ставки до війська). Після Лютн. революції 1917 процес поши-
рення К. прискорився. Цьому сприяло видання Тимчасовим 
урядом кооперативного закону. На всіх 3-х кооперативних 
з’їздах (трав. і серп. 1917 та трав. 1918) були делегати від 
Криворізької К. У 1917–19 у Кривому Розі спостерігається 
збільшення к-ті кооперативів. Так, якщо у 1917 їх було 9, то у 
1919 вже 23. низові орг-ції об’єднувалися у спілки, найбільша 
з них – “Многолавка”. На поч. 1920-го споживчі т-ва охоплюва-
ли бл. 60 % населення краю. Це зокрема була велика спілка 
“Дніпросоюз” (голова ради Б. Мартос, голова правління д. 
Колінух). С-г К. входили до союзу “Централ”.

Після укріплення рад. влади на Криворіжжі, у 1920-х було 
реорг-но понад 40 споживчих т-в, які спочатку отримали назву 
“споживчі комуни”, а згодом – “єдині споживчі товариства” 
(ЄСТ). Їх відразу ж підпорядкували Наркомату продовольства 

та продвідділам 
а р м і ї .  Ч е р е з 
ЄСТ відбувався 
розподіл про-
дуктів харчуван-
ня у Кривому 
Розі. Членство 
в них було при-
мусовим аж до 
1924. Проте, у 
них зберігали-
ся виборність 
правлінь як у 
нормальній К. 
На селі продо-
вжувала діяти 
структура К., 
яка сформува-
лася ще в доре-
волюційні часи. 
З сер. 1920-х К. 
стала інтенсив-
но розвиватися 
в рамках класич-
ної К. (конкурен-
ція, виборність 
тощо), але під 
пильним контро-
лем з боку дер-
жави. На селі К. 
стала гол. елементом зв’язку між державою та селянством 
– лише через неї селяни могли отримати держ. кредит або 
замовлення на пільгових умовах. Влада підтримувала К., щоб 
витіснити приватника з ринку, особливо хлібного (“куркулів”) 
та торгівлі (непманів). За рахунок дотацій ціни в К. штучно 
підтримувалися на нижчому за ринковий рівні. 

У 1925 від кредитної та с-г К. відокремлено споживчу, яка 
з цього часу стає гол. ланкою торговельної мережі на селі по 
збуту промтоварів. Кредитна К. через Українбанк видавала 
позички на придбання с-г реманенту, худоби, буд-во житла, 
на збутові і заготівельні операції.

У 1920-х на Криворіжжі діяли підрозділи великих Всеукр. 
спілок: “Сільський господар”, “Плодоспілка”, “Добробут”, 
“Укркооптах” та ін., які мали свої переробні підпр-ва.

Пром. К. стала активно розвиватися з 1925. До цього 
часу кустарі прирівнювалися до непманів. Тепер їх почали 
заохочувати до створення різних об’єднань.

Також виник новий вид К. – житлобудівельна (див. Житло-
ва кооперація), якій влада передала у відання націоналізовані 
будинки у Кривому Розі.

Якщо у 1923 у Криворізькому повіті було 15 кредитних т-в 
(2,5 тис. пайщиків, 300 тис. крб. балансу), то на жовт. 1927 їх 
було 42: капітал становив 4,4 млн. крб., сума пайових внесків 
склала 111,5 тис. крб., селянські кошти – 132 534 тис. крб., 
торговельний обіг – 6,3 млн. крб. 

Окрсільгоспспілка на поч., січ. 1926 об’єднувала 21 631 
г-во (23 360 осіб, з них 1 018 колгоспників). Селянам видано 
позичок на суму 200 тис. крб., розподілено пром. товарів 
на 2,8 млн. крб., вироблено с-г продукції на 690 тис. крб., 
чистий прибуток склав 40 тис. крб. У Криворізькому окрузі 
працював 41 прокатний пункт, 19 злучних пунктів, 5 власних 
польоводських г-в, 9 млинів, 4 черепичні з-ди, 12 цегельних, 
4 маслоз-ди, 3 ремонтні майстерні, 2 питомника 10 складів 
лісоматеріалів; спілка мала свою крамницю і 42 трактори.

На 1 жовт. 1927 в окрузі діяло 150 кооперативів, що 
охоплювали 61 тис. селянських г-в, 53,7 тис. пайщиків (в 
середньому 368 осіб на одне т-во).  З загал. к-ті пайщиків 
17 % складали жінки, 4 % – молодь. К. було охоплено 10,4 
% селянського населення. Пайовий капітал складав 193 
тис. крб. (в середньому 1 220 крб. на одне т-во). Рідний 
обіг 1926/27 досяг 10,5 млн. крб. (у 1925/26 – 6,9 млн. крб.). 
Якщо у 1925/26 кооперативна торгівля займала 39 % загал., 

Агітплакат сер. 20-х 
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приватна 47 %, то у 1928/29 вона досягла 74 %, а приватна 
14 %. На поч. 1929 бл. 60 % сільс. населення належало до 
одного з видів К.

У 1928 Окрспоживспілка видавала (не регулярно) газ. “Ко-
оперативна сторінка”, а у 1927–28 виходила 2 рази на місяць 
газ. “Кооператор Криворіжжя”, як безкоштовний додаток до 
“Червоного Гірника”.

З 1927 почалося поступове обмеження К. – спуск планових 
завдань та контроль з боку наркомату торгівлі, лімітуванні 
конкуренції з сис-мою держ. торгівлі та підпр-вами. На селі 
структура К. використовувалася для поширення контрактації 
с-г продукції серед селян, яких примушували до вступу в 
кооперативи.

З 1930 держава почала встановлювати ціни на продукцію, 
вироблену в кооперативах і відпускну вартість в коопера-
тивній торгівлі. Право самостійної заготівлі продукції було 
фактично ліквідовано повсюдним введенням планових 
нормативів. Кооперативний кредит включався до держ. фі-
нансового плану. Це призвело до ліквідації в кін. 1930-го – на 
поч. 1931-го всіх кредитних т-в на Криворіжжі. На К. почали 
накладати високі податки (з прибутку та з обігу), які були 
вищі, ніж для держ. підпр-в.

З 1936 дозволено залишати лише 20 % прибутку для роз-
поділу між пайщиками. С-г К. після колективізації було фак-
тично перетворено на сис-му колгоспів. У 1937 ліквідовано 
житлову К. На згортання К. також вказує падіння їх частки в 
товарообігу, яка у 1930 складала 86 %, у 1934 – 42 %, у 1940 
– 29 %. На селі споживча К. перетворилася на монополію 
держ. торгівлі: селяни були змушені купувати товари тільки 
в К., взамін за здачу по низьких цінах своєї натуральної про-
дукції. Держ. крамниць в селах Криворіжжя не було.
Дж.: Съезд представителей потребительских обществ Херсонского 
уезда. 15–16 декабря 1915 г. Херсон, 1916, с. 39–41.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
121–122; Екатеринославский адрес-календарь на 1916 г. Екатери-
нослав, 1917, с. 42–43; «Красный Горняк», 1926, 9 янв., таке ж саме, 
1927, 9 окт.; “До нового села”, 1927, 6 листоп.; ЕУ, т. 3. Львів, 1994, 
с. 1124–1127.

Кооперація будівельна – див. Житлово-будівельна ко-
операція.

Кооперація кредитна – вид К., що об’єднує дрібних то-
варовиробників, робітників і службовців з метою створення 
громадського грошового фонду для задоволення їхніх потреб 
у дрібному кредиті.

Перше позико-ощадне т-во, яке діяло в межах Верхньодні-
провської частини Криворіжжя – Ордовасилівське, засновано 
у 90-х 19-го. У 1913 у Кривому Розі існували: Криворізьке то-
вариство взаємного кредиту (вул. Поштова, буд. Федоренка, 
голова правління А.І. Юдович), Криворізьке купецьке товари-
ство взаємного кредиту (вул. Поштова, буд. Слобідського), 
Криворізьке позико-ощадне т-во (вул. Миколаївська, буд. 
Браїловської, голова правління І.М. Бродський), Криворізь-
ке кредитне товариство (вул. Миколаївська, при волосному 
правлінні, голова правління П.Д. Давиденко). Цьому т-ву в 
лют. 1914 було передано земський склад с.-гю машин. У трав. 
1914 ККТ збудувало своє приміщення і придбало кіноапарат. 
У 1915 к. кооперативи 1-го ступеню об’єднували бл. 50 % 
селянських г-в Криворіжжя. На поч. 20 ст К.к. отримувала 
вагому підтримку з боку держави. У 1913 на одного чл. т-ва 
по Херсонській губернії припадало 87 крб. капіталу і 179 крб. 
– по Катеринославській.

У 1906 К.к. почала займатися торгівлею збіжжям, а з 1907 
– постачанням виробників с-г технікою на пільгових умовах. 

У 1917 було створено Херсонську кредит. спілку, до якої 
ввійшло ряд т-в Криворіжжя. Як і раніше, для К.к. гол. сферою 
діяльності залишалася торгівля зерном. Після встановлення 
рад. влади, її політика спочатку була спрямована на викори-
стання, а потім – на знищення К. Для цього застосовувалися 
різні заходи: від натравлювання конкурентів одне на одного 
до репресій проти лідерів.

10 серп. 1920 було видано декрет про об’єднання всіх видів 

кооперативних установ. Прийшов час суцільної централізації 
К. З переходом до непу, в кін. 1921 в Криворізькому повіті було 
засновано к.-кооперативну спілку “Селянин” для відродження 
зруйнованого громадянським протистоянням с-г.

В кін. 1926 ряд с-г к. т-в Криворізького округу було реорг-
но у фахові т-ва, ЄСТ або ліквідовано. Так, 5 т-в переведено 
у молочарські, 5 – у ЄСТ, 2 – в ін. спілки, 15 – ліквідовано. У 
лют. 1927 створено Криворізьку окружну кредит спілку. Необ-
хідність такого кроку пояснювалася поганим обслуговуванням 
Дніпропетровським сільбанком. Криворізький окрвиконком 
виділив обіговий капітал у сумі 50 тис. крб. У квіт. вказаного 
року до к. спілки приєднано райспоживспілку. У 1928 По-
кровське і Гуляйпільське к. т-ва представляли Криворіжжя 
на Всесоюзному конкурсі К.к.

На 1 лип. 1930 пайові капітали окружних с-г к.т. складали 
78 тис. крб., причому у Криворізькому, Казанківському і Апо-
столівському р-нах К.к. на той час вже були згорнуті. У тих, 
що залишилися (6 р-нів), на поточних рахунках залишилося 
267,8 тис. крб., всіх позик було видано на суму 2161,2 тис. 
крб., в т.ч. фізичним особам 888,9 тис. крб. 

На поч. 1931 К.к. було фактично згорнуто.
Дж.: “Известия Херсонской уездной земской управы”, 1914, № 13, с. 
294; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 1289, А. 58–58 зв.; ДАДО, Ф. 4081, Оп. 1, 
С. 3, А. 30, 41ё, 117; “Нові адміністративні р-ни УСРР. Х., 1930, с. 177.
Літ.: Деловой и коммерчесчкимй Кривой Рог. Адресная книга. Кремен-
чуг, 1914, с. 123–124; “Красный Горняк», 1927, 20 фев., 23 фев.: Таке 
ж саме, 1928, 29 июл.; Цибулько Г.В. Кредитна кооперація на Півдні 
України в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. А/р к.і.н. Донецьк, 1997.

Кооперація промислова – вид К., що об’єднує дрібних 
виробників (кустарів, ремісників) для спільного вир-ва то-
варів і надання послуг. На Криворіжжі почала розвиватися 
з сер. 1920-х. Темпи зростання пайового капіталу були по-
вільними. Так, з запланованих на 1 жовт. 1929 163,5 тис. крб. 
було зібрано 114,8 тис. крб. Гол. спеціалізація – постачання 
будівельними матеріалами місц. орг-цій.

У 1930-му кредитно-п. К. Криворізького округу була 
представлена однією орг-цією, яка нараховувала 397 чл 
Кустарно-виробнича та артільна К. нараховували 19 орг-цій, 
які об’єднували 719 осіб.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1929, 20 груд.; Нові адміністративні р-ни 
УСРР. Х., 1930, с. 279.

Кооперація сільськогосподарча – вид К., яка об’єднує 
с. виробників для спільного виготовлення продуктів чи здійс-
нення ін. видів діяльності по забезпеченню екон. потреб своїх 
г-в (переробка і збут продукції, постачання засобами вир-ва 
тощо). З с. кооперативів найбільш діяльним було Новокри-
ворізьке т-во, орг-не 16 січ. 1910. У 1914 воно нараховувало 
25 г-в. Рада т-ва у вказаний рік збиралася 7 разів. Вступний 
і членський внесок становив 50 крб. Прибуток склав 438 
крб. Гол. питання, які розглядалися на зборах, стосувалися 
польоводства, прокатної станції та орг-ції злучного пункту. 
У прокатному пункті було: 1 трієр, 3 сіялки, 1 ваги, 1 культи-
ватор. Прибуток від прокату склав 137 крб.

У Верхньодніпровській частині Криворіжжя найбільш знач-
ними с. кооперативами були: Ганнівське т-во (голова ради 
Молчанов Андрій Зіновієвич, Веселотернівське (Миколаєв 
Петро Васильович), Лозуватське (Бежинковський Василь 
Трохимович). Всі вони були засновані у 1909–10.

1 жовт. 1924 у Криворізькому окрузі нараховувалося 14 234 
чл. К.с., а на 1 жовт. 1925 – 22 105, сума пайового капіталу 
– 21 824 і 47 505 крб. відповідно, тобто зростання склало 217,6 
%. Якщо у 1924 К.с. в окрузі було охоплено 15 % дворів, то 
через рік – вже 23,8 %. По всіх т-вах округу на 1 лип. 1926 в 
кооперативах нараховувалося: 10 891 незаможників, 9 252 
середняків, 589 заможних, 627 ін. Всього 21 359. 

Окрсільгоспспілка, орг-на у трав. 1924, на 1 січ. 1926 мала 
28 125 крб. пайового капіталу, на 1 жовт. 1926 – 32 240 крб. 
Обіг за 15 місяців  (на 1 січ. 1926) склав 845 817 крб. по по-
стачанню і 165 698 крб. по збуту, прибуток – 300 455 крб.

Якщо на 1 жовт. 1924 у Криворізькому окрузі діяло 58 т-в, 
то на 1 черв. 1925 їх було 90, а пайовий капітал збільшився 
на 45 %, сума пайових внесків зросли з 20 тис. до 41 тис., а 
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обігу 3 рази. На сер. 1926 було вже 149 с. кооперативів.

На поч. 1930-го в окрузі діяло: 58 зернових с. т-в (2 685 
осіб), 34 скотарсько-молочарських (6 819), 4 птахівничі (86), 
3 бурякові (181), 38 ін. (1 337) Всього нараховувалося 137 т-в, 
які об’єднували 11 100 осіб.

У результаті масової колективізації відбулося одержав-
лення кооперативів і було втрачено гол. ознаку К. – добро-
вільність. Їх підпорядкували держ. плану і контролю з боку 
наркомату торгівлі. На селі К. с. протрималася довше і згодом 
злилася з сис-мою колгоспів (див. Колективізація). 
Дж.: Отчет о земской агрономической помощи населению Херсон-
ской губернии в 1914 году. Херсон, 1916, с. 78, 88; ЦДАВОВУ, Ф. 1, 
Оп. 2, С. 3662, А. 142–143; ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 20, С. 2135, А. 111; Нові 
адміністративні р-ни УСРР. Х., 1930, с. 130–131. 

Кооперація споживча – вид К., що об’єднує споживачів 
для спільних закупок, вир-ва с. товарів з наступним продажем 
їх своїм чл. і населенню.

Масове виникнення К.с. на Криворіжжі відбулося після 
1905. У Верхньодніпровській частині Криворіжжя в 1915 
найбільш значними були Веселотернівське с. т-во, яке обслу-
говувало 15 сіл однойменної волості з населенням 7 631 чол.; 
Катерининське – 941 чол. (нині сел. ім. Артема); Лозуватське 
– обслуговувало також і Красну Балку, Глеюватку, Суху Балку 
з загал. населенням 13 019 чол. Мар’янівське т-во обслуго-
вувало 470 осіб, Недайводське – 1 726, Новопавлівське – 2 
760, Покровське (Шмаковське) – 1 378, Петрово-Бажановське 
– 820, Сергіївське (Ордовасилівської волості) – села з на-
селенням 2 720 чол.

Ганнівський кооператив очолював А.А. Колпаков, при 
рудн. “Дубова Балка” – Н.І. Брунгофер, при рудн. Фермієр 
– С.М. Добровольський, с. Іскровка – П.К. Пестушко, при 
рудн. Колачевського – Л.М. Владимиров, с. Лозуватка – от. 
Василь Постриганєв.

Головною метою К.с. у період Першої світової війни була 
боротьба зі спекуляцією, збільшення к-ті К. та чл. в них, 
створення спілки під назвою “Об’єднання”.

За рад. влади, у 1920-х, К.с. розглядалася як альтернатива 
приватному підприємництву і як засіб забезпечення населен-
ня продовольством і товарами першої необхідності. Весною 
1920 у Кривому Розі діяв об’єднаний робітничий кооператив 
“Многолавка”, який згодом було перейменовано в Єдине 
споживче т-во (ЄСТ). 

На селі у серп. того ж року влада провела реорг-цію 40 
кооперативів. Гол. мета перебудови як у місті, так і на селі 
– посилення частки комуністів у правліннях для впливу на 
діяльність т-в.

У 1921 спілка кооператорів р-ну тримала в оренді 3 млина, 
2 маслозаводи, 2 консервних і миловарний з-ди. У квіт. 1922 
при міськраді створено кооперативну фракцію, а у верес. 
проведено з’їзд р-ної спілки кооператорів. В цей час влада 
активно створює різні міжкооперативні сільські та робітничі 
орг-ції, згідно з адм. поділом: волость – р-н – повіт.

Повітове ЄСТ у 1922 мало сірникову ф-ку, шорну май-
стерню, пральню, галантерейну і скобяну лавки тощо. Знов 
створене робітниче  т-во (РЄСТ) працювало погано, – не було 
відповідних коштів.

У 1922–23 стан залишався важким – не було основного 
капіталу, а село нічого не купувало у зв’язку з дорожнечею 
товару та невідповідністю хлібним цінам. У підсумковому 
звіті за 1923 вказувалося, що становище К. погіршувалося, 
в зв’язку з відсутністю купівельної спроможності населення. 
С-г кооперативи завдяки проведенню торговельних опера-
цій і отриманим кредитам ще трималися. Підкреслювалася 
необхідність надання позичок і фінансових пільг, оскільки 
розрив між закупівельними цінами на хліб і промтовари дуже 
великий. Найгірша ситуація склалася у міському РЄСТ, яке 
стояло на межі нового банкрутства через погане господарю-
вання і відсутність коштів.

На поч. 1924, завдяки низці урядових заходів по знижен-
ню роздрібних цін на пром. продукцію та підвищення на с-г, 
активізується діяльність кооперативів і зростає їхній обіг. 
Вже у берез. надвишки на роздрібну торгівлю доводяться 

до мінімуму і ціни в К. стали нижчими, ніж на ринку. Ряд 
приватних торгівців змушені зачинити свої лавки. У місті 
зростає попит на взуття, а на селі – на будівельні матеріали 
та с-г машини.

Впевнившись, що надмірна централізація не підвищує 
ефективності роботи К., у трав. прийняли рішення про її 
відміну. Таке велике об’єднання як Райспоживспілка, збан-
крутувало, а Окрсільгоспспілка закінчила рік з активом 76 
тис. крб. і пасивом 150 тис. крб. У квіт. 1925 ліквідовано ще 
одне велике об’єднання – рудничне ЄСТ. Тоді ж розпочато 
примусові стягнення заборгованості з кооперативів.

У черв. 1925 Центрокооперком України провів перевірку 
К. т-в Криворізького округу. Було виявлено ряд “мертвих” с. 
т-в, а у багатьох робітничих кооперативах роботу визнано 
незадовільною. Наслідком цієї перевірки стала реорг-ція 
(28 черв.) Криворізького МСТ у Центральний робітничий 
кооператив (ЦРК). Згодом, у серп., на селі ліквідовано 21 К. 
т-во і проведено укріплення окружного с-г. т-ва. Але це мало 
допомогло справі – на кін. операційного 1925 (1 жовт.) борг 
сільгосп. т-в орг-ціям і установам склав 476 429 крб.

Зростання низової К. у 1924/25 характеризують такі дані: 
на 1 жовт. 1924 у К.с. було 13 985 пайовиків, а сума пайового 
капіталу складала 23 912 крб. На 1 жовт. 1925 – 21 936 пай-
овиків і 428 77 крб. В сільс. К. в кінці 1924 нараховувалося 
14 234 чл. з капіталом 21 824 крб., а у 1925 – 22 105 чл. і 47 
050 крб. В ЦРК на 1 жовт. числилося 2 694 чл., а на 1 серп. 
1925 – 3 816 чл.

На тер. Криворіжжя за станом на 1 серп. 1926 діяло 115 
СТ, які за принципом адміністрування розподілялися так. 
чин.: Катеринославська Райспоживспілка – 80 т-в, Запо-
різька – 20, Олександрійська – 7, ін. – 8. К-ть пайщиків на 
цей же термін у всіх зазначених т-вах дорівнювала 32 345, 
коли в попередному році їх було 32 362. К.с. охоплювала 64 
598 дворів, що складало 43 % до загал. к-ті дворів по округу. 
Пайовий капітал К.с. повинен був складати 132 189 крб., але 
надійшло лише 88 990 крб.

На 1 жовт. К.к. мала рухомого і нерухомого капіталу на 
суму 841 378 крб. Чистий прибуток на 1 жовт. 1925 досяг 
112 419 крб., а на 1 серп. 1926 – 261 837 крб. Загал. баланс 
периферії К.с. за вказаний рік зріс на 86 332 крб. (10,2 %).

У лют. 1926 міськрада видала постанову про порядок 
публічної звітності К. орг-цій Ряд її положень сприяв по-
силенню контролю громадськості за діяльністю правлінь і 
відповідальності їх перед загал. зборами. У тому ж місяці 
було встановлено порядок керування і регулювання ходом 
розвитку спеціальних видів К. на периферії. У квіт. місц. рай-
споживспілку приєднали до окружної кредитспілки. У серп. 
утворено міжвідомчу комісію по виявленню таємної участі 
приватного капіталу у пром. К., в індивідуальних об’єднаннях, 
кустарних артілях та ін. У жовт. молочарспілці відпущено 30 
тис. крб. кредиту. За 1927/28  сума продажу склала 12 млн. 
крб. – на 23,4 % більше порівняно з попереднім роком. З 
берез. 1929 в робітничій К. введено диференційний пай: при 
заробітку 50 крб. він складав 15 крб.; при 75 – 20; при 100 
– 25; при 125 – 30. На 1 трав. соціальний склад сільс. К. мав 
такий вигляд: біднота – 55 %, середняки – 27 %, заможні – 17 
%, наймити – 1 %. З них жінки складали 23 %, молодь – 6,1 
%. У зв’язку з важким станом на м’ясному ринку міськрада 
21 трав. звернулася з клопотанням до ОВК про дозвіл на 
риболовлю. Через кілька днів було проведено засідання 
кооперативно-фінансової секції міськради з питань покра-
щення робітничого постачання в сис-мі ЦРК та проведення 
заходів по ліквідації черг. Визнано за доцільне розформувати 
окркооперком для спрощення і укріплення р-них ланок К. На 
поч. черв. створено окружну насіннєву спілку, якій для роз-
гортання роботи виділено кредит в 50 тис. крб. В середині 
черв. всіх чл., які були позбавлені виборчих прав, виключено 
з К. Міськрада також розглянула питання поставок картоплі 
та кредитування робітників. У відповідній резолюції відмічався 
поганий стан справ з постачанням і розроблено 11 заходів 
по його покращенню.

З поч. 1930 все більше продуктів почали видавати по 
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талонах. Так, з 1 лют. впроваджено відпуск цукру, олії, мас-
ла, круп, м’яса, борошна та сала по забірних книжках. От-
римання пром. товарів стало нормованим з 1 трав. З 1 лип. 
встановлено ліміт відпуску молока – 0,5 л на 1 талон; всіх 
споживачів закріплено за розподільниками. Тоді ж введено 
норми видачі м’яса для робітників підземної групи – 3 кг на 
місяць, утриманцям – 1,5 кг; службовцям та членам їх родин 
– 0,75 кг, робітникам ін. підпр-в – 2,6 кг, їхнім утриманцям – 1,3 
кг. Закриті розподільники, які широко почали створювати на-
прикінці 1930, явилися, фактично, кінцем К.с. Завершенням її 
розпаду стала орг-ція у 1935 відділу робітничого постачання. В 
лют. 1931 здійснено реорг-цію сис-ми робітничого постачання 
з метою її покращення. На великих підпр-вах (понад 2 тис. 
працюючих) створено робкопи для робітників та чл. їх родин. 
Для ін. установ орг-но спеціальні робкопи. Для залізничників 
– сис-му транспортних кооперативів. У наступному місяці знов 
створені ЗРК були охоплені кампанією по “звільненню їдалень 
від класового ворога”. Так, на рудн. ім. Леніна розрахували 
10 колиш. розкуркулених. На 1 трав. в сис-мі робітничого 
постачання діяло 223 одиниці, в т.ч. 32 бакалійних крамниці 
і 141 ларьок (в т.ч. 26 хлібних і 24 м’ясних). До свята після 
тривалих доробок на “Жовтневому” рудн. відкрито велику 
ф-ку-кухню (35 тис. порцій страв на місяць). В ній одночасно 
могли обідати 450 осіб, а за добу вона обслуговувала 1,5 
тис. відвідувачів. 

На пленумі торговельно-кооперативної секції міськради 
відмічалося, що гол. недоліком в роботі кооперативів є не-
розторопність, бюрократизм, нехтування принципами госп. 
розрахунку, зловживання службовим становищем і створення 
штучного дефіциту.

На поч. листоп. 1932 було орг-но ще одну структуру, яка на 
думку влади повинна покращити постачання, – союз робітни-
чих кооперативів (Соробкоп). Але ця спроба не могла суттєво 
покращити стан, – село, яке знаходилося в глибокій кризі, 
було неспроможним забезпечити місто продовольством. У 
кін. січ. 1933 міськземвідділ вже розпочав нарізати додаткові 
землі кооперативам і госп. орг-ціям міста для розвитку влас-
ної продовольчої бази. Але найважчі часи припали на берез., 
тоді в більшості їдалень меню складалося з пісного борщу, 
а обід починався о 18 год., вечеря – о 22 год. Посадкового 
матеріалу на отримані городи не було. Найбільший рудн. 
басейну – ім. Дзержинського – для обробки своїх городів 
мав лише 7,7 % від потрібної к-ті бензину, 36 % гасу, 1,6 % 
солідолу, 10,2 % нафти, 5,8 % машинного мастила.

У лют. 1934 міськрада орг-ла 1-шу конференцію Криво-
різького міськробкопу з підсумків роботи за 1933. По її ре-
зультатах вийшла спеціальна постанова про впровадження 
передових методів роботи. 1-а половина року пройшла під 
знаком покращення орг-ції роботи, контролю за діяльністю 
їдалень і крамниць та приведення їх в належний санітарний 
стан. В зв’язку з цим було проведено кілька конкурсів на 
краще підпр-во громхарчу та на кращого спеціаліста.

На поч. листоп. 1935 на підставі рішення вищестоячих 
органів Криворізький міськробкоп ліквідовано.

У січ.–лют. 1936 відбулась широка кампанія звітів спожив-
чих і пром. кооперативів перед пайщиками. На них робітники 
виступали з активною критикою старого складу правлінь. В 
результаті їх поновлено на 70 %. У кін. квіт. кращі фахівці 
поїхали на обласний з’їзд споживчих т-в, де К. Кривого Рогу 
було відзначено за досягнуті успіхи (порівняно з ін. містами 
обл.).

*тут і далі дані на 1915
Дж.: Съезд представителей потребительских обществ Херсонского 
уезда. 15–16 декабря 1915 г. Херсон, 1916, с. 39, 47.  
Літ.: Екатеринославский адрес-календарь за 1915 г. Екатеринослав, 
1915, с. 342–344; Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 
роках. Кривий Ріг, 2005, с. 187–197;

Копилова М.С. рудники. Йому належало 8 невеликих р., 
розташованих в р-ні містечка Кривий Ріг і 1 – біля с. Весело-
іванівка (р-н Жовтої Річки). Проти станційної будівлі роз’їзду 
Шимановського, на відстані 430 м від колії знаходився 1-й 
р. Запас руди визначався в 4,42 млн. т. Вона залягала у 

вигляді неправильного пласта, 
що йшов через всю ділянку 
довжиною 640 м, потужністю 
2–4,3 м, прикриту наносами 
13–18 м завтовшки. К.М.С. 
заклав 2 невеликих кар’єри, 
які скоро були відпрацьовані, 
наскільки це було безпечно 
при малій потужності пласта. 
У 1899 розпочато підземну роз-
робку і побудовано 1-у шахту, а 
через рік на відстані 383 м від 
неї – 2-гу. У 1902 видобуток 
руди вівся в них на глибині 53 м. 
Вони обслуговувалися 2-ма па-
ровими підйомниками по 12,5 
к.с. кожен. Річна видобувна 
спроможність р. оцінювалася в 
16 292 т. До р. від роз’їзду Ши-
мановського було проведено 
колію завдовжки 1,2 км. Поруч 
К. також розробляв вапняковий 
кар’єр. 

В р-ні Тарапаківського пла-
ста у 1895 К. взяв в оренду у 
сільс. громади Кривого Рогу 
ряд садибних ділянок терміном 
на 20 років. На їх місці К. заклав 
кілька р., з яких №№ 1, 2, 3, 5 і 
6 розроблялися, № 4 був лише 
розкритий, а №№ 7 і 8 розвідані. Крім того К. був змушений 
придбати селянські садиби без руди для складування відва-
лів пустої породи. Всього ним було заорендовано 8,5 га, з 
яких рудними покладами було зайнято 6,3 га. Загал. запас 
руди в 5-ти р., які розроблялися, визначався в 1,28 млн. т, а 
видобувна спроможність – бл. 164 тис. т на рік.

Коли кар’єр р. № 1 довжиною 277 м і шириною 74 м було 
вироблено до глибини 47 м, так що видобуток відкритим 
способом (розносом) став складним, К. першим у Кривбасі 
перейшов до масштабної підземної розробки, заклавши 
шахту глибиною 53 м. Роботи велися на 2-х горизонтах при 
довжині штреків 256 м. Для підйому руди було встановлено 
парову машину потужністю 12 к.с. 

Видобувна спроможність р. визначалася в 106,5 тис. т.
У 1898 у К. працювало 170 постійних і 200 допоміжних 

робітників, які за вказаний рік видали 94,6 тис. т кварцитів і 
11,04 тис. т руди на суму 243,3 тис. крб. Продавалася руда 
по 4,25 коп. за пуд. Наступного року на р. № 1 було пройдено 
свердловину на глибину 108,6 м, при цьому з глибини 102 м 
знову зафіксовано поклад руди.

На відстані 1,1 км на пн. від Веселоіванівського р. роз-
ташовувався ще 1 р. К. під назвою “Краснокутський” (від 
прізвища поміщика, у якого К. заорендував 1 129 га землі 
для розвідок з платою 1 коп. від пуда руди). Весною 1897 
під шаром наносів товщиною 24,5 м було зафіксовано пласт 
руди низької якості потужністю до 32 м, запас якої визна-
чався в 655,7 тис.т. Для її розробки в 1898 закладено кар’єр 
площею 0,7 га, який було обладнано паровим підйомником. 
Видобувна потужність р. склала бл. 41 тис. т на рік. Всі рудн.
з 1906 перейшли до підземного видобутку. В 1912 видобуток 
склав 16.8 тис. т, в 1913 – 136,7 тис. т при 60 підземних і 30 
поверхневих робітниках.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф, 39, Оп. 1, С. 2, А. 39.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
61–62.

Кормові культури – одно- дво- і багаторічні рослини, що 
вирощуються як інтенсивний корм для домашніх тварин у 
вигляді випасного корму, свіжої зеленої маси, сіна, сінного 
борошна, силосу, коренеплодів або зерна. 

В межах Криворізького повіту (округу з 1923) площа К.к. 
складала (в дес.):

М. Копилов - власник кількох 
кар’єрів, 1912
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Рік Буряк кормовий Однорічні трави Багаторічні трави

1916 10 1 578 5 106
1917 111 2 010 1 834
1920 252 3 392 845
1922 87 681 236
1923 38 1 272 329
1924 55 277 152

В межах Криворізького р-ну було посіяно (дес.):
 

Рік Буряк кормовий Однорічні трави Багаторічні трави
1916 – 23 178
1917 4 43 429
1920 18 76 9

На 1925/26 в Криворізькому окрузі розподіл К.к. мав такий 
вигляд (в дес.):
Культура 1925 1926
Буряк кормовий 127 351

Однорічні трави: Мішанка – 141
Суданка – 651
Люпин – 106
Інші – 414
Багаторічні трави:
Конюшина – 5

Люцерна – 156
Еспарцет – 4
Інші – 45
Всього багаторічних трав 635 210

У 1930 пл. однорічних та багаторічних трав по Криворізь-
кому округу розподілялася так: Апостолівський р-н – 1 671 
га; Долинський р-н – 2 222 га; Ізлучистий (Сталіндорфський) 
– 1423 га; Казанківський – 576 га; Криворізький – 4 356 га; Ні-
копольський – 3 839 га; Петрівський – 1 489 га; П’ятихатський 
– 3 548 га; Софіївський – 1 839 га. Пл. кормових коренеплодів 
склала 1 584 га.

На 1932 по Криворізькому р-ну всіх К.к. було засіяно: рад-
госпами – 11 476 га; колгоспами – 7 279 га; одноосібниками 
– 455 га; разом – 19 210 га.

У 1933 цей показник склав 11 000 га. З часом частка К.к. 
зросла і на 1940 досягла 30 тис. га. Однорічні трави склада-
ли 46 %, багаторічні – 30 %, К. коренеплоди і баштан – 8 %, 
силосні – 16 %.
Дж.: Отчет Екатеринославского губернского экономического совеща-
ния за июл.–сент. 1921 г. Екатеринослав, 1921, с. 910; Статистический 
сборник Екатеринославской губернии. 1925ь. Екатеринослав, 1925, 
с. 180–181, 199; Статистика Криворіжжя. Кривий Ріг, 1927, с. 19–21; 
Нові адміністративні р-ни УСРР. Х., 1930, с. 191.
Літ.: ЕУ, т. 3. Львів, 1994, с. 1136.

Корніловський заколот – контрреволюційний виступ у 
серп. 1917 на чолі з Л.Г. Корніловим з метою встановлення 
військ. диктатури.

Після отримання повідомлення з Катеринославської Ради 
про К.з. було скликано пленум Криворізької Ради, на якому 
вснесено резолюцію протесту проти К. виступу і вимогою 
негайного арешту всіх осіб, причетних до з. Згідно вказівок 
Катеринославської Ради в Кривому Розі було орг-но “Комітет 
спасіння революції” (КСР) на чолі з прапорщиком Тутомлі-
ним М.С. Діяльність КСР була направлена на підтримку дій 
Тимчасового уряду. Одночасно Криворізька Рада виступила 
проти самовільних захоплень робітниками правлінь рудн., 
з-дів, поміщицьких земель тощо.

На рудн. Кривбасу було проведено збори працівників, на 
яких засуджено К.з. Більшість резолюцій були одночасно і в 
підтримку дій Тимчасового уряду.
Літ.: “Известия Криворогского Совета рабочих, солдатских и крес-
тьянских депутатов”, 1917, № 18, авг.

Костьол святої Брігітти – католицький храм, заснований 

польською громадою Кривого Рогу у 1898. К. було обладнано 
в будинку, купленому у поміщика Є.Г. Харченко. На даху 
було встановлено сигнатуру, а всередині – орган. У 1915–16 
ксьондзом був Г. Байєр. 

На поч. 1920-х приміщення К. було передано “Шкір-синди-
кату” під пункт прийому та склад сировини.

Будівля збереглася до сьогодення (вул. Знаменська, 6 на 
Чорногорці).
Дж.: НА КІКМ, КДФ 5329, З.1, А. 17, Тананко С.П. Спогади про старий 
Кривий Ріг. Рукопис.

Костянтинівських залізоробних заводів акціонерне 
товариство. Йому належав рудн. “Червоний” і „Камчатка” 
(див. „Камчатка”, руд.) у Червоній балці поблизу ст. Черво-
на. У 1914 управляючим Червоної руди був Нигуль Генріх 

Густавович.
Літ.: Адресная книга горных предприятий Юга России. 1915 г. Х., 
1915, с. 81.

Мітинг протесту проти походу Л. Корнілова на Петроград, 
1917, серп.

КОР-КОТ

Приміщення колишнього Костьола святої Брігітти 
по вул. Знаменська, 6. Суч. фото

Реклама Костянтинівського АТ, 1913
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Котовського Гри-

горія бригада. У лют. 
1920 в с. Лозуватка і 
деяких ін. селах Кри-
воріжжя розташува-
лися прибулі частини 
б. Г.І. Котовського. 
Серед бійців був і 
відомий у майбут-
ньому письменник 
М.Островський, який 
зустрічався з молод-
дю Кривбасу. У б. 
було мобілізовано 580 
чол. місц. населення, 
з яких понад 400 – мо-
лодь. До кавалерії 
К. вступили: секре-
тар комсомольської 
орг-ції Лозуватки О. 
Тимофіїв, Марія Бой-
ко, А. Кучеренко, А. 
Косяк, М. Гончаренко, 
Ф. Марченко, І. Фурс. 
Згодом вони відзна-
чилися у боях.
Літ.: “Червоний Гірник”, 
1977, 12 лют.

Кочівництво (номадизм) – форма г-ва і побуту, в основі 
яких лежить екстенсивне скотарство з сезонними перемі-
щеннями населення і стад. Худоба забезпечувала кочівників 
м’ясною і молочною їжею, сировиною для виготовлення жи-
тел та одягу. До першого народу, який мав К. уклад життя 
і проживав на тер. суч. Криворіжжя, відносяться кіммерійці. 
Датується кіммерійська культура 9–8 ст. до н.е. З найбільш 
відомих кочівників регіону слід назвати скіфів і сарматів. Ці 
племінні утворення також іменують ранніми кочівниками. 
Маючи в основі своєї діяльності кочове скотарство, н. в тій 
чи ін. мірі доповнювали його мисливством, примітивним 

землеробством, ремеслами і ін. промислами. “Чистих” ко-
чівників, для яких скотарство було б єдиною формою г-ва, 
ніколи не існувало.

Ще в давнину розпочався процес поступового осідання 
К., коли на зміну екстенсивному скотарству прийшло інтен-
сивне.

К. включає як власне кочові, так і напівкочові, й напівосілі 
(перехід до осідлості) форми. До кочових відносяться різні 
варіанти К.: від табірного кочування з незамкненим циклом до 
замкнутих циклічних кочувань за визначеними маршрутами і 
з більш-менш постійними зимівниками, але без стаціонарних 
жител у них, причому відстань перегону худоби могла скла-
дати протягом року від десятків до сотень кілометрів.

До напівкочових відносилися ті г-ва скотарів, які, здійс-

нюючи сезонні переміщення всією сім’єю по замкнених 
маршрутах, мали постійне житло в місцях зимівлі. До на-
півосілих зараховуються скотарські г-ва, які на відміну від 
попередніх, здійснювали лише 2 перекочовки (з зимівників 
на літники і навпаки), мали зимові і літні поселення з постій-
ними житлами.

На різних іст. етапах ці 2 типи були представлені на Кри-
воріжжі. Останній, зокрема, був характерним для половців, 
які проживали тут в 11–13 ст. 
Літ.: Свод этнографических понятий и терминов. Материальная 
культура. М., 1989, с. 72–75.

Кочових племен пам’ятки. У 9–13 ст. на Криворіжжі 
проживали нащадки алано-болгарських племен, угорські і 
слов’янські етноси. У кін. 10 ст. тут з’явилися торки. Але вже 
в сер. 11 ст. союз печенігів і торків розвалився під ударами 
половців, просування яких вирізнялося масштабністю і су-
проводжувалося великою руйнацією. Пізніше ці утворення 
ввійшли до складу Золотої Орди, ставши одним із основних 
компонентів її населення.

Археологічно культури пізніх кочівників (11–14 ст.) на 
Криворіжжі представлені 2-ма десятками поховань, зазвичай 
впущених у кургани доби бронзи. Захоронення здійснені в 
прямокутних видовжених ямах. Померлі лежали випростано 
на спині, головою в західному напрямку У 4-х випадках за-
фіксовано кам’яний заклад. У поховальному інвентарі пере-
важають наконечники стріл (18 шт.) різних типів, шабля або 
її фрагменти (3), залишки берестяних сагайдаків (3), кістяні 
накладки для лука (4), залізні ножі (4), портупейні кільця 
(12), прикраси тощо. У 4-х випадках померлих супроводжу-
вали захоронення коней. У таких могилах знайдено залізні 
вудила (3), стремена (2), залишки вуздечки, бронзові і срібні 
прикраси збруї.

У 1969 в р-ні “Першотравневого” кар’єру ПнГЗК було 
відкрито залишки кочівницького поховання. Збереглися 
череп коня і частина берестяного сагайдака. На голові 
було зафіксовано шкіряну вуздечку зі срібними бляшками 
на лобній частині, а на поводі – 2 великі ромбовидні бляхи. 
Нижня половина колчану була обтягнута шкірою та при-
крашена срібними пластинами. Поруч з сагайдаком лежали 
2 залізних ромбовидних вістря стріл, а всередині – кістяна 
накладка лука. 

Ще одне поховання з різноманітним інвентарем було до-
сліджено у 1985 у кургані, що знаходився на борту Ганнівсько-
го кар’єру. Під насипом висотою 0,6 м знаходилася вимостка 
з каменю у вигляді хрестоподібної фігури розмірами 5 х 2,5 
м. Вона була викладена з плит величиною від 0,5 до 1,3 м в 
поперечнику. Між камінням знайдено кістку великої тварини. 
Яма видовжено-прямокутна, 2,4 х 0,8 м, глибиною 1,4 м. На 
рівні 1 м залишені невеликі уступи для дощатого перекриття. 
Померлий лежав головою на Пн. Його супроводжував різно-
манітний інвентар, що включав 6 залізних наконечників стріл 
різних типів, залізне кресало прямокутної форми, мідний 
світильник, 8 портупейних кілець, 4 залізні пряжки, 4 залізних 
пластини, залізний гак для підвішування сагайдака. Всього 
31 предмет. Померлого супроводжував кінь, могила якого 
знаходилася поруч.

Цікаві поховання знайдено у 1999 біля м. Інгулець, де була 
досліджена група з 6 курганів. У кургані 3, в могилі, викопаній 
у центрі насипу, на глибині 1,5 м зафіксовано перекриття ре-
шітчастого гробу. Померлий чоловік лежав на спині, головою 
на Пн.-Пн.-Сх. Ліворуч, на рівні його руки, знаходилася шабля, 
біля тазу – портупейне кільце, праворуч – ніж, біля черепа 
– сережки. У похованні 1 кургану 4 в прямокутній могилі 2,15 
х 0,7 м і глибиною 1 м знайдено дерев’яний щит перекриття. 
Кістяк чоловіка лежав на спині у витягнутому положенні, голо-
вою на Сх. Інвентар складався з шаблі, сагайдака, фрагментів 
срібної гривні, ґудзика, бляшки, 2-х залізних ножів, 3-х вістрів 
стріл, кресального каменю.

Цікаве жіноче захоронення було відкрито у кургані 6. Яма 
мала прямокутно-видовжену форму, 2,6 х 1,06 м і глибиною 
0,95 м. Поховання було здійснено у гробовищі у витягненому 

Реконструкція дерев’яного возу з кургану Лук’янівка 
(Даманський), 1981

КОТ-КОЧ

Група Криворожан в кавалерійській 
бригаді Котовського, 1920
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положенні на спині, головою на Сх.-Пн.-Сх. На кістках збере-
глися фрагменти зотлілої тканини сорочки і головного убору. 
біля лівої кисті стояла дерев’яна коробочка з накладками із 
золотої фольги з залишками рум’ян; біля правої – необроб-
лена галька, під тазом – ребро коня. До складу інвентарю 
входили також глечик, колти, туалетні речі.

Поховання ординців 13–14 ст. були останніми у курганах 
Криворіжжя. Подальші захоронення здійснювалися згідно 
з християнським звичаєм на погостах і відносилися до без-
курганного типу поховань.
Літ.: Ковалева И.Ф. и др. Курганы энеолита-бронзы в Криворожском 
течении Ингульца. Днепропетровск, 2003, с. 25, 35, 66–67; Мельник 
А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003.

Краєзнавство – сукупність інформації про регіон (р-н) 
з погляду географії, природи, історії, етнографії, нар. г-ва 
тощо. До революції матеріали з К. зазвичай і найбільш повно 
збирали й публікували земські статистичні відділи (стати-
стично-економічні огляди Херсонської і Катеринославської 
губерній, річні звіти земських управ, матеріали по оцінці 
земель тощо). Це регулярні видання, які виходили з 60-х 
19-го до 1917. Ряд таких відомих авторів як А. Скальковсь-
кий, Д. Яворницький, О. Шмідт (“Матеріали для географії і 
статистики Росії, зібрані офіцерами Генерального штабу”, 
1863). Цікаві дані з історії приходів Криворіжжя наводить Ф. 
Макаревський (“Матеріали для історико-статистичного опису 
Катеринославської єпархії. Репринт 2000). З ін. авторів слід 
назвати Д.І. Багалія (“Заселення Південної України”, Херсон, 
1920), О.І. Дружиніну (“Південне Причорномор’я у 1775–1800 
р.р., М., 1959, її ж “Південна Україна 1800–1825”. М, 1970, її 
ж “Південна Україна в період кризи феодалізму 1825–1860 
р.р.”, М. 1981), В.М. Кабузан “Заселення Новоросії (Катери-
нославської і Херсонської губерній) в XVIII – першій половині 
XIX ст. 1719–1858 р.р.”, М., 1976.

Короткі характеристики населених пунктів краю наво-
дяться в Енциклопедичному словнику Ф.А. Брокгауза й І.А. 
Ефрона (СПб, 1894), їх же “Малий енциклопедичний словник” 
(СПб, 1900, їх же “Новий енциклопедичний словник” (СПб, 
1916), Велика енциклопедія під ред. С.М. Южанова (СПб, 
1902) та ряду ювілейних видань Херсонського і Катеринос-
лавського земств.

У фондах Інституту фольклористики і етнології НАН Украї-
ни (ф., 8, К., 2, С. 67) наведено прізвища місц. кореспондентів 
Д.І. Яворницького: Дудка Трохим Іванович, Дмитренко Сергій 
Іванович, Микитенко Зосим Якович, Пронченко Михайло 
Семенович, Різник-Панченко Олексій Олексійович.

Першим археологом на Криворіжжі був О.М. Поль, який 
свої розкопки у межах суч. Кривого Рогу провів ще у 1866. 
Досліджував наш край і відомий історик В.І. Гошкевич, який у 
1907–08   вивчав курган Царева Могила та ін. старожитності. 
Результати робіт були опубліковані ним у Херсоні, 1912-му: 

“Скарби та старожитності Херсонської губернії”. Крім О.М. 
Поля значний внесок у місц. К. належить Едуарду Фуксу. 
Зокрема він зробив сотні фотознімків Криворіжжя кін. 19-го 
– поч. 20-го ст., які на сьогодення є унікальними. Е. Фукс у 
співавторстві з І.Варенніковим написав книжку “Кривий Ріг в 
світовій промисловості” (Кривий Ріг, 1919). Професор Катери-
нославського гірничого ін-ту Й.Й. Танатар у 1922 видав книж-
ку “Геологічний нарис Криворізького залізорудного басейну”, 
де дав огляд історії дослідження нашого краю. У тому ж році 
війшли спогади Б.Козловського про Криворіжжя 1906 у ж. 
“Пролетарские революции”, № 5, с. 200–219. Питання історії 
промислового розвитку басейну торкався у своїх публікаціях 
видатний вчений Ф.Д. Бублєйніков у 1920-х. Відомий місц. 
інж. В.Г. Мухін займався дослідженням минулого Криворіжжя, 
зокрема ним видано “Матеріали по вивченню Криворізького 
р-ну” (1925). Дослідження історії революційного руху в регі-
оні проводили відомі партійні функціонери В. Валявко (“Из 
истории рабочего движения на Криворожье (1902–1905)”, 
яку було опубліковано у ж.”Летопись революции”, 1925, № 
3). Давид Рапопорт також видав свої спогади про 1905 у ж. 
“Пути революции”, 1925, №3. Дослідник робітничого руху 
О.С. Кірзнер широко використав місц. матеріали у роботі 
“Гірничоробітники Донбасу і Кривбасу в першій російській 
революції” (Х., 1926). Криворізькі автори В.Фащеленко і М. 
Жаков у 1927 опублікували у № 41 ж. “Горнорабочий” статтю 
про створення профспілок на Криворіжжі.

З відомих місц. краєзнавців слід назвати А.Г. Пахомова 
(спеціалізувався на вивченні історії революційного руху), М. 
Григоровича, С. Анісімова (досліджував розвиток Катери-
нинської залізниці та революційного руху у середовищі за-
лізничників). У “Червоному Гірнику” в 30-х часто публікували 

План поховання половця біля
с. Зелений Гай,  Широківського р-ну,  1999

Краєзнавці Христофорівської СШ під час розвідок, 1-ша група, 
1956

Краєзнавці Христофорівської СШ під час розвідок, 1-й зліва 
- керівник гуртка К. Є. Горб, 1-ша група, 1956 
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створено К. (Українське) б. В.п.с.р.-м. Велику роботу К.б. 
проводило по орг-ції допомоги безробітним. У лип. 1918 було 
знижено віковий ценз вступу до п.с. р.-м. з 21 до 16 років. 
Для підтримки страйкуючих створено страховий фонд, куди 
відраховувалося 10 % зарплати робітників. На всі виступи 
необхідно було отримувати дозвіл К.б.

У берез. 1919 замість К.б. орг-но Південне б. Центрального 
Комітету В.п.с.р.-м.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2699, Оп. 1, С. 1, А. 2, 34, 52, 57; Там само, С. 2, А. 
1, 6, 15, 18, 20.

 

Краматорське металургійне товариство. У 1915 воло-
діло Лозуватським рудн. (засновано у 1913), розташованим 
на відстані 4,3 км від с. Божедарівка і 12 км від с. Лозуватка, 
поблизу ст. Роковата. Управляючий – гірничий інж. Вол. 
Францевич Пеніонжек, бухгалтер – І.І. Іконніков, штейгер 
– Н.П. Тубалєв. У 1914 видобуто 52 тис. т руди.

У 1916 К.м.т. придбало Рахманівський рудн., заснований 
у 1907, який знаходився біля ст. Рахманівка. Видобуток до-
сягав 65 тис. т на рік. Управляючий – штейгер П.С. Чувпило, 
бухгалтер – Б.І. Мінушкін.
Літ.: Адресная книга горных предприятий Юга России. 1917. Х., 1917, 
с. 161.

“Красный Горняк” , 
видавництво. Створено у 
верес. 1926, правління за-
тверджено 11 жовт. того ж 
року. В. знаходилося по вул. 
К. Маркса, 27. Займалося 
виданням газ. “Красный 
Горняк” і “До нового села”, а 
також їх розповсюдженням і 
підпискою. Баланс на 1 жовт. 
1926 склав 167 тис. крб. Ліквідовано 1 липн. 1927 на підставі 
рішення окружного виконкому від 21 черв. 1927. Функції пере-
дано безпосередньо редакції “Красный Горняк”.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 3, С. 1259, А. 83.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 28 июн., 23 июл.

“Красный Горняк”, газета – орган Криворізького окруж-
ного партійного комітету, окружного виконкому, окружного 
профспілкового бюро і губкому Всесоюзної спілки гірників.

Рішення про створення г. під назвою “К.Г.” затверджено 
на 1-му з’їзді робітничих і селянських кореспондентів Кри-

Оголошення в газеті КГ, 
1927

Перший номер  газети КГ, 1924, 7 груд.

свої матеріали краєзнавці: М. Шершень, історик Максименко, 
доктор Х.А. Зелікман, В. Петровський, Т. Біленко, Грайзенко, 
А.Ф. Чиж, М. Третяк, В. Фоменко, І. Потапенко та ін. Вони 
активно виступали за збереження іст. спадщини краю, 
створення краєзнавчого музею, орг-цію т-ва краєзнавців, 
популяризували історію Криворіжжя.

У 1930-ті значний внесок у дослідження історії Кривбасу 
зробив М.І. Альбрут. Він ґрунтовно вивчив як пром. розвиток, 
так і положення робітничого класу. У 1932 В. Невгамонний 
написав працю “Пром. нарис історії Криворіжжя” (втраче-
но під час війни 1941–45). Детальний краєзнавчий нарис 
створено М. Мазуриком, який вийшов у 1930-му під назвою 
“Криворіжжя”.
Дж.: НА ІФіЕ НАНУ, Ф. 8, К. 2, С. 67.
Літ.: Бублейников Ф.Д., Железорудная промышленность СССР., М., 
1925; «Культработник», № 11, 1930, 42–46; “Літопис революції”, № 2, 
1930, с. 226–231; “Червоний Гірник”, 1929, 26 трав.; Таке ж саме, 1930, 
11 лип.; Таке ж саме, 1937, 22 жовт.; Таке ж саме, 1939, 22 черв., 23 
черв., 2 лип.

Краєзнавчий музей – науково-просвітницька установа, 
що здійснює комплектацію, збереження, вивчення і популя-
ризацію природної, матеріальної та духовної культури.

Вперше питання про створення К.м. підіймалося у 1912 на 
загал. сході селян містечка Кривий Ріг. Здійсненню задуму 
завадили Перша світова і громадянська війни.

На поч. 1926 депутат міськради М. Шершень опублікував у 
газ. «Красный Горняк» статтю з закликом створити музей. У 
кін. того ж року при Гданцівській партшколі було розгорнуто 
експозицію в 2-х кімнатах: відділи геології й археології. У 
зв’язку з малою площею історичного музею при шк. в 1927 
окружний виконком розглянув варіанти розташування К.м. 
в будинку Корнилова (вул. Леніна, 63) та при окрсільбуді 
(вул. Жовтнева). Хлібозаготівельна криза 1928 поглинула 
всі кошти, які планувалося вкласти у створення м. Як аль-
тернатива розглядався варіант перенесення до Кривого Рогу 
музею з м. Нікополь. У черв. 1929 знову ставилося питання 
про буд-во приміщення на розі вул. Жовтнева і Спортивна 
(нині Каунаська), а у наступному році – про передачу під К.м.  
одного з приміщень Держбанку. Чергова адм.-тер. реформа 
призвела до ліквідації Криворізького округу і до згортання 
соціально-культурних програм. 

Згідно з планами Криворізької міськради К.м. повинен 
бути створений у 1935. Але задуми не здійснилися. Винних 
знайшли під час “чистки” 1937,  відповідальних звинуватили 
у шкідництві. У наступні роки аж до поч. війни питання буд-ва 
К.м. були предметом обговорення на засіданнях міськради, 
але рішення про виділення коштів кожного разу переносилося 
на наступний бюджетний рік. Так. чин., до поч. ВВВ держав-
ний в Кривому Розі К.м. не було відкрито.
Літ.: Практичні завдання міськрад на 1935, Кривий Ріг, 1934, с. 20; 
Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941, Кривий Ріг, 2005, 
с. 339–340.

Крайове бюро Всеросійської професійної спілки ро-
бітників-металістів. У 1917 у Харкові створено Донецько-
Криворізьке обласне б. В.п.с.р.-м., яке об’єднало профорг-ції 
Харківської і Катеринославської губерній, Донбасу і Кривого 
Рогу.

У груд. 1917 обласне б. провело обстеження п. орг-цій 
Кривбасу та облік безробітних. У берез. 1918 затверджено 
текст проекту колективного договору б. Донецько-Кри-
ворізького р-ну зі спілкою металургійної і залізообробної 
пром-ті Півдня Росії, згідно з яким розширювалися права 
робітничих орг-цій, встановлювався контроль над діяльністю 
адміністрації та постачання продуктами харчування. Діяла 
місц. узгоджувальна комісія з представників промисловців та 
профспілок по питаннях колективних договорів та вирішенню 
трудових конфліктів. Закриття підпр-ва було неможливе без 
дозволу б. 

Вже у груд. 1917 б. звернулося до РНК з вимогою ого-
лосити рудн. власністю держави. На кін. 1917 профспілка 
нараховувала 230 чл.

У квіт. обласне б. ліквідовано. У трав. 1918 у Харкові 

Рекламне оголошення 
Краматорського Металургійного т-ва, 1913
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ворізького округу, що відбувся 30 листоп. 1924. 1-ше число 
“К.Г.” вийшло 7 груд. 1924 накладом 3 тис. примірників. Г. 
виходила 3 рази на тиждень. З 16 жовт. 1928 “К.Г.” почав 
друкуватись укр. мовою під на-
звою “Червоний Гірник”. (Див. 
“Червоний Гірник”, газ.). 
Літ.: Газ. і місто. Кривий Ріг, 1995, 
с. 10–13.

“Красный Горняк”, магазин  
– знаходився при однойменно-
му видавництві. Відкрито 1 
серп. 1925. Розташовувався 
в приміщенні друкарні по вул. 
К. Маркса. Спочатку займався 
торгівлею папером, канце-
лярськими товарами, стрічкою до друкарських машин і 
копіювальним папером. Згодом розпочав реалізацію бюстів 
В. Леніна. На поч. 1926 видавництво “Український робітник” 
орг-ло при магазині “К.Г.” від-
діл політичної літ. З січ. 1927 
розпочато продаж дитячих 
іграшок і дорожніх коробок 
(валіз). Тоді ж магазин пере-
ведено на вул. Жовтнева. Лік-
відовано у лип. 1927 у зв’язку 
з розпуском видавництва 
“Красный Горняк”.
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 30 
июл., 31 окт.; Таке ж саме, 1916, 
6 апр.; Таке ж саме, 1927, 5 янв., 
23 июл.

Кремація (трупоспален-

ня). Звичай К. набув значного поширення за давнину. Існує 
велика к-ть різновидів К., однак найчастіше трапляється 
утримання праху у поховальній урні.

Найдавніше кремоване поховання на Криворіжжі, яке 
датується 17–16 ст. до н.е., відкрито у 1990 під час розкопок 
валу між курганами 1 і 2 групи “Рядові Могили” (р-н ПівГЗК). У 
кам’яному ящику поховання 7 знайдено перепалені залишки 
людини, які супроводжував ліпний кубкоподібний горщик 
значних розмірів, прикрашений геометричним орнаментом. 

У 1983 частково розкопано могильник черняхівської куль-
тури (2–5 ст. н.е.) біля сел. Христофорівка Криворізького 
р-ну. В одному з 5 досліджених поховань знайдено урну з 
кальцинованими кісткам людини.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с 131; Мельник А.А. Кто 
мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 96, 104.

Кремінь – твердий, але ламкий камінь, який трапляєть-
ся у крейдових або вапнякових відкладеннях. За хімічним 
складом є кварцитом, але відрізняється мікрокристалічною 
структурою. Це давало великі переваги для людини,  яка мог-

ла розколювати його у будь-якому напрямку, щоб одержати 
бажану форму. Оброблявся зазвичай сколюванням, рідше 
шліфуванням. (Див. Крем’яні знаряддя).

На Криворіжжі К. поширені у вигляді стяжінь у товщах 
піску (ПнГЗК, ПдГЗК), т. зв. опалізований К. Жолваки К. та-
кож зустрічаються по деяких балках, розташованих між сел. 
Лозуватка і с. Базарово. Фактів їх використання людиною у 
давнину не зафіксовано. Більшість знарядь виготовлено з 
привізного матеріалу (Донбас).
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с 131; Мельник А.А. Кто 
мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 96, 104.

Крем’яні знаряддя – зброя та різні предмети для госп. 
потреб, виготовлені з кременю. Найдавнішим К.з., відомим на 
Криворіжжі, є 
гостроконечник 
мустьєрського 
часу, знайде-
ний у 1960 біля. 
с. Кудашівка. 
Його вік визна-
чено до 60 тис. 
років і належав 
людині неан-
дертальського 
типу. Ряд К.з. 
знайшов О.М. 
Поль, дослід-
жуючи у 1866 
п ізньопалео-
літичне посе-
лення у балці 
Ковальського. 
Вони датовані 12–15 тис. років тому. Це були К. ножі, скре-
бачки, різці, проколки тощо.

У період мезоліту (середній кам’яний вік, що розпочався 
10 тис. років тому і тривав до 6 тис. до н.е.), вздовж берегів 
наших річок селилися прадавні мисливці і рибалки. На одній 
з стоянок кін. 6 тис. до н.е. (біля житломасиву “Зарічний”) у 
1980 знайдено найдавніше на Криворіжжі К. вістря стріли та 
ряд ін. знарядь, виготовлених у т. зв. мікролітичній техніці. 
На неолітичному поселенні “Рибасово 1” (кін. 4 тис. до н.е.) 
зафіксовано уламки ножів та скребачок.

Кремінь продовжує бути основним матеріалом для виго-
товлення знарядь в енеолітичний період (2-а пол. 4-го – 1-а 
пол. 3-го тис. до н.е.). Особливо великого розповсюдження 
він набув серед племен давньоямної культурно-історичної 
спільноти (27-23 ст. до н.е.). Це, насамперед, ретельно об-
роблені вістря дротиків і стріл, різнорідні скребачки, різці, 
проколки, ножі тощо.

Зберіг свою позицію кремінь ще і в добу середньої бронзи 
через високу вартість цього сплаву. Так, у похованнях ката-
комбної культури (25–21ст. до н.е.) знайдено К. скребачки, 
ножі, вістря стріл і різці. Але вже в могилах культури багато-
валикової кераміки К. вироби зустрічаються у поодиноких ви-
падках – гол. чин. скребачки для обробки шкір тварин. У добу 
пізньої бронзи (14–9 ст. до н.е.) К.з. виходять зі вжитку.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003.

 “Кривбаспроект” – держ. ін-т проектування підпр-в за-
лізорудної пром-ті. Відкрито у 1930 як проектну контору ПРТ; 
у 1932 реорг-но у Криворізьке відділення “Укр-дніпроруда”; 
у 1934 перетворено на ін-т “К.”, який знаходився в підпоряд-
куванні т-ту “Руда”. Перевірка наприкінці 1934 показала, що 
сис-ма орг-ції “К.” вкрай громіздка і часто страждає парале-
лізмом, багато посад “придумані для того, щоб мати місце для 
людини”. Були відсутні тверді розцінки на виконані роботи, 
що дозволило реально підвищувати ставки у 2–3 рази при 
постійному зриві термінів виконання проекту, при тому, що 
частина робочих проектів передавалася для розробки на 
сторону.

Неякісне виконання проектів у 1936–37 призвело до того, 

Оголошення магазину КГ, 
1927, 5 січ.

План і розріз кремованого поховання 4 ст. н. е. 
біля сел.Христофорівка, 1983

Поховальна урна із залишка-
ми кремованого, 1983

Крем’яні вістря до стріл сер. 4 тис. до н.е. з 
могильника на вул. Ватутіна, 1992
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що під репресії, як вороги народу, потрапив цілий ряд спів-
робітників: Райко, Ластов, Фоменко, Хільченко. У груд. 1937 
знято з робот і виключено з лав КП(б)У управляючого “К.” 
Яковлєва Георгія Яковича.

У 1940 “К.” проектував 160 об’єктів. Велика к-ть з них 
– незавершені у 1939. З ін. боку, замовники часто зволікали 
з подачею завдань на проектно-кошторисні роботи. Це при-
зводило до перенесення буд-ва на наступні роки. У 1939–40 
директором “К.” був Є. Науменко.

У серп. 1941 “К.” евакуювали  на Урал.
Дж.: ДАДО, Ф. 114, Оп. 1, С. 3, А. 17; Там само, Ф. 19, Оп. 2, С. 729, 
А. 105–106.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1940, 20 груд.

“Кривбаспромводопостачання” – держ. підпр-во по за-
безпеченню питною водою населення і підпр-в міста. Згодом 
воду почали надавати з-ду “Криворіжсталь” та для потреб 
зрошення.

Спочатку „К.” входило до складу т-ту по водопостачанню 
Донбасу і Криворіжжя “Донбасводт-т”, як Криворізьке р-не 
управління. У 1932 розпочато спорудження Карачунівського 
водосховища, обсяг 1-ї черги – 55,4 млн. м3 води і Криворізь-
кого водогону. У 1939 завершено спорудження комплексу 
Карачунівських водоочисних споруд, потужність яких склала 
208 тис. м3 води на добу. Після закінчення 2-ї черги Карачу-
нівського водосховища його обсяг досяг 308 млн. м3 води. 
Водосховище стало найбільшим серед промислових у СРСР 
(див. Водопостачання;  Донбасводт-т).
Літ.: Государственное промышленное предприятие «Кривбасспром-
водоснабжение». Кривой Рог, 2000.

Кривий Ріг – місто обл. підпорядкування, великий індустрі-
альний і культурний центр України, залізничний вузол. Роз-
ташований у верхів’ях р. Інгулець та вздовж нижньої течії р. 
Саксагань. Адміністративно включає 7 р-нів: Дзержинський, 
Долгінцевський, Жовтневий, Інгулецький, Саксаганський, 
Тернівський, Центрально-Міський.

В межі міста входить більша частина Криворізького за-
лізорудного басейну, Крім великих родовищ залізних руд 
тут зустрічаються марганцеві руди, боксити, буре вугілля, 
каоліни, сланці, графіт тощо.

Територія суч. міста заселена ще з прадавніх часів. Най-
давніше досліджене поселення відноситься до часів пізнього 
палеоліту, датується 13 тис. до н.е. В межах міста розкопано 
бл. 70 курганів різних епох, починаючи з сер. 3 тис. до н.е. 
і до Золотоординського часу (13–14 ст. н.е.). В р-ні Дубової 
Балки були знайдені плавильні печі, які деякі дослідники (П. 
Рубін, М. Граков) відносили ще до скіфських часів (4 ст. до 
н.е.). Питання часу заснування 1-го поселення (зимівника) 
залишається дискусійним. Частина істориків вважає, що 
найдавніші зимівники відносяться до середини 17 ст. Ця 
дата на сьогодення визнана офіційною, як час заснування 
К.Р. (Постанова Каб. Мін. України від 26 лип. 2001, № 878). 
Слабою стороною гіпотези про раннє існування поселення є 
відсутність архівних даних за тривалий період – понад 100 ро-
ків. Зимівники могли неодноразово засновуватися і в умовах 
постійних сутичок з татарами періодично нищитися. Більш-
менш сталі повідомлення про К.Р. починаються з 60-х 18-го. 
Такий авторитетний автор, як архієпископ Гавриїл, церкву св. 
Миколая у К.Р. згадує під 1761. Він же в повідомленні за 1785 
пише про повторне буд-во церкви, вірогідно, що 1-а згоріла 
під час татарської навали на поч. 1769, а більшість жителів 
було знищено або забрано в неволю.

На відстані 1,5 км на пн. від злиття Інгульця і Саксагані на 
березі останньої у 1775 було збудовано поштову станцію, яку 
відкрили для руху 27 квіт. 1775. Ця дата зараз відзначається 
як час заснування К.Р. З 1775 по 1828 поселення К.Р. мало 
статус військової слободи. Воно було заселене колиш. запо-
ріжцями і держ. селянами. Для села в 1779 межувальником 
прапорщиком Беєром відрізано 21 тис. дес. землі. Планува-
лося, що за найближчі 10 років воно виросте до 450 дворів. 
Але розвиток йшов повільно. На 1781 тут нараховувалося 
34 двори і ще 23 сім’ї було переселено зі слободи Каланта-

євської Єлісаветградської провінції. У вказаному році наш 
край досліджував академік В. Зуєв, який повторно відкрив 
залізну руду. У 1783 К.Р. став центром колиш. Інгульського 
повіту, який фактично був створений на основі Інгульської 
паланки Запорізької Січі. У Криворізькому повіті на той час 
проживало бл. 42 тис. осіб і нараховувалося 137 хуторів і сіл. 
Але чергова адм.тер. реформа 1784 поклала кінець існуванню 
Криворізького повіту. У 1785 у К.Р. нараховувалося 204 чол. 
і 165 жін. З 1786 проводилися масштабні розробки азбесто-
вого сланцю, який вивозили до Миколаєва і Херсона згідно 
з розпорядженням Г. Потьомкіна. При поверненні з Криму до 
Петербургу 3 черв. 1787 у К.Р. побувала Катерина ІІ. Згідно з 
новою “Книгою сільського устроєнія “ (берез. 1789) штат місц. 
адм. складався з 1 старшини, 1 сільс. старшини, 4 виборних 
і 5 збірників. Дворів у слободі нараховувалося 73.

Дослідженням Криворіжжя займалися проф. В. Лєванов 
(1787), акад. В. Ізмайлов (1799), акад. П. Паллас, гірничий 
майстер В. Піленко (1803). Землі, що оточували с. Кривий Ріг, 
були роздані російським дворянам, колиш. козацькій стар-
шині, що перейшла на службу до рос. імператора, багатим 
міщанам за умови колонізації (заселення) протягом 10 років. 
У тих поміщиків, які договір не виконали, садиби знову за-
биралися в казну і виділялися новим претендентам. Цей про-
цес отримав назву “Генеральне межування” і продовжувався 
до 1816. В цей час (до 1829) Кривий Ріг входив до складу 
Кам’янської волості Бобринецького повіту. У груд. 1828, коли 
було прийнято рішення про переведення Кривого Рогу до роз-
ряду воєнних поселень, в ньому нараховувалося 539 дворів, 
1 582 чол. і 1 574 жін. В г-вах місц. селян було 111 коней, 1 
188 волів, 814 голів ін. худоби. З 1829 село стало воєнним 
поселенням Бугської уланської дивізії, командиром якої був 
генерал-майор Селехов. У Кривому Розі базувалися 3-й і 4-й 
кавалерійські взводи 3-го ескадрону (командир штабс-капітан 
Соболевський, штаб якого знаходився у Широкому). В цей час 
було проведено великі будівельні роботи. Зведено житло для 
командирів і нижніх чинів, взводні казарми, шпиталь, стайні, 
канцелярію, кілька нових поселенських будинків. 

У 1836 відбувся розділ військової і цивільної влади. Кривий 
Ріг увійшов до складу новоутвореної Широківської волості 
Бугського округу, де й перебував до 1860. Всі жителі чоловічої 
статі у віці від 18 до 45 років повинні були відбувати військову 
повинність. 3 дні на тиждень вони працювали на казну, 3 
– на себе, а в неділю і святкові дні після літургії займалися 
військ. підготовкою. Після звільнення від стройової служби 
поселяни розділялися на 3 категорії: 1-й розряд – ті, хто мав 
не менше 2-х пар волів; 2-й – 1 пару; 3-й (“нехазяйна”) – ті, 
хто не мав волів. У 1833 нараховувалося 190 хазяїв 1-го 
розряду, 359 – 2-го. 

У 1852 Кривий Ріг отримав статус полкового села. Тут 
зводяться кам’яні будинки для офіцерів (20), нижчих чинів 
(90). Вони розташовувалися на вул. Поштовій (нині Карла 
Маркса) та Миколаївській (нині Леніна).

У 1857 Кривий Ріг виведено зі стану “пахотних солдат” 
і передано в управління Міністерства держ. майна, а у на-
ступному році – до новоствореного Управління південних 
Херсонських поселень (3-й округ).

У кін. груд. 1860 Олександр ІІ підписав указ про переведен-
ня держ. поселення Кривий Ріг у ранг містечка. Наступного 
року містечко стало центром новоствореної Криворізької 
волості. У серп. 1861 відкрито першу шк. Міністерства нар. 
освіти; до того існувала однокласна церковно-приходська шк. 
У 1863 закінчилося буд-во нової кам’яної церкви св. Миколая, 
яку було освячено 22 трав.

У 19 ст. Криворіжжя досліджували: гірничий чиновник П. 
Кульшин (1835–37), проф. Н.П. Барбот-де-Марні (1868), О.М. 
Поль (1866–73), Л. Штріпельман (1872), Г. Федосєєв (1873), 
капітан-лейт. Л. Сємечкін (1873), проф. Е.М. Клем (1874), інж. 
Е. Фельско (1874), інж. Є. Іваницький (1875), Кульчинський 
(1875), Франскевич (1875), гірничий інж. М. Носов (1875), 
гірничий інж. В. Домгер (1875, 1881–84), І.П. Печаткін (1875), 
С.О. Конткевич (1875, 1879), Р. Прендель (1881), проф. Ілемм 
(1884), гірничий інж. М. Кузнєцов (1886), М.Ф. Шимановський 
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(1880-ті), гірничий інж. М. Медведєв (1880-ті), проф. М.Д. 
Коцовський (1891), П.О. Замятчевський (1891), проф. П.П. 
П’ятницький (1893), геолог М. Соколов (1895), Ч. Монковський 
(1896), геолог О.О. Михальський (з 1896).

Велику роль у прискоренні розвитку Кривого Рогу відіграв 
початок розробки залізних руд в трав. 1881 за ініціативою 
О.М. Поля (див. Криворізький залізорудний басейн). Другим 
сприятливим фактором стало буд-во Криворізької залізниці 
(згодом Катерининська), яке розпочалося весною 1881, а 
завершилося у трав. 1884. Колія з’єднала Кривий Ріг з Донба-
сом (через Катеринослав). Це стимулювало відкриття нових 
рудн. з боку різних металургійних і гірничопромислових т-в 
(див. Катерининська залізниця). Протягом наступних років 
було збудовано Саксаганську гілку, яка сполучила Кривий 
Ріг з Київською залізницею (через ст. Любомирівка). На поч. 
20 ст. було прокладено колію з Долгінцево до м. Нікополь. 
У 1890–92 французьке АТ “Криворізьких залізних руд” збу-
дувало біля с. Гданцівка чавуноливарний з-ж, який спочатку 
мав 2, а потім 3 домені печі. Для робітників було побудовано 
40 житлових будинків по 8 квартир в кожному, лікарня на 15 
ліжок, заводський готель, насаджено великий парк, у 1890 
відкрито чайну.

На поч. 1900-х видобутком руди займалося 79 рудн., біль-
шість яких належали іноземним або змішаним компаніям. З 
початком кризи 1901 число рудн. падає до 64. У 1997–01 в 
містечку було побудовано ще 2 невеликі металургійні з-ди та  
механічний з-д “Пневматик” (1909).

У 1897 4 пром. підпр-ва містечка дали продукції на суму 
113 тис. крб., а наступного – на 359,6 тис. крб. У 1898 у 
Кривому Розі нараховувалося 15 галантерейних, 3 бакалій-
них, 9 тютюнових, 3 взуттєвих, 2 меблевих магазини. Діяли 
шпалерна, шкіряна, тарна і корсетна майстерні. Масло і яйця 
продавали 5 магазинів, швейні машинки – 2, землеробські 
знаряддя – 1. Було 2 аптекарські магазини, 1 аптека, 3 
склади лісоматеріалів, 1 комісійна контора, 1 друкарня, 1 
фотографічний салон та ін. У 1902 тут вже нараховувалося 
256 торговельно-промислових підпр-в. У 1890 в містечку 
працювало бл. 2 тис. гірників, а в 1900 – понад 7 тис., понад 
1 тис. залізничників і 500 металістів. Ще бл. 1 тис. робітників 
були задіяні на дрібних підпр-вах. Так. чин., загал. чисельність 
робітництва перевищила 10 тис.

Стихійні страйки з екон. вимогами розпочалися напри-
кінці 1890-х. На поч. 1903 у Кривому Розі було засновано 
соціал-демократичну орг-цію спеціально прибулою для цієї 
мети емісаром Софією Васерман (псевдонім, справжнє ім’я 
невідоме). Орг-цію було розгромлено у квіт. 1903. Місц. рево-
люціонери також брали активну участь у створенні підпільної 
більшовицької друкарні в м. Умань у 1903–06. У 1905 на рудн. 
і в містечку проходили збори, мітинги і страйки з політич-
ними і екон. вимогами, особливо під час першотравневих 
свят. У груд. 1905 залізничники ст. Долгінцево майже на 3 
тижні захопили владу під кер-вом соціал-демократа Олексія 
Полякова. 26 активістів страйку було засуджено до різних 
термінів ув’язнення.

У 1913 в басейні було видобуто 6,35 млн. тонн залізної 
руди, що склало бл. 70 % загал. рос. видобутку. Вир-во чавуну 
на Гданцівському з-ді у 1912–13 досягло 85–90 тис. тонн. 12 
найбільших АТ, де домінував іноземний капітал, зосередили 
86 % загал. видобутку руди. Створені у 1902–04 синдикати 
“Продавугілля” і “Продамет” встановили контроль над рудн., 
які належали металургійним і видобувним компаніям, а 
синдикат “Продаруд” контролював 6 найбільших виключно 
видобувних компанії, які давали бл. 80 % видачі незаводських 
рудн. (ств. у 1907). У 1913 к-ть робітництва досягла 26 тис., 
з них гірників – 23,6 тис. Всього на 1916 в межах сучасного 
пром. р-ну проживало бл. 60 тис. осіб, безпосередньо в мі-
стечку – 26,7 тис. У 1912–13 розпочато замощення вулиць 
и тротуарів на вул. Вокзальної, Поштової і Миколаївської, 
побудовано невелику електростанцію (біля нинішньої пл. 
Визволення), яка давала енергію для освітлення вулиць і 
будинків, відкрито телефонну станцію на 100 номерів.

Більшість тимчасових робітників проживала в казармах 

(гуртожитках), яких у 1913 нараховувалося 297, кожна з них 
вміщала в середньому 56 осіб. 1-й 2-поверховий будинок 
зведено у 1854 (не зберігся); 3-поверховий – у 1912 на вул. 
Поштовій (належав Гордону, не зберігся). Тимчасову земську 
лікарню на 25 ліжок відкрито у 1895, згодом її розбудували в 
стаціонарну до 60 ліжок (1906). Невеликі амбулаторії і прийом-
ні покої на 3–6 ліжок були на всіх великих рудн. Але в цілому 
медичне обслуговування залишалося на низькому рівні.

У 1901 у Кривому Розі існувало 3 земських шк., 3 церковно-
приходські, 2 МНО, 2 на рудн., залізнична на ст. Долгінцево, 
Ямчитське с-г уч-ще (з 1889). 1-й середній спеціальний навч. 
заклад – Комерційне уч-ще – відкрито у 1908. На 1913 було 
вже 9 земських шк., 10 міністерських і церковно-приходських. 
Крім того у містечку було 3 прогімназії, 2 залізничних уч-ща, 
3 б-ки, 4 кінематографи і 4 театри. Працювало 2 відділення 
банків – Міжнародного комерційного та Азово-Донського, 
Криворізьке т-ва взаємного кредиту, Криворізьке купецьке 
т-во взаємного кредиту, Криворізьке позиково-ощадне т-во, 
Криворізьке кредитне т-во.

В містечку було 4 православних церкви: Миколаївська 
(1863), Покровська (1885), Різдва Богородиці (1886) і Воз-
несенська (1904), а також католицький костьол св. Бригітти 
(1898), Головна Синагога (1899) і 2 єврейс. молитовних будин-
ки. На рудн. селищах діяло ще 6 православних храмів. 

Значного розвитку досягла торгівля. Так, у 1913 на вул. По-
штовій розташовувалося 116 торговельних закладів, складів, 
майстерень; бл. 90 – на вул. Базарній (нині Жовтнева), понад 
30 – на вул. Миколаївській (нині Леніна).

З поч. Першої світової війни на фронт мобілізували 60 % 
гірників басейну, що склало бл. 12 тис. чол. В 1-й рік війни 
видобуток знизився на 25 %, у 1915 – на 40 %, у 1916 – на 20%, 
у 1917 – на 44 %. Війна значно погіршила життєвий рівень 
населення. Ціни на продукти харчування піднялися в серед-
ньому в 3–3,5 рази при зростанні зарплати на 35–50 %.

Звістка про перемогу Лютн. революції була зустрінута з 
надією. Протягом 3 днів проходили мітинги і демонстрації 
на підтримку Тимчасового уряду. Старі органи місц. влади, 
включаючи поліцію, були розпущені. В сер. берез. 1917 
вибрано Раду робітничих і солдатських депутатів, до якої у 
трав. приєдналася Рада селянських депутатів Криворіжжя. 
Тоді ж почали виникати рудн. і заводські комітети, галузеві 
профспілки, яких було 17 з загальною к-тю чл. 3 598. У трав. 
почали сформовуватися більшовицькі групи, укр. соціал-де-
мократичні орг-ції та загони “вільного козацтва”.

Більшість у Криворізькій Раді спочатку була за соціал-де-
мократами, а з верес. перейшла до укр. соціал-демократів. 
Спроби більшовиків шляхом дотермінових виборів отримати 
перевагу не реалізувалися. Але продовження війни та подаль-
ше зниження життєвого рівня населення сприяли зростанню 
популярності більшовиків з їхніми популістськими гаслами. 
Вибори Ради після більшовицького перевороту в Петрограді 
не дали більшості комуністам, хоча їх фракція за розміром 
стала 2-ю після УСД. У груд. 1917 під час чергових переви-
борів, які проходили під тиском збройних загонів Червоної 
гвардії, представники рос. і укр. партій СД змушені були 
відмовитися від участі в управлінських структурах разом з 
більшовиками. Остаточно комуністи взяли владу у свої руки 
після захоплення території Криворіжжя рад. військами 9 січ. 
1918. Гайдамацькі курені були роззброєні, органи місц. самоу-
правління розпущені. Вибори до Ради, які пройшли у 2-й пол. 
січ. дали повну перевагу більшовиками. Виконком очолив чл. 
КП(б)У П. Геруцький. Було заново створено відділи: охорони 
здоров’я, продовольчий, нар. освіти, юридичний, комуналь-
ний, фінансовий та ін. Комуністи вперше об’єдналися в єдину 
загальнор-ну Криворізьку орг-цію на чолі з В. Валявком. Бан-
ки, кредитні т-ва, великі підпр-ва було націоналізовано або 
встановлено робітничий контроль над ними. На селі почали 
ділити поміщицькі, церковні, казенні землі та землі АТ. На поч. 
1918 вже орг-лися перші продовольчі загони на село за хлі-
бом. Більшовицькі реформи перервав наступ на Криворіжжя 
12-го австрійського корпусу, який повністю окупував край 30 
берез. 1918. Незадовго перед цим місц. більшовики разом з 
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харківськими і донецькими утворили Донецько-Криворізьку 
республіку, яку оголосили силою, незалежною від України. 
Так. чин., вони сподівалися відвернути австро-німецьку “оку-
пацію”. Після провалу авантюри республіку, в якій практично 
не було представників Криворіжжя, було анульовано.

Сис-ма контрибуцій і поборів, яку встановили австро-ні-
мецькі війська, фактичне безправ’я місц. органів укр. влади 
призвели до наростання масового руху опору серед сільс. 
населення і незадоволення існуючим порядком більшості 
місц. робітництва, яке сиділо без роботи. Ситуацію усклад-
нило поширення кримінального бандитизму і різке зростання 
злочинності. Щотижневі зведення комісарів рясніють пові-
домленнями про вбивства та пограбування заможних людей. 
Єдиною легальною орг-цією, що існувала в період “окупації” 
була профспілка “Горнотруд”, але вона мала обмежені фінан-
сові можливості і суттєво не могла покращити стан гірників. 
До кін. листоп. 1918 австро-угорські підрозділи залишили 
Криворіжжя. Місц. більшовики при допомозі Катеринославсь-
ких комуністів сформували озброєні загони, розігнали варту 
ті ін. органи Укр. Держави. Згодом війська Директорії знову 
встановили контроль над Криворіжжям. 5 груд. утворено 
Верхньодніпровську Раду робітничих депутатів і кіш “чер-
воного козацтва”, які оголосили зоною своїх дій пн. частину 
Кривбасу. Одночасно у Веселих Тернах продовжував існу-
вати кіш “вільного козацтва”. Остаточно влада більшовиків 
утвердилася у сер. лют. 1919, коли було вибрано тимчасовий 
виконком, а на 1-му з’їзді Рад Криворізького регіону (26 лют.) 
було самочинно проголошено про створення Криворізького 
повіту у складі 34 волостей. Кривий Ріг став містом і центром 
однойменного повіту. ВУЦВК визнав нову адм. одиницю аж 
29 квіт. Весь повіт увійшов до складу Катеринославської гу-
бернії. У трав. було орг-но спеціальну комісію УРНГ по орг-ції 
управління криворізькими рудн. і підготовці їх до експлуатації. 
Але повстанський рух під проводом отамана М. Григор’єва, а 
згодом і денікінська окупація (8 серп. 1919) не дали можливо-
сті завершити опис та інвентаризацію рудн. і підпр-в.

15 лип. 1919 приїжджими функціонерами Казаковим і 
Галинським було створено міську комсомольську орг-цію, 
куди спочатку ввійшло 14 осіб.

Режим терору, що існував під час денікінщини, призвів 
до масового розгортання стихійного повстанського руху. 
Практично у всіх великих селах повіту існували загони са-
мооборони від каральних загонів та анархістських збройних 
формувань. 17 січ. 1920 на тер. міста вступили підрозділи 
45 стрілецької д-зії під командуванням Й. Якіра. Спочатку 
в місті було створено ревком, а з лют. влада перейшла до 
відновленого повітового виконкому. Розпочав діяльність 
повітовий комітет КП(б)У, а весною було відновлено міську 
комсомольську орг-цію, яку у лип. реорг-но у повітовий ко-
мітет КСМУ. 

Розпочалися ремонтно-відновлювальні роботи на заліз-
ниці. на базі з-дів “Пневматик” Василовського, Кесельмана 
створено ремонтно-механічні майстерні. У 1920 в повіті 
пущено в дію сірникову ф-ку, 7 парових млинів, 17 з-дів з 
переробки шкіри, 2 миловарні та ряд ін. підпр-в.

Весною і влітку 1920 пройшли мобілізації на врангелівсь-
кий і польський фронти. У зв’язку з наближенням армії Вран-
геля у місті було оголошено осадний стан. Тут розташувалася 
велика к-ть тилових служб Південного фронту і шпиталі.

8 верес. 1920 відбулося урочисте відкриття Криворізької 
міськради, до складу якої було обрано 150 депутатів, з яких 
50 – чл. КП(б)У.

З 1920 великого розмаху набув повстанський рух. Неза-
доволення політикою продрозкладки, надзвичайним станом 
і спробами комунізації села, хлібороби масово створювали 
збройні загони. Одним з найбільших була Степова дивізія 
Костя Блакитного (Пестушко), яка влітку 1920 досягла 
чисельності бл. 20 тис. бійців. Виснажливу боротьбу з кому-
ністичною владою протягом 2-х років вели загони відомих 
отаманів Григорія Іванова (Тишанін), Лют. (Єлісей Черевик) 
та ін. Всього у 1920–22 на Криворіжжі діяло понад 3-х десятків 
повстанських загонів. У самому місті було створено 2 великі 

підпільні антирад. орг-ції кількістю бл. 400 осіб, які ставили 
за мету повалення рад. влади.

У результаті громадянської війни та інтервенції значно 
скоротилось населення міста (з 27 до 20 тис.), чисельність 
робітничого класу впала з 23,7 (1913) до 1,2 тис. (1920). Всі 
рудн. були затоплені і не діяли. Збитки, спричинені Кривбасу, 
оцінювалися в 124,3 млн. крб. золотом в цінах 1913.

Не дивлячись на те, що відновлення залізорудного ком-
плексу було проголошено “військово-бойовим завданням” і 
розроблено програму першочергового відродження 11 вели-
ких рудн., та прирівняння Кривбасу до Донбасу в питаннях 
постачання тощо, робота практично стояла на місці. Доставки 
необхідного обладнанням, матеріалів та палива налагоджено 
не було. Створене в кін. 1920 Центральне правління півден-
норудних підпр-в не мало обігового капіталу, щоб розгорнути 
роботу. У лип. 1922 на базі ЦППРП було орг-но Південноруд-
ний т-т (ПРТ), який об’єднав 67 криворізьких і нікопольських 
рудн. Його гол. завданням залишалося відновлення пром-ті 
в найкоротші терміни. З листоп. 1921 введено в дію рудн. ім. 
Артема (колиш. Галковський). На поч. 1922 до нього приєд-
налися рудн. ім. Жовтневої революції (Ростковський) та ім. 
Карла Лібкнехта (Шмаковський), а також розпочав видобуток 
бурого вугілля для місц. потреб рудн. “Свобода”. Поступово 
зростали капіталовкладення в залізорудну пром-ть. Так, 
якщо у 1923/24 операційному році до Кривбасу завезено 
матеріалів і обладнання на 53 тис. крб., то у 1925/26 – на 
500,8 тис. крб. 

Зростали лави профспілкових орг-цій. Якщо у 18 криво-
різьких орг-ціях на поч. 1926 нараховувалося 4 955 осіб, то в 
наступному вони вже об’єднували 5 429 чл.

У 1924/25 в число діючих введено такі великі рудн. як ім. 
Леніна (Колачевського) та ім. Дзержинського (об’єднані Сак-
саганський і Карнаватський). На 1 жовт. 1925 працювало вже 
6 рудн., а 11 знаходилися в передпусковому режимі. У 1925/26 
видобуто 200 млн. пуд. руди, що склало 51,3 % до 1913. У місті 
нараховувалося 106 пром. підпр-в, де працювало бл. 1 тис. 
осіб; діяло 494 торгівельні заклади. ПРТ на реконструкцію і 
капітальне буд-во затратив 13 679 000 тис. крб., а на житлове 
буд-во у 1925 – 1 млн. крб. Ще 200 тис. асигнували органи 
рад. влади. На кін. 1925 зведено і проведено капітальний 
ремонт бл. 300 комунальних будинків, замощено 7 вулиць, 
виконано ряд ін. робіт по благоустрою міста (див. Комунальне 
господарство). На той час працювало 3 лікарні, 6 амбулаторій, 
28 шк. лікнепу, 21 шк., де навчалися 7 тис. дітей, піонерська 
орг-ція нараховувала 1,1 тис. дітей.

У відновлювальний період було відкрито педагогічні 
курси (1921) – згодом Нікопольський педагогічний технікум, 
вечірній гірничорудний технікум і робфак на 540 студентів 
(1922). У 1925 діяло 2 індустріально-техн. шк., 3 с-г шк., 2 
соціально-екон., 1 робфак, 2 фабзавуча, 5 с-г шк. на 354 
учня, індустріально-техн. шк. (73 уч.), 2 соціально-екон. (334 
уч.), 5 гірничих шк. (бл. 600 уч.), 3 профкустарні шк. (200 
уч.), 3 короткотермінових курсів (119 уч.). У с-г, гірничому 

Центральна вул. міста К. Маркса в 1936
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і педагогічному технікумах навчалося 303 студентів. У місті 
працював любительський театр, кінотеатр, 4 клуби, 20 б-к. 
З 7 груд. 1924 почала виходити газ. “Красный Горняк”, як з 
16 жовт. 1928 стала видаватися укр. мовою.

Для вирішення питань енергопостачання рудн. та підпр-в 
Кривбасу 15 серп. 1927 розпочато буд-во Криворізької р-ної 
електростанції ім. Ілліча (КРЕС). Проектна потужність 1-ї 
черги склала 24 тис. кВт., 2-ї – 43 тис. кВт.

У кін. 1930 Криворізький округ, який існував з 1923 було 
ліквідовано. Місто підпорядковано безпосередньо Харкову 
(центру). У лют. 1931 було створено Криворізький р-н, до 
складу якого ввійшов і сучасний Широківський, де й знахо-
дився до кін. 1935. Криворізька міська рада утворила робочі 
відділи, які до того діяли при окружному виконкомі.

З кін. 1920-х набула поширення теорія “затухання” Крив-
басу, тобто вичерпаності запасів залізної руди. Рішенням 
ЦК ВКП(б) від 15 квіт. 1930 було прийнято перспективну 
програму на подальше розгортання геологорозвідувальних 
робіт та збільшення темпів видобутку руди. У 1931 у басейні 
працювало 32 рудн. З 1929 розпочато буд-во великих шахт: 
“Капітальної”, ім. Орджонікідзе, “Центральної”, ім. Комінтерну. 
У 1932 закладено шахти “Нова”, “Комунар” та ін. Т-т “Руда”, 
створений замість ПРТ у кін. 1930-го, у 1931 довів видобуток 
руди до 7,7 млн. тонн. У 1930-ті було побудовано 12 нових 
потужних шахт і завершено реконструкцію всіх діючих рудн. 
Загін пром. будівельників Кривбасу зріс до 11 тис. Серед но-
вобудов – шахта “Гігант”, яка вступила у дію 1940 – найбільша 
на той час в СРСР. Її річний видобуток складав 5,4 млн. тонн 
руди – майже річна продуктивність басейну у 1913. У берез. 
1939 на базі т-ту “Руда” створено 3 нових т-ти: “Дзержинсь-
круда”, “Октябрьскруда” та “Ленінруда”.

У 1933 інженерно-техн. персонал басейну поповнило 
105 інж. і 153 техніки. У 1933–37 на різних курсах і шляхом 
індивідуального навчання підготовлено і перепідготовлено 
20 тис. робітників і ІТР.

У черв. 1931 у Кривому Розі розпочато буд-во одного з 
найбільших у країні металургійного комбінату. З цією метою 
було створено спеціальний т-т “Криворізьбуд” на чолі з Я.І. 
Вєсніком. Він же став і першим дир. з-ду. 1-шу з 4-х доменних 
печей планувалося побудувати за 17 місяців. Не дивлячись 
на всі зусилля та мобілізацію людських ресурсів, буд-во ДП–1 
(“Комсомолка”) затягувалося. Однією з причин була недопо-
ставка обладнання і матеріалів, а з ін. боку – відсутність ква-
ліфікованих кадрів. Суботники, на яких у 1932 взяло участь 
17 тис. чол., не могли суттєво прискорити монтажу облад-
нання, яке завозилося підрядчиками з великим запізненням 
та недоробками. Свій 1-й чавун “Комсомолка” дала лише 4 
серп. 1934. У трав. 1935 стала до ладу ДП–2, а у лют. 1939 
пущено 3-тю домну обсягом 1 300 м3 – найбільшу на той час в 
Європі. У серп. 1939 збудовано блюмінговий цех, яких також 
був найпотужнішим у Європі і в СРСР. Центральні механічні 
майстерні, створені у 1924 на базі колиш. Гданцівського ча-
вуноливарного з-ду, у 1932 було розгорнуто у з-д гірничого 
машинобудування, з 1937 – “Комуніст”. На ньому у 1934 було 
виготовлено перші вітчизняні перфоратори, а згодом і першу 
навантажувальну машину ПМЛ–3. У 1940 на реконструкцію 
з-ду було виділено 19 млн. крб.

У 1930-ті збудовано авторемонтний і суриковий з-ди, 
реконструйовано чавуноливарний з-д “Металіст”, відкрито 
меблеву, взуттєві і пошиття одягу ф-ки; пущено 3 хлібоз-
ди, молокоз-д, холодильник, м’ясокомбінат, птахокомбінат, 
рибокоптильний з-д та ін. підпр-ва. Всього в місті працювало 
160 підпр-в. Вартість валової продукції пром-ті склала у 1940 
356,7 млн. крб. У 1940 в різних галузях виробництва було 
зайнято 43,4 тис. робітників, в т.ч. бл. 10 тис. будівельників 
і залізничників.

На поч. 1941 у Кривому Розі нараховувалося 200 пер-
винних партійних орг-цій, які об’єднували 6 177 комуністів. 
Міська комсомольська орг-ція перед початком рад.-нім. війни 
нараховувала понад 12 тис. чл. 

Значні кошти було вкладено у розвиток комунального г-ва 
Кривого Рогу у 1933–37. За цей час використано 31,6 млн. 

крб. У 1940 у місті нараховувалося 24 000 будинків, а к-ть 
населення наближалася до 200 тис. чол.

У 1927 збудовано 1-шу чергу централізованого водогону, у 
1936 – каналізацію. У 1935 відкрито 1-й трамвайний маршрут, 
який з’єднав старий центр з новопобудованим Соцмістом. 
У 1940 працювало 347 продовольчих і пром. магазинів, 44 
їдальні і 4 ресторани. На поч. 1941 у Кривому Розі діяло 22 
лікарні на 1 597 ліжок і 28 фельдшерських пунктів, 20 аптек. 
Протягом 1930-х було створено 7 спортивних т-в. Так, в най-
більшому з них – т-ві “Руда” – було 570 постійних чл.

Значних успіхів досягла нар. освіта. У 56 шк. навчалося 
32 тис. дітей і працювало 1 120 вчителів. На навчання у 1937 
відпущено 12 млн. крб. У 1929 відкрито гірничорудний, а у 
1930 – педагогічний ін-ти, працювали гірничий технікум, а 
з 1930 – медучилище. У місті відкриті Науково-дослідний 
гірничий ін-т (1933) та “Кривбаспроект” (1930).

У 1940 у вищих і середніх закладах навчалося 2 300 сту-
дентів. У 1940/41 навч. році у 15 шк. ФЗН і ремісничих уч-щах 
отримували спеціальності 1 680 хлопців і дівчат.

З 1931 по 1934 успішно працював Криворізький театр 
держдрами, який розформували за “український буржуазний 
націоналізм”. У 1929 побудовано 1-й кінотеатр на 500 місць, 
якому присвоєно ім’я В. Леніна. Зведено 2 палаци культури, 
17 клубів на 7 250 місць, 66 б-к. У 1936 У Кривому Розі вста-
новлено 2 145 радіоточок, число яких перед війною вже пере-
вищувало 5,7 тис. Наклад “Червоного Гірника” у 1940 досяг 20 
тис. примірників. Крім нього виходили ще 15 багатотиражок. 
З 1931 по 1933 друкувався літературно-публіцистичний ж. 
“Кривбас” (ред. М.І. Олійник).

З кін. лип. 1941 розпочалася активна евакуація обладнан-
ня підпр-в і людей на схід. 14 серп. 1941 фашисти окупували 
місто.

Чисельність населення і к-ть будинків у Кривому Розі у 
1781–1941:

Рік Двори Насел. Рік Двори Насел. Рік Буд.. Насел.
1781 34 204 1837 586 3 416 1920 3 247 22 729
1782 44 260 1808 596 3 576 1923 2 727 18 089
1786 44 396 1859 бл. 600 3 644 1925 3 225 22 527
1787 68 408 1860 611 3 664 1926 3 299 23 055
1799 152 752 1887 1 438 8 630 1927 4 470 31 281
1801 – 865 1896 2 833 бл. 14 000 1930 6 854 48 000
1805 226 1 626 1900 3 320 15 859 1934 14 280 62 000
1816 482 2 184 1917 3 814 26 700 1936 19 700 96 600
1833 539 3 156 1919 3 242 22 695 1940 24 100 205239

Дж.: Розанов Гавриил. Хронологико-историческое описание церквей 
епархии Херсонской и Таврической. ЗООИД, т. 8,  с. 148, Одесса, 
1850; ІР НБУ ім. Вернадського, ф. V, кол. 449–461, А. 66 зв.; СТЭО 
Херсонской губернии за 1898 год. Херсон, 1900, с. 224–225; ЦДІАК, Ф. 
419, Оп. 1, С. 3528; Там само, Ф. 274, Оп. 1, С. 712; НА КІКМ, Кн. 27749, 
А. 64–65, Пахомов А.Г. Очерк из истории пролетарской революции и 
гражданской войны на Криворожье (1917–1922). Машинопис.
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Справочная книга. Кремен-
чуг, 1914, с. 12; Гражданская война на Екатеринославщине, Днепро-
петровск, 1968, с. 119; ИГиС Украины. Днепропетровская область. К., 
1977, с. 286–303; Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 6–9, 48–50; 
Мельник О.О. Наше минуле. В ж. “Саксагань”, 2005, № 2; Мельник О.О. 
Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005. 

 
Криворіжжя у складі Великого князівства Литовсько-

го - державне утворення 13–16 ст., до якого з кін. 14 ст. до 
1569 (до об’днання ВКЛ з Польщею) номінально входила тер. 
сучасного Криворіжжя, яка була малозаселеною і отримала 
назву “Дике поле”. Постійної адміністрації тут не існувало. 
Одночасно землі Криворіжжя з сер. 16 ст. знаходились в ме-
жах вольностей (земель) Війська Запорізького Низового.

 Після перемоги під Синьою Водою литовських військ на 
чолі з князем Ольгердом тер. суч. Криворіжжя формально 
відійшла до Литви. Але малолюдність цих земель робила цю 
владу номінальною. Татарські улуси продовжували кочувати 
вздовж берегів Інгульця і Саксагані. Згодом у 1399 князь Ві-
товт був розбитий біля Ворскли і вплив Кримського ханства 
знову посилився. На карті 1540 Криворіжжя знову показано 
у складі Литви. З 1569 наші землі формально перейшли 
до Польського королівства. Фактично ж з кін. 15 ст. у р-ні 
Дніпровських порогів почала формуватися Запорізька Січ з 
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вільними козаками, які вважали себе незалежними від будь-
якої влади. З сер. 16 ст. тер. Криворіжжя фактично ввійшла 
до складу ареалу Війська Запорізького Низового, де і пере-
бувала до кін. його існування – тобто до 1775.
Літ.: Лаврів П.І. Історія Південно-Східної України. К., 1996, с. 43–46.

“Криворізьбуд” – т-т по буд-ву Криворізького металургій-
ного комбінату. Створено у черв. 1931 на чолі з Я.І. Вєсніком. 
На першому етапі діяльності гол. труднощами були зриви 
поставок матеріалів, обладнання, некомплект інженерно-тех. 
кадрів та відсутність житла. Тимчасові бараки на 100–120 
чол. будували з каменю. Нехватку робочих рук компенсували 
орг-цією у лип. 1931 “будівельної колонії” (виправно-трудово-
го табору). Для покращення стану буд-ва і побутових умов 
працюючих на поч. жовт. 1931 при МПК створено комітет 
сприяння “К.” На кін. 1931 укомплектованість кадрами коли-
валась у межах 30–35 %. Бракувало кілька сотень інженерів 
і техніків. З метою вирішення проблеми будівельного мате-
ріалу орг-но видобуток місц. каменю. Але необхідних об’ємів 
сировини через низку механізацію і продуктивність праці не 
отримувалося. На роботи молібізовували тисячі селян з р-ну 
та всієї України. Для потреб спорудження прокладено 10 км 
залізничної колії і 15 км шосейних доріг. на кін. 1931 плинність 
кадрів склала 17 %, обсяг робіт по зведенню доменного цеху 
виконано на 2,4 %. Замість 700 тис. крб. засвоєно лише 73 
тис. крб. Т-т “К.” укомплектував буд-во спеціалістами тільки 
на 35 %, а робочою силою – на 30 %. Загал. план робіт у 
1931 виконано на 4,0%. Було також зірвано і спорудження 
1-ї черги Карачунівської греблі. План січ. 1932 виконано 
на 12,7. Плинність робочої сили по “Індобуду” склала 54 %, 
прогули – 33 %. Більшість з 39 автомашин, як показала пере-
вірка, використовувалася нераціонально або простоювала. 
Будівельний камінь, який видобували у 10-ти навколишніх 
кар’єрах, не підвозився до місця робіт у потрібному обсязі; 
на кін. лют. 1932 нараховувалося 5 тис. вагонів невивезеного 
матеріалу.

Наприкінці 1932 Наркомважбуд передав у підлеглість “К.” т-
ти “Криворіжіндбуд” та “Укрцивільбуд”. Але планові показники, 
не дивлячись на численні реорг-ції управлінь та виробничих 
структур, не поліпшувався через зрив поставок матеріалів. 
Ситуацію ускладнювали помилки у проектній документації, 
які допустив ін-т “Гіпром”. Щоб позбавитися дефіциту мета-
локонструкцій, їх почали замінювати на залізобетонні. Цінне 
обладнання знаходилося просто неба і поступово псувалося 
або розкрадалося.

Річний план буд-ва 1932 виконано на 58,2 %, зокрема го-
товність ДП–1 склала 62,5 %, ДП–2 – 49,1 %. З капітального 
житла введено до експлуатації 2 будинки і ще 2 перебували у 
стадії закінчення. Гол. причиною такого стану визнано незадо-
вільне постачання, значну плинність робочої сили (15–20 %), 
прогули (3–5 %), нераціональне використання робочого часу 
(лише на 80–85 %), низьку продуктивність праці тощо.

На поч. 1933 до названих причин добавилися перевитрати 
по фонду зарплати та зниження норм відпуску хліба у зв’язку 
з голодом. “К,” на 97 % звільнився від імпортного обладнання 
по механізації будівельних робіт. Створено власну базу по 
їх машинізації. Гол. проблемою залишалася відсутність ква-
ліфікованих кадрів. Гальмували хід робіт і підрядчики. Так, 
“Теплобуд”, який вів буд-во з вогнетривкої цегли, допускав 
багато браку через недотримання техн. норм. Зроблене ча-
сто доводилося переробляти, що приносило великі збитки. 
Погано працювала і сис-ма робітничого постачання, де до-
пускалися суттєві зловживання. У берез. всі будівельні з-ди 
на Криворіжжі, що підпорядковувалися “Укрбудматеріалам”, 
передано “К.”. У трав. 1933 (зі значним запізненням) розпо-
чато монтажні роботи у силовому цеху “Криворіжсталі”, де 
повинна була бути встановлена найпотужніша  (24 тис. кВт) 
в СРСР теплотурбіна. Значно відстало і створення ремонт-
но-техн. бази, що гальмувало роботу. На поч. лип. 1933 на 
буд-ві ДП–1 було засвоєно в середньому 50–65 % коштів. 
На 1 верес. 1933 у сис-мі “К.” працювало 15 730 робітників. 
На деяких ділянках буд-ва продуктивність праці була у 2 

рази нижчою за планову. У кін. 1933 прийнято спеціальне 
рішення про покращення побутових умов працівників “К,” і 
удосконалено сис-ми комунального г-ва.

У 1934 гол. увагу було звернуто на завершення буд-ва і 
пуск ДП–1. У масових суботниках, які орг-лися щомісяця, бра-
ло участь від 2-х до 3-х тис. осіб, в т.ч. солдати місц. гарнізону. 
З сер. трав. розпочато передпускові випробування агрегатів 
та сис-м забезпечення домни, а з 15 черв. – підготовку до 
здачі урядовій комісії, що розпочала свою роботу 28 черв.

Перший пром. струм турбогенератор ТЕЦ дав 17 лип., а 
з 26 лип. розпочато пробну експлуатацію з-ду. 4 серп. 1934 
відбулася 1-а плавка на ДП–1 (“Комсомолка”). Список не-
доробок по з-ду в акті приймальної комісії складався з 334 
позицій.

На кін. верес. 1934 значно знизилися темпи робіт на буд-ві 
Карачунівської греблі, де продуктивність праці впала у 4 рази, 
а капіталовкладення з поч. буд-ва засвоєно на 30–35 %. На 
поч. жовт. закінчено 1-й етап спорудження ДП–2. На кін. року 
тут залишалося ще змонтувати 300 тонн металоконструкцій. 
У верес. 1935 завершено копання котловану під ДП–3, а на 
поч. жовт. розпочато монтаж повітродувної машини бесе-
мерівського цеху і бетонування фундаменту ДП–3. 14 груд. 
1935 здійснено 1-й трамвайний рейс за маршрутом вул. 
Леніна – Соцмісто.

Будівники з-ду у 1935 мали отримати обладнання на суму 
26 млн. крб., а прибуло – на 7,5 млн. крб. При річній потребі 
у лісі 75,7 тис. м3 надійшло лише 7 927 м3. “К.” вимушений 
був заготовляти деревина своїми силами. У вказаному 
році це склало 30 тис. м3. Із завезених у 1935 5 118 вагонів 
будівельних матеріалів 3 738 було доставлено заводським 
залізничним складом. На спорудженні з-ду працювало 6 
780 осіб при плані 7 891. Продуктивність праці порівняно з 
1934 виросла на 16 %; 43 % земляних робіт було виконано 
найнятими грабарями. 

У 1936 зниження собівартості буд-ва склало 12 %, річний 
план 1936 виконано на 110 %. За 9 місяців 1935 при річному 
плані 40 806 м2 житлової площі було здано лише 4 045 м2. Не 
вистачало будівельників. Так, на 1 серп. 1935 “К.” потребував 
5 675 також робітників, а мав лише 3 821. За 7 місяців 1936 
у різних р-нах країни завербовано 1 560 чол., яких потрібно 
було навчати професіям.

У груд. 1936 було здано до експлуатації фасонно-ливарний 
цех, хоча він не був повністю до цього готовий, що згодом 
спричинило значні збитки.

У 1937 за обсягом капіталовкладень “К.” займав 4-е місце 
в СРСР. Великі втрати спеціалістів відбулися під час репресій 
1937–38, що спричинило напруженість на багатьох ділянках 
буд-ва. Зокрема було репресовано управляючого “К.” і ди-
ректора металургійного з-ду Я.І. Вєсніка.

ДП–3 стала до ладу 9 лют. 1939. Її корисний об’єм складав 
1 200 м3. Це була найпотужніша у Європі на той час домна. 

Перші німецькі бетономішалки на буд-ві металургійного з-ду, 
1932
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На поч. серп. 1939 завершено буд-во нового бесемерівського 
цеху. 

Блюмінг, продуктивністю 1 700 тис. т блюмсів на рік, 
повинен бути введений в дію у 3-му кварталі 1941,а у 4-у 
кварталі того ж року планувалося пустити 3-й бесемерівський 
конвертор продуктивністю 425 тис. т та ДП–4 потужністю 510 
тис. т чавуну на рік.

За час буд-ва з-ду з 1931 по1940 було освоєно 397 млн. 
крб., що склало 36,1 % від проектної вартості з-ду, яка до-
рівнювала 1,1 млрд. крб. 
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф, 1, Оп. 7, С. 1153, А.71; Там само, А. 182–183; ДАДО, 
Ф, 19, оп. 1, С. 189, А. 172–175; Там само, С. 790, А. 74–75.
Літ.: Криворожский металл. Днепропетровск, 1964.

Криворізька бойова дільниця – один з низових над-
звичайних і виконавчих органів К. повітової військ. наради, 
створеної на поч. 1921 для боротби з повстанським селянсь-
ким рухом.

К.б.д. орг-но у кін. лют. 1921. Її очолив Соловйов, за-
ступником був Загорський (нач. К. гарнізону). 28 серп. 1921 
Соловйова визнано не відповідним своїй посаді і замінено на 
Мацилецького С.К., а заступником призначено командира 3-
го особливого полку Скур’ята. Через місяць повітовою військ. 
нарадою було прийнято спеціальне рішення по наданню упо-
вноваження керувати операціями по боротьбі з повстанцями 
нач. К.б.д. або його заступнику. Зокрема командири підроз-
ділів, які не підкорялися наказам нач. б.д. передавалися до 
суду військ. трибуналу. Одночасно введено ін-т відповідачів і 
заручників за допомогою повітової НК. На поч. жовт. 1921 за-
мість Скур’ята помічником нач. К.б.д. призначено командира 
133-го полку Гегечкорі, який мав великий досвід боротьби з 
повстанським рухом. Гол. завданням К.б.д. визначено ліквіда-
цію. “банди” отамана Іванова. З цього часу всі польові агенти 
місц. НК і армійська розвідка переходили під командування 
нач. к.б.д. Було розроблено спеціальні шифри для зв’язку. Ко-
мандуванню б.д. разом з колегією НК ставилося в обов’язок 
безпосередньо виїздити для керування операціями проти 
отамана Іванова. Контррозвідку 15-ї дивізії передано К.б.д. 
При всіх волосних центрах орг-но постійне чергування по 10 
підвод щоденно, а по селах – по 4 підводи для оперативної 
перекидки військ. При проведенні анти повстанських акцій 
дозволено при необхідності залучати підрозділи 3-го полку 
особливого призначення. Також було сформовано спеціаль-
ний загін Трудової армії під командуванням Мазура, який 
базувався на рудн. “Дубова Балка”.

У результаті створення багатократної кількісної переваги 
загін Іванова було майже розгромлено у бою біля містечка 
Широке, де і загинув легендарний отаман.

На поч. 1922 К.б.д. було розформовано, як таку, що ви-
конала своє завдання.
Дж.: ДАДО, Ф. 3225, Оп. 1, С. 20, А. 16, 19–25 зв. 

Криворізька волость – дрібна адм.-тер. одиниця Хер-
сонського повіту. Створено у 1861. У 1886 нараховувалося 8 
сільс. громад, 8 поселень, 1 270 дворів, де проживало 2 752 
ревізькі душі. За сімейними списками чоловіків було 3 563, 
жінок – 3 320. У володінні селянської громади було 24 654 дес. 
землі, з них 17 600 – орної. У приватних осіб знаходилося 12 
183 дес., з них орної – 2 467; казні належало 1 091 дес., ін. 
власникам – 240 дес. У всій в. нараховувалося 38 768 дес., 
з яких орної – 20 661 дес.

У 1896 К. в. мала пл. 385,9 кв. верст, 2 004 дворів, 14 253 
жителів. Належала до 2-го стану, 4-ї земської дільниці, в. 
правління знаходилося у Кривому Розі.

У 1910 пл. К.в. дорівнювала 357,1 кв. версти. На тер. в. 
знаходилися пристав,  наглядач за рудн., помічник окружного 
гірничого інж., земська пошта, поштово-телеграфна контора, 
земська лікарня, земська ветеринарна лікарня, земський 
склад с-г знарядь, земський страховий агент, відділ СПб 
міжнародного банку, відділ Азово-Донського комерційного 
банку, 2 т-ва взаємного кредиту, нотаріальна контора. У 54 
населених пунктах нараховувалося 5 803 двори, 38 153 жи-
телів. До сільс. громад було приписано 23 тис. осіб.

У 1916 К.в. мала територію 33 193 дес., 7 390 г-в, в яких 
мешкало 18 195 чол. і 20 516 жін. (разом 38 711 осіб).

Ліквідовано у берез. 1923 у зв’язку з адм.-тер. рефор-
мою.
Дж.: Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. VIII. 
СПб, 1886, с. 75–76; Список населенных мест Херсонской губернии за 
1910 г. Херсон, 1912, с. 45–46; Список населенных мест Херсонской 
губернии по материалам сельскохозяйственной переписи 1916 г. 
СПб, 1917, с. 92–94.

Криворізька земська медична дільниця. Створена у 
1890. Мала пл. 335 кв. верст і була найменшою по території 
в Херсонському повіті, обслуговувала бл. 15 тис. осіб. У 1903 
на д. працювали постійно 1 лікар і 1 фельдшер. На поч. 20 ст 
К.м.д. завідував лікар А.С. Біскупський, якого у 1903 пере-
ведено у Широківську д. Замість нього почав працювати Е.П. 
Зборомський. Оклад лікаря становив 1 200 крб. на рік при 
наданні квартири, у протилежному випадку доплачувалося ще 
200 крб. т. зв. квартирних. За кожні 5 років вислуги до жалу-
вання набавлялося 10 %. Після 25 років праці лікар виходив 
у відставку і отримував на рік 1 200 крб. пенсії.

У 1903 д. обслуговувала 23 тис. населення і мала лікарню 
на 10 ліжок. Персонал складався з лікаря, 2 фельдшерів і 1 
фельдшера-акушера. М. допомога і ліки надавалися без-
коштовно. 

У 1895 у середньому по Херсонському повіту на 1 тис. 
населення зверталося за м. допомогою 257,3 осіб, у 1896 
– 272,7, у 1897 – 318,8, у 1898 – 344,7, у 1899 – 381,4, у 1900 
– 439,7, у 1901 – 444,9, у 1902 – 488,4, у 1903 – 520,3. К-ть 
амбулаторних відвідувачів у К.м.д. на 1902 склала 6 750 осіб, 
а у 1903 – 6 215. Фельдшери при відсутності лікаря прийняли 
у 1902 757 хворих, у 1903 – 2 236. Повторних відвідувань у 
1902 було 5 695, у 1903 – 5 209.Всього у 1902 К.м.д. відві-
дало 13 202 особи, у 1903 – 13 660. На дому у 1903 лікарі 
надали допомогу 23 хворим, фельдшери – 68, повторних 
відвідувань було 9, всього – 100. Число стаціонарних хворих 
у 1902 – 254, у 1903 – 202. У 1903 пацієнти провели у лікарні 
сумарно 3 564 дні ( в середньому 17,8 дня на 1 хворого); на 
кожне штатне ліжко в середньому приходилося 356,6 днів 
на рік. Склад стаціонарних болящих у 1903 був такий: з 
Кривого Рогу – 12,8 %, з Криворізької волості – 9,4 %, з ін. 
населених пунктів, приписаних до даної дільниці – 20 %, з ін. 
населених пунктів, що не належали до даної д. – 20,2 %, з ін. 
губерній і повітів – 55,5 %. Такий значний відсоток недужих з 
ін. місцевостей пояснюється великою к-тю прийшлих на рудн. 
робітників. У 1903 у К. лікарні епідемічних хворих було 18 
(8,5 %), туберкульозних – 11 (5,4 %), сифілісних – 2. Велика 
к-ть – 31 (15,3 %) – травматичних слабих, жіночих статевих 
органів – 29 (14,3 %), з кістками і суглобами – 16 (7,9 %). 
Допомогу під час пологів у 1902 надано 10 жін., у 1903 – 24. 
Щеплень проти віспи у 1903 зроблено 664 і 27 повторних; на 
1 тис. населення прививки отримали 308 осіб.

Витрати на утримання К.м.д. у 1903 склали 4 078 крб., 
на медикаменти – 1 158 крб. Вартість утримання 1 хворого 
становила 1 крб. 14,4 коп. у день.

Коефіцієнт смертності склав 36,0 – на 1 тис. народжень 
– 436 смертей. Такий високий рівень пояснювався включен-
ням в це число і прийшлих на рудн. робітників.
Дж.: Земская медицина в Херсонском уезде в 1903. Херсон, 1904.

Криворізька міська Рада депутатів трудящих – адм.-тер. 
одиниця, підлегла держ. апарату, орган місц. самоврядування, 
орг-ний за принципом т. зв. демократичного централізму.

У сер. січ. 1920 ЧА розпочала наступ на Криворіжжя, 
результатом якого стало вигнання білогвардійських військ 
Денікіна.

Гол. завданням, яке для комуністів висунулося на перший 
план, стало питання про владу. На поч. лют. у басейні ство-
рюються тимчасові надзвичайні органи влади – революційні 
комітети. Вони призначалися губернськими чи повітовими 
партійними орг-ціями більшовиків або політвідділами насту-
паючих армій. Ревкоми складалися, в основному, з 3-х осіб і 
зосереджували у своїх руках всю повноту військ і цивільної 
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влади, діючи по законах воєнного часу - тобто методами 
терору.

Перше засідання К. повітревкому відбулося 17 лют., де він 
оголосив себе єдиним органом виконавчої влади. У переліку 
завдань, які висувалися, було і “відновлення рад. демократії”, 
тобто обрання Рад. Рішення про проведення виборів до місц. 
органів влади ВУЦВК прийняв 25 лют. 1920.

У більшості міст промислових р-нів Півдня України вибори 
пройшли у лют.–берез. На Криворіжжі, у зв’язку з широким 
і активним повстанським рухом продовжує діяти ревком. 
Голосування провели з 4 по 7 верес., до м. було обрано 150 
депутатів, 50 з яких були комуністами, які відразу ж орг-ли 
свою фракцію. Урочисте відкриття м. відбулося 8 верес. разом 
з представниками профспілкових орг-цій і рудкомів. На 1-у 
засіданні приймається рішення про мобілізацію 10 % депутатів 
на врангелівський фронт, яке висунула фракція комуністів. 
Президія м. вибрана з 4-х осіб, голова – Некрасов. Всього 
м. першого скликання провела 3 засідання. З найбільших 
акцій, які пройшли під її егідою, слід назвати відкриття “Чер-
воноармійського палацу” та оголошення на пленумі 15 жовт. 
1920 “потужного походу на буржуазію” (за відмову приймати 
в обіг рад. гроші).

У 1920–21 вибори до К.м. проходили у напруженій між-
партійній боротьбі. Крім більшовиків зі своїми програмами 
виступили боротьбисти, есери, меншовики, які згідно з 
поглядами більшовицьких лідерів, взагалі не повинні допу-
скатися до виборів. Вибрані до К.м. меншовики і праві есери 
відразу ж заявили про свою незгоду з політикою комуністів і 
Рад. уряду. Знаючи про великий вплив есерів на селян, ви-
борчий ценз для останніх був штучно занижений: 1 чол. від 
1000 виборців, коли від 50 робітників йшов також 1 депутат. 
Але, не зважаючи на таку дискримінацію, більшовикам не 
вдалося утримати лідерство і без перешкод проводити свої 
рішення. Велика частка депутатів знаходилась у більшій чи 
меншій мірі в опозиції до воєнного підходу вирішення питань 
цивільного життя. Вже на 1-у засіданні голова комфракції 
Островський заявив, що К.м. повинна бути: “діловим робочим 
органом, а не буржуазною парламентською говорильнею”, 
а тому в ній можуть бути представлені тільки ті партії, які 
“безоговорочно приймають диктатуру пролетаріату”. Так. 
чин., всі противники режиму, при підтримці вищестоячих 
рад. (фактично партійних) органів законодавчо виганялися 
з Ради. До цього слід добавити, що згідно з Конституцією 
УРСР 1919, великі групи населення (т.зв. “куркулі”, колиш. 
службовці культів, військові білих армій, поліції тощо) були 
позбавлені права голосу. У жовт. 1921 до цього списку до-
бавили осіб, що займалися торгівлею, промислами, а також 
ті, хто не є з будь-яких причин чл. профспілки. Так. чин., 
підводячи законодавчу базу під усунення ін. партій і штучно 
обмежуючи виборчий ценз, більшовики добилися на виборах 
1922 великої переваги (70 %).

Спочатку (у 1921)перевибори м. проводилися 2 рази на рік, 
що було технічно складно, а з груд. 1921 – 1 раз на рік.

Часті перевибори давали можливість більшовикам пояс-
нювати провали у своїй роботі наявністю опозиції і ставили 
вимоги її вигнання, а згодом, коротким терміном діяльності і 
відсутністю досвіду роботи.

Вже у 1921 почалася кампанія за “оживлення” роботи 
К.м. Очолив цю справу повітовий партійний комітет. У серп. 
спеціальна комісія обслідувала діяльсть К.м. У її звіті зокрема 
писалося: “Робота у радянських установах проводиться з рук 
геть погано. Міськрада не відвідується. Фракції немає ні при 
міськраді, ні при повітвиконкомі. Міськрада сконструйована 
громіздкою і наспіх, туди проникли небажані і ворожі радянсь-
кій владі елементи”. У результаті 9 верес. 1921 приймається 
рішення про розпуск К.м. і призначення перевиборів. На поч. 
жовт. повітпартком вже призначає членів нової, ще не об-
раної президії і її голову – Д.Б. Руттера, сина місц. аптекаря. 
Нова м, складалася з 241 осіб, з яких 48 були комуністами, 
ін. – позапартійними.

З метою приближення К.м. до робітничих селищ басейну, 
місцем її роботи було визначено рудн. ім. Артема (9 км від 

міста). Цей, зовні правильний крок, ще більше ускладнив 
роботу м., відірвавши її від повітвиконкому, який, фактично, 
вирішував усі питання адм. та госп. життя міста і басейну.

З ін. боку, слід підкреслити і низьку активність виборців 
у 1-й пол. 1920-х. У виборах 1922–23 взяло участь 25–32 % 
виборців. Гол. причиною пасивності були: голод, закриття 
підпр-в, безробіття, у результаті відбувся відтік населення 
на село.

Деяка активізація роботи настала у 1924, коли виборче 
право повернули кустарям і ремісникам. Тепер від 20 робітни-
ків і від 100 селян вибирали по 1 депутату. У цей час у прак-
тику впроваджується складання карток і списків виборців. 
Боячись отримати ярлик “підкуркульника” або опозиціонера, 
що реально могло відбитися у першу чергу на матеріальному 
стані (збільшення податку, квартплати тощо), виборці актив-
ніше голосують, відсоток збільшується з 25 до 50. Однією з 
першорядних причин пасивності була також відсутність у К.м. 
реальної влади. Згідно з держ. нормативними актами у по-
вітових містах м. своїх виконавчих комітетів не створювали, 
їхні функції виконували повітвиконкоми, президії яких часто 
були і президіями м., а голови – виконували обов’язки голів 
м. за сумісництвом. Виконком визначав терміни виборів до 
м., скликав засідання її пленумів, затверджував порядок 
денний, – практично розглядав усі питання, які входили до 
компетенції м. Утвердилася парадоксальна ситуація, коли, 
згідно з Конституцією, м. була “вищим органом влади” на 
тер. міста, але насправді ним не являлася. Більшість проблем 
міського управління вирішувалися виконкомом в обхід м. 
Вибраний повітовим з’їздом Рад виконком займав домінуюче 
положення, хоча формально був підвладний м., але реально 
їй не підчинявся.

Характеристику роботи К. м. дають матеріали наради з 
задач рад. буд-ва (квіт. 1920): “... більшість Рад не позбави-
лася методів воєнного часу, коли їх господарча, культурна і 
громадська робота звужувалась і скорочувалась”. Пленуми 
проходили нерегулярно, носили декоративно-помпезний або 
інформаційний характер, питання міського госп. і управління 
не розглядалися, погано здійснювалося кер-во секціями, була 
відсутня звітність президії і відділів перед пленумами і депу-
татів перед виборцями, недостатньо залучалося до роботи 
неорганізоване населення (тобто не члени профспілок). Ре-
комендувалося зробити пленум робочим органом, до секцій 
крім чл. м. залучати актив з робітників і червоноармійців, 
ефективніше використовувати право відклику депутатів. 
За м. визнавалося право кер-ва установами і підпр-вами, 
діяльність яких була пов’язана з обслуговуванням міста, 
складання окремого міського бюджету і видання обов’язкових 
постанов по місту.

Вибори 1925–26 були першими після закінчення грома-
дянської війни, у яких взяли участь широкі кола гол. соці-
альних груп Кривого Рогу. К-ть учасників досягла 50 %, що 
перевищувало законодавчий кворум (45 %). У 1924–25 явка 
дорівнювала 35 %.

Наступна виборча кампанія проходила в умовах індустрі-
алізації, яка розгорталась у країні, та загострення боротьби 
всередині партії. Це привело до відступу від взятого у 1924 
курсу на розширення контингенту виборців, новим обмежен-
ням демократичного порядку виборів, різкому зростанню 
к-ті “лишенців”. Так, знову відібрали право голосу у кустарів, 
нижчих службовців культів, торговців по патенту 1-го розряду. 
У результаті к-ть тих, хто не мав права голосу на Криворіжжі, 
збільшилася у 2 рази порівняно з попередніми виборами (з 
4,7 % до 9,3 %).

Результати виборів 1926–27 по Кривому Рогу:

1926 1927
К-ть % К-ть %

Обрано чл. Рад 78 100 98 100
З них жінок 8 10,3 15 16,3
“-“ робітників 47 60,1 63 64
“-“ службовців 23 29,5 23 23
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“-“ вчителів 5 6,4 3 3
“-“ кустарів 2 2,6 3 3
“-“ домогосподарок 1 1,3 6 6
“-“ чл. і канд. КП(б)У 49 62,8 49 40
“-“ ЛКСМ 2 2,6 7 7
“-“ позапартійних 27 34,5 42 43

М. в середньому проводила по 2 засідання на місяць. На  
пленумах крім кандидатів та чл. К.м. часто були присутні 
виборці, з яких жінки складали 15–19 %. За змістом питання, 
які розглядалися регулярно, розподілялися так. чин.:

– адм.-орг-ійні – 31,2 %; 
– фінансово-податкові – 6,2 %;
– комунальні і місц. г-ва – 32,0 %;
– культурно-соціальні – 22,1 %;
– торгівлі і пром-ті – 4,3 %;
– громадських орг-цій – 4,% %.
При К.м. у 1926–27 діяли секції: культосвітня, охорони 

здоров’я, адмін, комунальна, РСІ. У звітах відзначалося, що 
комісії, утворені при секціях, фактично не працюють.

У верес. 1927 інспекція ВУЦВК перевіряла стан передачі 
повноважень від окружного виконкому – м. Серед висновків  
були такі:

1. Не використовується право виконання міськбюджету 
і право отримання позичок на комунальне г-во і житлове 
буд-во.

2. Міськрада у зв’язку з цим не користується правом 
юридичної особи.

3. Не використовується право затвердження нар. суддів і 
слідчих міськділянок (затверджує ОВК).

4. Не використовується повністю право контролю підпр-в і 
установ місц. значення, що знаходяться у відомстві м.

5. Не використовується право нагляду над вантажним 
міським транспортом.

6. Не використовується право регулювання і втручання 
у діяльність земгромад, що знаходяться на тер. міста (все 
вирішують сільради).

7. Не використовується право опіки і попечительства над 
сиротами і недієздатними особами міста.

Виборчу кампанію 1928, згідно з постановою президії ЦВК 
СРСР від 5 січ. 1928, було перенесено на осінь. Так. чин., 
термін повноважень Рад продовжувався до 2-х років.

Вибори 1928–29 проводилися під гаслом боротьби з “пра-
вим ухилом і його наслідками”.

Період між виборами К.м. використовувала для активізації 
роботи секцій і комісій, звітів депутатів перед виборцями, укрі-
плення зв’язку з масами. Всілякі спроби опозиції починають 
жорстко каратися шляхом дотермінового відклику депутатів. 
Сталін і його прибічники переходили на адм.-командні методи 
керування країною. Відповідні лозунги висуваються під час 
перевиборів до м.: індустріалізація басейну, соціалістична 
реконструкція с. г., боротьба з бюрократизмом. В той же час 
збільшується к-ть жителів міста, позбавлених виборчих прав. 
Це були громадяни, яких шляхом прискіпливої перевірки “ви-
явили” компетентні органи. До них, в основному, відносилися 
торговці та члени їхніх сімей.

Якісна зміна населення басейну (у зв’язку з індустріаліза-
цією) призвела у 1930-му до зростання частки робітничого 
класу (до 50 %), а к-ть позбавлених виборчих прав зменши-
лася майже у 2 рази (до 4,9 %), Але це відбулося за рахунок 
абсолютного зростання к-ті пролетаріату. Слід також не 
забувати, що у вказаному році з К. округу було вислано на 
Північ бл. 5 тис. осіб. 

У кампанії перевиборів 1930-го взяв участь новостворе-
ний міськком партії. У результаті залучення до підготовки 
партійних, профспілкових і комсомольських орг-цій, сис-
ми соцзмагання і закріплення за підпр-вами, орг-ціями і 
колгоспами, к-ть виборців, що брала участь у голосуванні, 
піднялася до 70 %. 

Після ліквідації окружної сис-ми управління Кривий Ріг 
потрапив у число 18 міст України, що 25 січ. 1931 були ви-
ділені у самостійні адм.-госп. одиниці, яким були підвладні 
навколишні сільради.

Ще на поч. 1930-го ОВК виділив окремий відділ фінансів 
міста і комунальний, передавши їх К.м. Після розпуску ОВК 
(листоп. 1930) деякі його відділи перетворено у міські і переда-
но у підпорядкування президії м. Вже перші місяці показали, 
що ліквідація колиш. відділів ОВК була необдуманим кроком. 
Керувати багатогалузевим г-вом міста та р-ну на громадських 
засадах було неможливо.

У верес. 1931 відновлено відділи та інспектури. Утворення 
міських відділів К.м. фактично означало створення виконко-
му, хоча юридично його поява відноситься до 1939.

Нові вибори до м. було проведено з 20 листоп. по 10 груд. 
1931. На всю кампанію було витрачено 20 днів, тоді як у 1930 
на це пішло 2 місяці. Тенденція до скорочення термінів виборів  
характерна для всього періоду, що розглядається. З 1939 
вибори до м. стали проходити протягом одного дня. 

Згідно з новою інструкцією про вибори, допускалося від-
новлення у правах дітей “куркулів” та ін. категорій громадян. 
За офіційними показниками к-ть позбавленців зменшилася 
вдвічі (з 5 % до 2,4 %), але вважати ці дані за достовірні, не-
має ґрунтовних підстав.

Явка виборців на дільниці досягла 90 %. Установка на 
підвищення активності населення   в цілому виходила з 
завдань “політичного виховання мас”. Боротьба за 100-від-
соткове відвідування дільниць у сер. 1930-х мала характер 
бюрократичного збочення, була спробою за круглою цифрою 
сховати негативні процеси, пов’язані з наступом тоталіта-
ризму на всі сфери громадського і особистого життя людей. 
Вбивство Кірова було використане Сталіним як початок курсу 
на розправи з ще живими політичними супротивниками та 
розгортання репресій та ін. терористичних методів управління 
державою.

Виборам 1937–38 згідно з новою Конституцією (1936) 
передували 2 кампанії тривалістю по 2 місяці кожна, які за-
вершилися обранням до ВР СРСР 12 груд. 1937 і ВР УРСР 
26 черв. 1938.

У місті і селах р-ну було створено тер. округи і дільниці, 
окружні і дільничні виборчі комісії, апробувалася нова про-
цедура виборів – складалися списки за місцем проживання, 
було введено бюлетені і кабінки для таємного голосування 
тощо. Так. чин., до моменту виборів у місц. ради новий ви-
борчий механізм уже було опрацьовано. Тепер вибори до м. 
р-них рад і обласної ради проводилися одночасно.

Поняття “вибори” було відносним, бо по кожному округу 
реєструвався лише один кандидат, який і пропонувався у 
бюлетені для “таємного” голосування, що проводилося не 
на підпр-вах, як раніше, а по місцях проживання виборців, 
з формальним збереженням таємниці голосу. Формальним, 
бо вже саме відвідування кабінки було винятковим явищем 
і могло бути кваліфіковане як голосування проти єдиного 
кандидата. Після масових репресій 1936–38 все було мало 
таких, хто відважувався голосувати проти рекомендованих 
кандидатур “блоку комуністів і позапартійних”. Вибори від-
булися 24 груд. 1939.

М., її виконком і адм. апарат брали участь в укладанні 
плану і бюджету розвитку, але вирішального впливу на їх 
остаточну редакцію не мала. Вся діяльність місц. органів 
влади була направлена на виконання затвердженого плану 
і бюджету. Основна робота здійснювалась апаратом м. за 
інструкціями центральних органів. Фактично сама м. вико-
нувала допоміжну функцію. Формально апарат м. будувався 
за принципом демократичного центризму (подвійного підпо-
рядкування), виконком підлягав м. лише номінально, – він 
повністю залежав від обласного ВК. На тер., підпорядкованій 
м., розташовувалося велике число підпр-в органів міністерств 
і відомств, які підлягали безпосередньо центральним і респу-
бліканським структурам і не підкорялися м. На них не поши-
рювався принцип подвійного підпорядкування. Він стосувався 
тільки комунального г-ва, соціально-культурного буд-ва, місц. 
пром-ті і побутового обслуговування. Відділи і управління м. 
підлягали по горизонталі своєму виконкому і м., а по вертикалі 
– відповідним вищим відділам і управлінням аж до республі-
канських міністерств. Виконком підпорядковувався вищому 
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виконкому (обласному), аж до Ради Міністрів республіки.

До найважливіших функцій м. належав розподіл помеш-
кань, буд-во і утримання шк. та лікарень, доріг, крамниць, 
ресторанів та їдалень, видача допомоги з фондів соціального 
забезпечення, контроль за приватною торгівлею, присадиб-
ним г-вом, паспортною сис-мою, місц. тюрмою, загсами.
Список голів К.м. з 1920 по 1957:
1. Некрасов (верес. 1920 – листоп. 1921);
2. Новиков А.І. (листоп. 1921 – груд. 1922);
3. Руттер Д.Б. (груд. 1922 – жовт. 1923);
4. Лирьов (жовт. 1923 – листоп. 1924);
5. Раюшкін (лют. 1925 – квіт. 1926);
6. Міхно К.І. (квіт. 1926 – лют. 1928);
7. Олексієнко (лют. 1928 – лют. 1929);
8. Глушко (лют. 1929 – лют. 1931);
9. Качинський (лют. 1931 – лют. 1932);
10. Штейнгбергський Ю.Я. (лют. 1932 – лип. 1933);
11. Кисельов В.І. (лип. 1933 – верес. 1934);
12. Чебукін П.В. (верес. 1934 – квіт. 1937);
13. Сташко М.О. (квіт. 1937 – груд. 1937);
14. Ковальчук В.К. (січ. 1938 – груд. 1939);
15. Федорів Л.К. (січ. 1939 – черв. 1941; берез. 1944 – груд. 1946);
16. Бурлаков П.Г. (січ. 1947 – груд. 1948);
17. Кудрявцев І.В. (груд. 1948 – груд. 1949);
18. Калініченко Ф.Л. (січ. 1950 – груд. 1957).
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий Ріг, 
2005, с. 25-45.

Криворізька окружна рада професійних спілок (Окр-
профрада). Створено постановою ВУЦВК від 30 трав. 1923. 
Керувала роботою низових п. орг-цій. Закінчила свою діяль-
ність на підставі постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 2 верес. 
1930 “Про ліквідацію округів і перехід на двоступеневу сис-му 
управління”.

До повноважень О. входило: проведення о. з’їздів п. с. та 
ударників вир-ва, вибір делегатів на Всеукр. та Всесоюзні 
з’їзди п. с. та поточних пленумів О., питання культурного, 
соціального та побутового буд-ва в басейні, орг-ція різнома-
нітних рухів (ізотівського, стаханівського тощо), направлених 
на підвищення продуктивності праці, проведення оздоровчих 
кампаній серед робітників та селян о., контроль за діяльністю 
низових спілок (ревізії, обстеження), робота з кадрами, участь 
у суцільній колективізації та посівних кампаніях. З кін. верес. 
функції О. перейшли до Райпрофради.

На поч. квіт. 1923 розподіл чл. по п.с. новоствореного К. 
округу мало такий вигляд: робземліс – 132, гірники (ВСГ) – 2 
680, шкіровики – 7, друкарі – 88, хіміки – 55, харчовики – 100, 
деревообробники – 14, будівельники – 10, залізничники – 2 
318, зв’язківці – 184, нар. харчовики – 4, комунальники – 63, 
радянські працівники – 1 068, освітяни – 859, медики – 372; 
разом – 7 824 особи. На 1 жовт. 1923 в о. бюро працювало 
15 чол. і 13 уповноважених, нараховувалося 162 низових 
осередки. На цей час лише 2 орг-ції (хіміків і харчовиків) 
не мали в своїх правліннях чл. КП(б)У. Робота оцінювалася 
як слаба. Всіх чл.. п. с. нараховувалося 14 102. З трав. по 
серп. 1923 проводилася чистка п.с., з яких виганялися всі 
“класово-чужді елементи”. Масовому вступу до п.с. у 1925 
послужив факт зниження у 3 рази квартирної плати для них. 
На 1 трав. 1924 в п.с. нараховувалося 13 467 чл., на 1 трав. 1925 
– 18 043. Завдяки діям О. ПРТ прийняв рішення про викори-
стання праці жінок в кар’єрах лише на легких роботах, про 
видачу спецодягу лопаточникам і відкатникам, буд-во клубу 
на рудн. ім. Дзержинського. У груд 1925 орг-но міжвідомчу 
р. по охороні праці гірників.

Розподіл п.с. по м. Кривий Ріг та к-ть чл. в них наведено 
в таб. 1:

Таб. 1

№ 
п/п Профспілка

1926
чол. жін. разом робіт-ників служ-бовців

1. Металістів  83 7 90 82 8
2. Гірників 1 659 183 1 842 1 651 191
3. Робземлісу 93 37 130 44 86

4. Будівельників 300 43 343 311 32
5. Хіміків 41 17 58 49 9
6. Кожевників 36 6 42 42 –
7. Друкарів 53 9 62 51 11
8. Кравців 34 2 36 36 –
9. Харчовиків 151 45 196 150 46

10. Нархарчу 44 286 330 294 36
11. Комунальників 177 25 202 111 31
12. Місц. транспорту 171 6 177 156 21
13. Залізничників 188 27 215 115 100
14. Радторгслужбовців 680 197 877 56 821
15. Робітпросу 81 75 156 – 156
16. Роб мистецтва 26 17 43 – 43
17. Всемедсанпраці 75 144 219 187 32
18. Нарзв’язку 59 19 78 23 55
Разом 3 951 1 145 5 096 3 290 1 665

(продовження)
№ 
п/п Профспілка

1927
чол. жін. разом робітників службовців

1. Металістів 103 8 111 103 8
2. Гірників 3 230 120 3 350 3 124 226
3. Робземлісу 129 80 209 109 100
4. Будівельників 228 37 265 44 86
5. Хіміків 85 18 101 87 14
6. Кожевників 40 9 49 48 1
7. Друкарів 61 10 71 53 18
8. Кравців 36 3 39 39 –
9. Харчовиків 270 70 340 262 78

10. Нархарчу 46 469 515 469 46
11. Комунальників 170 39 209 154 55
12. Місц. транспорту 200 6 206 178 28
13. Залізничників 268 36 304 189 115
14. Радторгслужбовців 1 087 442 1 529 161 1 381
15. Робіт просу 111 164 275 – 275
16. Робмистецтва 35 37 72 – 72
17. Всемедсанпраці 151 258 409 119 290
18. Нарзв’язку 54 21 75 27 42
Разом 6 304 1 827 8 131 5 166 2 835

На 1 січ. 1926 у п.с. нараховувалося 34 003 чл., на 1 січ. 
1927 – 39 477, на 1 квіт. 1927 – 41 330. Зріст склав 21,5 %. 
Середній відсоток охоплення досяг 96,6 % відносно тих, хто 
мав право на членство. Мережа низових осередків по округу 
виражалася в таких цифрах:

Таб. 2
П.с. орг-ції на 1 січ. 1926 на 1 січ. 1927
Уповноважені 328 304
Місц. комітети. 66 83
ФЗК 50 68
Сількоми 29 47
Райкоми 34 43
Шахтбюро 12 16

К-ть уповноважених скорочувалася за рахунок укрупнення 
орг-цій. На 1 січ. 1926 у ФЗК і місц. комітетів (МК) нарахову-
валося 179, чл. в них – 812, з чл. звільнених – 95 (11,7 %). 
На 1 січ. 1927 комітетів стало 241, де нараховувалося 1 155 
чл, з яких звільнених було 130 (12,3 %).

Комісії при ФЗК і МК:
Таб. 3

Назва комісій
На 1 січ. 1926 На 1 січ. 1927

к-ть комісій к-ть чл. к-ть комісій к-ть чл.
Робітнича контрольна 122 258 134 255
Охорони праці 124 354 155 426
Культурні 132 422 197 518
Виробничі 83 411 88 253
Ревізійні 160 469 212 557

Всього низового профактиву по всьому с. округу на 1 
січ. 1926 в 800 осередках нараховувалося 4 193 особи, що 
складало 12,3 % загал. їх чисельності. Через рік було 1 
026 осередків з активом 5 058 осіб (13,0 %). Весною 1926 
відбулися перевибори рудкомів і к. відділів, що дало значне 
оновлення складу п. с. 

Таб. 4

Склад
До перевиборів Після перевиборів

Окрвідділ Рудкоми Окрвідділ Рудкоми
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Всього 170 166 165 164
З них чоловіків 148 153 141 145
“–“ жінок 22 14 24 19
Чл. КП(б)У і кандидати 73 95 70 87
Чл. і кандидати ЛКСМУ 11 9 13 12
Безпартійні 97 71 94 65
Робітники 94 144 190 133
Службовці 66 22 65 31
Селяни 10 – – –
Українці 100 108 94 91
Росіяни 26 50 26 61
Євреї 29 4 30 4
Ін. національності 15 4 15 8
Платні працівники 41 95 54 55
Старий склад – 38 52 57
Новий склад – 68 113 107

Всього чл. ФЗК і МК на 1 січ. 1927 нараховувалося 1 155 
осіб, з них знову обраних – 785 (67,9 %), старого складу 
вибрано повторно 785 осіб (32,1 %). Порівнюючи переви-
бори 1926 з попередніми, ми бачимо значні зміни у складах 
рудкомів:

Таб. 5
Склад рудкомів 1925 1926
Оновлений склад 32,5 % 65,2 %
Жінок 8,3 % 11,6 %
Чл. КП(б)У 50,2 % 50,3 %
Чл. КСМУ 5,4 % 7,3 %
Українців 65,5 % 55,4 %
Росіян 31,5 % 37,2 %

Виявилося, що найбільш акуратно платили членські вне-
ски ті, хто відносився до найнижчої категорії по заробітку 
(менше 60 крб.). Чим більша була зарплата, тим неакуратніші 
внески.

У трав. 1926 проведено обстеження 31 501 (82 %) чл., яке 
дало такі цифри:

Таб. 6
За національністю %

Українців 20 252 64,5
Росіян 9 569 30,3
Євреїв 1 192 3,7
Інших 488 1,5 

За розмовною мовою %
Українська 12 108 38,4
Російська 23 654 75,1
Єврейська (іврит) 706 2,2
Інші 101 0,3
Змішана 5 068 16,0

Читають %
Українською 12 494 43,8 
Російською 21 008 73,4 
На івриті 851 2,2
Іншими 290 1,0
На двох мовах 6 037 20,4

Пишуть %
Українською 11 282 40,7
Російською 20 600 74,3
На івриті 757 2,7
Іншими 264 0,9
На двох мовах 5 182 18,6

У складі низового п. с. апарату було 1 155 осіб, з них 
українців – 854 (73 %). У керівному складі о. відділень і руд-
комів – 55 %.

Велику роботу проведено О. з раціоналізації праці, зокре-
ма через розвиток сис-ми виробничих нарад. Про їх масовість 
свідчать такі цифри:

Таб. 7

Період 1926–28 з 1 жовт. 
1928–29

К-ть цехових і шахтних нарад 295 292
К-ть робітників, що мали взяти участь 213 943 136 770
К-ть робітників, що взяли участь 31 345 39 121
Відсоток відвідування 14,6 28,6
Середня к-ть присутніх на одній нараді 101,5 134

Виконання пропозицій виробничих нарад госпорганами:
Таб. 8

Період 1927 1928 (9 міс.) 1928–29
Потрібно було виконати 1 003 1 144 2 203
Виконано 530 652 1 486
Відсоток виконання 52,8 57,0 67,4

Велика увага приділялася розвиткові т.зв. “соціалістичного 
змагання”. Так, на кін. 1929 з 21 шахти, де працювало 24 
140 робітників і службовців, згідно з офіційними звітами, всі 
були охоплені соцзмаганням. Значні кошти направлялися на 
охорону праці. Так, в 1926–27 на це по підприємствах ПРТ 
виділено 253 тис. крб., в 1927–28 – 350 тис. крб., в 1928–29 
– 700 тис. крб., в 1929–30 – 1 млн. крб. Щоправда, викори-
стання асигнувань було неповним. У 1927–28 – 64,3 %, а у 
1928–29 витрати зросли до 107,1 % порівняно з виділеними 
бюджетом. Поступово збільшувалась к-ть робітників і служ-
бовців, яким надавалася курортно-санаторна допомога. Так, 
в 1927 до санаторіїв було послано на 8,2 % більше осіб, ніж 
в попередньому році, а в 1928 – на 2,6 % більше, у 1929 – на 
7,8 % менше, ніж в 1928.

Протягом багатьох років О. ставила питання перед Нар-
комздравом про підвищення асигнувань на буд-во лікуваль-
них установ. Проте, домогтися цього вдалося лише у 1930.

У зв’язку з погіршенням продовольчого постачання на-
селення з 1928 велика увага приділялася збільшенню к-ті 
їдалень. На кін. 1929 їх створено 10, де харчувалося 14 893 
робітника. У трав. 1929 в день видавалося 5 571 обіди. Їдальні 
вміщували 1 160 осіб, вартість обіду складала 30–55 коп. П.с. 
гірників добилася асигнування на спорудження ф-ки-кухні на 
“Жовтневому” рудн. на 5 тис. обідів у день.

У трав. 1929 було виділено 5 тис. крб. для орг-ції на Кри-
воріжжі гастролей театру ім. Заньковецької.

На 1 жовт. 1929 О. об’єднувала:
Таб. 9

Сільське господарство Промисловість
працюючих чл. спілок працюючих чл. спілок

всього в т.ч. жінок всього в т.ч. жінок всього в т.ч. 
жінок всього в т.ч. 

жінок
6 995 3 230 4 984 2 294 29 289 2 126 21 685 851

(продовження)
Транспорт та зв’язок Розумова праця

працюючих чл. спілок працюючих чл. спілок

всього в т.ч. жінок всього в т.ч. 
жінок всього в т.ч. 

жінок всього в т.ч. 
жінок

4 986 263 4 769 251 5 428 1 935 4 936 1 751

(продовження)
Інші галузі Разом

працюючих чл. спілок працюючих чл. спілок

всього в т.ч. 
жінок всього в т.ч. 

жінок всього в т.ч. 
жінок всього в т.ч. 

жінок
619 454 591 434 47 317 8 008 36 965 5 581

Дж.: ДАДО, Ф. 1, оп. 1, С. 872, А. 27; Там само, С. 1408, А. 8; Там само, 
С. 1806, А. 120 зв; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1916, А. 87; Там само, С. 
3662, А. 24; Там само, С. 1916, А. 87; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 4, С. 146, А. 
8; Там само, Оп. 3, С. 3402, А. 37; Отчет Криворожского окружного 
совета профессиональных союзов за период с V по VI окружной съ-
езд. Кривой Рог, 1927, с. 7–21; Спілка гірників СРСР – Всеукраїнський 
комітет. VI Всеукраїнський з’їзд гірників. Звіт про роботу за 2 роки. 
1927–1929. Х., 1929.

Криворізька повітова рада професійних спілок (По-
вітпрофрада). В 1-й пол. 1919 на Криворіжжі відновили 
свою діяльність ряд спілок, що утворились у 1917. В період 
денікінщини легально існувала лише одна спілка – “Друкар”. 
У лют. 1920 вже діяло 14 спілок, які очолювали меншовики 
та позапартійні, лише у с. “Горнотруд” серед чл. правління 
було 3 комуністи. Гол. метою більшовиків після закріплення 
в органах влади стало “оздоровлення Совпрофу”, тобто 
витіснення з кер-ва меншовиків та позапартійних, що і було 
зроблено на пленумі повітової Ради профспілок 3 жовт. 1920. 
Повітова рада знаходилася в Палаці Праці (вул. Поштова, 
колиш. театр “Колізей”). Після пожежі 1922 їй було надано 
ін. приміщення. На кін. квіт. 1921 П. об’єднувала такі спілки: 
робочої медицини, нар. зв’язку, хімічної пром-ті, робітників по 
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переробці шкіри, металістів, будівельників, робітників землі і 
лісу (робземліс) поліграфістів, держторгівлі, харчовиків, рад. 
працівників. На поч. верес. 1921 П. мала 16 відділень і 29 во-
лосних секретаріатів. Президія складалася з 7 чол., з яких 4 
були чл. КП(б)У. Остаточно орг-ційна структура оформилася 
на з’їзді, який відбувся на поч. трав. 1921. Було створено відді-
ли: орг-ційно-інструкторський, загал. канцелярії, нормування 
праці (20 черв., який також займався питаннями продовольчо-
го постачання), дисциплінарного суду, культурний (опікувався 
театром і центральним клубом), економічний (облік і вирішен-
ня екон. питань при повітовій раді нар. г-ва), охорони праці. 
П. організувала індустріально-ремісничу шк. в с. Саксагань. 
До правлінь всіх 15-ти орг-цій входило лише 3 комуніста. 
На поч. 1922 було проведено реорг-цію більшості кер-в с. з 
метою покращення роботи. До складу П. введено представ-
ника р-ної Всерос. с. гірників. До П. постійно водилися чл. 
КП(б)У з метою посилення партійного впливу. Протягом року 
кілька разів проводилися “тижні профруху”, основна мета 
яких зводилася до вербовки нових чл. профспілок. Постійно 
велася робота по врегулюванню трудових конфліктів. Так, в 
жовт. 1922 таких було погоджено 150. Також орг-но поїздки 
до Подільської губернії для закупівлі зерна, хліба і картоплі. 
Проведено р-ну безпартійну конференцію гірників.

На 1 берез. 1922 П. об’єднувала 2 304 чл. с. На пленумі, 
що відбувся 18 лют. 1922, було поновлено склад правління, 
що об’єднувала 15 с. Було орг-но короткотермінові курси для 
сільс. профактиву на 130 осіб, які відвідувало ще й 75 вільних 
слухачів – в основному інтелігенція. На поч. жовт. того ж року 
численність П. доросла до 7 тис., з яких гірників було 3 617.

П. також вирішувала питання охорони праці, соціального 
страхування і соціального забезпечення, раціоналізації вир-
ва, нормування праці, орг-ції техніки безпеки. Проводила 
роботу по створенню та реорг-ції профорг-цій, здійснювала 
заходи по поліпшенню виробничої діяльності підпр-в, орг-ла 
кампанії по укладанню і перевірці колективних договорів, під-
вищення продуктивності праці, застосування жіночої роботи 
в гірничій пром-ті, мобілізації профспілкових працівників на 
здійснення різних політичних кампаній, висування їх на адм.-
госп. роботу і в кер-во кооперативами. Приймала участь в 
ліквідації неписьменності та розгортанні політико-освітньої 
роботи на підпр-вах.

На кін. 1921 до президії П. входили: Петров, Хуторок, 
Злобинський, Крапівін; від позапартійних: Зайцев, Козленко, 
Казанський. Головами П. в 1921 були Малаєв, Петровський, 
в 1922 – Локшин, Зав’ялов.

П. ліквідовано у зв’язку з адм.-тер. реформою, яка розпо-
чалася у берез. 1923. Функції П. перебрала на себе окружна 
рада профспілок.
Дж: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 236, А. 90; Там само, С. 1114, А. 129, 
186; ДАДО, Ф. 3225, Оп. 1, С. 13, А. 3; Там само, С. 437, А. 57, 84 зв., 
106, 110.
Літ.: Сводка № 202 губкому КП(б)У о проведенной партийной и со-
ветской работе. В кн. Гражданская война на Екатеринославщине. 
Днепропетровск, 1968.

Криворізька Рада робітничих депутатів. Створено 
взамін розпущеної К.Р. р., солдатських і селянських д. (кін. 
берез. 1918) на К. р-ному з’їзді представників робітників і 
промисловців (3–4 квіт. 1918), організований комісаром праці 
УЦР М. Скляром. Його ж і було обрано головою Р.  

Основна робота К. Р. зводилася до боротьби за грома-
дянський мир, прод. і паливне забезпечення населення, 
виплати заборгованості по заробітній платі, відродження 
діяльності профспілок, відновлення роботи підпр-в, що за-
безпечували життя басейну.

Розпущено більшовиками у лют. 1919.
Селяни об’єднувалися в “Селянські спілки” за тер. прин-

ципом.
Літ.: “Голос робітника”, 1918, 16 квіт., 9 трав.

Криворізька Рада робітничих, солдатських і селянсь-
ких депутатів (брез. 1917– берез. 1918). К.Р. вибиралася 
досить вільно – маси озброєного народу самі визначали 

порядок виборів до неї і самі ж орг-ли вибори по рудн.м і 
підпр-вам, часто без конкретної схеми. Перші вибори до Р. 
не знали формального позбавлення виборчих прав будь-яких 
верств населення. Право участі мали всі особи, що досягли 
18 років. Виборчою одиницею були збори виборців на вир-ві 
– з-дах, рудн., майстернях, магазинах, в установах, а також 
у сільс. громадах і на сходах.

Виборча кампанія проходила з 10 по 15 берез. 1917. 
Обрані в 1-й виконком склали, в основному, прихильники 
та представники соціал-демократів (меншовики) та міська 
інтелігенція.

Вибори були нерівними. Норми представництва від класів, 
партійних і громадських орг-цій були різні. На перших етапах 
робітники посилали 1 депутата від підпр-ва, незалежно від 
числа працюючих на ньому. За таким принципом було прове-
дено перші вибори, в результаті яких невеликі підпр-ва, яких 
було більшість, надіслали депутатів, що переважали крупні 
підпр-ва, де знаходилося бл. 70 % працівників басейну.

Депутати в Р. від солдат Оренбурзького полку і ін. пі-
дрозділів, що дислокувалися в басейні, вибиралися по 1 від 
частини або підрозділу (кожна рота або команда посилала 
по 1 депутату).

Представництво від соціалістичних партій визначалося 
в твердих цифрах. Більшовики, соціал-демократи та есери 
посилали однакове число своїх представників.

 Вибори до Р. були прямими і багатоступеневими. К.Р. 
вибиралася прямим голосуванням. У волосну Р. селянських 
депутатів вибори були двоступеневими. В період квіт.–трав. 
1917 почало використовуватися право відклику депутатів. 
Воно застосувалося, коли депутат не виконував своїх обов’яз-
ків або зловживав своїм положенням.

Порядок виборів до Р. складався, в більшості випадків, 
стихійно і був недовершеним.

Р. почала створюватися в 1-й декаді берез. 1917. Депутати, 
які на той час вже були вибрані, орг-ли Тимчасовий вико-
навчий комітет робітничих і солдатських депутатів, до якого 
ввійшло 25 чол. Головою Р. було обрано соціал-демократа, 
юриста за фахом, Аркадія Яковича Уманського (1885–1919). 
Робітників у виконкомі було лише 3-є, вони, звісно, не могли 
відігравати суттєвої ролі у формуванні її діяльності.

Волосний виконком було створено 12 берез. 1917 у складі 
34 чол. з переважаючим впливом есерів і сільс. буржуазії. В 
подальшому волосну Р. було розширено шляхом довиборів. 
Р. селянських депутатів в той час включала представників 
різних соціальних прошарків селянства, включаючи і заможну 
його частину (майбутніх “куркулів”). Спочатку Р. селянських 
депутатів орг-ційно не була пов’язана з Р. робітничих і сол-
датських депутатів і свої засідання проводила окремо на 
вул. Базарній (нині Жовтнева) в готелі “Петроградський”. 
Засідання ж Р. робітничих і солдатських депутатів проходили 
в Гданцівській школі.

Будинок по вул. Миколаївській (Леніна) де проходили засідання
виконкому Ради, 1917
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У квіт. 1917 пройшли додаткові вибори у Р. робітничих 

депутатів і 18 квіт. відбулося розширене засідання Р., куди 
прибули представники від солдатів. Було прийнято рішення 
про перейменування Р. в К. Р. робітничих і солдатських депу-
татів і реорг-цію виконкому. З 80 депутатів, які були присутні, 
8 заявилися як більшовики або їх співчуваючі, 20 – робітників. 
До президії виконкому було обрано виключно соціал-демо-
кратів та есерів. Головою знову вибрано А. Уманського. Гол. 
напрямком діяльності виконкому в цей період була спроба 
збереження соціального миру та регулювання відносин між 
трудом і капіталом. З цією метою регулярно орг-лися об’єднані 
наради адміністрацій пром. підпр-в, представників К.Р. і пред-
ставників робітників, які закінчувалися безрезультатно.

7 трав. 1917 в приміщенні Комерційного уч-ща відбулося 
засідання К.Р. робітничих і солдатських депутатів, на яке 
прибули селянські депутати, у зв’язку з чим Р. було пере-
йменовано на К. Р. робітничих, солдатських і селянських 
депутатів.

Беручи до уваги велику протяжність басейну, К.Р. виріши-
ла відкрити свої філії на пд. та пн. для тіснішої та ефектив-
нішої взаємодії з рудн. комітетами та місц. профспілками. З 
цією метою під патронатом Р. було проведено кілька нарад 
на місцях, але більшість представників висловилася за не-
доцільність такого заходу, який призведе до розпорошення 
сил і децентралізації.

У черв. 1917 розпочалася підготовка до перевиборів. Мета 
– надати можливість більш повного і пропорційного представ-
ництва всім станам басейну. Модус виборів було встановлено 
такий: 1 депутат від 100 робітників, а підпр-ва, де менше 30 
робітників, повинні об’єднатися з ін. підпр-вами для посилки 
свого представника в Р. На поч. лип. (з 3 по 7) відбувся 2-й 
з’їзд К.Р., на якому було 580 делегатів, які в своїй більшості 
підтримували соціал-демократів та есерів. Більшовицька 
фракція нараховувала 40 чол. Головою Президії виконкому 
знов було обрано А. Уманського. При Р. орг-но 15 різних 
комісій та комітетів.

З серп. прибічники ЦР. починають набирати силу і чисель-
ність, а у верес., коли кер-во залишалося у соціал-демократів, 
“самостійники” складають більшість і фактично вирішують 
всі питання, що виносяться на голосування. У кін. верес. над 
приміщенням К.Р. піднято жовто-блакитний прапор.

У кін. жовт., після більшовицького перевороту у Петрограді 
К. більшовики почали наполягати на перевиборах, вважаючи, 
що за даних обставин вони отримають перевагу. Але вибори 
показали, що більшість депутатів іде за прихильниками ЦР 
та соціал-демократами. Більшовики з тактичних міркувань 

запропонували укр. со-
ціалістам угоду, згідно з 
якою всі місця розділити 
між ними, виділивши 
представникам ін. партій 
у президії виконкому 
лише 3 місця. У резуль-
таті цього було внесено 
розкол між соціал-де-
мократами і укр. соці-
алістами, що призвело 
до підсилення впливу 
більшовиків. Меншови-
ки та представники ін. 
партій на знак протесту 
вийшли з Р. Головою 
Р. було обрано речни-
ка Павла Дмитровича 
Ричмедила. 14 місць у 
виконкомі були за пред-
ставниками ЦР, 10 – за 
більшовиками, 3 – за 
лівими есерами, 1 – за 
єврейськ. соціалістами.

Не досягши мети за-
хоплення влади “мирним” 

шляхом, місц. більшовики, спираючись на загони Червоної 
гвардії, 15 листоп. силою розганяють місц. Р., кер-к якої П. 
Ричмедило (він же і “головний отаман” вільного козацтва в ба-
сейні), не бажаючи кровопролиття, віддає наказ про розпуск 
Р. та роззброєння загонів вільного козацтва на рудн. На 18 
листоп. було призначено нові вибори президії, які проходили 
на зборах депутатів Р. Вибори проводилися пропорційно за 
списочною сис-мою. Конкурувало 2 списки: більшовики і блок 
всіх ін. партій. Потрібно було обрати президію з 6 чол. Коли 
після голосування з’ясувалося, що пройшло 3 більшовика і 
3 соціал-демократа, то меншовики добровільно вийшли з 
Р., віддавши всю владу більшовикам. В кін. року у містечку 
і басейні склалася вкрай напружена обстановка. Всередині 
Р. йшла жорстока боротьба між прихильниками більшовизму 
та прибічниками УНР. 9 січ. 1918 війська під командуванням 
Антонова-Овсієнка зайняли Криворіжжя. Перед підходом 
рад. військ було знову розпущено Р., розігнано органи місц. 
влади, роззброєно гайдамацькі курені. 

18–19 січ. 1918 було проведено вибори нового складу К.Р., 
на яких перемогу отримали більшовики. Головою став колиш. 
фронтовик, більшовик Петро Вікторович Геруцький. При Р. 
було створено військ. комісаріат, відділи нар. освіти, продо-
вольчий, госп., фінансовий, комунальний та ін. Для боротьби 
з політичними противниками засновано робітничо-селянську 
міліцію, нар. суд, революційний трибунал.

Із встановленням рад. влади почалося здійснення перших 
“соціалістичних перетворень”. Відділи націоналізованих бан-
ків, залізничні ст., ряд пром. підпр-в перейшли до робітничих 
правлінь. Для кер-ва ними орг-но К. раднаргосп. З часом 
К.Р. почала поширювати свою владу і на навколишні села, 
де перемагала рад. влада. При погіршені продовольчого 
стану в країні К.Р., виконуючи директиви партійних центрів, 
направила в села червоногвардійські загони за хлібом, який 
відправляли в голодуючі р-ни Росії. У берез. 1918, коли укр.-
австрійські війська підійшли до Криворіжжя, Р. було розпу-
щено, а замість неї створено ревком, до якого перейшла вся 
повнота влади.

Список відомих депутатів К.Р. (трав. 1917): Уманський А.Я. 
- голова Р. Морачевський В.Г. – голова виконкому. Варєніков 
І.Г. – заст. голови Р. Тернюк Г.Ф. – заст. голови Р. Нагнойний 
– секретар Р. (до 7 трав.). Нікішин М.І. – секретар Р. (після 
7 трав.). Черненко. Мануйлов – військ. комісар. Сапожніков. 
Шеремет. Клименко. Козловський – комісар пн. р-ну. Майбо-
рода. Лошак. Жовтецький К.М. Малиш. Прокопенко. Рабино-
вич. Бабиченко І.Т. Гергель. Лучкін. Гершгорін. Бондаренко. 
Саранацький. Масляний. Бойченко І.В. Рабинович І.С. Гутман 
І.Л. Леіватов Г.О. Гантаєв. Лихвенко. Найдьонов. Мельников. 
Астахов. Шевелевич Д.Д. Сарнодсолій. Батраченко. Янова. 
Тутомлін. Нікітін. Ковальов П.П. Троп Х.У. Спірін І.Т. Усиков 
В.П. Лучкін М.А. Конюшок М.І. Покорський В.Н. Білий Л.С. 
Веретєнніков І.М. Полунник М.Н. Гергель М.Д. Ходикін Д.Д. 
Тормасов С.Д. Бондар С.К. Захар’єв С.І. Сиволап П.Ф. Копиця 
А.В. Дудко І.В. Кваша Д.У. Шевченко П.М. Пінчук. Кизимін. 
Милаш. Нечай П.І. Шклок. Шеремет. Бакалір.
Дж.: НА КІКМ, КП 27749, А. 77–88. Пахомов А. Очерк из истории 
пролетарской революции и граджанской войны на Криворожье. 
Машинопис.
Літ.: Його ж, Из истории революционного движения на Криворожье. 
Кривой Рог, 1922; ИГиС Украинской ССР. Днепропетровская об-
ласть. К., 1977, ст. 293; «Известия Криворожского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов», 1917, № 1, № 3, № 4, № 15, 
№ 18; «Звезда», 1917, 6 дек., № 154; Государственное право России 
в период от февраля до 25 октяб. 1917 г. Х., 1965. 

Криворізька районна електростанція (КРЕС). Відрод-
ження і подальший розвиток Кривбасу був неможливий без 
забезпечення рудн. електроенергією в достатній к-ті. Тому 
ще наприкінці 1925 представники ПРТ в Берліні через торг-
предство передали замовлення на проектування е. кільком 
закордонним фірмам. Постачальниками були 6 фірм: 2 нім., 2 
англ. і 2 чехословацькі. Задовільними були визнані пропозиції 
АЕГ, Сіменс-Шукерт, Ітліш Електрик і К°, Віккерс. У 1925/26 
було визначено місце буд-ва НЕС (нової е.) біля ст. Вечірній 
Кут. Від неї було прокладено колію, побудовано барак для 

Будинок по вул. Базарна 
(Жовтнева, 12)
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робітників, майстерні, складські приміщення та ін. необхідні 
будівлі загальною вартістю 159,5 тис. крб. Влітку 1926 було 
проведено пошукові польові роботи по водопостачанню НЕС 
та геологічні дослідження ґрунтів. На буд-во приміщення ст. 
було асигновано 741,3 тис. крб., з яких у 1925/26 виокристано 
159 тис. крб. 

У жовт. 1927 на спорудженні працювало бл. 1 тис. ро-
бітників і 700 підвід, керував роботами інж. Жилкінський. 
Вперше в СРСР на подібному буд-ві було застосовано башту 
для подачі литого бетону, яку купили у Німеччині за 25 тис. 
золотих крб. Зведення греблі КРЕС планували завершити 
до 1 верес. 1928. Вона повинна була створити водосховище 
довжиною бл. 30 км, обсягом 11 млн. м3 (двохрічний запас 
води). Вартість проекту – 1 млн. крб. В цей час було розпо-
чато спорудження робітничого селища: 7 4-поверхових і 3 
2-поверхові будинки. Вартість всього буд-ва комплексу КРЕС 
оцінювалася в 12 млн. крб. Гол. підрядчик – т-т «Індбуд”.

На трав. 1928 для потреб КРЕСу відмежовано 398 га землі, 
з якої під водостав – 63,5 га.

Планові темпи буд-ва в силу різних причин зривалися. Так, 
у 1927/28 на ліцензійне обладнання було заплановано 300 
тис. крб., а отримано 265 тис. крб., на матеріали замість 178 
виділено 75 тис. крб. Недовиконання плану було викликано 
в тому числі і зміною техн. умов паропроводів і пиловугільних 
пристроїв. На 1 жовт. 1927 залишок обігових коштів складав 
1 576 109 крб., а на 1 жовт. 1928 – 4 636 531 крб. В сер. 1928 
на спорудженні було зайнято 2,3 тис. робітників. 

Е. було пущено 29 груд. 1929. Але вийти на запроектовану 
потужність вона не могла. Млини, які поставила АЕГ для под-
рібнення вугілля, замість 10 т борошна вугілля  (год.) давали 
лише 2 – 2,5 т, споживаючи при цьому 50 кВт електроенергії 
на тонну замість проектних 16,5 кВт. Собівартість електро-
енергії тільки у 1930 піднялася на 100 тис. крб. за рахунок 
переходу на пісне вугілля. Агрегати часто виходили з ладу, 
а запчастини доводилося завозити з Німеччини. Тому вже 
влітку 1930 постало питання про збільшення виробництва 
електроенергії. На 1931 за планом потребувалося 18 тис. 
кВт, що було неможливим при існуючій на той час потужності. 
У 1930 було встановлено 2 турбогенератори по 10 тис. кВт 
кожен, а працював тільки 1 з навантаженням 5–6 тис. кВт; з 
серп. силу збільшено до 8 тис. кВт.

На 1931 КРЕС разом з е.с. ім. Рикова виробляли бл. 24 тис. 
кВт/год. Проте мережа електроподачі була обладнана так. 
чин., що фактично вихід енергії не перевищував 15–16 тис. 
кВт, коли на кін. року було необхідно 18 тис. кВт. Оскільки у 
зв’язку з невиконанням плану видобутку залізної руди рудн. 
потребували тільки 15 тис. кВт/год, то е.с. забезпечували цю 
норму. Але з врахуванням буд-ва 3-х великих шахт, Кривбуду 
та збільшення потреб міста на кін. 1932 було необхідно (за 
розрахунками) 31–32 тис. кВт/год. Тому в 1931 прийнято рі-
шення про розширення КРЕСу. Планом 2-ї черги затверджено 
у берез. 1931, а будівельні роботи розпочато у лип. Проектом 
передбачалася установка 3-ї турбіни потужністю 24 тис. кВт, 
збільшення котельного відділення, посилення насосної ст., 
водоочищення, розподільчого устаткування, встановлення 
2-х млинів для помолу вугілля і буд-во підстанції напругою 
154 тис. кВт, через яку р-н міг би отримувати електроенергію 
від Дніпрогесу. Цією реконструкцією потужність КРЕСу дово-
дилася до 44 тис. кВт. Турбіну потрібно було пустити у берез. 
1932. В 1-му кварталі 1932 р-н було сполучено з Дніпровською 
централлю, що дозволило в разі необхідності отримувати 
додаткову енергію.

На черв. 1932 на КРЕСі діяло 11 цехів, де працювало 650 
чол.Вартість електроенергії змінилася так. чин.: у 1930 ціна 1 
кВт/год становила 5,2 коп., у 1931 – 4,3 коп., у 1-му кварталі 
1932 – 4,2 коп. 

У трав. 1932 КРЕС працювала найкраще – коефіцієнт 
корисної дії складав 19,8 %, чого не мала жодна ст. у СРСР. 
Але вже з осені 1932 цей показник впав до 14,6 %. Основ-
ними причинами вважали непридатність котлів до вживання 
низькоякісного вугілля та низьку кваліфікацію персоналу. 
Протягом 4-го кварталу 1932 та за 1-й квартал 1933 на КРЕСі 

трапилося 64 аварії. Значно збільшилося їх число на рудн. 
підстанціях: за 1-й квартал 1933 – 25, а у серп. – 30. 

У груд. 1934 запущено турбогенератор № 3 потужністю 24 
тис. кВт. Новий найбільший котел № 6, введений до експлу-
атації у трав. 1934, постійно не виходив на запроектовану 
потужність і часто ламався. Тільки наприкінці 1937 його було 
модернізовано.

Якщо отриману електроенергію у 1930 прийняти за 100 %, 
то у 1931 її вироблено 159 %, у 1932 – 184 %, у 1933 – 264 
%, у 1934 – 369 %, у 1935 – 379 %, у 1936 – 425 %, у 1937 
– 442 %, у 1938 – 451 %, у 1939 – 425 %. Якщо у 1930 КРЕС 
витрачала на власні потреби 13,8 % електроенергії, то у 1938 
– 9,5 %. У 1936 на 1 кВт/год. йшло 0,742 кг палива, у 1938 
– 0,682 кг. У 1937/38 по відношенню до 1936/37 зекономлено 
14 тис. т палива. 14 кращих працівників отримали звання 
“Майстер енергетики” 1-го і 2-го класу. Річний план 1939 було 
виконано на 113 %. Скорочено простої турбін до 4,47 % за-
мість планових 6,22 %; на котлах – до 5,75 % замість 8,81 %. 
Річний план 1940 виконано 24 груд., понад план вироблено 
бл. 5 млн. кВт/год. електроенергії.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 1420, А. 76; Там само, С. 2441, А. 
41–41 зв.; Там само, Ф. 1, Оп. 4, С. 765, А. 75 зв.
Літ.: “Красный Горняк”, 1927, 29 окт.; Таке ж саме, 1928, 31 мая; 
“Червоний Гірник”, 1930, 6 лип.; Таке ж саме, 1932, 29 трав.; Таке ж 
саме, 1933, 10 жовт.; Таке ж саме, 1934, 25 груд.; Таке ж саме, 1939, 
29 жовт.; Таке ж саме, 1940, 6 лют., 30 груд.

Криворізька районна особлива продовольча комісія по 
постачанню Червоної армії (райпродкомісія). Створено у 
1920. Гол, функції зводилися до заготівлі всіх видів с-г про-
дуктів, їх обліку, розподілу і переробки для потреб частин 
Ч.а. Ліквідовано у 1928.

У своїй діяльності керувалася Декретом РНК РРФСР від 
21 листоп. 1918 про орг-цію прод. постачання. Займалася 
питаннями переходу від продрозкладки до продподатку, про-
веденням посівних кампаній, контролем за виконанням прод. 
розверстки, постачанням частин Ч.а. Південного фронту, на-
селення повіту предметами першої необхідності, вилученням 
“харчових лишків” у “кулаків”. Орг-ла місц. комісії у волостях. 
Приймала участь у створенні повітової воєнної наради та р-
них “трійок” для укріплення рад. влади на місцях. Займалася 
врегулюванням суперечливих питань та конфліктів з про-
дорганами Першої кінної армії, розповсюдженням звернень, 
відозв, брошур, листівок, випущених інформаційно-видавни-
чим відділом Наркомпроду України про продподаток, збором 
продовольства для голодуючих Поволжя та Півдня України, 
ін. питаннями.

Листувалася з губвоєнпродснабом з питань постачання 
військ. частин продовольством.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 196, А. 111; Там само, С. 238, А. 102.

Криворізьке медичне училище – заклад для підготовки 
середнього медперсоналу.

Засновано у 1930. З 1931 мало статус медтехнікуму. 
Розташовувалося у будинку колиш. Окрзерноспілки по вул. 
Жовтнева,21. Набір 1930 склав 90 осіб, 1931 – 80, 1932 – 80. 
З 1932 входить в сис-му К. навчально-виробничого медком-
бінату Нар. комісаріату охорони здоров’я. Працювали денне 
і вечірнє відділення, робітничий факультет, нижчі, середні 
та старші групи робітничого університету охорони здоров’я. 
Вечірній факультет відкрито у 1932. Діяли відділення хіміко-
фармацевтичне, медичне і медикопедагогічне. Більшість 
студентів забезпечувалися стипендіями та гуртожитком.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 7, С. 709, А. 175; Там само, С. 1153, А. 123.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 5 січ.; Те ж саме, 1933, 23 лип.; Те ж 
саме, 1936, 5 лют.

Криворізьке міське споживче товариство (МСТ) – ко-
оперативна орг-ція з продовольчого і промтоварного забез-
печення робітників Кривбасу. Створено влітку 1920. На 1 січ. 
1925 пайовий капітал становив 3 832 крб, а власний– 880 
крб.; торговельний оборот – 260 219 крб. На поч. лют. 1925 
у сис-мі МСТ працювало 7 продовольчо-пром. магазинів, 
більша частина яких розташовувалася на центральних ву-
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лицях старого міста. З метою 
залучення нових чл. МСТ раз 
на місяць проводило без-
коштовний відпуск товарів за 
старими фіскальними чеками 
на суму, яка відповідала 6 
% їх вартості. У квіт.–трав. 
1925 відкрито торговельні 
точки на рудн. ім. Артема, 
ім. Дзержинського, ім. Карла 
Лібкнехта, ім. Леніна та “Жов-
тневому”. На 1 трав. 1925 
працювало 14 магазинів і 2 
ларька. 

28 черв. 1925 МСТ реорг-
но у Центральний робітничий кооператив (ЦРК). 
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 31 мар., 5 мая, 19 мая, 30 мая, 25 июн.; 
Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий Ріг, 2005, 
с. 187.

Криворізьке сільське волосне товариство (громада), 
1861–1919. У межах містечка на поч. 20-го ст. існувало 2 т. 
(1-е і 2-е) С.т. було нижчою громадсько-адм. одиницею в 
царській Росії. Створено у результаті селянської реформи 
1861 серед селян, і звільнених від кріпосної залежності ко-
лишніх державних С.т. об’єднували селян кількох прилеглих 
до містечка поселень, що спільно користувалися с-г наділами. 
Декілька С.т. складали К. волость. С.т. мало с. громадське 
управління, що складалося з селянського сходу і с. старости. 
Могло вибирати чи призначати посадових осіб, збирачів 
податків, писарів, доглядачів хлібних магазинів, лікарень, 
уч-щ, польових сторожів. За соціально-екон. сутністю с.т. 
було селянською г.

У К. волості у 1902 у користуванні с-г знаходилося 22 
219 дес. надільної землі і 4 027дес. орендувалося у землев-
ласників. На 1 жителя волості приходилося 1,86 дес. землі 
власної і 0,34 дес. – орендованої. Платежі до казни за викуп 
землі, податки, платежі Держ. банку складали: за рудоносні 
землі, здані в оренду – 13 378 крб., ін. – 8 018 крб.; земські 
збори разом з сумами страховими: за рудоносні землі, здані 
в оренду – 1 437 крб., ін. – 67 674 крб.; мирські збори – 22 975 
крб.; разом – 118 550 крб. За землю, що бралася в оренду, 
до казни внесено 20 366 крб. Тобто, на 1 жителя приходило-
ся 11,6 крб. платежів – найвищий показник по Херсонській 
губернії. На 1 дес. власної землі приходилося 5,34 крб. по-
датків. На 1903 числилося на селянських недоїмках і боргів у 
казну по викупним платежам і держ. поземельному податку 
17 642 крб. за рудоносну землю 25 156 і 188 647 ін. боргів. 
Всіх недоїмок і боргів нараховувалося 231 445 крб. На 1903 
всіляких боргів і недоїмок на 1 жителя приходилося 19,49 крб. 
і 11,4 крб. на 1 дес. власної землі.
Дж.: Свод статистических данных по селениям Херсонской губернии. 
Херсон, 1902, с. 206–207.
Літ.: ЕУ, т. 2. Львів, 1993, с. 442.

Криворізьке управління Державного всесоюзного 
об’єднання коксохімічної промисловості (“Кокс”). Д. о. 
“Союзкокс” засновано у 1930. Згідно з постановою ВРНГ 
СРСР від 7 верес. 1931 про реорг-цію управління коксохімічної 
пром-ті “Союзкокс” було розділено на 2 о. безпосередньо-
го підпорядкування ВРНГ СРСР: 1. Державне Всесоюзне 
об’єднання коксохімічної промисловості “Кокс” з місцем 
перебування у Харкові. 2. Державне Всесоюзне об’єднання 
коксохімічної промисловості Уралу і Сибіру “Востоккокс” з 
місцем перебування у Свердловську.

До функцій “К”. входило кер-во вир-вом по переробці ву-
гілля, коксуванню, добуванню побічних продуктів коксування, 
дальшої їх переробки в чисті продукти тощо. 

У листоп. 1931 було відкрито представництво “К”. у Криво-
му Розі з метою буд-ва тут з-ду, який було пущено 9 січ. 1936. 
Спочатку контора “Коксохіммонтаж” розміщувалася в колиш. 
Хоральній синагозі на вул. Спортивній (нині Каунаська). Після 
зведення приміщення управління на тер. сучасного з-ду її було 

туди переведено. Начальником криворізького управління у 
1932–34 був Бінєвич. Управління займалося буд-вом 2-ї черги 
коксохімзаводу № 28 і проіснувало до поч. ВВВ.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 2 січ., 24 квіт., 17 трав.; Те ж саме, 1934, 
5 жовт.; Центральний державний архів Жовтневої революції і соціа-
лістичного будівництва УРСР. К., 1960, с. 142–143.

Криворізький гарнізон – військ. частини, що постійно 
знаходилися в межах К. повіту в 1920–22. 

Нач. г. К. повіту – Скурьят Никодим Омелянович – ко-
мандир 3-го полку Катеринославської окремої бригади осо-
бливого призначення. У царській армії мав чин підпоручика, 
був командиром роти. 

На ст. Долгінцево – Струпов Василь Михайлович – коман-
дир 3-ї роти, 91-го батальйону Всерос. надзвичайної комісії. У 
царській армії мав чин підпоручика, був командиром роти.

У Веселих Тернах – Логінов Микола Дмитрович – коман-
дир 2-го батальйону 3-го полку Катеринославської окремої 
бригади особливого призначення. У царській армії мав чин 
підпоручика, був командиром роти.

На ст. Апостолове – Максимов Микола Васильович – нач. 
6-го р-ну. У царській армії мав чин унтер-офіцера, був ко-
мандиром взводу.

У с. Широке – Єгоров Яків Федорович – командир роти 
3-го полку бригади особливого призначення.

На ст. П’ятихатки – Хоменко Михайло Степанович – коман-
дир 3-ї роти, 84-го окремого батальйону оборони залізничної 
колії України. У царській армії мав чин прапорщика.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, Оп. 1, С. 443, А. 45.

Криворізький гірничорудний інститут (КГРІ) – 1-й вищий 
навч. заклад у Кривому Розі.

2 квіт. 1921 Укрголовпрофобр прийняв рішення про від-
криття у Кривому Розі вечірнього робітничого технікуму. Після 
проведення підготовчих робіт заняття розпочалися 4 жовт. 
1922 у приміщенні 7-річної шк. рудн. ім. Жовтневої революції 
на ст. Вечірній Кут. Ця дата вважається днем заснування 
КГРІ. На той час, згідно з чинним законодавством, технікуми 
визначались як вищі навч. заклади. 

З 70 студентів, зарахованих у 1922 на гірниче, механічне і 
електротехн. відділення, у 1926 завершили навчання лише 12. 
Це пов’язано з закриттям у 1924 механічного і електротехн. 
відділень через відсутність кваліфікованих викладачів.

У 1920-х у технікумі викладали (за сумісництвом): М.А. 
Стариков, П.П. Піроцький, П.М. Журавльов, І.А. Кузнєцов, В.І. 
Гребньов, В.В. Пащевський, П.А. Шестопалов, П.А. Логійко, 
К.С. Шишкін, Я.П. Мартенс, І.Ф. Яницький. 1-й дир. – інж. 
В.І. Жигаловський. У 1922 викладачу Е.К. Фуксу присвоєно 
звання Герой Праці. Багато хто з перших випускників з часом 
стали відомими кер-ками гірничої пром-ті: А.П. Жмайло от-
римав звання Героя Соціалістичної Праці; П.М. Таран – один 
з перших серед кер-ків Кривбасу, нагороджений орденом 
Леніна; П.М. Торський став доктором техн. наук.

У 1927 число випускників технікуму склало 35 % всього 
вищого і середнього техперсоналу Кривбасу.

28 листоп. 1929 НКО УСРР виніс постанову про реорг-цію 
К. вечірнього робітничого технікуму у вечірній робітничий г. і. 
Дир. було призначено інж. Д.П. Малого. Гол. метою новоство-
реного і. було забезпечення фахівцями в період реконструкції 
Кривбасу. Так, якщо у 1930 в і. було 3 факультети, на яких на-
вчалося 178 осіб, то в 1932 на 5 факультетах нараховувалося 
1 054 студента. Викладацький склад за вказаний час зріс з 13 
до 70 осіб, серед яких було 3 професори і 27 доцентів.

У черв. 1931 відбувся 1-й випуск КГРІ – 25 інж. Тоді ж 
52-х випускників “Жовтневого” робітфаку зараховано на 1-й 
курс і. У квіт. того ж року наукові працівники м. Одеси взяли 
шефство над КГРІ (поповнення кадрами, орг-ція кабінетів, 
лабораторій, налагодження методичної роботи). На кін. 
серп. 1931 і. мав такі факультети: гірничо-експлуатаційний 
зі спеціальностями гірничий інж. по експлуатації рудних по-
кладів і гірничий інж.-шахтобудівник; електромеханічний зі 
спеціальністю гірничий інж.-електромеханік; збагачення зі 
спеціальністю інж.-збагачувальник залізних і марганцевих 

Реклама КМСТ, 
1925, 7 квіт.
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руд; гірничо-економічний зі спеціальностями економіст-пла-
новик і економіст з економіки праці. 

У 1933 факультети мали 3 вечірні філії, розташовані на 
рудн., а також мережу робфаків. Діяли кафедри: соціально-
економічна, шахтного буд-ва, гірничої справи, електромехані-
ки, будівельної механіки, математики, хімії, фізичної культури 
і секція мов. Велику к-ть обладнання для лабораторій  було 
придбано за кордоном. В і. нараховувалося 8 спеціалізованих 
кабінетів: гірничий, шахтобудівельний, електромеханічний, 
фізичний, хімічний, опору матеріалів, креслення і соціально-
економічних дисциплін.

У 1931 бібліотечний фонд нараховував 12 тис. книжок. 
У черв. 1932 розпочато буд-во нового навч. корпусу по вул. 
Пушкіна і гуртожитків, що значно покращило навч. процес 
і побут студентів. Тоді ж почалося спорудження житла для 
професорсько-викладацького складу.

При і. діяло заочне відділення. 1-й набір відбувся у 1930, 
а з серп. 1934 відкрито загальнотехн. факультет, який мав 4 
відділення, оскільки у сер. 1930-х бл. 50 % студентів навча-
лися без відриву від вир-ва.

Вчені КГРІ створили новий напрямок у галузі технології 
видобутку і розробки рудних корисних копалин. Раніше 
експлуатація рудних покладів у вищих навч. закладах не 
вивчалася. З цією метою при КГРІ у 1931 створюється на-
уково-дослідний сектор (НДС). Його діяльність у 1930-ті була 
направлена на пошук найбільш раціональних сис-м розробки 
рудних покладів у конкретних умовах Кривбасу. В НДС пра-
цювали такі згодом відомі вчені і фахівці: М.А. Стариков, В.П. 
Сисуєв, І.А. Кузнєцов, А.В. Бричкін, Е.К. Фукс, О.І. Стешенко, 
О.Ф. Суханов, І.М. Шульгін, Я.М. Грабовський, С.Д. Тейс, Л.А. 
Карето, М.М. Бринза, П.П. Піроцький, В.А. Дітман та ін. При і. 
було створено групу друку, яка у 1932 видала 22 монографії, 
серед яких 5 підручників для середніх і вищих навч. закладів. 
А в 1935 вийшов 1-й номер збірника наукових праць вчених 
КГРІ “Праці і матеріали науково-дослідного сектору”.

З лют. 1931 почала друкуватись вузівська багатотиражка 
“Соціалістичні кадри”. Її 1-м редактором був студент і. С.І. 
Дегтярьов, а чл. редколегії – В.С. Виноградов, який згодом 
став заст. міністра чорної металургії СРСР.

У 1930 відкрито аспірантуру, яка повинна була поповнити 
дефіцит у вітчизняній науці по розробці рудних покладів. Туди 
зараховували кращих студентів, раціоналізаторів і винахідни-
ків. У 1930 навчалося 3 аспіранти, у 1932 – 12. Випуск 1932 
дав країні ще 24 гірничих інж.

У серп. 1932 було звільнено дир. КГРІ Г.Б. Римшу, т.в.о. 
призначено Костюкова, а з 11 груд. 1932 дир. затверджено 
Мазуренка. У кін. 1932 дирекція і. почала клопотання перед 
урядом про визнання КГРІ гол. І. у рудній пром-ті і про про-
довження терміну навчання до 5 років. Випуск інж. у 1935 
склав 91 особу, в т.ч. 25 інж.-електромеханіків і 20 інж.-
шахтобудівників. У 1936 і. закінчили 131 студент, в т.ч. 69 
гірничих інж.-технологів, 24 шахтобудівників і 33 гірничих 
електромеханіків.

У новому 1935/36 навч. році на 1-й курс зараховано 350 
студентів. Але 31 серп. 1936 було отримано повідомлення про 
закриття і., а його науково-педагогічний контингент наказано 
розформувати. Студентів направили до ін. і. країни: Донець-
кий індустріальний, Московський і Дніпропетровський гірничі. 
У жовт. 1936 приймається нове рішення РНК СРСР, згідно 
з яким КГРІ стає філією Дніпропетровського г.і. Студенти 4-
го і 5-го курсів залишено у Кривому Розі. Завдяки ініціативі 
дирекції КГРІ і за підтримки С. Орджонікідзе у кін. 1937 і. було 
відновлено спочатку як вечірній, а з 1939 – з денною формою 
навчання. 15 серп. 1938 дир. призначено М.К. Правицького 
– викладача кафедри гірничої електромеханіки. Відродження 
було важким – більшу частину обладнання було демонтовано і 
вивезено. Багатьох викладачів репресовано у 1937. У їх числі 
були такі видні вчені: колиш. директори КГРІ Ф,Ф, Кошевий і 
Г.Б. Римша, гол. геолог “Кривбасгеології” Е.К. Фукс, гол. інж. 
НДС  В.А. Дітман та ін.

З ін. міст країни на науково-педагогічну роботу запрошу-
вали вчених з різних спеціальностей, оголошували додаткові 

прийоми сту-
дентів, прий-
малися заходи 
по оснащенню 
технічних кабі-
нетів і лабора-
торій. У 1938 
і. працював як 
вечірній. За-
няття прово-
дилися через 
день з 6 до 9 
год. вечора, 
денним був 
лише 5-й курс 
з  виплатою 
стипендії (263 
крб.). На 1938/39 навч. рік було прийнято 125 студентів, з них 
75 на 1-й курс, по 25 на 2-й і 3-й. На 4-й і 5-й курси зарахову-
вали без іспитів тих, хто раніше закінчив 3-й курс.

В ці роки і. готував інженерів по 2-х спеціальностях: 
розробка рудних покладів і гірнича електромеханіка. У квіт. 
1939 і. з вечірнього було реорг-но у денний з відновленням 
електромеханічного та маркшейдерського факультетів. Набір 
1939 склав 175 студентів. У 1940 введено спеціальність по 
розробці розсипних родовищ (золота, платини, цинку тощо). 
У 1939 працювало 2 професори, 9 доцентів, 6 к.т.н.

У 1937–39 на лабораторне устаткування витрачено 500 
тис. крб., у 1939/40 – 220 тис. крб. Споруджено гуртожиток на 
350 місць вартістю 1,68 млн. крб. Розпочато буд-во житлового 
будинку для професорсько-викладацького складу вартістю 
1,5 млн. крб. Планувалося на 1941 довести к-ть студентів до 
1 тис. осіб. У 1940 стипендія студенту 1-го курсу складала 
168 крб. У 1940 на 1-й курс набрано 200 студентів.

З 1929 по 1940 КГРІ випустив 650 спеціалістів гірничої 
справи. У 1935–40 співробітники і. видали 18 книг і 109 на-
укових праць. Весною 1941 було 2 професори, 12 доцентів, 8 
кандидатів наук. Підготовлено 3 кандидатські і 2 докторські 
дисертації. На лабораторне устаткування асигновано 450 
тис. крб.

З 1-х днів війни на захист Батьківщини пішло 500 студентів 
і викладачів. Згідно з розпорядженням Наркомату чорної 
металургії і. разом з викладачами і студентами було евакуй-
овано у м. Нижній Тагіл, де він розташовувався у приміщенні 
гірничо-металургійного технікуму.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф, 1, оп. 20, С. 5294, А. 26; ДАДО, Ф, 19, оп. 1, С. 189, А. 
22, 126 191; Там само, Оп. 3, С. 136, А. 4.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 17 черв.; Таке ж саме, 1932, 24 трав.; Таке 
ж саме, 1938, 9 лип.; Таке ж саме, 1939, 16 квіт.; Таке ж саме, 1940, 8 
лип.; Таке ж саме, 1941, 6 квіт.; Криворожский горнорудный институт. 
Краткий исторический очерк. (1922–1992). М., 1992, с. 5–14. 

Криворізький державний педагогічний інститут (КДПІ). 
У сер. верес. 1930 у Кривому Розі було оголошено прийом до 
КДПІ (тоді – ін-т професійної освіти), який мав «техніко-мате-
матичний» та соціально-екон. факультети. Останній в свою 
чергу включав відділення – істор.-екон. та літ.-лінгвістичне. 
Ін-т повинен був готувати викладачів для технікумів, гірпро-
мобучів та шкіл ФЗН. Першим директором було призначено 
зав. відділом освіти окружного виконкому Івана Сочнієва 
(1932 його було знято з посади у зв’язку зі справою проф. 
Степана Гаєвського). 

При ін-ті діяв робітфак з денним та вечірнім відділеннями, 
випускники якого мали право вступу до вузу без іспитів. 
Спочатку ін-т розташовувався по вул. Леніна, 66, у колиш. 
будинку окнфінвідділу. У жовт. було проведено мобілізацію 
комуністів та комсомольців до КДПІ, яких приймали без 
іспитів, для вступу достатньо було мати довідку парторг-ції 
про політичну надійність.

Питання буд-ва учбового корпусу вирішено не було. В 
перші роки свого існування ін-т містився у різних малопри-
стосованих до навчання приміщеннях, зокрема у СШ № 8. 
До 1935 їх було змінено бл. 10.

Кращі випускники гірничого ін-ту 
(зліва направо І.С. Каган, Т.І. Ульяницька, Е.В. 

Апанансткий, В.І. Карачінцев, Ю.М. Должанський, 
Л.С. Коваленко), 1941
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Не пройшло і року з моменту створення ін-ту, як у трав. 

1932 нагрянула перша комісія з перевіркою “морально-по-
літичного стану та настрою студентів”. Приводом був факт 
самогубства студента Оріховського. Стан було оцінено як 
“задовільний”, оскільки 50 % студентів були колиш. робіт-
никами. 

У кін. 1931 педагогічний колектив ін-ту різко критикувався 
за малу увагу до “марксизму в педагогіці, як ідеологічно-ви-
ховного фактору у боротьбі за соціалізм”.

У 1932 техніко-математичний факультет став фізико-мате-
матичним. Директором призначено Куцогуба. У цей період ін-
т займав 1-й поверх шк. ФЗН № 8. (вул. Першотравнева).

Засідання кафедр проводилися відкрито – на них могли 
бути присутніми всі бажаючі.

У 1933 на 1-й курс було набрано 210 осіб, а на вечірнє 
відділення – 60. До жовтн. свят 1933 планувалося закінчити 
буд-во 2-х бараків (гуртожитків) для студентів, побудувати 
студентську пральню, забезпечити всіх студентів ліжками, 
засіяти 15 га озимини, відпрацювати 1 тис. трудоднів на 
Дзержинському рудн. тощо. 

З поч. 1934 відкрито 6-місячні курси по підготовці до 
вступу в ін-т. 

У 1934 Ін-т Профосвіти перейменовано на КДПІ.
У 1935 збудовано корпус ін-ту по вул. К. Маркса, в якому 

було обладнано фізичний, математичний, хімічний і військ. 
кабінети. Почали організовувати зоологічний, ботанічний, 
астрономічний, педагогічний кабінети та читальну залу для 
студентів. Повне обладнання було закінчено у 1937. У 1935 
відкрито біологічний факультет, а соціально-екон. закрито 
у кін. 1934. У 1935 студенти прийняли рішення до жовтн. 
свят кожному придбати протигаза і викликати на змагання 
гірничий ін-т. У лют. 1936 студенти КДПІ здійснили перехід у 
протигазах до с. Недайвода з метою обладнання там “чер-
воного кутку” і підняття культмасової роботи.

У 1936 при ін-ті відкрито 2-річний вечірній учительський 
ін-т з фізико-математичним та природничим факультетами. У 
1936 (за 6 років роботи) було випущено 210 фахівців. На цей 
час в ін-ті навчалося 600 студентів, всі, хто потребував, були 
забезпечені гуртожитком. У цьому році розпочато роботи по 
створенню музею, ботанічного саду та акваріуму.

У 1938 започатковано факультет мови і літ. з рос. і укр. 
відділеннями, тоді ж розпочав працювати заочний учительсь-
кий факультет. У 1940 ін-т поповнився ще одним факульте-
том – мови і літ. з 4-річним терміном навчання, який готував 
викладачів для СШ.

Напередодні війни у КДПІ навчалося 900 студентів; діяло 
3 факультети: фізико-математичний, який підготовлював 
викладачів для СШ; природничий, мови і літ. факультети 
готували викладачів для неповних СШ. Фізико-математичний 
факультет мав 9 кабінетів і лабораторій, вартість устаткуван-
ня яких складала 447 тис. крб. Зав. кабінету астрономії Сакк 
був співвиконавцем науково-дослідницької теми Саратовсь-
кого держ. університету по спостереженню за метеоритами. 
При природничому факультеті існували лабораторія хімії, 
кабінет ботаніки, фізіології і анатомії людини. У ботанічному 
саду росло понад 900 рослин. У 1940 орг-но біостанцію у 
Гурівському лісі, куди студенти виїздили для проходження 
спеціальної практики з зоології та ботаніки.

Ряд викладачів ін-ту займалися розробками науково-до-
слідницьких тем. У 1941 вийшло 2 збірника праць співробіт-
ників ін-ту. Бібліотека нараховувала 68 тис. примірників. У 
трав. 1941 закінчено буд-во читальної зали. 

Випуск 1940 склав 400 молодих педагогів, значна част-
ка яких була направлена на роботу до областей Західної 
України.

Студентський драмгурток був широко відомий у Кривому 
Розі. Він часто виїздив з виставами на підпр-ва міста. Також 
працювали музичний, хоровий, худ. читання та ін. гуртки.

У 1940–41 директором КДПІ був кандидат біологічних 
наук Г. Ткаченко.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 27 серп., 17 верес.; Таке ж саме, 1932, 16 
лип.; Таке ж саме, 1933, 18 трав.; Таке ж саме, 1935, 26 верес.; Таке ж 

саме, 1936, 28 лип.; Таке ж саме, 1937, 12 листоп.; Таке ж саме, 1939, 
23 лют.; Таке ж саме, 1941, 27 квіт.

“Криворізький електрозавод” – курганна група з 6 
насипів, 2 з яких (№ 4 і № 6) досліджені Г.Г. Михайлюком у 
1975–76.

Курган 4 (1975) висотою 1,4 м включав 6 поховань: 1 доби 
енеоліту, 2 ямне, 2 катакомбні, 1 невизначеного періоду. Енео-
літичне захоронення було здійснено в овально-витягнутій ямі, 
померлий лежав випростано на спині і був густо посипаний 
червоною вохрою. Ямні могили відносилися до пізнього етапу 
існування цієї культури. У похованні 6 знаходився горщик яй-
цевидної форми з ручками-вушками. Катакомбне поховання 
3 виявилося кенотафом (пуста могила), в камері було знай-
дено орнаментований горщик. В ін. могилі, яка мала значні 
розміри камери – 4,4 м х 2,1 м – виявлено кістяки дорослої 
людини і дитини.

Курган 6 (1976) висотою 1,9 м знаходився на лівому березі 
р. Саксагань. Відкрито 13 поховань: 1 енеолітичне, 7 ямної 
культури, 1 катакомбної, 1 доби пізньої бронзи, 2 кіммерійсь-
ких, 1 кочівницьке. Енеолітичне захоронення було здійснено 
у прямокутній ямі, померлий лежав скорчено на спині, був 
посипаний вохрою. Навколо могили було споруджено кром-
лех діаметром 6 м з плит червоного граніту висотою до 1,5 
м. Ямні поховання були прямокутні, № 2 і № 4 перекриті 
кам’яними плитами. Померлі лежали скорчено на спині і боці. 
Інвентар складався з крем’яного гостроконечника, ліпних 
посудин – гладких і орнаментованих за допомогою штампу. 
У катакомбній камері знайдено зотлілий кістяк дорослої 
людини. Померлого супроводжувала кам’яна сокирка і на-
мисто з прісноводних мушель Unio. Кіммерійські поховання 
здійснено у довгих камерах, померлі лежали випростано на 
спині, головою на захід. В одній з таких ям знайдено лоще-
ного горщика слоїковидної форми. Кочівницьке поховання 
(13 ст.) зроблено у вузькій прямокутній ямі, померлі лежали 
випростано на спині.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 90–91.

Криворізький залізорудний басейн – один з найбільших 
у світі басейнів з покладами багатих залізних руд. Розташо-
ваний у південно-західній частині Дніпропетровської обл. 
в басейні р. Інгульця. Простирається вузькою смугою (2–7 
км) з Пн. на Пд. на відстань понад 100 км. Пл. бл. 300 км2. 
Пром. запаси руди з вмістом заліза понад 46 % складають 
бл. 1,6 млрд. т і бідних (залізистих кварцитів), які необхідно 
збагачувати – 32 млрд. т. Безпосереднє продовження К. з. 
б. на Пн. – Кременчуцький з. р-н. Разом із рудними р-нами 
Запорізької, Кіровоградської і Полтавської обл. К.з.б. утворює 
велику з. провінцію, т. зв. Великий Кривий Ріг.

Геологічний нарис.
Криворізька структура являє собою складне геологічне 

утворення, що формувалося на ранніх стадіях розвитку 
земної кори. Становлення сучасного вигляду структури про-
ходило у віковому інтервалі 2900–2600 – 570–700 млн. років, 
тобто протягом бл. 2000–2200 млн. років.

Не дивлячись на понад 2-сторічну історію геологічного 
дослідження Кривбасу, питання про механізм розвитку і утво-
рення структури залишається дискусійним і по сьогодення. В 
наш час існує 3 гіпотези відносно формування суч. вигляду 
Криворізького родовища.

Геологічна будова родовища складна. Найдавнішими по-
родами, що знаходяться в межах утворення, є докембрійські 
гнейси і граніти, інтенсивно дислоційовані. Неузгоджено 
на гнейсах розташовується докембрійська з.-рудна, т. зв. 
Криворізька свита. Нижню частину її складають конгломе-
рати і аркозові пісковики, талькові, хлоритові і серицитові 
сланці; далі йде власне рудна товща залізистих кварцитів і, 
насамкінець, на самому верху – аспідні, вуглисті і «строкаті» 
глинисті сланці. Всі ці породи зібрані в дуже крупні, сильно 
стиснуті і вивернуті на схід складки, місцями розірвані, з 
надвиганням західних крил на східні. При цьому амплітуда 
надвигів досягає іноді значної величини, внаслідок чого великі 
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ділянки складчастої зони бувають перекритими. Як гранітно-
гнейсова, так і Криворізька свити прорвані жилами діабазів 
і перекриті зверху товщею горизонтально напластованих 
третинних порід.

Залізисті кварцити, що вміщують рудні поклади, являють 
тонкошарову породу, утворену часто перемежованими 
смугами кременистих (роговикових) і гематитових, причому 
товщина смуг коливається зазвичай від кількох мм до кількох 
см. Самі рудні тіла різнорідні за формою і розміром, почи-
наючи від ізольованих гнізд, горизонтальний перетин яких 
менше 1 м2, і доходячи до покладів площею понад 43 тис. м2 
в перетині. 1-й тип – це штоки, гнізда і рудні стовпи, тобто 
видовжені циліндричні тіла, приурочені до середніх і нижніх 
частин залізистих кварцитів і в деяких випадках до підсти-
лаючих хлоритових сланців. 2-й тип – пластовидні поклади 
верхньої частини залізистих кварцитів, зазвичай вони сильно 
коливаються за потужністю, як за довжиною покладів, так і 
за розповсюдженням вглиб. 3-й тип покладів – жили, приуро-
чені, гол. чин., до тріщин скидових обл. Жовтянського р-ну і 
Терновських рудн. Найбільше пром. значення мають руди 1-го 
і 2-го типу. За мінеральним складом криворізькі руди також 
різнорідні. Найбільше значення з них мають мартитові або 
гематитові руди, які складають головну масу (73 %) рудних 
покладів. Вони складаються з мартиту (Fe2О3) з невеликою 
к-тю залишкового магнетиту, зрідка в складі руд приймає 
участь сидерит і в поверхневих частинах покладу – лімоніти. 
Гематити у своїх кращих різновидах характеризуються най-
більшим вмістом заліза (69–70 %) і найменшим включенням 
фосфору (0,005 %), малою к-тю Al2О3 (до 0,5 %), сотими 
частками відсотку СаО, МgО, МnО; сірки; окисли заліза в 
гематитах розчиняються в соляній кислоті без залишку.

Менше значення мають магнетитові руди (7,6 %). Вони, гол. 
чин., зосереджені в північній частині Криворізького басейну 
– в р-ні р. Жовта, на просторі загальною довжиною бл. 33 
км. Середній вміст заліза в цій групі – до 58 % (коливання 
55–62%). По вмісту фосфора ці руди належать до малофос-
форних (0,025 %), частково до фосфористих (0,05–0,06 %). 
Кремнезема міститься в середньому 12 %.

Найменше значення за к-тю і якістю налижеть 3-му типу 
руд – лімонітовим рудам (бурозалізняковим, 2Fе2О3 

. 3Н2О), 
які мають вузьке поширення і обмежені запаси. Розташовані, 
гол. чин., в р-ні Веселих Тернів. Вміст заліза бл. 56 %.

Значення К.з.б. визначається не тільки переліченими за-
пасами руд, а й ще двома моментами. По-перше – крім на-
званих руд великі запаси заліза сконцентровані в залізистих 
кварцитах, які вміщують поклади. Встановлено, що т. зв. 
типові залізисті кварцити (Fе = 40 %) тільки до глибини 213 
м становлять 10,5 млрд. т або 4,224 млрд. т заліза. Оскільки 
в покладах високовідсоткових руд до тієї ж глибини є всього 
186 млн. т, то звідси висновок, що кварцити вміщують в собі 
до 95,6 % металу, який знаходиться в родовищі Кривого 
Рогу взагалі. Ці запаси почали використовувати з 50-х 20-го 
після спорудження ряду гірничозбагачувальних комбінатів. 
Ін. сприятливою обставиною для К.з.б. є той факт, що по-
клади залізних руд поширені (як виявила магнітна зйомка 
та зверхглибока свердловина в с. Новоіванівка) як вглиб, 
так і тягнуться з перервами на північ до Дніпра. Тобто, су-
часний Криворізький басейн – це тільки частина “Великого 
Криворіжжя”.

Стосовно генезису залізних руд К.з.б., то це питання про-
довжує бути дискусійним. Остання гіпотеза розроблена д.г.н. 
І. Параньком на основі результатів, отриманих при застосу-
ванні формаційного аналізу, тобто комплексного методу, який 
об’єднав практично всі відомі методи геологічних досліджень, 
передбачає тристадійну модель розвитку Кривбасу і вклю-
чає рифтогенний, протогеосинклинальний і платформенний 
режими становлення земної кори.

Економічний нарис. 
Перші промислові розробки криворізьких залізних руд 

розпочалися весною 1881 на рудн. “Саксаганський”, який 
належав АТ Криворізьких залізних руд. Значно прискорило 
розвиток басейну введення до експлуатації Катерининської 

залізниці у трав. 1884, яка з’єднала його з Донецьким ба-
сейном. В перші роки процес розробки руд був примітивним 
(розноси) і не потребував значних вкладів у техн. обладнання. 
У 1887 було обладнано перший паровий підйомник (рудн. 
“Саксаганський”). У 1890 їх вже було 4, у 1895 – 17, у 1900 
– 51, у 1910 – 78. Потім їх к-ть починає зменшуватися і у 1917 
становить 50. Останній паровий підйомник демонтовано у 
1932. У 1900 за к-тю парових механізмів у питомій вазі об-
ладнання шахт і кар’єрів Кривбас випереджав Урал майже у 

Карта-схема  Кривбасу С. Конткевича, 1912
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16 разів, а за потужністю – у 20.

У 19 ст. поруч зі зростанням к-ті парових і кінних підйом-
ників відбувається широке буд-во під’їзних колій. Першим 
(1888) побудувало власну вузькоколійну сис-му “Дековіль” 
Новоросійське тов-во для доставки руди до Катерининської 
залізниці. У 1909 приватних під’їзних колій на рудн. було 50 
км, у 1914 – 61 м. У 1897 С.Н. Колачевський купив для по-
треб свого рудн. 1-й паровоз. У 1909 їх на рудн. працювало 
9, у 1914 – 15. Одночасно робилися і кроки у механізації 
навантажувальних робіт – у 1896 застосовано перші ек-
скаватори. Рекордна глибина буріння у 1903 склала 106 м 
(Новоросійський рудн.).

Криза 1901–02 підштовхнула багатьох рудопромисловців 
шукати ефективніші способи видобутку руди. Одним з них 
стала електрифікація рудн. 1-й електричний підйомник по-
тужністю 45 к.с. встановлено на рудн. “Ушаковському” тов-ва 
“Дубова Балка” в 1901. На 1917 у Кривбасі нараховувалося 
70 електричних підйомників (у Донбасі лише 2). У 1902 на 
одному з рудн. компанії “БКД” вперше у басейні почала діяти 
електрична відкатка на поверхні, яка використовувалася для 
транспортування вагончиків з рудою до залізниці. 

У конструктивному відношенні електропідйомники, як і 
парові, являли собою 1- і 2-барабанні машини реверсивної 
дії з діаметром барабану від 1,5 до 3 м. Тільки один (на рудн. 
“Дубова Балка”) з 11 підйомників був обладнаний шківами 
тертя (сис-ма Кене).

У 1914–15 на Шмаковському рудн. вперше для прийому 
руди і завантаження її у залізничні вагони було побудовано 
спеціальні бункери, у які руда поступала по стрічкових транс-
портерах. 

Спроби застосування механічного буріння здійснені у 1909 
(рудн. Олександрівський) і до 1917 такого обладнання нарахо-
вувалося 250 одиниць. Це були перфоратори різних конструк-
цій з ручним і телескопічним управлінням і подачею.

Створення достатньо потужного за мірками свого часу 
силового та ремонтного комплексу стало базою для порівняно 
швидкого відродження Кривбасу у 1920-ті.

Основним способом видобутку руди у 19-му – на поч. 20-го 
ст. були відкриті розробки, тому що поклади виходили на ден-
ну поверхню. Перехід до підземного видобутку розпочався у 
1898 (рудн. Копилова). Згодом ін. рудн., що розробляли мало-
потужні поклади, також поступово переходили до підземної 
експлуатації. Ряд великих рудн. (Галковський, Ростковський, 
Шмаковський, Колачевський та ін.), які розробляли потужні 
поклади, протягом всього періоду свого існування (до 1918) 
вели розробки виключно відкритим способом, хоча досягли 
глибини 80–100 м. Рекордсменом ведення очисних робіт (до 
1918) був рудн. “Дубова Балка”, який у 1907 перейшов на 
підземні роботи і в наступні 10 років досяг глибини 300 м.

В перші десятиріччя 20-го очисні роботи здійснювалися 
з закладкою виробленого простору. Застосовувалася за-
кладка суха, напівсуха й мокра, а закладним матеріалом, в 
основному, слугувала глина. Найбільш розповсюдженими 
сис-мами розробок на той час були ортова суцільна з ці-
ликами та камерна (камертранши і сис-ма великих камер) 
. У 1911 на Олександрівському рудн. вперше використано 
сис-му підповерхового обрушення, яка отримала широке 
розповсюдження у 1930-ті.

На 1913, коли було досягнуто найбільшого видобутку (до 
поч. громадянської війни) в Кривбасі на 51 рудн. при 109 
шахтах і 15 кар’єрах було видано на-гора 387 758 254 пуд. За 
кордон вивезено 30,7 млн. пуд. Працювало: робітників (до-
рослих) – 23 595, з них 16 306 підземних і 7 289 поверхневих; 
гірничих інж. – 34 і 8 іноземних, штейгерів – 79, десятників 
– 407, техніків – 12, монтерів і майстрів – 446; інж.-тех. пра-
цівників разом – 994. Діяло 255 парових котлів, 101 паровий 
насос водовідливу, 69 парових підйомників і 17 допоміжних, 
кінських барабанів – 62; електричних водовідливів – 102, 
електричних підйомників –50 і 18 допоміжних; всього 167 
електричних агрегатів загальною потужністю 4 615 к.с.

Видобуток залізної руди в Кривбасі у 1881–1918:
Таб.1

Рік Видобуто (тис. т) к-ть робітників % до видобутку в Росії
1881 – 200 –
1882 16,4 150 1,5
1883 24,6 100 2,5
1884 18,0 100 1,8
1885 49,1 280 4,5
1886 78,6 230 7,2
1887 118,0 700 8,7
1888 190,6 1060 13,3
1889 294,6 612 17,9
1890 315,9 1013 17,6
1891 418,7 102,5 21,4
1892 499,4 975 24,4
1893 635,6 1705 28,9
1894 878,8 1558 35,4
1895 918,2 2047 31,4
1896 1156,4 25213 34,8
1897 1753,1 2660 42,8
1898 1974,8 4690 43,5
1899 2613,8 6494 44,4
1900 2979,3 8486 48,8
1901 1824,6 4226 38,7
1902 1833,0 5177 46,0
1903 2451,4 7004 58,3
1904 3316,0 7631 64,4
1905 2803,6 7268 56,8
1906 3348,8 9475 63,7
1907 3750,8 10948 69,5
1908 3647,5 9482 67,7
1909 3493,4 9574 67,4
1910 3865,7 11707 67,0
1911 4724,8 15751 67,2
1912 5362,9 18596 66,3
1913 6398,5 22542 67,2
1914 4804,4 18735 63,7
1915 3795,8 18567 70,0
1916 5153,1 19414 71,4
1917 3632,8 25688 63,3
1918 4,47 – 46,6

З розвитком вир-ва йшло укрупнення підпр-в, які зосере-
дили у своїх руках левову частку видобутку залізної руди і 
більше половини робітників, зайнятих у гірничому секторі.

Концентрація залізорудної пром. (на 1913):
Таб.2

Число робочих до 50 
чол.

від 50 до 
100 чол.

від 100 
до 500 

чол.

від 500 
до 1000 

чол.

від 
1000 
чол. і 

більше

Всього

Комбіновані підпр-ва

Число рудн. – – 21 2 8 31

Видобуток заліз. 
руди в тис. пуд. – – 96668 18584 171930 9287122

Число робітників – – 6018 1101 10354 17473
На одного робітни-
ка в рік в тис. пуд. – – 1600 1633 1600 1633

Залізнорудні підпр-ва

Число рудн. 7 2 5 2 2 18

Видобуток заліз. 
руди в тис. пуд. 2676 3829 13499 20961 29842 100607

Число робітників 209 141 924 1595 3259 6128
На одного робітни-
ка в рік в тис. пуд. 12,80 27,15 14,60 19,41 15,20 16,43

Всього

Число рудн. 7 2 26 4 10 49

Видобуток заліз. 
руди в тис. пуд. 2675 3829 110167 49545 201772 387788

Число робітників 209 141 6942 2096 13607 23595
На одного робітни-
ка в рік в тис. пуд. 12,80 27,15 16,87 18,38 16,28 16,43

Приходиться на один рудн.
Робітників 30 70,5 262 674 13607 415
Руди в тис. пуд. 382,1 1914,5 2237,0 12386,0 22157,0 7914,0

Згідно таб. 2, більшість компаній (31 з 49), які займалися 
видобутком залізної руди, мали також власні металургійні 
з-ди. Частка виключно видобувних підпр-в складала 36 %, а 
їх видача становила лише 25 %.
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На 1913 велике число АТ, що діяли в Кривбасі, зосе-

редилась у руках франко-бельгійського, англійського та 
німецького капіталу. Вони давали понад 2/3 видобутку руди 
в басейні.

Іноземний капітал в Кривбасі (на 1913):
Таб. 3

Показники Франко-
бельгійський Англійський Німецький Всього

Видобуток руд (тис. т) 4921,0 219,9 50,5 5191,4
% у загальноросійському 
видобутку 51,6 2,8 0,5 54,4

% у видобутку Півдня 
Росії 71,5 3,2 0,7 74,4

У 1919–20 розробка залізної руди не велася. Питання 
про відновлення Кривбасу було вперше поставлено у жовт. 
1920 на пленумі ЦК Всеросійської спілки гірників. З лют. 
1920 Криворізький залізорудний р-н знаходився у віданні 
гірничого відділу Катеринославського губраднаргоспу, який 
орг-вав охорону рудн. У верес. того ж року спеціальна комісія 
намітила пустити в хід 12 рудн. З кін. верес. рудн. басейну 
стали підлягати “Укрруді” – відділу Промбюро ВРНГ. На 1921 
виробничою програмою планувалося відбудувати 5 рудн. 
і 2 буровугільні ділянки біля с. Веселі Терни. Весною 1921 
створено Центральне правління південнорудної пром-ті 
(ЦППРП), яке зайнялося відновлювальними роботами. В лип. 
1922 його реорг-но у Південнорудний т-т (ПРТ). У кін. 1921 
було частково відновлено і введено до експлуатації рудн. 
“Жовтневий” (колиш. Ростковський) та ім. Карла Лібкнехта 
(колиш. Шмаковський), а з 1 січ. 1922 введено в дію рудн. ім. 
Артема (колиш. Галковський). Ці рудн. залишалися єдиними 
працюючими аж до 1924, коли до них приєднано рудн. ім. 
Леніна (колиш. Колачевський), а потім рудн. “Саксагансь-
кий” і “Карнаватський”. Живлення перших 3-х відроджених 
копалень здійснювалося від Артемівської електростанції. У 
1924 відремонтовано електростанцію на рудн. ім. Леніна і 
розпочато відбудову р-ної електростанції ім. Рикова на рудн. 
ім. Жовтневої революції потужністю 3 000 кВт.

У 1924 діяло 5 рудн., в кін. 1925 – 7, у 1926 – 11, на яких 
протягом 1925/26 операційного року видобуто 2,33 млн. т 
залізної руди. У 1927 у Кривбасі вже працювало 17 рудн., 
на яких у 1926/27 видано 3,53 млн. т руди або 55,3 % макси-
мального видобутку 1913 і 73,5 % видобутої руди на Півдні 
у вказаному році. Так. чин., Кривбас відновив своє ведуче 
положення у залізорудній пром-ті СРСР. 

Велика увага в першу чергу приділялася відродженню 
енергетичної бази. Було відремонтовано всі ті електростанції, 
що діяли раніше – на рудн. ім. Артема, ім. Карла Лібкнехта, ім. 
Леніна і “Пролетарському”, які могли дали лише 2200 кВт/год 
електроенергії. У 1926 введено до експлуатації електростан-
цію на рудн. “Жовтневий” потужністю 3000 кВт. Але всі ці 
станції не могли задовольнити потреби в енергії. У зв’язку з 
цим було прийнято рішення про створення загал. р-ної елек-
тростанції потужністю 30 тис. кВт. Її закладка відбулась у квіт. 
1926 в р-ні ст. Вечірній Кут, а введення в дію – у 1930.

Всі ці обставини призвели до того, що відновлення басейну 
затягнулося і досягти рівня 1913 вдалося лише наприкінці 
1929. 

У 1920–30-х проводилася також велика робота по пере-
воду рудн. з відкритих розробок на підземні, пошуки про-
дуктивніших і безпечніших сис-м видобутку, створення 
нових типів обладнання і завезення з-за кордону сучасних 
машин. Особлива увага зверталася на механізацію бурових 
робіт. Для цього імпортувались і випробовувалися різні типи 
перфораторів. Будувалися потужніші компресори і буроза-
правочні станки. Почалося переведення очисних робіт на 
механізовану доставку шляхом впровадження скреперів; 
починає застосовуватись електровозна відкатка, ведеться 
розвідка існуючих та пошуки нових покладів залізної руди. 
Розробляються проекти реконструкції найбільш потужних 
рудн. зі значним збільшенням їх продуктивності за рахунок 
впровадження нової техніки.

Так, на 1930 у Кривбасі нараховувалося 11 рудоуправ-

лінь, на шахтах яких було 46 електричних підйомників, 2 
з паровим і 1 кінний. У басейні працювало 22 компресори 
сумарною продуктивністю 1000 м3 стислого повітря на хви-
лину; закордонних і вітчизняних пневмомолотків було 2079, 
бурозаправочних станків – 80, скреперів – 90. Загальне спо-
живання електроструму склало 52 млн. кВт/год при витраті 
її на 1 тонну видобутої руди 6,5 кВт. Загал. видобуток склав 
8,11 млн. т або 126,7 % до рівня 1913, з яких 82 % складав 
підземний видобуток.

У кін. 1929 – на поч. 1930 набула поширення теорія про 
вичерпаність запасів залізних руд Кривбасу. У зв’язку з 
цим було зменшено обсяги геологорозвідувальних робіт.  
Комісія фахівців з Москви, вивчивши наявні матеріали, при-
йшла до висновку про безпідставність подібних тверджень. 
Спеціальною постановою ЦК ВКП(б) було прийнято ряд за-
ходів про нарощування темпів геологорозвідувальних робіт і 
збільшення виробничих потужностей ряду великих рудн. Вже 
у 1930 було складено і затверджено проекти реконструкції 
рудн. “Пролетарський” і “Жовтневий”. З цього року в басейні 
розпочато застосування більш продуктивних сис-м розробок 
без закладання вироблених просторів, сис-ми підповерхневих 
штреків і сис-ми підповерхневого обвалення.

2-й етап розвитку Кривбасу починається з 1931 і продо-
вжується до 1941. В цей час здійснюється технічне переоб-
ладнання басейну.

У 1932 підземний видобуток по басейну склав понад 90 %, 
а розробки з сис-мами обвалення без закладки вироблених 
просторів – бл. 60 %. У вказаному році завершено реконструк-
цію потужної шахти “Комсомолка” (шахтоуправління ім. Рози 
Люксембург), а у наступному – пущено збагачувальну ф-ку з 
переробки кварцитів, збудовану за проектом ін-ту “Механобр”. 
В цей же час з-д “Комуніст” освоїв вир-во скреперних лебідок 
і почав постачати ними рудн.

У 1933 закінчено реконструкцію і введено у дію потужні 
шахти: ім. Орджонікідзе, ім. Кірова, ім. Шильмана і МЮД.

У 1934 вперше у світі здійснено відбій руди глибокими 
свердловинами. На рудн. працювало вже 151 скреперна ле-
бідка, на відкатці діяло 4 контактних електровози, механізацію 
буріння і заправки бурів завершено повністю. Розпочато за-
стосування штангового свердління. Введено до експлуатації 
шахти: ім. Комінтерну, “Комунар” і “Жовта Ріка”.

Не дивлячись на впровадження нової техніки і механізмів, 
Кривбас не виконував планових завдань видобутку залізної 
руди. Уряд прийняв ряд заходів, направлених на ліквідацію 
відставання. Застосування циклічності у роботі, створення 
комплексних бригад, перехід на індивідуальну оплату праці 
сприяли збільшенню видобутку у 1934 до 13 млн. т, що по-
рівняно з минулим роком дало приріст майже на 48 %.

У 1935 почали втілювати більш продуктивне штангове 
буріння шпурів глибиною до 16 м при діаметрі 85 мм. На ґрунті 
такої новації було розроблено удосконалені варіанти сис-ми 
підповерхневого обвалення. Висота підповерху збільшилася 
з 6 до 14 м. Ця сис-ма зайняла домінуюче положення і склала 
в цілому 87,5 % у видобутку залізної руди (у 1934 – 24 %). За-
кінчено спорудження високовольтної лінії Нікополь – Кривий 
Ріг, і Кривбас отримав електроенергію Дніпрогесу. На рудн. 
розпочато впровадження диспетчерських служб і телефоніза-
цію. Закінчено проект найбільшої шахти “Гігант”, яка не мала 
прямих аналогів у світі. До буд-ва приступили у 1936.

У 1935 отримав поширення рух новаторів-стахановців за 
підвищення продуктивності праці шляхом освоєння нової 
техніки і впровадження удосконаленої технології видобутку.

Одночасно на рудн. проводилися геологорозвідувальні 
роботи на велику глибину. У 1937 високоякісну залізну руду 
було виявлено на глибині 1 130 м. Зміна балансу запасів у 
бік їх збільшення стала підґрунтям для перегляду проекту 
реконструкції шахтоуправління ім. Дзержинського, до складу 
якого входила шахта “Гігант”, і цілого ряду ін. рудн.

У цей період знову намітилося відставання у видобутку 
руди, що було результатом скорочення геологорозвідувальних 
робіт. Цей процес почався у 1932 і у 1936 зменшення досягло 
7,5 разів по бурінню і у 9 разів по шурфуванню, порівняно з 
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1931. Починаючи з 1937 розвідки суттєво активізувалися, але 
ще довгий час залишалися “вузьким” місцем.   

У 1940 на підставі значного збільшення пром. запасів 
руд було складено плани реконструкції рудн. ім. Кірова і 
“Більшовик”, розширено проекти розробки полів шахт МЮД 
і “Центральна” Інгулецького рудн., розроблено проект шахти 
“Валявко-Нова”, здійснення цих заходів дало б значний при-
ріст видобутку руди. Було прийнято кроки по прискоренню 
затягнутої реконструкції рудн. ім. Дзержинського. У результаті 
1-у чергу найбільшої в СРСР шахти “Гігант-Скіпова” продук-
тивністю 5,4 млн. т руди було пущено у кін. трав. 1940.

У 1940 рудн. Кривбасу являли собою добре обладнані техн. 
оснащенням підпр-ва.

Зростання техн. озброєнності рудн. Кривбасу (1931–40):
Таб. 4

Обладнання 1931 1932 1933 1934 1935
Бурильні молотки 2525 2247 2396 2481 2566
Скреперні лебідки 199 412 596 611 731
Компресори 47 49 54 59 56
Продуктивність компресорів (м3/хв.) 1451 1774 2036 2776 2909
Підйомні машини 68 59 60 73 61
Допоміжні підйомники 14 19 19 25 4
Рудничні вагонетки 2677 3164 3415 3557 3894
Електровози 6 18 36 56 68
Навантажувальні машини – – – – –
Екскаватори 1 3 3 3 2
Поглиблювальні машини 15 11 23 22 –

(продовження)
Обладнання 1936 1937 1938 1939 1940
Бурильні молотки 2960 3163 2549 2549 2868
Скреперні лебідки 742 773 748 804 913
Компресори 46 51 50 50 58
Продуктивність компресорів (м3/хв.) 3159 3152 3152 3121 3400
Підйомні машини 57 52 50 50 61
Допоміжні підйомники 6 8 20 45 49
Рудничні вагонетки 3776 2889 2864 2710 2777
Електровози 88 94 105 118 155
Навантажувальні машини – – 17 27 71
Екскаватори – 1 – 4 8
Поглиблювальні машини 2 6 18 25 22

 Було повністю механізовано буріння; збільшилася питома 
вага нових, продуктивніших схем розробок, які у досягли по 
сис-мі підповерхового обвалення 69 %, по сис-мі підповерхо-
вих штреків – 27,8 %. Значно збільшилося штангове буріння, 
видобуток від якого на окремих рудн. доходив до 60 %.

Ступінь механізації трудоємких і важких робіт:
Таб. 5

Показники 1932 1933 1934 1935
Механізована доставка руди (% до всього ви-
добутку) 40,4 50,7 64,3 68,1

Механізована підземна відкатка (% до загал.) 13,6 33,0 51,7 65,0
Механізована поверхнева відкатка (% до за-
гал.) 33,5 54,4 65,7 76,5

Механізоване навантаження руди (% до загал.) 58,1 65,1 74,3 81,6

(продовження)
Показники 1936 1937 1938 1940
Механізована доставка руди (% до всього ви-
добутку) 75,3 75,3 81,7 85,2

Механізована підземна відкатка (% до загал.) 74,5 81,3 84,5 94,0
Механізована поверхнева відкатка (% до за-
гал.) – – 86,1 91,7

Механізоване навантаження руди (% до загал.) 86,1 91,8 95,9 96,0

Криворізькі гірники внесли ряд новацій в техніку видобутку 
руди, які згодом стали надбанням шахтарів всієї країни. У 
1940 бурильник рудн. ім. Комінтерну І.А. Митрофанов при 
оббурюванні уступів за сис-мою підповерхових штреків 
застосував багатоперфораторне буріння висхідних шпурів 
телескопічним молотком, чим добився значного підвищення 
продуктивності праці. 27 лип. 1940 бурильник шахти ім. Ілліча 
т-ту “Дзержинськруда” Олексій Семиволос за 8 год. роботи 
оббурив 18 забоїв і дав 22 пог. м проходки, тим самим ви-
конав змінну норму на 1260 %. Подібні рекорди були також 
поставлені чл. його бригади Гудименком і Рябковцем. Так 

було покладено поч. новому виду стаханівського руху, який 
згодом поширився на всю країну.

У 1940 Кривбас втричі перевершив рівень 1913 по видо-
бутку залізної руди і займав 1-е місце в СРСР, даючи 63,2 % 
сировини для чорної металургії.

На поч. 1941 в басейні діяло 43 видобувних шахти, об’єд-
наних у 13 рудоуправлінь.

Видобуток руди в Кривбасі з 1920 по 1940:
Таб. 6

Рік Видобуток (тис. т) % до видобутого в СРСР
1920 – –
1921 96 –
1922 169 –
1923 441 39,6
1924 1291 –
1925 2430 46,0
1926 3538 –
1927 4439 68,0
1928 5127 –
1929 5781 64,7
1930 8112 75,3
1931 7637 69,9
1932 7925 65,5
1933 8979 61,9
1934 13297 61,4
1935 16549 –
1936 17502 –
1937 16416 –
1938 16070 57,4
1939 16128 57,5
1940 17820 63,2

Дж.:  Отчет начальника горного управления Южной России за 1913. 
Х., 1914;  НА КІКМ, Кн.. 32391, А. 158, 176; Там само, А. 165; ЦДАВОВУ, 
Ф. 39, Оп. 1, С. 42; Там само, Ф 1, Оп. 2, С. 3662, А. 124–130; Там само, 
Ф. 118, Оп. 1, С. 21; ЦДІАК, Ф. 2161, Оп. 1, С. 165, А. 37; ДАДО, Ф. 114, 
Оп. 1, С. 3, А. 17–18.  
Літ.: БСЭ, т. 34. М., 1938, с. 61–67; Малахов Г.М., Шостак А.Г., Стариков 
Н.И. История горного дела в Криворожском бассейне. К., 1956, с. 
37–112, 136, 137; УСЭ, т. 5. К., 1981, с. 417; Криворожье. Справочная 
книга и адрес-календарь. Кривой Рог, 1996, с. 13–15; Мельник О.О. 
Технічний розвиток Криворізького басейну в ХІХ – на поч. ХХ ст. В 
кн.: О.М. Поль і розвиток гірничої промисловості в Криворізькому 
басейні. Кривий Ріг, 2002, с. 15–21.

Криворізький комуністичний полк – місц. тер. військ. 
з’єднання, створене на підставі рішення ЦК РКП(б) про мо-
білізацію в Червону армію. Основою п. послужила єврейська 
дружина самооборони, бійці загонів Червоної гвардії та чл. 
КНС. Орг-цію п. розпочато у квіт. 1919 місц. партійними 

функціонерами – П. Сиволапом, О. Фесенком і Б. Рейнішем. 
Кавалерійські підрозділи орг-вав М. Меренко, який протягом 
2-х тижнів зібрав 120 бійців. За місяць було набрано бл. 480 
піхотинців. Боєздатність і озброєння п. були низькими. Ко-

КРИ-КРИ

Бійці Криворізького коммуністичного полку, 1918



Історична енциклопедія Криворіжжя 382
мандиром призначено П.Я. Мануйлова, заступником – К.В. 
Мохура, командиром ескадрону – М. Меренка.

Спочатку п. готувався для боротьби проти об’єднаного 
десанту Антанти на пд. Частину бійців відіслали до війська 
отамана Н. Григор’єва, який вів боротьбу з франко-грецькими 
військами. Після виступу Григор’єва проти рад. влади у трав. 
1919 п. було направлено у розпорядження О.Я. Пархоменка, 
який командував військами, що вели боротьбу з Григор’євим. 
1-й бій з повстанцями біля ст. Долинська закінчився пере-
могою, було взято кілька полонених. Потім п. перекинули на 
Мерефо-Херсонський фронт для допомоги 1-му Запорізькому 
п. Бої з григорівцями велися в р-ні ст. Блакитна, містечка 
Велика Олександрівка, Нікополя і Широкого з перемінним 
успіхом. У черв. втрати п. склали 250 бійців. Залишки п. від-
правлено у м. Миколаїв і влилися в 1-й Радянський ударний 
п., утворивши в ньому криворізьку роту. Далі бойовий шлях 
роти пройшов через Катеринославський фронт. Там, біля с. 
Михайлівка, рота попала в оточення козаків отамана Шкуро і 
була взята у полон. Біля містечка Білі Криниці козаками було 
розстріляно 17 бійців-євреїв, а ін. направлено до Ростова, 
де вони працювали на полі біля ст. Єгорлицької. У кін. 1919 
криворіжці були визволені частинами військ С. Будьонного. 
За неповними підрахунками протягом 2-х місяців бойових дій 
п. втратив 2/3 свого складу (бл. 400 бійців), а 200 попали в 
полон і залишилися живими.
Дж.: НА КІКМ, Кн. 27749, А. 189–196, Пахомов А.Г. Очерк из истории 
пролетарской революции и гражданской войны на Криворожье 
(1917–1922). Машинопис.

Криворізький металургійний завод (КМЗ). Побудовано 
у пд. частині К. залізорудного басейну. Його створення було 
продиктоване вигідністю використання в р-ні видобутку 
залізних руд (бідних, з вмістом заліза до 55 % і кварцитів з 
вмістом заліза 35–45 %), а також бажанням врівноважити 
великі потоки руди, яка йшла в Донбас і вугілля з Донбасу 
до Кривого Рогу. 

16 черв. 1931 видано наказ ВРНГ СРСР про початок буд-
ва КМЗ з 4-х стандартних доменних печей об’ємом 930 м3. 
Проект було затверджено ВРНГ у кін. 1931. З 5 варіантів місця 
розташування з. було вибрано майданчик біля ст. Червона. 
На поч. лип. 1931 т-т “Сталь” надіслав першу партію матері-
алів: 40 вагонів лісу, 10 тракторів і 10 авто. “Укрцивільбуд” 
розпочав спорудження бараків для будівельників з. На поч. 
буд-ва велика проблема була з кадрами. До 1 серп. 1932 
необхідно було 8 тис. робітників, а реальна к-ть працюючих 
складала 35 %, не вистачало кількасот інженерів і техніків. 
Термін буд-ва 1-ї черги визначено в 17 міс. (550 днів). У лип. 
1931 розпочато мобілізацію селян на зведення з-ду. Тоді ж 
“Укрцивільбуд” заклав житловий масив – Соцмісто. Базовим 
підпр-вом для виготовлення металоконструкцій визначено 
Центральні майстерні Криворіжжя (колиш. Гданцінвський 
з-д). Низький рівень механізації та продуктивності праці на 
місц. кар’єрах, які постачали будівельні матеріали, часто 
призводили до зривів темпів робіт. У кін. 1931 розпочато 
перекидку кваліфікованої робочої сили з ін. новобудов УРСР, 
які вже завершувалися. Одночасно з КМЗ споруджувався 
коксохімічний і цементний з. Великі труднощі при розгортанні 
буд-ва були викликані гострою нехваткою ІТ персоналу. Так, з 
63 необхідних відповідальних працівників т-т “Сталь” виділив 
лише 12, частину яких згодом було перекинуто на ін. з. 

Згідно з планами ДП № 1 і № 2 повинні були стати до 
ладу у листоп. 1932, № 3 – у лип. 1933, № 4 – у серп. 1933, 
2 перші мартени – у січ. 1933. Планувалося, що у середині 
1932 працівників тут буде 20 тис., а на кін. року – 26 тис. Але 
реальна картина була зовсім ін. З 4 тис. робітників, які повинні 
були прибути для буд-ва у серп. 1931, приїхало лише 300. 
Незадовільним був також стан цивільного буд-ва. Проведені 
мобілізації комсомольців і комуністів суттєво не змінили си-
туацію. З метою забезпечення власними кадрами у листоп. 
1931 відкрито вечірній 1-річний будівельний технікум. 

На кін. 1931 з. було укомплектовано спеціалістами на 35 
%, а робочою силою – на 30 %; виробничі плани виконано на 

4 %. На цей час 40 % автотехніки, яка працювала на буд-ві, 
було виведено з ладу через недбалість.

З метою забезпечення з-ду   водою і прискорення спо-
рудження Карачунівської греблі було створено спеціальну 
комісію. Проект реконструкції водопостачальної мережі роз-
роблено “Донбасводпроектом” у січ. 1932. Зведення 1-ї черги 
Карачунівського водосховища було зірвано через відсутність 
робочих креслень і необхідних будівельних матеріалів. Січн. 
1932 план робіт з. було виконано на 12,7 %, плинність робочої 
сили становила 54 %, прогули – 30 %. З лют. 1932 запровад-
жено практику проведення декадників допомоги буд-ву, коли 
всі орг-ції і підпр-ва міста направляли своїх “штурмовиків” 
на місця проривів. З ін. боку, на поч. 1932 будівельники от-
римували лише 2–3 % необхідних матеріалів. У січ.–лют. на 
будмайданчик прибула велика група інженерів, техніків та 
кваліфікованих робітників з Німеччини та США. Також по-
ставлено велику к-ть імпортного будівельного обладнання. 10 
берез. закінчено закладання бетону у фундамент ДП–1, якій 
присвоєно назву “Комсомолка”. Спорудження її також значно 
відставало від графіка. Так, Єнакіївський з. з поч. року до сер. 
берез. повинен був поставити 750 т конструкцій, а надійшло 
лише 313 т. За весь час з поч. буд-ва з. по берез. 1932 не було 
жодної зміни, яка працювала б повні 8 год. Простої виникали з 
самих різних причин, наприклад, через відсутність в їдальнях 
достатньої к-ті мисок і ложок, – робітники простоювали у чер-
гах по кілька годин. Залишалася великою проблема кадрів. 
У берез. відкрито заводські курси з підготовки інженерів і 
техніків. Щоб покращити узгодження з різними підрядчиками, 
у квіт. 1932 т-ти “Криворіжіндбуд” і “Укрцивільбуд” передано 
“Криворізьбуду” згідно з наказом Наркомважпрому за № 144. 
У квіт. вже стало ясно, що терміни пуску з. будуть зірвані. Так, 
з планових 400 бетонозамісів за зміну на 1 бригаду реально 
виходило 65–150 через низьку орг-цію праці. 23 квіт. 1932 із 
запізненням закінчено бетонування фундаменту ДП–2. Одно-
часно ставиться питання про реорг-цію з. в комбінат для тіс-
нішої координації суміжних вир-в та підрядчиків. У трав. 1932 
виявилося, що проекти з., які розробив “Гіпром”, мали значні 
помилки у визначенні об’ємів робіт та вартості матеріалів; у 
деяких випадках прорахунки досягали 10 %.

Обладнання (каменеподрібнювачі) та запчастини, що ви-
готовляв з. “Пневматик”, потребували постійних ремонтів, а т-
т “Промбуд” 
р е г ул я р н о 
зривав по-
ставки бу-
дівельного 
каменю. На 
Карачунівсь-
кій греблі в 
сер. 1932 не-
достача ро-
бочої сили 
склала 50 % 
(3 тис. робіт-
ників замість 
6 тис.). З.-по-
стачальники 
надсилали 
некомплек-
т н і  в у з л и 
для домен, 
що затриму-
вало роботу. 
У результаті 
план квіт. по 
доменному 
цеху було ви-
конано на 65 
%. З ін. боку, 
невлашто-
ваний побут 
ускладню-
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вав виконання завдань. Так, у згаданому доменному цеху, 
де працювало 1,2 тис. чол., обід у їдальні тривав по 2–3 год. У 
трав. план буд.-ва домен було виконано лише на 32 %, сило-
вого цеху – на 8 %, газоочистки – 0 %. Зліт з.-постачальників 
“Криворізьбуду”, призначений на 24 квіт. 1932, було зірвано, 
– не прибули представники гол. підпр-в, що давали 91 % 
вітчизняного обладнання, яке мало низьку якість.

Силове г-во також значно відставало. Так, у черв. 1932 за-
мість 34 інж/ працювало 2, а з 70 техніків – 3. Це призводило 
до частих аварій на підстанціях і простоїв. На 1 лип. 1932 на 
з. трудилось 18 753 робітника, з них 37,6 % – будівельники. 
Протягом черв. звільнилося 1,3 тис. працівників. Гол. поста-
чальники – Дебальцевський і Сормовський з., “Котлотурбіна” 
виконання деяких замовлень затримували на цілий рік. На 
поч. лип. ще не надали робочі креслення “Газо очистка”, 
“Котлотурбіна”, “Держпроектбуд”, ВІОС, які за планом повинні 
бути представлені на поч. 1932.

На допомогу буд-ву з верес. 1932 кинуто значні сили міста 
і місц. гарнізону. У практику ввійшли “штурмові суботники”, 
коли к-ть прибулих на роботи була не менше 1 тис. осіб. 

6 жовт. 1932 розпочато буд-во мартенівського цеху. Тоді 
ж для потреб з. у Київській області завербовано 400 грабарів 
разом з возами. Але засобів для перевезення буд. матеріалів 
не вистачало. Було оголошено мобілізацію транспорту в місті і 
р-ні. У кін. жовт розпочато підготовку до закладки прокатного 
цеху. На поч. листоп. склався важкий стан з водопостачанням. 
На спорудження Карачунівської греблі мобілізовано працівни-
ків від кожного підпр-ва і орг-ції міста, замовлення для буд-ва 
КМЗ визнані “ударними” для всіх пром. підпр-в Кривбасу. 

Погана орг-ція праці на Карачунівській греблі, не дивлячись 
на велику к-ть робітників, призвела до постійного невико-
нання добових норм (60–80 %). Побутові умови робітників 
також залишалися вкрай важкими, – в бараках не було ліжок, 
освітлення тощо. Плинність кадрів на Карачунах у кін. 1932 
досягла 54 %. Важка ситуація склалася і на буд-ві водогону 
довжиною 5,5 км через відсутність траншейного екскаватора 
і труб. Так. чин. пуск ДП–1 і ДП–2, запланований на листоп. 
1932, не відбувся.

На поч. 1933 однією з гол. проблем залишалось питання 
кваліфікованих кадрів, низький рівень механізації праці, 
відсутність матеріалів, зокрема металоконструкцій, які з 
лют. почали замінювати залізобетонними. 11 лют. закінчено 
монтаж підйомного мосту домни “Комсомолка”. Великі збитки 
понесено через низьку якість робіт з вогнетривкої цегли, що 
виконував “Теплобуд”. Часті ігнорування техн. допусків і брак у 
виконанні робіт спричиняли переробку об’єктів по 2–3 рази. 

Погіршилася справа і в сис-мі громадського харчування, 
яку кілька разів реорг-ли, але це не знизило чисельних 
зловживань, винних судили, проте змін не відбулося. Зірвав 
весняну сівбу і с-г цех “Криворізьбуду”, який мав 15 тис. га 
землі. 13 берез. 1933 всі буд. з. Криворіжжя, що належали 
т-ту “Укрбудматеріали”, передано “Кривбуду”. У кін. квіт. закін-
чено роботи по спорудженню цеху газоочистки. Дотерміново 
здано під монтаж фундаменти розливних машин. Зі значним 
запізненням почалися монтажні роботи у силовому цеху, де 
повинна бути встановлена найбільша в СРСР теплотурбіна 
потужністю 24 тис. кВт. 

Значного поширення набув рух ударництва, особливо 
серед молоді. Велику роль в розгортанні змагань відіграла 
заводська багатотиражка “Темпи вирішують”, заснована 10 
серп. 1931 (ред. І.З. Штаферук). 

21 лип. комісія Наркомважпрому визнала роботу по спо-
рудженню ДП–1 незадовільною. Виконання планів буд-ва 
складало 50–65 %, було засвоєно лише половину виділених 
капіталовкладень. Прийнято рішення про реорг-цію структури 
управління буд-ва з., яку з самого поч. очолював Я.І. Вєснік. 7 
серп. рішенням міськради на “Криворізьбуді” орг-но р-ну Раду, 
яка підпорядковувалася міськраді. З кін. серп. розпочався 
“масовий похід” на допомогу “Криворізьбуду” – 32 орг-ції міста 
виділили робітників. На 1 верес. на з. працювало 15 730 осіб. 
Але через нераціональну орг-цію робіт на деяких ділянках буд-
ва продуктивність була в 2 рази нижчою за розраховану.

З кін. верес. 1933 т-т “Теплобуд” вперше почав витримува-
ти графік виконання монтажних робіт. Дотерміново було зі-
брано бункери котлів № 6 і № 7. Бригаду Лошкарьова визнано 
найкращою на буд-ві. На КМЗ вперше в СРСР планувалося 
застосувати електричну газоочистку.

У результаті затримки введення цілого ряду виробничих 
ділянок з. дороге імпортне обладнання, яке зберігалося про-
сто неба, почало псуватися. Через брак необхідних матеріалів 
було зірвано пуск насосних станцій мережі водопостачання, 
який планувався на 1 верес. 1933. Черговий строк введення 
“Комсомолки” призначено на 5 січ. 1934. Основна причина 
затримки робіт на ДП–1 – зрив термінів постачання субпі-
дрядниками. 8 груд. 1933 МПК виніс постанову “Про заходи 
по підготовці до пуску домни “Комсомолка”, де визначався 
останній термін буд-ва – 25 січ. 1934. Пуск домни визнано 
гол. завданням всіх комуністів Кривбасу і всіх підпр-в. Все 
доросле населення повинно було виходити на допомогу з-ду. 
Одночасно здійснено ряд заходів по покращенню побутових 
умов працюючих. 12 груд. відбувся суботник на ДП–1, куди 
прибуло понад 3 тис. криворіжців і сотні селян на підводах 
з навколишніх сіл. 17 груд. МПК прийняв рішення про виді-
лення на пускові роботи на “Комсомольці” 10 тис. робітників, 
включаючи бійців місц. гарнізону. На Доменбуді безперервно 
працювало 1 112 чол. з підпр-в міста. Роботи велися цілодо-
бово. На кін. року з 26 необхідних паровозів для експлуатації 
ДП–1 в наявності було 13, а з 308 вагонів – 166, більшість з 
яких потребувала капремонту. Передпускові роботи розпо-
чалися з 1 лют. З цього часу впроваджено щотижневі “масові 
інтернаціональні суботники”, де працювало від 2-х до 3-х тис. 
осіб. 8 трав. 1934 пройшла офіційна перевірка всіх служб і 
цехів ДП–1 по готовності до роботи. Здійснено завезення руди 
на склад. З 14 трав. розпочато передпускові дії. Опробувана 
магістраль водного цеху домни, почали випробовування 
агрегатів силового цеху. 25 трав. введено в дію водну магі-
страль довжиною 7,5 км, а 31 трав. – подано воду до сис-ми 
охолодження повітродувок. 4 черв. завершено підготовку до 
здачі всього водного г-ва з. Закінчено опробування 3-х бло-
ків газоочистки. З 15 черв. розпочато підготовку комплексу 
домни до здачі урядовій комісії. Перевірка агрегатів в експлу-
атаційному режимі, проведена 21 черв., виявила велику к-ть 
неполадок. З 25 черв. приступила до роботи комісія з прийому 
доменного цеху. Виявлено ряд неполадок в неробочому стані. 
28 черв. прибула урядова комісія з прийому пускової частини 
з. 17 лип. дав промисловий струм турбогенератор ТЕЦ. З 26 
лип. здійснено пробну експлуатацію з. Робочі місця зайняли 
експлуатаційники. 29 лип. о 12 год. 30 хв. “Комсомолку” за-
вантажили першою шихтою в присутності голови урядової 
комісії Гугеля та дир. з. Я.І. Вєсніка. 3 серп. задуто домну, а 
наступного дня відбулася пробна плавка в присутності 1-го 
секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У М. Хатаєвича. 
Було отримано перші 60 т чавуну. Після обіду 4 серп. відбувся 
7-тис. мітинг, на якому проголошено пуск з. 7 серп. на “Ком-
сомолці” виплавили 528 т чавуну. У сер. серп. на з. орг-но 
ремонтно-будівельний цех.

У верес. ДП–1 працювала з перебоями – не було високо-
якісного коксу та потрібного сорту руди.

Перевитрати коштів на буд-ві з. практично зупинили куль-
турно-соціальне буд-во на Соцмісті. На кін. верес. 1934 на 
Карачунівській греблі засвоєно 30–35 % капіталовкладень. 
Однією з причин відставання стали неякісні робочі креслен-
ня, які перероблялися по 2–3 рази т-том “Донбасводобуд”. 
Спорудження ДП–2 затримувалося через повільну роботу 
“Теплобуду”.

Протягом 1934 до лют. 1935 включно на “Криворіжсталі” 
проходила масова чистка партійних орг-цій, які об’єднували 
1 150 комуністів. Десятки працівників були “вичищені”, що 
також вносило пригніченість в середовище кер-ва “Криво-
різьбуду” і КМЗ, де більшість були комуністами.

8 трав. 1935 закінчилося буд-во ДП–2. У 2-й пол. 1935 
доменний цех КМЗ не справлявся з плановим завданням. 
У кін. верес. 1935 завершено копання котловану під ДП–3, 
а на поч. жовт здано під монтаж 1-шу повітродувну машину 
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бесемерівського цеху з. 9 січ. 1936 отримано перший кри-
ворізький кокс.

У 1935–36 на “Криворіжсталі” зародився рух жінок-акти-
вісток по покращенню культурного обслуговування і побуту 
працівників, який згодом поширився на ін. великі індустріальні 
центри країні.

У груд. 1936 комісія прийняла в експлуатацію фасонно-
ливарний цех, хоча він ще не був повністю готовим (протікав 
дах). Потім це призвело до великих втрат матеріалів і форм 
для заливки металу.

У 1937 по обсягу капіталовкладень буд-во КМЗ займало 
4-е місце в СРСР. Великих матеріальних і моральних збитків 
нанесли з. репресії 1937–38, коли керівне ядро і багато інж.-
техн. персоналу було репресовано або звільнено з роботи 
як “вичищених”. За приблизними підрахунками за 1936–38 
таких нараховувалося понад 300 осіб, з них бл. 50 вислано 
до концтаборів або розстріляно. 

Ритмічно з. почав працювати лише з жовт. 1937, а в на-
ступному році добився значних успіхів. За 1-е півріччя задачу 
по випуску продукції виконано на 108,9 %, за планом повинно 
бути 4,4 млн. крб. накопичень, а дано 6 993 000 крб. Порівняно 
з 1-м півріччям 1937, коли завдання було виконано на 86 %, 
собівартість продукції було знижено на 11,2 %. З. присуджено 
перехідний червоний прапор Наркомважпрому і ЦК спілки 
металургів. Прапор у криворізьких металургів знаходився 
протягом всього 1938. 

У 1938 у доменному цеху значно зменшилися простої 
печей. Якщо у 1937 вони склали 752 пече/годин, то в 1938 
– 401. У 1938 порівняно з 1937 у 2 рази знижено тихі ходи 
печей, травматизм зменшився на 15,1 %.

9 лют. 1939 стала до ладу ДП–3 корисним об’ємом 1 300 
м3. Це була найбільша на той час піч у світі. 

4 серп. 1939 КМЗ відмітив своє 5-річчя. Якщо на поч. тут 
працювало 1 267 чол., в у 1939 – 5 105. За 5 років виплав-
лено 2 700 000 т чавуну. Ювілей співпав з пуском нового 
бесемерівського цеху – 20 серп. отримано перші тонни сталі. 
Це також був один з найпотужніших комплексів не тільки в 
СРСР, а й у Європі.

За перевиконання плану і дотермінове виконання держ. за-
мовлень указом президії ВР СРСР від 26 берез. 1939 колектив 
КМЗ нагороджено Орденом Трудового Червоного Прапору. 
Високі нагороди отримав ряд працівників з. 

Вироблено чавуну: 1934 – 103 тис. т.; 1935 – 386 тис. т; 
1936 – 524 тис. т.; 1938 – 616 тис. т. Якщо в 1-й рік роботи з. 
мав 6 млн. крб. збитків, то у 1938 – отримав понад 11 млн. 
крб. прибутку.

Перед поч. ВВВ на з. було 3 доменні печі сумарним обсягом 
3 160 м3, бесемер з 2-ма діючими конверторами, ТЕЦ на 2 
турбогенератори. У 3-му кварталі 1941 планувалося ввести в 
дію блюмінг продуктивністю 1 700 тис. т блюмсів на рік а у 4-
му кварталі – бесемерівський конвертор продуктивністю 425 
тис. т, а також ДП–4 потужністю 510 тис. т чавуну на рік.

За час буд-ва з. з 1931 по 1940 було освоєно 397 млн. 
крб., що склало 36,1 % всід всієї проектної вартості з., яка 
визначалася в 1 100 млрд. крб.

У лип. 1941 розпочато демонтаж обладнання, яке направ-
лялося на Нижньотагільський м.з. Частину фахівців відпра-
вили до Нижнього Тагілу і на Урал. Доменні печі відключили 
на повному ходу від повітродувок і “закозлили”.

Дир. з. були: 1931–37 – Яків Ілліч Вєснік; 1937-38 - Г. 
Іваневський; 1938–39 –  Георгій Богданов; 1940–41 – Федір 
Федорович Рязанов.
Літ.:  Криворожский металл. Очерк истории завода. Днепропетровск, 
1964; “Звезда–4”, 2001, нояб., № 47, Мельник О.О. Маловідомі факти 
буд-ва “Криворіжсталі”; Профсоюзная организация «Криворожста-
ли». Очерки истории. Кривой Рог, 2005.

Криворізький округ – загал. для всієї України адм.-тер. 
одиниця з 1923 по 1930. Утворено у берез. 1923. У 1926 
займав тер. 13 772 км2, на якій проживало 564 756 душ 
населення. К.о. утворено з частин колиш. повітів: Херсонсь-
кого, Зінов’євського, Верхньодніпровського, Нікопольського 
та Олександрійського. З волостей, які до того входили до 

Херсонського повіту, до К. о. відійшли такі: Криворізька, Ши-
роківська, Шестернянська, Кам’янська, Миколаївська І, Мико-
лаївська ІІ, Ізлучиста, Мар’їнська, Костромська, Грушевська, 
Покровська, Софієгейківська, Михайлівська, Інгулецька, 
Високопільська, Богоблагодатна, Базавлуцька, Новомико-
лаївська. Від Зінов’ївського повіту відійшла Казанківська во-
лость. З Верхньодніпровського – Комісарівська, Алферівська, 
Гуляйпільська, Адамівська, Ганнівська, Веселотернівська, 
Зеленівська, Жовтянська, Лозуватська, Мар’янівська, Софі-
ївська, Саксаганська, Ордовасилівська та Олександрівська. 
З Нікопольського – Лошкарівська, Новософієвська, Шоло-
хівська, Покровська, Олексіївська, Борисівська, Нікопольська, 
Новопавлівська, Красногригорівська та Городищинська. З 
Олександрійського – Новостародубська, Братолюбівська, 
Боківська, Гурівська, Петровська, Федорівська, Мусіївська і 
Корсунівська волості.

Межував К.о. на пн. з Кременчуцьким, на сх. з Дніпро-
петровським та Запорізьким, на пд. – з Мелітопольським 
та Херсонським, на пд.-зх. – з Миколаївським, на зх. – із 
Зінов’євським округами.

Через К.о. проходили такі залізничні лінії: Дніпропетровськ 
– П’ятихатки – Олександрія – Користівка – Кременчук 
– Полтава (проходила по пн.-зх. частині округу), П’ятихатки 
– Знам’янка – Долинська (по зх. частині). Через Кривий Ріг 
пролягала гілка Дніпропетровськ – Долгінцево – Верховцево. 
На пд. – Долгінцево – Апостолово – Нікополь.

Спочатку К.о. включав 14 р-нів, а у жовт. 1926 їх зроблено 
10 за рахунок укрупнення: Апостолівський, Божедарівський, 
Долинський, Петровський, Казанківський, Криворізький, 
Нікопольський, П’ятихатський, Софіївський, Широківський.

Серед ін. о. України К.о. виділявся тим, що включав 
найбільший у світі К. залізорудний басейн. Разом з тим Кри-
воріжжя мало високорозвинене с-г, яким займалася більша 
частина населення.

Окружне місто Кривий Ріг, розташоване при злитті Ін-
гульця і Сагсагані (31 ° сх. довжини (від Парижу) і 48 ° 10’ 

пн. широти).
Крім залізної руди в межах К.о. залягали багаті поклади 

марганцевої руди, які почали розробляти з 1886. Видобуток 
1913 склав 16 190 тис. пуд.

До 1919, коли було утворено К. повіт, містечко Кривий Ріг 
належало до Херсонського повіту, потім входило до складу 
Катеринославської губернії. Повністю самостійним К.о. став 
у 1925 після ліквідації Катеринославської губернії.

У період громадянської війни роботи на рудн. припини-
лися. Згідно Всесоюзного перепису 1926 населення К.о. 
складало:

Таб.1 
Назва р-ну Чол. Жін. Всього На 100 чол. приходилось жін.
Апостолівський 22 799 25 248 48 017 111
Божедарівський 19 115 20 810 39 925 109
Долинський 23 594 26 007 49 601 110
Казанківський 18 423 20 234 38 657 109
Криворізький 34 134 33 645 67 779 99
Нікопольський 34 389 37 089 71 478 108
Петрівський 24 796 27 093 51 889 109
П’ятихатський 31 255 33 894 65 149 109
Софіївський 24 635 26 798 51 433 109
Широківський 18 549 19 971 3 820 108
м. Кривий Ріг 15 213 15 981 31 194 105
м. Нікополь 5 093 6 000 11 093 108
Разом 271 995 292 770 564 765 108

Населення о. розмовляло на 4-х мовах: українською – 482 
703, російською – 52 445, білоруською – 1316, польською 
– 463. Українці складали 88 %, росіяни 5,6 %, євреї 3,8 %, 
білоруси 0,5 %, німці 1,8 %. На рідній мові спілкувалось 
479 906 українців (97 %), 15 380 – російською мовою (3 %). 
Грамотними були 236 104 українця, з них читали й писали 
українською 155 927 (66 %). З росіян 29 234 розмовляли 
російською (95,3 %), 1 365 (4,4 %) – українською, грамотних 
було 17 771.

На 1926 групування за посівними групами у К.о. мало 
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такий вигляд:

Таб. 2

Посівні групи % г-в за польовим засівом % г-в за польовим і садиб-
ним засівом

до 1 дес. 5,5 4,4
від 1 до 2 дес. 5,1 4,3
від 2 до 3 дес. 8,8 7,4
від 3 до 4 дес. 11,6 10,1
від 4 до 6 дес. 26,1 26,8
від 6 до 9 дес. 23,9 25,6
від 9 до 15 дес. 15,4 17,2
понад 15 дес. 3,6 4,2

Всього присадибної землі в о. було 1 199 435 дес.: садиби 
займали 4,1 %; орна земля – 61,5 %, природні сінокоси – 4,7 
%, ліси і чагарники – 3,6 %, ін. придатна земля – 26,9 %.

Забезпеченість кожного р-ну землею:
Таб.3 

Р-н
Одер-
жав 

(дес. )

Фактично 
викорис-
товував

% фак-
тичної до 

норми

К-ть дес. 
на 1 г-во 

за нормою

К-ть дес. 
на 1 г-во 
фактично 
використ.

Нікопольський 96 836 114 600 118,6 7,1 8,4
Апостолівський 91 943 90 164 98,6 8,9 8,8
Широківський 69 873 71 484 102,3 8,6 8,8
Софіївський 97 364 102 560 109,4 9,7 10,2
Божедарівський 76 788 88 420 115,2 10,1 10,8
Криворізький 99 240 103 707 104,5 8,6 9,0
П’ятихатський 94 913 95 132 100,3 7,7 7,7
Петрівський 85 818 87 903 102,7 7,9 8,1
Долинський 87 160 86 973 99,8 8,5 8,5
Казанківський 63 332 72 671 104,8 8,0 8,4
По округу 836 267 913 614 105,1 8,1 8,8

Загал. площа польового засіву в селянських г-вах поступо-
во зростала: 1916 – 580 448 дес. (100 %); 1924 – 581 819 (100,2 
%); 1925 – 604 926 (104,2 %); 1926 – 655 487 (112,9 %).

Р-ні економічні коефіцієнти на сер. 1928 мали такий ви-
гляд (у %):

Таб. 4

Назва р-ну Безпо-
сівні

Без 
робочої 
худоби

Без зна-
рядь сіву 
і обробки 

землі

Здавали 
землю в 
оренду

Площа 
землі, що 
здавалась 
в оренду

Нікопольський 15,5 13,8 13,4 15,2 18,0
Апостолівський 10,9 9,4 11,2 10,8 8,8
Широківський 14,6 9,2 10,1 6,6 4,5
Софіївський 11,6 7,7 9,3 11,0 12,9
Божедарівський 4,6 5,7 6,3 9,0 16,5
Криворізький 16,4 10,4 10,3 11,8 13,2
П’ятихатський 7,5 12,3 11,3 7,7 5,2
Петровський 6,5 12,9 7,5 7,6 7,6
Волинський 5,1 9,9 8,6 9,2 4,4
Казанківський 7,3 8,7 12,0 11,1 8,9
Разом 100 100 100 100 100

(продовження)

Назва р-ну Г-ва без 
корів

К-ть кол-
госпів на 
1.10.1927

Насе-
лення, 

охоплене 
спожив. 
коопера-

цією

Насе-
лення, 

охоплене 
с-г коопе-

рацією

К-ть г-в в 
р-ні

Нікопольський 9,0 5,5 13,1 11,6 13,4
Апостолівський 6,7 7,0 9,7 15,2 9,6
Широківський 9,1 8,3 6,3 6,4 7,6
Софіївський 6,6 25,0 10,1 12,8 9,7
Божедарівський 5,8 8,9 7,2 9,8 7,6
Криворізький 11,8 10,2 8,1 8,8 11,5
П’ятихатський 13,4 2,9 14,4 9,6 12,4
Петровський 11,2 7,8 9,4 8,7 10,1
Долинський 14,3 9,5 14,0 8,9 9,9
Казанківський 12,1 4,9 7,7 7,2 8,2
Разом 100 100 100 100 100

У 1930 гол. показники К.о. мали такий вигляд:

Таб. 5

Назва р-ну

густота 
насе-
лення 

на 1 км2

% 
міського 

насе-
лення

% засіву 
від всієї 

орної 
площі

% 
зер-

нових

найбільш 
поширена 
технічна 
культура

її % 
від 

всієї 
площі

Апостолівський 34,6 – 83,7 87,2 соняшник 5,1
Долинський 45,3 8,5 76,2 80,1 соняшник 6,2
Ізлучистий – – 81,4 87,3 соняшник 2,6
Казанківський 46,2 – 82,8 85,1 соняшник 7,6
Криворізький 41,0 15,9 71,1 85,4 соняшник 4,9
Нікопольський 58,3 17,8 85,3 87,0 соняшник 2,6
Петровський 23,4 – 76,6 86,8 соняшник 4,7
П’ятихатський 63,2 8,8 84,2 84,3 соняшник 4,5
Софіївський 28,9 – 83,5 87,7 соняшник 3,7

(продовження)

Назва р-ну

% на-
селен-

ня в 
усус-

піль-не-
них 

г-вах

% 
робіт-
ни-ків 
за да-
ними 
пере-
пису 
1926 

на 1000 
душ 

виро-
блено 
про-

дук-ції 
(в тис. 
крб.)

на 1 душу населен-
ня у 1929/30 

на 1000 
душ 

населен-
ня учнів 
початко-
вих шк.

всіх 
видатків 
по місц. 
бюджету

видатків 
на соц.-
культ. 

потреби
Апостолівський 20,8 1,2 16,1 9,98 6,21 85,9
Долинський 30,0 1,7 3,6 11,0 6,47 92,3
Ізлучистий 45,3 – – 12,68 7,63 112,1
Казанківський 20,8 0,7 2,5 10,34 6,11 97,2
Криворізький 27,6 12,5 31,8 13,23 7,94 101,4
Нікопольський 34,9 11,7 19,7 12,47 6,17 97,7
Петровський 23,2 0,3 7,3 9,13 5,66 101,5
П’ятихатський 24,1 4,1 13,0 10,65 6,79 96,6
Софіївський 24,6 0,8 6,6 12,67 7,62 89,6

К.о. ліквідовано у листоп. 1930 під час чергової адм.тер. 
реформи. Бл. 98 % працівників окружного апарату направле-
но на укріплення р-них орг-цій. Крім них в середньому 15 осіб 
на р-н відіслано різних фахівців та активу, а по рад. апарату 
– 67 % відряджено на відповідальні роботи в р-ни.
Дж.: Статистика Криворіжжя, 1927, № 1; Нові адміністративні р-ни 
УСРР. Х., 1930, с. XXVI; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 4327, А. 18.

Криворізький окружний виконавчий комітет (ОВК) 
– вищий орган влади і управління в період існування Кри-
ворізького округу. Створено у берез. 1923. Перший голова 
– Григорій Колос. Початковий склад ОВК включав 17 осіб (всі 
чоловіки), з них за соціальним станом до робітників належало 
12, службовців – 5, чл. КП(б)У було 15, позапартійних 2. В рай. 
в.к. працювало 42 особи (всі чоловіки), з них 10 робітників, 
31 селянин, 1 службовець. Чл. КП(б)У було 36, позапартій-
них 6. Протягом 1923 створювався апарат ОВК та р-них ВК. 
Орг-лися спеціальні ревізійні комісії (фінансові, продовольчі, 
військ., земельні тощо) для обстеження р-нів. У першу чергу 
було створено адм. відділ для нагляду за виконанням всіх 
розпоряджень центру і місц. влади та боротьби з самогоно-
варінням. Утворено також о. відділ міліції та карного розшуку, 
комітет по ліквідації наслідків голоду (“Компіслягол”), секре-
таріат ОВК, фінвідділ, відділи інформації і статистики, ЗАГСу, 
о. КНС, с-г, охорони здоров’я, 
нар. освіти. Згодом до них 
добавилися відділи соцзабез-
печення, окрплану, торгівлі, 
орг-ційний, місц. г-ва, про-
куратури, шляхів, окружного 
інженера, РСІ та ін.

На 7-му о. з’їзді Рад (27–30 
листоп. 1923) до чл. ОВК об-
рані: Колос, Жуков, Гречнєв, 
Чурін, Зав’ялов, Іванишин, 
Озол, Муравський, Ткаченко, 
Кілечко, Зільн, Щерботов, Ка-
лугін, Міхна К.І., Приходько, 
Петриків, Коваленко, Таць-
кий, Генкін, Пушня; до канди-
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датів: Кандиба, Куце вол, Черніков, Руденко, Кочерга.

Для вирішення поточних завдань ОВК створював тимча-
сові комісії. Так, у 1926 діяли: конфліктна комісія по розгляду 
справ між торговцями на базарах і комунгоспом, ущільнення 
населення в зв’язку з житловою кризою, комісія окрплану 
– для перевірки і розгляду балансів підпр-в, комісія по увічнен-
ню пам’яті Дзержинського, по створенню окркооперкому, по 
єдиному с-г податку, по виселенню поміщиків із їхніх будинків, 
по ліквідації недоїмок по всіх видах податків та ін.

На поч. 1925 ОВК нараховував 41 чл. і 10 кандидатів, з 
них 32 чол. і 9 жін.  За партійною належністю вони поділялися 
так: чл. КП(б)У – 28, чл. КСМУ – 2, позапартійних – 11. За со-
ціальним складом: робітників – 24, службовців – 8, селян – 8, 
червоногвардійців – 1. Президія ОВК нараховувала 11 осіб, 
з них 9 чл. КП(б)У і 2 позапартійних. Серед чл. ОВК 3 чол. 
були чл. ВУЦВК, 1 – кандидат до ВУЦВК, 1 – чл. ЦВК СРСР. 
Секретаріат ОВК складався з 13 осіб, з них чл. КП(б)У – 5, 
кандидатів – 2, чл. КСМУ – 3, позапартійних – 3.

З 1 січ. по 1 жовт. 1925 відбулося 40 засідань президії 
ОВК, на яких розглянуто 1 724 питання. В середньому на одне 
засідання приходилося 40 питань. За характером вони под-
ілялися таким чином: орг-ційні – 158 (8,98 %), адм. – 151 (8,75 
%), фінансово-бюджетні – 201 (11,7 %), військ. – 15 (0,92 %), 
культурно-освітні – 47 (2,72 %), с-г – 70 (4,0 %), благоустрою 
– 87 (5,04 %), громадські – 53 (3,07 %), кооперації – 30 (1,73 
%), охорони здоров’я і санітарії – 51 (2,95 %), соціального 
забезпечення – 22 (1,27 %), ін. – 841 (48,77 %). Важливим 
напрямком роботи ОВК було підготовка і проведення виборів 
до місц. Рад.

На поч. 1926 ОВК нараховував 41 чл і 13 кандидатів. Серед 
них було 9 жінок (22 %). За партійністю ОВК розподілявся так: 
чл. КП(б)У – 28 (68 %), чл. ЛКСМУ – 2 (5 %), позапартійних 
– 11 (27 %). За соціальним станом: робітників – 24 (58,5 %), 
службовців – 8 (19,5 %), селян – 8 (19,5 %), червоногвардійців 
– 1 (2,5 %). Президія складалася з 11 осіб: 2 позапартійних, 
9 комуністів, з них 1 чл. ЦВК СРСР, 2 чл. ВУЦВК, 1 кандидат 
в чл. ВУЦВК.

У 1929 чл. президії ОВК були: Голишев, Биков, Віль-
чинський, Капкін, Войтенко, Куцевол, Начовкін, Кошевий, 
Патрушев, Троцюк, Глушков, Петренко, Міроненко, Глушко, 
Маркітан, Дацій; кандидатами: Руденок, Каледін, Мельни-
ченкова, Цвік; зав. відділами й інспектурами: Провіз, Бібіков, 
Кравцов, Волошин, Жолтов, Низький; інструкторами ОВК: 
Гапеїв, Кандиба, Немо, Касперський, Геллер.

Більшість апаратних працівників при ліквідації К. округу в 
кін. 1930 перейшла працювати до р-них органів влади.

Головами К. ОВК в різні роки були: Г.О. Колос (берез. 1922 
– жовт. 1924), Копитовський (жовт. 1924 – квіт. 1925), Лирьов 
(квіт. 1925 – квіт. 1926), С.К. Крупко (трав. 1926 – верес. 1927), 
Т.К. Тацький (жовт. 1927 – серп. 1928), Голишев (листоп. 1928 
– черв. 1929), Г.Г. Войтенко (черв. 1929 – верес. 1930).
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 1430, А. 50; Там само, С. 1462, А. 163; 
Там само, С. 3662, А. 39; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 14; Там само, Оп. 
5, С. 636, А. 69; План работ Криворожского округа на 4 месяца – июн., 
июль, авг. и сент. 1923. Кривой Рог, 1923. 

Криворізький повіт – адм.-тер. одиниця, що існувала в 
межах Катеринославської губернії з 1919 по 1923. Створено 
26 лют. 1919 на 1-у з’їзді Рад Криворіжжя, затверджено укр. 
урядом у квіт. того ж року. Адміністративно був розбитий на 
8 р-нів, до яких входили такі волості: 1-й: Боківська, Брато-
любівська, Гурівська,  Петровська; 2-й: Ганнівська, Корсу-
нівська, Веселотернівська, Лозуватська, Ордовасилівська; 
3-й: Саксаганська, П’ятихатська, Зеленівська, Жовтянська; 
4-й: Софіївська, Мар’янівська, Ізлучиста, Новомиколаївська; 
5-й: Грушевська, Мар’їнська, Базавлуцька, Кам’янська; 6-й: 
Покровська, Архангельська (у кін. 1921 відійшла до Херсонсь-
кого п.), Костромська, Михайлівська, Високопільська; 7-й: 
Широківська, Інгулецька, Миколаївська–1, Новокриворізька, 
Шестерянська; 8-й: Казанківська, Софієгейківська, Микола-
ївська–2, Федорівська, Богоблагодатна.

У 1920 К.п. населяло 172 407 чол. і 189 201 жін., разом 
– 361 608 осіб. Міське населення складалося з 10 497 чол. і 12 

233 жін., разом – 22 720; сільське – 161 911 чол. і 176 968 жін, 
разом – 338 879 осіб. Якщо взяти к-ть населення 1917 за 100 
%, то в межах новоствореного К.п. вона змінилася так. чин.: 
загал. – 100,6 % чол., 108,2 жін.; міського населення – 106,2 
чол., 221,8 жін.; сільського населення – 97,5 чол., 104,5 жін.

У 1920 всієї землі у К.п. було 844 765 дес., з неї удобної 
– 813 625 дес. (96,31 %). Орної землі за даними земських 
обстежень 1899–1910 нараховувалося 488 748 дес., за 
переписом 1917 – 483 131 дес., 1920 – 362 869 дес. Тобто її 
розмір порівняно з 1899–1910 склав у 1917 98,85 %, а у 1920 
– 74,25 %. Відсоток орної землі по відношенню до загал. площі 
у 1899–1910 досягав 60,07, у 1917 – 59,38, у 1920 – 44,60.
Тобто у 1920 пл. засіву зменшилася на третину. Так, посіви у 
1899–1910 в середньому складали 425 697 дес., у 1916 – 424 
189 дес., у 1917 – 418 000 дес., у 1920 – 310 318 дес., у 1921 
– 505 121 дес. У відсотках (1910 = 100 %): 1916 – 99,65 %, 
1917 – 98,1 %, 1920 – 74,07 %, 1921 – 118,66 %.

К-ть робочої і продуктивної худоби за 3 роки дала таку 
динаміку:

Таб. 1

Роки

Число голів худоби

Робочої Корів Дрібної 
рогатої Свиней Овець

Коней Волів
1916 83 950 1 792 46 138 59 379 17 134 24 237
1920 83 271 2 431 69 291 45 887 85 703 40 721
1921* 69 461 3 629 62 440 64 019 80 019 69 362

 Таб. 1 а

Роки
На 100 душ населен-

ня приходилось На 100 дес. посіву приходилось

Корів Коней Волів
1916 13,34 19,79 0,42
1920 20,45 26,41 0,77
1921* 18,42 13,75 0,72

*Дані на верес. 1921.

Посіви окремих культур в межах К.п. склали (в дес.):
Таб. 2

Роки Озиме 
жито

Яре 
жито

Озима 
пшениця

Яра пше-
ниця Ячмінь Овес Гречка

1917 44 429 843 58 352 33 017 34 952 10 642 2 139
1920 21 572 1 135 28 940 29 594 33 523 8 398 5 066
1921 13 933 734 24 602 33 104 40 385 9 142 4 217

Таб 2. (продовження)
Роки Просо Кукурудза Горох Чечевиця Квасоля Картопля Льон
1917 4 605 4 096 10 14 28 2 652 506
1920 10 476 3 745 16 241 314 10 790 1 795
1921 14 614 4 636 157 837 393 16 814 2 986

Таб 2. (продовження)

Роки Коноплі Соняшник Баштан Одноріч-
ні трави

Багаторіч-
ні трави Інші Разом

1917 241 691 3 641 1 611 382 1 277 199 128
1920 1 624 1 571 419 – 131 375 159 728
1921 3 488 3 911 1 733 10 – 6 104 181 800

На 100 дес. загал. пл. посівів приходилося (в дес.):
Таб. 3

1917 14.17 0.56 12.06 26.86 31.69 2.57 0.11 1.68 4.45 - - -
1920 8.91 0.34 20.05 24.10 32.77 3.86 0.19 2.70 3.66 0.01 - -
1921 9.94 0.52 19.23 21.91 27.03 5.79 0.23 3.81 3.72 - 0.01 0.04

(продовження)
1917 0.85 0.05 0.06 0.45 1.54 0.17 0.35 2.38 100
1920 0.77 0.06 0.1 1.54 - 0.58 0.15 0.29 100
1921 1.87 0.68 0.29 2.91 1.85 - 0.03 0.15 100

Забезпеченість реманентом г-в К.п.
Таб. 4

Рік Реманент
Плуги залізні Букери Культи-

ватори
 Рала Борони Сіялки В’язалки

(віялки)
Рядові Розкидні

1917 27 279 21 307 – – – 9 139 11 848 –

КРИ-КРИ
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1920 27 170         20 668       504        630      43 502    8 010      5 747       19 962
1921 29 338 21 529 756 504 45 418 15 072 8 049 1 664

 
На 100 дес-н засів приходилось:

Рік
плугів букерів культав рал борни

сіялки 
ряд

сіялки 
розпід віялки

1917 6,53 5,10 – – – 2,19 2,83 –
1920 8,62 6,55 0,16 0,20 13,80 2,56 1,82 6,33
1921 5,81 4,22 0,15 0,10 8,99 2,98 1,20 0,33

У 1921 у К.п. безпосівних г-в нараховувалося 17,07 %; 
висівали до 1-ї дес. 3,07 %; 1–3 дес. – 7,19 %; 3–6 дес. – 19,65 
%; 6–9 дес. – 22,31 %; 9–15 дес. – 22,55 %; 15–25 дес. – 7,31 
%; 25–50 дес. – 0,52 %; понад 50 дес. – 0,33 %.

На 1 груд. 1922 пл. К.п. складала 807 550 дес., з якої при-
датної землі було 769 919 дес. Повіт поділявся на 37 волостей. 
Міське населення складало 35 тис. Було засіяно 254 228 дес., 
з них озимих культур – 122 838, ярих – 131 890 дес. Збір хліба 
склав: озимої пшениці – 15 пуд./дес. (у 1914 – 42 пуд./дес.), 
жита – 25 пуд./дес. (46 пуд./дес.), ярої пшениці – 22 пуд./дес. 
(45 пуд./дес.), ячменю – 25 пуд./дес. (58 пуд./дес.), вівса – 32 
пуд./дес. (57 пуд./дес.), проса 28 пуд./дес. 

У 1922 у посіві домінували пропашні і олійні культури: ку-
курудза – 30 472 дес., соняшник і ін. олійні – 19 839 дес., яра 
пшениця – 14 590 дес., ячмінь – 18 229 дес., овес – 5 862 дес., 
що пояснювалося видачею насіннєвої позички при відсутності 
власного насіння кукурудзою і олійними.

Зменшення поголів’я коней склало 72 %, великої рогатої 
худоби – 25–27 %, свиней – 97 %, овець збільшилося на 45–49 
%. Мертвий інвентар зменшився на 50–60 %, причому, 30–35 
% того, що залишився, потребували ремонту. Особливо уба-
вилась к-ть сіялок, сінокосилок, снопов’язалок.

Живий інвентар на 1 верес. 1922 по 20-ти волостях, що 
надали дані, складався: коні до 1 року – 1 615 голів, від 1 
до 3 років – 4 551, старше 3 років – 13 182, разом – 19 348. 
Волів – 1 944, верблюдів – 30, корів – 21 977, бугаїв – 295, 
молодняка – 7 046, свиней – 1 519. За розрахунками на п. 
було необхідно: коней (молодняку) – 7 046, коней робочого 
віку – 22 –26 тис. голів, волів – 3,5–4 тис., верблюдів – 60, 
корів – 4,5 тис., бугаїв – 500–600, молодняка ВРХ – 12–15 
тис., свиней – 3–5 тис. Худоба розподілялася нерівномірно. В 
найменш постраждалому від голоду Долинському р-ні 1 кінь 
припадав на 10–11 дес., а в Апостолівському – на 20–25 дес. 
Врожай коливався залежно від погодних умов. В Апостолівсь-
кому р-ні дощу не було з 2 трав. по 10 верес. 1922 У більш 
сприятливих умовах Знаходилися Долинський і Казанківський 
р-ни. Врожайність була такою (пуд./дес.):

Р-н, волость Яра 
пшениця Ячмінь Овес Просо 

раннє
Просо 
пізнє Кукурудза

Долинський і Ка-
занківський 30–50 70–120 60–90 60–100 20–40 20–190

П’ятихатський і 
Веселотернівська 10–35 10–25 30–50 40–60 5–20 10–60

Апостолівський і 
Ганнівська 10–25 20–30 20–40 20–50 вигорі-

ло

5–20 (заги-
нула від 40 
до 100 %)

Озимі у всіх р-нах постраждали від ожеледиці: озимої 
пшениці загинуло 85 %, жита – 30–40 %. Ті, що вціліли, дали 
врожай в середньому 20–40 пуд./дес. Із засіяних 250 тис. дес. 
середній урожай у п. для всіх культур дорівнював 25 пуд./дес., 
а валовий збір склав 6 250 000 пуд. різних хлібів. Для хар-
чування п. з населенням 350 тис. чол.. при річній нормі 18 
пуд. на їдця необхідно 6,3 млн пуд. Для засіву третини орної 
землі (267 тис. дес.) необхідно насіння різних культур 1,382 
млн. пуд. На п. розверстано 665 тис. пуд. податку, а всього 
для самих мінімальних потреб було потрібно 8,297 млн. пуд., 
тобто зі свого врожаю недоставало 2,297 млн пуд. Це без 
врахування, що від 1/5 до 1/3 частини врожаю йшло на про-
корм робочої худоби, ремонт інвентарю, придбання одягу та 
взуття. Так. чин., недорід по К.п. вираховувався в 4–5 млн 
пуд., які потрібно було отримати зовні.

У берез. 1923, під час проведення адм.-тер. реформи, К.п. 
реорг-но у К. округ (див. Криворізький округ). 
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 258, Оп. 1, С. 131, А. 254–255; ЦДАВОВУ, Ф. 3204, 

Оп. 1, С. 29, А. 2, 4; Там само, Оп. 2, С. 11, А. 93; Отчет Екатеринослав-
ского губэкономсовещания Совету Труда и Обороны и Украинскому 
Экономсовещанию. Екатеринослав, 1921, с. 5–11.

Криворізький повітовий виконавчий комітет (по-
вітвиконком, ПВК) – вищий орган влади і управління в 
період існування Криворізького повіту (1919–23). Створено 
на підставі розпорядження Раднаркому України від 8 лют. 
1919 “Про орг-цію місцевих органів радянської влади і по-
рядку управління”. Вибирався на повітовому з’їзді Рад і був 
відповідальний перед ним. Підлягав губвиконкому, ВУЦВК 
і РНК. До сфери діяльності ПВК відносилося: а) прийняття 
заходів до підняття даної території у культурному та госп. 
відношенні; б) складання та затвердження місц. бюджетів; в) 
проведення в життя постанов вищестоячих органів рад. влади 
тощо. ПВК здійснював контроль над діяльністю волосних в.к. 
і сільських рад.

Припинив діяльність на підставі постанови ВУЦВК від 
7 берез. 1923 про ліквідацію повітів і волостей і заміну їх 
округом і р-нами.1-й склад ПВК вибрано на 1-му з’їзді Рад 
Криворіжжя 26 лют. 1919. До нього увійшли: О.П. Пронін, 
П.О. Нестеров, П.П. Латушка, П.І. Медведєв, М.І. Козакевич, 
П.А. Крижанівський, К.І. Міхна, Г.Ф. Федоров, О.К. Фесенко 
(голова), Б.П. Рейніш, П.Р. Аненко, І.Т. Бабіченко, Г.І. Мака-
ров, І.П. Цирнюк, В.Ф. Масалов, Ф.Ф. Романовський. Всі вони 
були чл. КП(б)У. З представників ін. партій чл. ПВК стали: 
М.Л. Тимченко, Д.В. М’яч, І.П. Позняков, Є.П. Бойко (СД), Ф.І. 
Убизький (СР), Л.І. Шаблій (УСД).

При ПВК було створено відділи: управління (Пронін), зем-
леробства (Тимченко), військ. (Рейніш), юстиції (Цирнюк), 
соціальної допомоги (Макаров), нар. освіти (Позняков), 
праці (Нестеров), фінансовий (Убизький), продовольства 
(Медведєв), нар. г-ва (Федоров), охорони здоров’я (Міхна), 
держ. контролю (Латушка і Шаблій), президія (Фесенко, Ба-
біченко і Романовський), революційного трибуналу (Аненко), 
надзвичкому (Крижанівський), нар. суду (М’яч), зав. г-вом 
(Козакевич).

У 1921 у структурі ПВК діяли відділи: управління, земель-
ний, єдиного споживчого т-ва, промторгу, юридичний, райфі-
лій, охорони здоров’я, соціального забезпечення, комунгоспу, 
уповноваженого РСІ, продовольчої політики. Головою ПВК 
був Г.О. Крапівін, заступником – І. С. Куцевол, секретарем 
відділу управління – Г.Т. Горб, зав. адм. підвідділом – Л. 
Сенделевич, зав. торговим відділом – Я.Л. Колєсніков, зав. 
відділом охорони здоров’я – П. К. Козловський.

З 39 чл. ПВК (всі чоловіки) 26 були комуністами і 13 – по-
запартійними. 

У наступному, 1922, ПВК складався з 38 чол., з них кому-
ністами були 25. Комісія ВУЦВК, яка у серп. 1922 перевірила 
роботу ПВК і райекономнарад, визнала її слабкою. Особливо 
важкий стан був у сфері освіти і охорони здоров’я.

Під кінець існування ПВК в ньому було 9 відділів (на 1 лют. 
1923), очолювані 3 колиш. робітниками, 2 службовцями 4 
селянами. За національністю 2 з них були українцями, 5 ро-
сіянами і 2 євреями. 1 мав вищу освіту, 3 – середню, 5 були 
письменними. Чл. КП(б)У серед них було 7.

У різні роки К.п. очолювали:
1. Фесенко Олександр Ксенофонтович – лют. 1919 – квіт. 

1919;
2. Сиволап Полікарп Пилипович – квіт. 1919 – трав. 

1919;
3. Шаблій Лука Іванович – трав. 1919 – черв. 1919;
4. Сиволап П.П. – черв. 1919 – серп. 1919;
З серп. 1919 по січ. 1920 – денікінська окупація.
5. Шафоренко – січ. 1920 – серп. 1920;
6. Панфілов Михайло – верес. 1920 – груд. 1920;
7. Семеничев – січ. 1921 – берез. 1921;
8. Далінкевич – берез. 1921 – трав. 1921;
9. Лобахін М.Ф. – трав. 1921 – серп. 1921;
10. Новиков – серп. 1921 – жовт. 1921 (вибув через хво-

робу);
11. Крапівін Г.О. – листоп. 1921 – трав. 1922;
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12. Демичев Григорій Опанасович – трав. 1922 – берез. 

1923.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф, 1, Оп. 20, С. 52, А. 4, 7; Там само, С. 448, А. 104 зв.; 
Там само, С. 110, А. 100; Там само, С. 1111, А. 166; Там само, С. 1916, 
А. 93; ДАДО, Ф, Р3225, Оп. 1, С. 53, А. 217; Там само, С. 112, А. 1, 6, 
15, 49, 112.

Криворізький район – створено у берез. 1923 як складову 
частину К. округу, в якому проіснував до 1930. В 1931 К.р., до 
складу якого приєднали Широківський, було безпосередньо 
підпорядковано міськради до 1939, коли було створено К. 
райвиконком.

На сер. 1925 у К.р. нараховувалося придатної землі 124 
596,8 дес., весінній засів склав 15 254 дес., з яких пшениці 
– 6 312 дес., ячменю – 4 754 дес., кукурудзи – 1 487 дес. 
Бюджет р. склав 56 597 крб. Діяла р-на б-ка (2 473 книжки), 
випущено різної літ. на суму 1,2 тис. крб. У складі РВК було 14 
чл. КП(б)У, за соціальним складом 15 робітників, 2 службовці. 
Існувало 14 осередків КСМУ, які нараховували 588 юнаків і 
152 дівчини, КНС К.р. включав 1 894 чл.

В р. було 6 сільс. єдиних споживчих т-ва 1 197 чл., пайовий 
капітал 2 952 крб.) і 6 сільс. с-г т-в (1 011 чл. пайовий капітал 
2 024 крб.); різними формами кооперації було охоплено 50 
% дворів.

К-ть населення К.р. в межах кордонів 1924 становила: 
1914 – 60 828 (30 415 чол./30 413 жін.), 1916 - 70 461 (36 
425/34 036), 1917 – 70 253 (35 246/35 007), 1920 – 30 856 (14 
774/16 082). У 1923 в К.р. діяло 31 шк., з яких випуск мали 
8. Згідно грудн. 1926 перепису в К.р. проживало 67 776 осіб 
(34 131/33 645).

Г-ва і населення сіл в кін. 1926 поділялися так:
Національність к-ть г-в % г-в к-ть населення % населення
Українці 9 480 84,23 45 378 84,13
Росіяни 646 5,73 3 380 6,27
Євреї 284 2,53 1 263 2,31
Поляки 36 0,33 167 0,31
Німці 319 2,84 1 501 2,78
Болгари 14 0,13 71 0,13
Білоруси 445 3,96 2 080 3,87
Інші 29 0,25 104 0,19
Разом 11 253 100 53 944 100

Забезпеченість К.р. землею: отримано в норму 99 240 
дес., фактично використовувалося 103 707 дес. (104,5 %). 
На одне г-во за нормою припадало 8,6 дес., фактично було в 
користуванні 9,0 дес. Забезпечення одного г-ва і одного їдця 
польовим засівом у 1925 склало 6,2  і 1,3 дес., у 1926 – 6,4 і 
1,3 дес. На 1926 в К.р. було 11 546 г-в. Обстеження 7 669 г-в 
виявило, що 45 з них мали хутірську форму, 30 – відрубну, 
7 594 – черезсмугову. Г-в, що не мали своєї орної землі на-
раховувалося 426. У власників землі під садибами було 4 681 
дес., орної землі – 93 412 дес., сіножатей – 559, ін. придатної 
– 588 дес., всієї придатної – 99 240 дес. К-ть г-в, що оренду-
вали придатну землю – 2 363, орну землю – 2 211, сіножаті 
– 40. Під садиби було заорендовано 50 дес., орної землі – 8 
422 дес., сіножатей – 95 дес. всієї придатної землі – 15 585 
дес. В оренду придатну землю здавало 1 253 селянських г-ва, 
орну – 1 229 г-в, всього придатної землі здавалося 3 956 дес. 
Фактичне землекористування мало такий вигляд: не мали 
орної землі 68 г-в, під садибами було 4 877 дес., орної землі 
– 82 160 дес., сіножатей – 718 дес., ін. придатної – 335 дес., 
всієї придатної – 88 420 дес.

Орна земля розподілялася за засобами фактичного ко-
ристування (у %): засів – 75,0, недосів – 0,67, незайманого 
пару – 6,4, однолітні толоки – 0,98, багатолітні толоки – 16,7, 
в т.ч. перелогів – 8,89, ін. орної землі – 0,16.

Розподіл польової засівної площі у 1926 по культурах (в 
дес.):
Культура Площа Культура Площа Культура Площа

жито озиме 16 180 пшениця 
озима 15 551 пшениця яра 16 144

ячмінь 10 034 овес 1 362 гречка 11
просо 2 246 кукурудза 5 283 полба 2
горох 10 сочевиця 8 квасоля 4

соняшник 2 871 льон 43 коноплі 37
рижій 37 гірчиця 7 картопля 932

буряк цукровий 10 буряк кор-
мовий 46 однорічні 

трави 67

багаторічні трави 24 баштан та 
городина 2 475 інші 94

Всього засівів 73 455 дес., недосівів 630 дес.
Загал. к-ть худоби в К.р. на 1926:

Худоба К-ть голів Худоба К-ть 
голів

Коні робочі старше 4-х років 9 584 Воли робочі 473
Коні робочі молодше 4-х років 1 231 Воли до 3-х років 258
Коні від 1 до 3 років 1 502 Бики 212
Лошат до 1 року 1 331 Корови дійні 9 508
Коней всього 13 648 Корови ялові 668
Вівці всіх порід 8 332 Телята 430

Вівці-мериноси 122 Всього великої 
рогатої худоби 16 780

Ягнята 6 360 Кози та козли 23
Всього овець 14 592 Козенята 23

Кнури і кабани 83 Поросята до 4-х 
міс. 1 588

Свині 334 Всього свиней 2 876
Підсвинки від 4 міс. до 1 року 871 Всієї худоби 47 942

У 1930 К.р. мав густоту населення 41,0 осіб на км2. 15,9 % 
населення проживало в містах. Відсоток засіву до всієї орної 
землі складав 71,1, відсоток зернових – 85,4. Основною тех.. 
культурою був соняшник, % якого до всіх засівів складав 4,9. 
В усуспільнених г-вах проживало 27,6 % всього населення. 
Відсоток робітників від загалу мешканців складав 12,%. На 
1 тис. дворів виробленої продукції приходилося на суму 31,8 
тис. крб., на один двір припадало в середньому 13,23 крб. 
видатків по місц. бюджету на 1 тис. населення учнів почат-
кових шк. припадало 101,4.

Тер. на 1930 складала 2 654 км2. В р. нараховувалося 5 
селищних рад, 36 сільс. За переписом 1926 до р. входило 7 
селищ міського типу, 279 – сільс. Міськ. населення (без рудн. 
селищ) на 1 січ. 1930 складало 17 497 осіб, сільс. – 91 399, 
разом – 108 896. Відсоток пром. робітників до всієї людності 
склав 12,5, в с-г було зайнято 76,6 % мешканців. У 1926 
письменними у К.р. були 76,9 % чол. і 40,6 % жін., з них у 
сільс. місцевості – 74,9 % чол.. і 47,1 % жін. Переважаюча 
нація – українці (71,2 % в містах і 85,2 % в селах).

У 1930 в К.р. діяло: 10 початкових шк., де працювало 
189 вчителів і навчалося 7 423 дітей; 16 шк-семирічок (223 
вчителів і 3 620 учнів); 14 дитячих садків (66 дітей); 7 установ 
профосвіти (79 педагогів і 846 учнів); 15 б-к (20 419 книжок); 
7 сільбудинків, 5 клубів, 6 хат-читалень, 12 кінотеатрів та 
кінопересувок, у шк. лікнепу навчалося 3 381 осіб, у шк. для 
малописьменних – 475; 8 лікарень (26 лікарів, 283 ліжок), 12 
амбулаторій та поліклінік (36 лікарів, 2 фельдшери), пункт 
першої допомоги, тубдиспансер, ветпункт, 2 консультації 
охмадіту (2 лікарі), 2 постійних ясел (81 дитина).

 Пром. підпр-ва К.Р. (підрахунки автора):

Показники група “А” група “Б” Дрібні та реміс-
ничі заклади

К-ть підпр-в 10 8 913

Робітників 21 772 101 1 244 (з них 40 
по найму

Основний капітал у 
1929 27 756 тис. крб. 666 тис. крб. –

Потужність двигунів 16 417 к.с. 457 к.с. –
Валова  продукц і я 
1929 4 226 тис. крб. 1 220 тис. крб. –

У 1930 до складу К.р. входили такі сільради: Божеда-
рівська, Запорізька, Зеленівська, Михайлівська, Інгулецька, 
Христофорівська, Петровська, Свердловська, Зеленобал-
ківська, Миколаївська, Веселівська, Веселотернівська, 
Новоукраїнська, Зеленопільська, Новопокровська, Олек-
сандрівська, Богоблагодатська, Недайводська, Покровська, 
Першотравневська, Терноватська, Олександродарівська, 
Авдотієвська, Новоселівська, Шестерянська, Новокурська, 
Андріївська, Сергіївська, Новолозуватська, Глеюватська, 
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Лозуватська, Широківська, Новокриворізька, Лекертівська, 
Розолюксембургська.

Після реформи 1930, у 1931 К.р. мав площу 1 620 км2, з 
них 78 км2 займав Кривий Ріг. Населення р. складалося з 
225 898 осіб, переважаюча національність – українці (82,8 
%). Сільрад нараховувалося 35, з 4 них національних (2 
єврейські і 2 німецькі), населених пунктів – 203 (196 сіл. і 5 
міського типу). 

У 1932 радгоспи засіяли озимих та ярих культур на площі 
43 971 га, колгоспи – 102 964 га, одноосібники – 12 846 га, 
разом – 159 781 га. Засіви озимих культур становили 69 362 
га, в т.ч. пшениці – 51 240 га; ярих – 90 419 га, з них зернових 
– 50 852 га, з них ярої пшениці – 5 907 га, фуражних – 37 712 
га, круп’яних – 6 272 га, бобових – 618 га; тех. культур – 8 079 
га, з них льону – 126 га, конопель – 4 га, соняшника – 7187 
га, картоплі – 3 470 на, городніх та баштанних – 8 802, всіх 
кормових – 19 210 га.

Загал. площа земельних фондів у 1932 склала 264 749 
га, з них в межах садибної смуги – 15 068 га, з яких 4 287 га 
– під городами, 301 га – рілля, 1 109 – сади та виноградники. 
Поза межами садибної смуги було: ріллі – 177 479 га, городів 
– 4 384, садів та виноградників – 1 319 га, лісу та чагарників 
– 469 га, вигонів, шляхів та спеціальних земель – 51 081 га, 
різних непридатних земель – 14 229 га. 

Засівна площа озимих 1932 склала по радгоспах – 12 
906 га, з них пшениці – 7 407 га; по колгоспах – 41 773, з них 
пшениці – 33 365 га; по одноосібних г-вах – 2 920 га, з них 
пшениці – 1 392 га. По всіх секторах засів склав 57 599 га, з 
них пшениці – 42 164 га.

На поч. 1933 в К.р. було 166 колгоспів, в т.ч. 5 комун; всіх 
г-в було 14 400 (без “куркульських”), з яких колективізованих 
– 12 400 (86,1 %). Орної землі селянського користування – 135 
400 га, з якої усуспільненої – 118 200 га (87,3 %). На тер. К.р. 
у 1933 діяло 3 МТС: Гейківська (обслуговувала 32 колгоспи 
– 1 719 г-в), Ленінська (37 і 2 550), Широківська (83 і 5 240). 

В межах р. мали угіддя 19 радгоспів (див. Радгоспи). 
На кін. 1932 нараховувалося: 

Худоба у радгоспах у колгоспах у колгосп-
ників

у одно-
осібників

Коні 2 053 8 343 33 926
В т.ч. робочі 1 784 6 696 2 781
Велика рогата худоба 8 904 4 725 5 812 1 101

Хлібозаготівлі по селянському сектору становили (в 
тоннах):

Рік Заплановано Фактично
1930/31 54 298 57 253
1931/32 40 000 33 908
1932/33 45 406 33 377

У 1938 на полях К.р. працювало 267 тракторів і 148 ком-
байнів та багато ін. складної техніки. В колгоспі ім. Войкова 
Веселівської сільради врожай зернових склав 15 ц з га. Кол-
госпи р. в середньому на трудодень отримали від 3 крб. до 
7,25 крб. і від 4 до 7 кг зерна. Прибутки колгоспів збільшилися 
в порівнянні з 1937 на 3 026 000 крб.
Дж.: ДАДО, Ф, 1, оп. 1, С. 2198, А. 3; ЦДАГОУ, Ф, 1, оп. 20, С. 4373, А. 
74; Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925 г. 
Екатеринослав, 1925, с. 14, 96; Статистика Криворожья, 1927, № 1; 
Нові адміністративні р-ни УСРР. Х., 1930. с. ХХVI, 42–43, 60–63; Довід-
ник з основних статистично-економічних показників господарства 
р-нів Дніпропетровської області. Х., 1933.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 28 верес.; Те ж саме, 1939, 20 січ.

Криворізький революційний полк – бойовий підрозділ, ство-
рений на базі червоногвардійських загонів Криворіжжя у берез. 
1918 для боротьби проти австро-угорських військ. Командиром був 
Рудольф Зорте – робітник Гданцівського чавуноливарного з-ду. У 
кін. берез. п. обороняв ст. Долинська, де після незначної перестрілки 
відступив на ст. Кривий Ріг (західний), а згодом – на ст. Радушна. 
У складі п. нараховувалося бл. 1 600 бійців, бл. 100 кавалеристів 
і санітарний загін. Крім гвинтівок був озброєний 8 кулеметами, а 
через деякий час отримав батарею гармат.

Оборона Долгінцево і Радушнго тривала 3 дні. Під час бойових 

дій п. втратив бл. 100 бійців і бл. 150 пораненими. Далі п. разом 
з ін. частинами Червоної армії відступив у напрямку Апостолово 
– Олександрівськ (нині Запоріжжя). У квіт. 1919 отримав 10 гармат 
разом з обслугою, які згодом було направлено на Донський фронт. 
В Олександрівську п. було розформовано за рахунок мобілізованих 
і прибувших на місце криворіжців. Отримано також 10 кулеметів і 
2 гармати. Після невдалих боїв за Олександрівськ відступив на ст. 
Пологи і Волноваха, де знову відбулося поповнення людьми. Далі 
був відхід на ст. Лиха, де п. було відрізано від ін. частин. З великими 
втратами п. відступив до Царицина (нині Волгоград), де взяв участь 
у боях проти отаманів Краснова і Мамонтова. Втративши більше 
половини особистого складу, К.р.п. влився в Луганський.
Дж.: НА КІКМ, Кн. 27749, А. 151–158, Пахомов А.Г. Очерк из истории про-
летарской революции и гражданской войны на Криворожье (1917–1922). 
Машинопис.

Криворізький технікум молочного господарства ім. Жовтне-
вої революції – середній техн. заклад для підготовки спеціалістів 
у галузі тваринництва. Створено 1 берез. 1930 шляхом реорг-ції 
зоотехнічно-молочарської профшколи. На 1-й курс було зарахова-
но 40 осіб без екзаменів, за направленням сільрад Криворізького 
округу. При К.т. існував гуртожиток, який забезпечував місцем 
60 % студентів. Діти бідняків і робітників отримували стипендію. 
Базувався К.т. у колиш. Ямчитському с-г уч-щі (7 км від Кривого 
Рогу). Для укріплення матеріальної бази К.т. з Херсонського с-г 
ін-ту переведено худобу і реманент. 

Влітку 1932 у зв’язку з буд-вом КМЗ т. було переведено до сел. 
Широке. Дир. призначено З. Любецького. З цього часу К.т. почав на-
зиватися Криворізьким технікумом великої рогатої худоби, а з 1934 
– Широківський зоотехнікум. У 1934 навчалося 150 студентів. 

З 1936 т. став називатися ветеринарно-зоологічним. 1-й випуск 
відбувся у 1940. У 1938–41 дир. був Драбків. Т. знаходився у с. 
Широке до 1955, а потім його переведено у м. Новомосковськ.

Т. розташовувався у 2-поверховому приміщенні колиш. Широ-
ківського кредитного т-ва і 2-поверховому будинку, що стояв поруч 
– він повністю був зайнятий аудиторіями. В 1-поверховому будинку, 
що примикав до основної будівлі, містився студентський клуб і 
анатомічний кабінет. 
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 6, С. 478, А. 182; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 191, А. 29.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 27 берез., 9 квіт.; Таке ж саме, 1931, 10 січ.; 
Таке ж саме, 1933, 11 серп.; Таке ж саме, 1934, 26 лют.; Ганенко В., Бай Л. 
Широківщина. Кривий Ріг, 2001, с. 94.

Криворізьких залізних руд французьке товариство – АТ для 
розробки залізних руд. Засновано О.М. Полем у 1880 у Парижі, де 
весь час і знаходилося правління (вул. Шатоден, 55). Основний 
капітал 5 млн. франків. Вже весною 1881 розпочато підготовчі 
роботи по введенню до експлуатації 1-го рудн., що отримав назву 
“Саксаганський”. До діяльності у Росії АТ офіційно допущено 15 
трав. 1881. У 1882 АТ КЗР на Всерос. виставці представило план 
розробок залізних руд і було визнане за краще у своєму відділі. 
За 1-ий рік експлуатаційних робіт (1882) видобуто бл. 1 млн. пуд. 
руди при 150 робітниках. У наступному році – 1,5 млн. пуд. Перші 2 
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роки збуту не було. Пробну плавку проведено у 1883 на з-ді 
Юза (Донецьк). Видобуток 1884 склав 1,1 млн. пуд. при 100 
робітниках. 1-й поїзд з рудою (200 тис. пуд.) відправлено 27 
лют. 1884 на Знам’янку. З пуском Катерининської залізниці 
(трав. 1884) обсяги видачі почали зростати: 1885 – бл. 2,6 млн. 
пуд., 1886 – 3,31 млн. пуд. видобуто на “Саксаганському “ і 
“Червоному” рудн. Гол. споживачем руди був спочатку Юзівсь-
кий з-д. 1-і дивіденди – по 10 франків на 500-франкову акцію 
– пайщики отримали у 1887. Тоді ж було закінчено монтаж 
1-го у Кривбасі парового підйомника на “Саксаганському” 
рудн. Видобуток 1888 досяг 4 млн. пуд. при 56 основних і 
45 допоміжних робітниках. 17 черв. 1890 закладено 1-шу 
доменну піч на майданчику Гданцівського з-ду. Тоді ж запо-
чатковано касу взаємодопомоги для робітників. За 1889–90 
АТ отримало від продажу руди 361,45 тис. франків, з яких 
чистий прибуток становив 228,64 тис. Видача 1890 досягла 
6,55 млн. пуд. У 1890 відкрито Гданцівське родовище, на яко-
му наступного року вже було засновано рудн. “Інгулецький”. 
3-ю (останню) домну закладено на Гданцівському з-ді у 1891. 
Вона як і попередні 2, мала об’єм 200 м3, висоту 18 м і добову 
продуктивність 400 пуд. чавуну. У 1892 на з-ді виплавлено 395 
тис. пуд. металу. У 1894–95 отримано прибуток 341 075 крб, 
з них на виплату дивідендів використано 250 тис. крб. 

Вперше підземну розробку у Кривбасі розпочато АТ КЗР 
на рудн. Руднєва у 1895. Того ж року у поміщика В. Добро-
вольського було заорендовано на 30 років 1 191 дес. землі, 
на якій було відкрито рудн. Добровольський. Ще 1 рудн. – Ко-
ломойцева – відкрито у Олександрійському повіті Херсонської 
губернії. З 1898 частково на підземний видобуток перейшли 
на рудн. “Саксаганський”. 

У 1897–98 чистий прибуток склав 587 698 франків, з 
яких на виплату відсотків по акціям пішло 500 тис., що 
складало 10 % основного капіталу.

У 1901 у зв’язку з кризою розпочато експорт руди в Сі-
лезію (212 тис. пуд.). 1905–06 закінчено з прибутком 86 819 
франків, а 1906–07 він склав 193 852 крб., з яких на дивіденди 
виділено 168,76 тис. крб., у 1907–08 дохід склав 194,46 тис. 
крб., 1910–11 – 1 637 473 франків, на акцію виділено по 30 
франків, 1911–12 отримано 2 759 834 франків прибутку. У 
1913 АТ КЗР видобуло 31,8 млн. пуд. залізної руди, у 1914 
– 29 192 360 пуд., 1915 – 19 772 465 пуд. при 1 501 робітни-
кові, 1916 – 23 647 703 пуд. при 1 750 робітниках, з яких 432 
були військовополоненими, 1917 – 14 480 670 пуд. при 1 903 
робітниках, в т.ч. 743 військовополонених.

У 1914 головою правління АТ був Бегбедер Дав, віце-
головою – Соломон Альф, ген. дир. – Едуард Грюндер; дир. 
Гданцівського з-ду – Матвій Антонович Роговський.

У 1915 АТ володіло 6-ма рудн. (рудн. “Гарнієр” у р-ні ст. 
Жовта Ріка було продано у 1906 інж. Чеботарьову): Добро-

вольського, “Інгулецький”, “Рахманівський”, Руднєва, “Сакса-
ганський”, “Червоний”. У цьому році АТ на утримання лікарень 
виділило 27 037 крб., на допомогу хворим – 4 189 крб., на 
лікарняну касу – 3 626 крб., на компенсації за нещасні випадки 
– 604,9 крб., на освіту – 1950 крб.

Під час австро-угорської окупації Кривбасу, у лип. 1918 
майно АТ КЗР було заарештовано, як те, що належить во-
рожій державі, і частково реквізовано для потреб армії.
Дж.: ЦДІАК, Ф. 2161, Оп. 1, С. 53, А. 71; Там само, С. 250, А. 1–31; Там 
само, С. 33, А. 34; ЦДАВОВУ, Ф. 102, Оп. 1, С. 9, А. 11–12; Сборник 
статистических сведений о горнозаводской промышленности России 
в 1911 г. СПб, 1914; Железорудная промышленность южной России 
за 1915 г. Екатеринослав, 1916; Томилин В.Н. Обзор железорудного 
р-на Кривого Рога. В ж. «Горное Дело», 1920, № 5, с. 168–173.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903; 
Адресная книга горных предприятий Юга России, 1915 г. Х., 1915, 
с. 82.

Криза 1921. У результаті Світової і громадянської війн, 
волюнтаристської політики більшовиків у пром-ті і с-г різко 
зменшилося вир-во продуктів харчування через значне ско-
рочення (до 25 %) площі засівів. Несприятливі погодні умови 
також суттєво знизили урожайність основних культур. Так, 
порівняно із врожаєм 1920, до речі, також невисоким, у 1921 
у Криворізькому повіті збір озимого хліба склав 30 %, озимої 
пшениці 21,; %, ярої пшениці 6,% %, ячменю 15,6 % вівса 33 %. 
При цьому розмір продподатку був розрахований на врожай 
1916, тобто майже втричі вище від реального отриманого. 
Вже у лют. 1921 розпочалися перебої з централізованим 
постачанням рудничних робітників, які були прирівняні до 
Донбасу, тобто забезпечувалися в першу чергу. Більша 
частина продовольства йшла на утримання військ. частин, 
які боролися з повстанцями. На поч. берез. на волосних 
зсипних пунктах закінчилося продовольство, а з держ. нічого 
не відпускалося. Оголошення повіту на фронтовому стані (8 
берез.) розв’язало руки місц. владі у боротьбі проти будь-яких 
опозиційних виступів. За списками, складеними місц. НК, за-
арештовували всіх неблагонадійних. У кін. берез. Криворіжжя 
звільнено від сплати заборгованості по продрозкладці за 
1920, зважаючи на важкий стан, а податок 1921 зменшено 
на 20 %. Всі наявні сили, включаючи військ. підрозділи, були 
кинуті на посівну і ремонт інвентарю. У кін. берез. відмінено 
всі норми громадянського постачання і введено 3 категорії, 
залежно від важливості робіт. Продпайок отримували 9,8 тис. 
з 22 тис. населення міста. У квіт. лише 35 % гірників визнано 
здатними до праці, всі ін. потребували лікування від 1 до 2 
місяців. Відсутність кормів призвела до масової загибелі 
коней та епізоотій. Серед робітників для стимулювання праці 
введено натуральне преміювання.

Завдяки великим зусиллям, засів 1921 склав 118 % по-
рівняно з 1915. Але посуха, яка розпочалася з кін. квіт., пере-
креслила надії на добрий врожай. Одночасно посилився тиск 
центру щодо збільшення вивозу хліба до Росії. Для збору 
продподатку почали залучати підрозділи регулярної армії. На 
підпр-вах створювали обмінні комісії для отримання продуктів 
за необхідні селу товари. У трав. повний продпайок нада-
вався тільки робітникам 3-х “ударних” рудн., всім ін. – лише 
частку. Для працівників держ. підпр-в почали створювати 
мережу їдалень. На сер. 1921 більшість жителів Кривого 
Рогу  виживали тільки завдяки присадибним городам. Спроба 
організувати спеціальний радгосп для постачання робітників 
басейну закінчилася невдачею – не було посівного матеріалу, 
знарядь, коней.

У лип. 1921 скорочено виробничу програму – замість 5 
рудн. відновлювальні роботи сконцентрували на 3-х. 10 лип. 
у Кривбасі створено ревком з 3-х осіб, до якого перейшла 
вся повнота влади.

Великі втрати серед населення краю призводили такі 
епідемічні захворювання як тиф, холера і чума, що тричі 
пройшли у 1921.

Середній збір врожаю по відношенню до 1920-го склав 25 
%, а у деяких волостях він був майже повністю втрачений. 
Звернення до уряду про надання допомоги не діяли. Місц. 
владі рекомендовано надавати допомоги постраждалим сво-

Рекламне оголошення АК Криворізьких залізних руд
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їми силами. Селяни почали масово продавати г-ва і шукати 
порятунку у врожайних губерніях. У 2-й пол. серп. створено 
повітову комісію по допомозі голодуючим, яка займалася 
питаннями харчування біженців з Поволжя. Одночасно на 
користь постраждалим у Поволжі вводяться різні збори та 
оклади. Щоб зменшити податки, місц. селяни зайнялися т. 
зв. “утаюванням землі”. За підрахунками органів держ. влади 
- до 30 % посівів намагалися утаїти. 25 січ. орг-но повітпрод-
ком, який повинен був зробити облік і розподіл всіх наявних 
харчових ресурсів. Стала практикуватися сис-ма кругової 
поруки і заручників при невиконанні за 48 год. продподатку. 
Тоді села оголошувалися ворогами рад. влади, а заручників 
могли розстріляти, а все наявне зерно могли конфіскувати. 
Тільки в сер. верес. Криворіжжя було офіційно визнано од-
ним з найбільш постраждалих у Катеринославській губернії. 
Робітники і мешканці міста, щоб вижити, активно розтягували 
обладнання рудн., що ставило під загрозу їх відновлення і 
пуску. 

На 1 жовт. було зібрано лише 21 % запланованого прод-
податку. Робочих місць, гарантованих продпайком, у басейні 
нараховувалося 1 853. Восени деякі шк. повіту почали за-
криватися – не було коштів на утримання, багато дітей не 
відвідували занять.

У сер. листоп. почала надходити продовольча допомога 
від рад. уряду. На цей час АРА годувала в своїх їдальнях бл. 
12 тис. дітей Криворізького повіту. Всього за офіційними 
даними у листоп. на Криворіжжі голодувало 143 074 особи. 
З 10 груд. АРА розпочала допомагати дорослому населенню 
– робітникам і селянам, що недоїдали. Тільки у груд. в Кри-
вому Розі було офіційно зареєстровано 13 смертей на ґрунті 
виснаження. На кін. 1921 к-ть голодуючих у повіті досягла 
майже 180 тис., що складало бл. 40 % всього населення.
Літ.: Мельник О.О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 
1921–1923, 1932–1933 років на Криворіжжі. Кривий Ріг, 2003, с. 5–18.

Криниця – штучне заглиблення квадратного, круглого 
чи багатокутного перетину з вертикальними стінками для 
добування і збору підземних вод.

До 1929 К. у Кривому Розі були основним джерелом 
питної води. На 1913 приватних К. було понад 700. Під час 
громадянської війни третина з них була виведена з ладу. У 
1921 згідно з постановою повітової екон. наради комунгосп 
розпочав ремонт криниць міста. Але питання водопостачан-
ня продовжувало гостро стояти. Більшість мешканців були 
змушені копати власні К. Так, на кін. верес. 1924 у Кривому 
Розі нараховувалося 630 приватних і лише 13 громадських 
К. Також вирішено навколо громадських криниць покласти 
бруківку 3–5 сажен для попередження зворотного стоку.

Протягом 1927–28 також приділялася увага буд-ву нових К. 
в місцях, ще не охоплених водогінною мережею. З цією метою 
у черв. 1927 було закуплено комплект для ударного канатного 
буріння свердловин глибиною до 120 м. Продовжувався бла-
гоустрій діючих громадських К. міста і рудничних селищ.

У груд. 1928 було закрито 8 громадських К. через невід-
повідність санітарним нормам.

Після пуску водогону значення К. впало і на 1930 їх к-ть 
зменшилася вдвічі.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада у 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 138–141. 

Кромлех. Слово валійського походження. Використову-
ється у широкому значенні для всіх категорій мегалітичних 
камерних гробниць, У вітчизняній літ. означає кільце з каменю 
навколо кургану.

На Криворіжжі найбільший К. досліджувався у 1978–79 у с. 
Валове. Він був зведений з брил червоного граніту висотою 
1,5–2,5 м. Вага найбільших плит досягала 8 т У плані мав 
округлу форму діаметром бл. 33 м. Його зменшена у 2,5 рази 
копія знаходить-
ся у парку ім. 
газ. “Правда”.

К. діаметром 
17 м, висотою 
1,5 м, складе-
ний з плит за-
лізистого квар-
циту, дослідив 
у 1907–08 В.І. 
Г о ш к е в и ч  у 
кургані Царева 
Могила. 

Ще кілька К. 
меншого розмі-
ру розкопано: 
біля с. Латівка 
Широківського 
р-ну (1971, ді-
аметр 8 м), у 
р-ні Криворізького дизельного з-ду  (1976, діаметр 6 м), у м. 
Кривий Ріг, біля пивз-ду (1979, діаметр 6 м).
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003.

Крос – вид спортивних змагань на пересіченій місцевості. 
Проводяться такі: з бігу, на велосипедах, на мотоциклах, на 
автомобілях.

На Криворіжжі К. як масовий вид спорту набув значного 
поширення у 2-й пол. 1930-х. Зазвичай були приурочені до 
різних партійних і комсомольських з’їздів, держ. свят або 
ін. визначних подій. Забіги для чоловіків практикувалися, в 
основному, на дистанцію від 1 до 5 км, для жінок – від 0,5 до 
3 км. Традиційними були весняні К., присвячені поч. літнього 
спортивного сезону. З 1939 К. поєднували з військ.-при-
кладними видами спорту. У забігах брало участь від кількох 
десятків до 2 тис. осіб. Традиційно К. розпочиналися на вул. 
Карла Маркса або Леніна. З 1936 К. почали присвоювати 
імена видних партійних і держ. діячів: ім. Хатаєвича (24 трав. 
1936), ім. Шверніка (18 трав., традиційно), ім. Ворошилова (у 
жовт., щорічно), ім. Кірова (трав. 1941). У деяких К. зобов’яза-
ні були приймати участь всі спортивні орг-ції міста. З 1939 К. 
почали проводити у межах шахтоуправлінь. Це було пов’язано 
з загальною мілітаризацією життя та підготовкою до війни. У 
К. ім. Ворошилова брали участь усі спортивні т-ва і рудничні 
гуртки фізкультури. Забіги робилися на 500, 1000 і 3000 м. З 
1936 започатковано масові профспілково-комсомольські К., 
які проводилися 15 черв. Через профспілки до К. залучалося 
все працююче населення міста. Забіги для жінок – 500 і 1000 
м, для чоловіків – 1000 і 3000 м. Перед змаганнями прохо-
дили обов’язкові тренування. Команди комплектувалися за 
виробничим принципом.

З кін. 1930-х – на поч. 1940-х підготовка і проведення К. 
розглядалися як політичні кампанії, направлені на укріплення 
обороноздатності країни.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1936, 29 берез., 21 трав.; Таке ж саме, 1939, 
21 трав., 5 жовт.; Таке ж саме, 1940, 4 жовт.; Таке ж саме, 1941, 16 
трав., 8 черв.

КРИ-КУБ

“Журавель” на селянському подвір’ї, поч. 20 ст.

Кромлех з кургану кін. 3 тис. до н. е, 
які розташувалися 

біля Дзержинського з-ду, 1979
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Кубок – посудина для пиття, виготовлена з глини, металу, 

скла або кістки. Має невеликий напівкруглий тулуб і вінця, 
що розширюються догори. Найдавніший К., знайдений на 
Криворіжжі, відноситься до доби пізньої бронзи (14 ст. до 
н.е.). Відкритий у 1985 під час розкопок поблизу Ганнівсь-
кого кар’єру ПнГЗК. На його налощеній поверхні нанесено 
календарну піктограму. Кілька кубків походять зі скіфських 
поховань (4 ст. до н.е.). Зокрема у кургані 9 біля с. Радіонівка 
у 1984 зафіксовано золоту обшивку від дерев’яного К., при-
крашену рельєфним орнаментом у вигляді голови хижого 
птаха (звіриний стиль).

Високохудожній чорнолощений К., орнаментований за до-
помогою зубчатого коліщатка і затертий білою пастою, знай-
дено біля сел. Веселі Терни у 1972, датується 2–5 ст. н.е.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003.

Кудашівка – село Криворізького р-ну на правому березі 
р. Боковенька. У 1960 в Партизанській балці, розташованій 
поблизу села, учитель Христофорівської СШ Кость Горб 
знайшов крем’яний гостроконечник, який відноситься до 
мустьєрського часу (50–60 тис. р. тому) і є найдавнішим 
свідченням перебування на Криворіжжі первісної людини 
(неандертальця).

У 1983 здійснено дослідження залишків кургану, що роз-
ташовувався на борту кар’єру з видобутку піску. Відкрито 
2 поховання доби середньої бронзи (16 ст. до н.е.) і 1 кочів-
ницьке (12 ст. н.е.) з одночасним захороненням опудала коня. 
Інвентар представлений залишками шаблі.
Дж.: НА КІКМ, КДФ, 12381, Звіт про розкопки Криворізького історико-
краєзнавчого музею в 1983.

Кукрекська культура. К. раннього і пізнього мезоліту. 
Епонімна пам’ятка – стоянка Кукрек у Криму. Датується 6–3 
тис. до н.е. Виділяють 3 етапи розвитку: ранній, середній та 
пізній.

На сьогодення на Криворіжжі відома лише одна пам’ятка 
К.к. – стоянка, що знаходиться на лівому березі Кресівського 
водосховища, неподалік від мкр. 5-й Зарічний. Вона датується 
кін. 6 тис. до н.е. Майже вся затоплена водою. Під час збору 
матеріалів у 1980 піднято велику к-ть крем’яних пластинок і 
сколів, що вказує на масове виготовлення знарядь праці, які 
виконані в т. зв. мікролітичній техніці. Серед цінних знахідок 
слід виділити найдавніше в регіоні вістря стріли з крем’яної 
пластини, що має вигляд неправильного прямокутника. 
Основна категорія інвентарю – ножевидні пластини, скре-
бачки і різці. Переважними видами г-ва були рибальство та 
полювання на степових тварин.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 10.

Культ предків – одна з гол. засад світогляду населення 
Криворіжжя, який чітко простежується з сер. 3 тис. до н.е. і у 
видозміненій формі дійшов до нашого часу. Чисельні святи-
лища та елементи поховального обряду, починаючи з доби 
енеоліту та до пізнього середньовіччя однозначно вказують 
на віру в загробне існування і вплив померлих на справи 
живих. Місц. етнографічні й фольклорні джерела 19–20 ст. 
свідчать, що більшість нар. календарних свят мали не лише 
сезонно-господарчий, а й чітко окреслений поминальний 
характер. Смерть людини уявлялася як переміщення у ін. 
вимір, а зв’язок з живими від цього не переривався. Пра-
щури продовжували активне втручання у справи живих, 
допомагаючи у госп. діяльності. Тому стало обов’язковим 
проведення у головні дні року поминальних обідів-свят, на 
які, згідно з віруванням, приходили предки. Схема поминок 
зводилася до обрядів закликання, зустрічі, привітання, спіль-
ного обіду живих і померлих і проводів пращурів. К.п. пере-
йшов і у християнське віровчення і обрядову практику. Так, 
на Свят-вечір з кожної страви для померлих родичів клали 
по 3 ложки в окрему миску. Поминальний характер носить 
і Голодна кутя, які відбувається 18 січ. Весною покійних по-
минають на Федорову суботу, на Великий піст, а найбільші 
поминки бувають на “проводки” – 9-й день після Пасхи. При-
близні підрахунки показують, що в останні роки на “проводки” 
виїжджає бл. 400 тис. жителів Кривого Рогу. На цвинтарі й 
могили приносять різні страви, цукерки, крашанки, горілку 
та вино. Поминальний обряд буває і на Зелені свята. Восе-
ни покійників поминають у 3 поминальні суботи: Дмитрову, 
Кузьмину і Михайлову. 
Літ.: Історичний фольклор Криворіжжя. Кривий Ріг, 2001, с. 283–294;  
Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003.

“Культзмичка” – т-во по розширенню шефських зв’язків 
між пром. підпр-вами та різними орг-ціями міста з селом. 
Вперше про необхідність змички робітництва і селянства 
говорилося на 11-му зїзді ВКП(б) у 1922. Реальна робота 
на Криворіжжі розпочалася у 1924 під кер-вом профорг-цій. 
Спочатку вона носила неорганізований і необов’язковий ха-
рактер і зводилася до виїздів на село з виставами або мала 
вигляд матеріальної допомоги. З літа 1924 до цієї діяльності 
долучено партійні й комсомольські орг-ції Розпочато регуляр-
не проведення місячників “К” з метою залучення до роботи 
нових чл. і збору грошей. Шляхом адміністрування осередки 
“К”. у 1925 було створено практично при всіх великих підпр-
вах і установах. Дрібні орг-ції об’єднували у т.зв. “комбінати” 
і давали для спільного шефства село у Криворізькому окрузі. 
У 2-й пол. 1924– 1-й пол. 1925 на село було переправлено 5 
тис. примірників газет і книжок, 474 журнали, зроблено 27 
виїздів, на яких прочитано 66 доповідей, ставилися вистави. 
На першотравневі свята орг-но автомобіль-пересувку разом 
з агіттеатром “Синя блуза” (дв. Агіттеатр), в сільбудах про-
ведено виставки книжок, встановлено контроль за підпискою 
на “Красный Горняк”. З 1924 почали проводитися окружні 
наради по шефській роботі на селі, на яких заслуховувалися 
звіти окремих орг-цій т-ва. 

У 1926 до окружного правління т-ва “К”. входили: Ново-
хатько, Запорожець, Темененко, Тубалєв, Августінов, Тан, 
Соболєв, Шатров, Капустін, Штейнберг, Тартаковська, Ба-

Знаряддя праці із стоянки Рибасове 3, 
5 тис. до н. е.

КУБ-КУЛ
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трак, Хаімов, Фіш. 
Голова правління 
– Білаш, секретар 
– Васильківський. 
Пленуми правління 
проводилися один 
раз на місяць. Крім 
того періодично 
скликалися збори 
уповноважених 
місц.  в ідділень, 
а один раз на рік 
– загальноміські 
збори, на яких за-
слуховувалися зві-
ти окружного прав-
ління. У трав. 1926 
відкрито спеціальні 
курси “шефпраців-
ників” для підго-
товки орг-тор ів 
шефської роботи. 
У 1925 у “К”. об’єд-
нувало 58 відділень 
і нараховувалося 1 
570 чл., на 1 лип. 

1926 – 4 260. Вла-
да використовувала 

“К”. для діяльності по соціальному розшаруванню на селі, при-
скоренню кооперування селянства, боротьби з “куркулями” 
тощо. На 1 верес. 1926 т-во шефствувало над 26 сільрадами. 
Але, в цілому, робота “К”. носила кампанійський характер. 
Масові виїзди проводилися, гол. чин., на першотравневі свята 
та річниці Жовт.. У сільс. місцевості чл. “К”. на поч. серп. 1928 
нараховувалося лише 3 тис. Проте деякі рудн. надавали селу 
суттєву допомогу в електрифікації і радіофікації (рудн. ім. 
Комінтерну, “Праця”, ім. Артема). було обладнано ряд хат-
читалень і при них укомплектовано б-ки. 

З 1928 чл. “К”. почали залучати до агітації по перевико-
нанню планів хлібозаготівель. Через виконавчі органи влади 
Кривого Рогу т-во домагалося введення націнок на алкогольні 
напої на користь культроботи на селі і звільнення від місц. по-
датків вистав, які проводилися для збору коштів на потреби т-
ва. У 1929 партійні органи почали скеровувати роботу “К”. у бік 
підготовки до колективізації. Весною 1930, після форсованої 
колективізації, гол. завданням стала підтримка знов створе-
них колгоспів у проведенні весняної сівби. Влада рекоменду-
вала “К” виїзди на село спеціальних робітничих бригад для 
допомоги у госп. роботах та ремонту техніки. Фактично у сер. 
1930 “К”. була повністю підпорядкована партійним органам і 
стала складовою частиною культмасової і шефської роботи 
на селі окружної, а згодом (з 1931) міської ради профспілок 
згідно з постановою президії ВУРПС “Про порядок обрань 
правлінь шефських комбінатів” (черв. 1930).
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 2127, А. 60; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 4, С. 765, А. 
93; Там само, Оп. 8, С. 638, А. 42.
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 5 мая; Таке ж саме, 1926, 12 мар., 20 мая., 
6 июл., 16 сент.; Таке ж саме, 1927, 29 янв.; Таке ж саме, 1928, 9 авг.; 
“Червоний Гірник”, 1929, 6 черв.; Таке ж саме, 1930, 7 лют., 27 черв.

Культурне будівництво – сис-ма заходів, направлених на 
розвиток освіти, культури, виховання, творчості.

При рад. владі К.б. підпорядковувалося завданням форму-
вання світогляду людей на засадах більшовицької ідеології.

Для проведення роботи в лют. 1919 створено культурно-
освітню секцію при виконкомі Криворізької Ради на чолі з 
Воробйовим. Свою роботу секція розпочала в квіт., орг-вавши 
концерт і р-ну конференцію з питань створення “Пролеткуль-
ту” та Першого радянського театру. Робота відновилася після 
денікінської окупації весною 1920. Було орг-но т. зв. політпро-
си і агітбригади, які займалися пропагандою більшовицьких 
перетворень на селі та в пром-ті. По селах продовжувала 
існувати мережа “Просвіт”, яку почали започатковувати ще 

у 1917. Політпроси стали осередком культурного життя. 
Нова влада до “Просвіт” відносилася стримано, а іноді й 
вороже, вбачаючи в них вогнища укр. державницького руху 
(націоналізму).

У Криворізькому повіті на кін. 1920 існувало 42 Просвіти, 
здебільшого у волосних центрах. На кін. 1921 у повіті діяло 
348 шк., 3 педагогічних уч-ща (2 укр. і 1 рос.), 2 технікуми, 
хати-читальні і при них 100 шк. лікнепу, 46 б-к, 18 нар. бу-
динків, 10 самодіяльних театрів, 40 “Просвіт”, 36 драмгуртків, 
21 хорових гуртків, 11 струнних оркестрів. У Кривбасі на 1 
верес. 1921 працювали: робітничий р-ний клуб, 4 робітничих 
клуби, 16 б-к (1 280 читачів), 11 самодіяльних театрів, 3 
кіноустановки і ще 1 монтувалася, музична шк. (25 учнів). 
Про направленість культурно-просвітницької роботи дає уяву 
звіт за верес. 1921: поставлено 16 агітвистав, проведено 8 
кіносеансів і 4 мітинги, прочитано 4 лекції, робітникам роз-
дано 264 політичних книжок і 980 примірників періодичних 
видань, а також 46 підручників, закінчено орг-цію вечірнього 
робітничого технікуму.

У листоп. 1921 більшість закладів культури переведено 
на самофінансування і розпочато кампанію пролетаризації 
мистецтва, почав посилюватися контроль з боку партійних 
орг-цій за добором репертуару. Все це негативно вплинуло 
на матеріальний стан закладів культури і звузило можливості 
для роботи.

На поч. 1921 відкрито Селянський Палац, а у квіт. 1922 
– клуб Гданцівського з-ду.

Голод 1921–23 згубно відбився на установах культури. Так, 
на трав. 1923 у великому Криворізькому окрузі, який включав 
14 р-нів, діяло: 3 с-г шк., які випустили 16 фахівців, 3 проф. 
шк. (також 16 випускників), 1 шк. ФЗУ (випуску не було), 15 
шк. для  малограмотних, де навчалося 510 осіб (випуску не 
було),123 шк. лікнепу (навчалося 2 933, закінчило 328 осіб), 
388 шк. (39 077 дітей), 36 б-к з фондом 31 535 книжок і 9 247 
абонентів, 115 хат-читалень, 127 сільбудинків.

У Криворізькому р-ні на сер. 1923 працювало 9 клубів, 3 
б-ки, 18 будинків колективіста, 49 хат-читалень, 15 шк. лік-
непу. З цих закладів на місц. бюджеті знаходилося: 1 клуб, 
14 сільбудів, 1 музей (Нікопольський), 1 б-ка.

У 1924 у клубі рудн. “Жовтневий” нараховувалося 600 
чл., у ім. К. Лібкнехта – 250, ім. Артема – 480. При клубах на 
курсах лікнепу навчалося 450 осіб. У наступному 1925 при 8 
клубах Кривбасу працювало 3 музичні, 13 хорових і 66 дра-
матичних гуртків. Увійшло у практику проведення окружних 
з’їздів працівників райсільбудинків та інструктивних нарад 
зав. хат-читалень, будинків колективіста та клубів. На сер. 
1926 у залізорудному р-ні діяло 9 клубів (1 720 постійних чл.). 
При них існували 42 гуртки, з них: 7 хорових, 7 драматичних, 
1 музичний, 12 фізкультурних, 2 професійних, 2 природничих, 
11 ін. Загал. к-ть гуртківців – 1 160 осіб. Б-ки і клуби нарахо-
вували 34,5 тис. книг і 3 тис. постійних чл. 6 читальних залів 
передплачували 280 примірників газет. На кінофікацію у 1926 
відпущено 5 тис. крб. У кін. листоп. у місті діяло 14 клубів і 
198 червоних куточків. Клуб на рудн. ім. Артема був одним з 
кращих.  Тут з 20 по 23 лют. 1926 пройшла Всеукр. культна-
рада. Особливою популярністю користувався створений при 
цьому клубі шумовий оркестр з 50 осіб. У кін. року у клубі 
рудн. ім. Шварца відбулася чергова нарада робкорів, сількорів 
і учасників “живих газет” басейну.

На поч. 1927 створено комісію з охорони природи та куль-
тури, до якої ввійшли краєзнавці, працівники Нікопольського 
музею та ряду відділів окрвиконкому. З 16 жовт. 1928 міська 
газ. “Красный Горняк”, (заснована у груд. 1924), почала ви-
ходити укр. мовою. Її наклад досяг 7,3 тис. примірників. У шк. 
міста на той час навчалося 8,1 тис. дітей (у 1913 – 1 082), але 
охоплення складало лише 73 % дітей шк. віку.

У листоп. 1929 вечірній гірничий технікум реорг-но у гірни-
чий ін-т. У 1932 ін-т нараховував 5 факультетів, де навчалося 
бл. 1 тис. студентів вечірнього і денного відділів. 

1 жовт. 1930 відкрито ін-т професійної освіти (згодом 
педагогічний). Того ж року прийнято рішення про створення 
міського духового оркестру і відкрито міську музичну шк. (змі-

Агітплакат худ-ка Б. Кустодієва, 1925
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гуртків при Палацах культури і клубах ослабла, значно зни-
зилося відвідування робітниками худ. постанов і кінотеатрів. 
Це було викликано заангажованістю вистав і кінокартин, які 
не викликали цікавості у широкого загалу. Причини такого 
стану шукали у поганій роботі правлінь клубів, яких вирішено 
переобрати. Б-ки були забиті політичною літ., а стіни – нагляд-
ною агітацією антирелігійного і пропагандистського змісту. Не 
вистачало кваліфікованих кер-ків худ. самодіяльності. 

У 1936 було в основному ліквідовано неграмотність серед 
дорослого населення. У 1940/41 у 56 шк. Кривого Рогу на-
вчалося 32 тис. учнів і працювало 1 120 вчителів. На розвиток 
нар. освіти у 1937 використано 12 млн. крб. (у 1901 – 3 296). 
Наклад “Червоного Гірника” досяг 20 тис. примірників. У 1940 
у місті працювало 19 клубів і ПК, 66 б-к, бл. 9 тис радіоточок. 
Кінотеатр ім. Леніна, відкритий у 1930, у 1935 відвідало 511 
тис. глядачів.

У черв. 1941 Дніпропетровський будинок худ. навчання 
організував свою філію на ст. Долгінцево. На обласній 
конференції театральної самодіяльності відмічені як кращі 
колективи Палацу культури “Жовтневий” (кер. Середа), клубу 
рудн. ім. К. Лібкнехта (кер. Заєць) та шахтоуправління ім. 
Орджонікідзе (кер. Трофименко).
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 4, А. 50; Там само, Ф. 1, оп. 2, С. 1430, 
А. 145; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 791 зв.; Там само, Оп. 6, С. 476, А. 7; 
Там само, С. 478, А. 3; ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 20, С. 476, А. 253; Там само, 
С. 746, А. 82; ДАДО, Ф. Р4081, Оп. 1, С. 3, А. 15; Там само, Ф. 19, Оп. 1, 
С. 906, А. 119; Там само, Оп 3, С. 132, А. 167–67 зв.; Статистический 
сборник Екатеринославской губернии. 1925. Екатеринослав, 1925, с. 
120–121; Резолюція IV міськпартконференції Криворіжжя на звітну 
доповідь міськпарткому 3–7 січ. 1934 р. Кривий Ріг, 1934, с. 16–17.
Літ.: “Известия Криворогского Совета”, 1919, 12 апр., 28 апр.; “Крас-
ный Горняк”, 1926, 12 авг.; “Червоний Гірник”, 1936, 4 серп.; Кривому 
Рогу 200. Днепропетровск, 1975.

Купецтво – особлива соціальна верства, що займалася 
торгівлею в умовах існування приватної власності. Як стан 
ліквідовано у 1917. Дані про К. і його роль на Криворіжжя 
надто обмежені. Відомо, що у 1882 було приписано до Весе-
лотернівської волості 4 особи: Є.Ф. Вутрін, який володів 488 
дес. землі біля с. Надєждовка, М.М. і Я.М. Бродські мали по 4 
дес. в р-ні с. Новопавлівка, С.С. Гальберштат мав 1 706 дес. 
біля с. Божедарівка.

Згідно з даними Всерос. перепису 1897 частка К. серед 
населення Херсонського повіту складала 0,12 %, що в межах 
Криворізької волості (14 700 чол.) могло становити бл. 163 
чол. На той період в границях сучасного Криворіжжя прожи-
вало 32 тис. населення (підрахунки П.Л. Варгатюка), тоді до 
К. стану могло відноситися бл. 375 осіб. Не дивлячись на від-
носну малочисельність, 
купці в Херсонському 
повіті на 1905 зосе-
редили 8,9 % загал. 
земельної пл., а з тої, 
що була в приватному 
володінні – то К. мали 
17,7 %. Маючи 9,3 % від 
всіх дворів, 15 % купців 
володіли наділами бл. 
100 дес.; 42,1 % – від 
100 до 1000 дес.; 42,1 
% мали угіддя понад 
1000 дес. В останньому 
випадку їх частка була 
найбільшою серед цієї 
категорії землевлас-
ників. Середній розмір 
земельної ділянки К. 
складав 1 163 дес. У 
відсотках до всієї пл. 
особистого землево-
лодіння у Херсонському 
повіті частка наділів до 
100 дес. складала 0,5 

Веселотернівський купець 
Юхим Фадєєв з дружиною,  поч. 20 ст.

шану – для дітей і дорослих). Перший випуск склав 50 осіб. 
Урочисте відкриття театру “Кривбас” відбулося 5 листоп. 

1931 прем’єрою вистави “Справа честі” за п’єсою О. Мики-
тенка. У 1931–34 виходив літ.-публіцистичний ж. “Кривбас” 
– орган Криворізької спілки ВЦСПП.

У 1930 розпочато буд-во одного з найбільших клубів Крив-
басу – на рудн. ім. Чубаря (Інгулець), а у наступному – при-
йнято рішення про спорудження міського Палацу культури. 
Але з різних причин воно затрималось.

У кін. 1931 до Кривого Рогу прибула Всеукр. пересувна 
худ. виставка, що стало справжньою подією у культурному 
житті міста. 

У 1932 у місті виходило 17 багатотиражок і бл. 150 стін-
нівок.

На поч. 1933 у Кривому Розі діяло 3 Палаци культури,3 
самодіяльних театри, 1 міський клуб, 3 будинки колективіста, 
50 б-к; у Криворізькому р-ні: 13 аматорських театрів 11 клубів, 
15 хат-читалень, 36 будинків колективіста, 86 б-к.

У кін. 1933 центром дано установку органам місц. влади 
про те, що бойкот хлібозаготівель і голод спричинили дії 
“контрреволюційних націоналістичних елементів”. При МПК 
створено спеціальний відділ масового мистецтва, одним з гол. 
завдань якого стала боротьба з націоналізмом і згортання 
українізації. Місц. націоналізм було проголошено основною 
небезпекою соціалістичного буд-ва. Розпочалася підготовка 
до чистки закладів освіти і культури, яка пройшла у 1934. 
Внаслідок цього культура Криворіжжя понесла значні втрати 
– бл. 20 % працівників було “вичищено”, розформовано театри 
“Кривбас” і “Комсомольський перфоратор”, закрито ж. “Крив-
бас” та ряд літ. гуртків на рудн. Значно посилився контроль 
за діяльністю працівників науки, освіти і культури.

З 1934 розпочато регулярні проведення р-них і всебасей-
нових олімпіад самодіяльного мистецтва, репертуар яких 
прискіпливо відбирався призначеним журі з партійних функці-
онерів. У 1935 поширено практику орг-ції т. зв. “культпоходів” 
на великі підпр-ва і у села, підготовлені відділом культпросу 
МПК. Репертуар складався, гол. чин., з творів рад. авторів 
і носив яскраво вираженим апологетичний характер – про-
славлялися політика партії у всіх галузях госп. і культурного 
життя та її кер-к Й. Сталін. Робилися спроби розвинути тра-
диційну укр. хорову пісню та організувати гуртки бандуристів. 
Але їх репертуар обмежовувався ліричними та побутовими 
піснями.

У берез. 1936 орг-но р-ний хор з 200 виконавців. Розпоча-
то регулярне проведення дитячих худ. олімпіад. Деякі з них 
досягли визнання в межах СРСР, зокрема дитяча капела 
“Червона зірка”, яка стала лауреатом Всесоюзної хорової 
олімпіади (лип. 1936). З 1938 робилися спроби створити 
гірницький ансамбль пісні і танцю “Думка шахтаря”. Нарешті 
влітку 1939 колектив було сформовано, але відсутність коштів 
не дозволила налагодити роботу.

У рішенні МПК від 25 лют. 1938 про роботу установ культу-
ри говорилося, що вони знаходяться в поганому стані, прав-
ління рудн. не турбується про їх належне утримання. Робота 

Міська дитяча олімпіада худ. самодіяльності, 1938, 8 січ.
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%, середніх (від 100 до 1000 дес.) – 16,3 %, велика (понад 
1000 дес.) – 83,2 %. Якщо порівняти розмір земель К. за 
1897 то вони від загал. к-ті становили 9,2 %, а у 1905 – 9,3 
%. Середня площа маєтків у 1897 складала 2 393 дес., а у 
1905 – 1 163 дес. Тобто за 8 років вона зменшилися у 2 рази, 
а к-ть володінь зменшилася у 1,5 рази.

У 1898 в Кривому Розі діяло 4 гільдейські підпр-ва, тор-
говельний обіг яких склав 359,6 тис. крб. (у 1897 – 113 тис. 
крб.), а прибутки – 34,9 тис. крб.
Дж.: Отчет Верхнеднепровской земской управы за 1882 год. Екате-
ринослав, 1883, с. 226, 233; Статистика землевладений 1905 г. Хер-
сонская губерния Выпуск 16. СПб, 1906, с. 31–39; СТЭО Херсонской 
губернии за 1898 г. Херсон, 1900, с. 58.

Купівельні ресурси селян Криворізького округу в 
1924–25.

Актив (гроші, отримані населенням від реалізації с-г про-
дукції і завдяки стороннім заробіткам, в тис. крб.).

№ Вид діяльності Сума %

1.

Полеводство
а) по 8-ми гол. зернових і олійних культурах
б) ін. хлібні культури
б) городництво

11 095,8
394,4
111,4

59,0
2,1
0,6

в) садівництво 79,3 0,4
Всього 11 680,9 62,1

2. Луговодство 454,0 2,4

3. 

Тваринництво
а). м’ясо 
б) молочні продукти
в) птахівництво
г) промислова сировина

1 355,5
456,5
843,9
925,0

7,2
2,4
4,5
4,9

Всього 3 580,9 19,0
4. Підсобні заробітки і особисті промисли 2 376,2 12,6
5. Позички 725,8 3,9

Разом 18 817,6 100

Пасив

1.

Суми, витрачені без товарного еквіваленту
а) с-г податок 
б) повернення позичок
в) страхові платежі
г) релігійні потреби

2 300,0
552,0
341,2
172,5

12,3
2,9
1,8
0,9

Всього 3 365,7 17,9

2.

Виробничі витрати
а) ремонт інвентарю і будівель
б) орендна плата за держ. землю
в) ін. витрати

688,2
412,5
699,1

3,6
2,2
3,7

Всього 1 799,8 9,5

3.

Купівля товарів
а) одяг, тканини і галантерея
б) шкіри і взуття
в) харчові продукти і тютюнові вироби
г) госп. реманент, матеріали, робоча худоба
д) будівельні матеріали
є) алкогольні напої
е) освітлювальні матеріали
ж) парфумерні товари і мило
з) ін. товари

3 402,0
2 478,0
1 848,2
1 531,0
1 345,0
972,0
294,0
420,0

1 356,9

18,1
13,2
10,0
8,1
7,1
5,1
1,5
2,2
7,3

Всього 13 646,9 72,6
Разом 18 812,4 100

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 2, С. 3662, А. 145.

Курган – округлий або видовжений насип, зведений над 
одним або кількома похованнями. Нерідко обмежувався ро-
вом, кам’яним кільцем тощо. Найбільш ранні К. на Криворіжжі 
з’явилися в сер. 3 тис. до н.е. Курганний поховальний обряд в 
регіоні протримався до 14 ст. н.е. Деякі К. (в середньому 1 з 
30) в добу бронзи були з’єднані валом і утворили т. зв. “довгі 
могили”. Найбільший К., що існував на Криворіжжі, досягав 
12 м висоти при зрізаній грабіжниками вершині, мав діаметр 
106 м, відомий під назвою Царева Могила. Його у 1907–08 
досліджував В.І. Гошкевич.

К-ть поховань в місц. К. коливається від 1 до 38. За спо-
собом орг-ції робіт (виборки ґрунту) виділяють кільцевий, 
траншейний, секторіальний та ямний. У скіфський період 
(6–3 ст. до н.е.) К. окопувалися ровиком, рідше обкладалися 
камінням (т.зв. крепіда). Деякі К. тривалий час носії різних 
археологічних культур використовували як святилища.

Насип являє собою достатньо складну архітектурну спору-
ду і включає ряд земляних конструкцій, які в деяких випадках 
мають зооморфні форми або й земляні скульптури. Підсипки 
найчастіше мають місяцеподібну форму.

За даними розвідок 1983, 2003 у Криворізькому р-ні на-
раховувалося бл. 650 К. різних епох, а у Широківському – 293. 
За останні 20 років втрати невеликих насипів досягли 20 %. 
Вважається, що до сер. 20 ст. дійшло бл. третини всіх колись 
споруджених у краї К.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003.

Куркулі (глитаї) – вкорінений рад. партійно-пропаган-
дистським апаратом термін для визначення заможних селян, 
т. зв. сільс. буржуазії. Розрізняли К., які мали наділи понад 
15 дес. і створили своє г-во ще за часів царату, і К., які зба-
гатились і розширили свої угіддя після Жовтн. революції в 
період непу, а в часи суцільної колективізації отримали цей 
ярлик за опір їй; в дійсності ж за своїм екон. станом це були 
середняки або й бідняки.

Прошарок дореволюційних К. було ліквідовано в процесі 
земельних реформ 1920–21 на підставі рішення 1-го з’їзду 
КНС України, який їхні г-ва прирівняв до поміщицьких. До 
К. потрапили всі, хто мав наділ понад 15 дес. або користу-
вався найманою працею. Таких г-в у Верхньодніпровській 
частині Криворіжжя у 1917 було: з засівом 15–25 дес. – 5,25 
%; 25–50 дес. – 2,15 %, понад 50 дес. – 0,28 %; тобто 7,68 
% від всіх селянських г-в. У Херсонській частині їх було 8,3 
%. Вони займали бл. 27 % всієї селянської землі. Протягом 
1920–21 фізично ліквідовано тих, хто чинив збройний опір 
рад. владі, а решті залишено т. зв. “трудову норму”, яка на 
Криворіжжі складала 1,2 дес. на їдця, та заборонили мати 
найманих робітників.

При веденні непу у 1921 було скасовано трудову норму для 
г-в, які не використовували найманої праці, а з 1922 дозволе-
но “трудову оренду” терміном до 6 років та найом тимчасової 
робочої сили. В 1-й пол. 1920-х термін оренди подовжено 
до 12 років, держава не чинила опору г-вам, які виділялися 
в окремі хутори, дозволено наймати постійних робітників. 
Внаслідок такої політики на селі виникла нова верства за-
можних хазяїв – вже рад. К. На поч. 1925 г-ва, які мали засів 
понад 15 дес. складали 3,6 %, у 1924 їх було 8,1 %. У них на 
100 дес. землі приходилося 14,1 голів робочої худоби, а на 1 
голову робочої худоби припадало 7,1 дес. землі. З них 9,2 % 
г-в користувалися найманою робочою силою, 17,2 % посівів 
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було на орендованих землях. 
Дана група г-в найактивніше 
розвивала інтенсивні форми 
г-ва. На 100 дес. посівної площі 
вони засівали: 14,2 дес. жита, 
47,2 дес. пшениці, 17,6 дес. яч-
меню, 6,2 дес. проса, 11,7 дес. 
кукурудзи, 3,1 дес. соняшника. 
Домінування пшениці в посівах 
вказує на товарний характер 
вир-ва. Частка в посіві 3,6 % К. 
г-в склала 11,5 %, а лишки зерна 
оцінювалися в 1 488 800 крб. або 
16,5 % від загальних “лишків”. 
На одного їдця в таких г-вах при-
ходилося по 59 пудів зерна при 

середній к-ті по Криворізькому округу 20 пудів.
У 1927 було проголошено “наступ на К. хлібозаготівлями 

та податками”.
У 1928 К. повинні були продати по низьких заготівельних 

цінах 35 % врожаю і сплатити 45 % всього загальносільсько-
го податку. Це призвело до зменшення к-ті г-в, які наймали 
робочу силу, з 75 до 46 %, а їхні посіви скоротилися на 18,7 
%. З 1927 по 1929 з загал. числа селянських г-в частка К. 
зменшилася до 1,4 %. 

У лип. 1929 розпочато висилку перших десятків К. г-в за 
списками, заздалегідь складеними ДПУ. На поч. лют. 1930 
проведено масову кампанію колективізації у Криворізькому 
окрузі, при якій було усуспільнено 98 % г-в, і 3,7 % г-в К. (95 % 
тих, що попали до списків на розкуркулення) – розкуркулено. 
В цих г-вах було конфісковано 4 тис. коней, бл. 4 тис. корів, 
4 тис. хат, бл. 5 тис. ін. споруд. На 12 берез. 1930 з округу за 
межі України було виселено 1 163 родин (5 747 осіб).

Коли весною після 8-місячної перерви розпочалася по-
вторна хвиля колективізації, то до розряду К. вже почали 
зараховувати й середняків (“підкуркульників”), а потім і всіх, 
хто не хотів вступати до колгоспу. На цей раз розкуркулення 
проводилося жорсткіше, ніж у 1930, вже в умовах фактично 
розпочатого голоду. Частину найнебезпечніших відразу 
відправили до концтаборів або до Сибіру на спецпоселення, 
де більшість з них була приречена на смерть. Деяку к-ть 
колиш. К. відправляли на т.зв. виселки (тих, хто потрапив до 
т.зв. 3-ї категорії). Було дано установку земельним органам 
відводити їм найменш придатні для с-г використання землі. 
Виселок утворювали від 10 до 20 родин, при цьому наділ ви-
раховувався за найменшими нормами (вони не повинні були 
перевищувати наділи бідняцько-середняцьких г-в). Контроль 
за висилкою К. здійснювали спеціально призначені РПК упо-
вноважені. У вільний від с-г робіт розкуркулених і чл. їхніх 
родин в обов’язковому порядку притягали до праці, що у сумі 
мала складати 1 місяць на рік, а у випадку потреби і більший 
термін. Це були лісозаготівлі, меліоративні роботи, споруд-
ження ставків і дамб, буд-во шляхів, будівельні роботи тощо. 
Трудова повинність розповсюджувалася незалежно від статі 
на осіб з 18 до 50 років у чол. і з 18 до 40 років для жін. 

Багато селян, рятуючись від розкуркулення, знайшли при-
тулок на рудн. Кривбасу (бл. 3 тис. осіб), бл. 4 тис. самі виїхали 
в ін. місця проживання, понад 5 тис. були вислані.

Депортації було припинено розпорядженням Й. Сталіна 
у трав. 1933.

Згідно з діючим законодавством К. та їхні діти до 1937 
були позбавлені права голосу. Вони не могли влаштуватися 
на престижну роботу; у шк. і вузи їх приймали в останню 
чергу, вони не отримували стипендій. Були й ін. утиски, які 
продовжувалися до початку рад.нім. війни.
Дж.: Статистика землевладений. 1905. В. 16. Херсонская губерния. 
СПб, 1906, с. 42; Отчет Екатеринославского губэкономсовещания 
Совету Труда и Обороны и Украинскому экономсовещанию. Екатери-
нослав, 1921, с. 12; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 112–115; ЦДАГОУ, 
Ф. 1, Оп. 20, С. 4227, А. 3, 36.
Літ.: ЕУ, т. 4. Львів, 1994, с. 1241–1242.

Курортно-санаторне лікування – л. в місцях, які мають 

природні засоби для л. і зміцнення здоров’я. Першою по-
чала відправляти своїх чл. на К. місц. орг-ція Всесоюзної 
спілки гірників (ВСГ). У 1923 будинки відпочинку відвідало 
23 робітники і 3 службовці, що складало 0,07 % від загал. 
к-ті працюючих. Всі вони хворіли на туберкульоз. Перших 
3-х селян відправлено на К. (до Лівадії) лише у 1925. У кін. 
вказаного року лікарі почали брати на особливий облік хво-
рих, які потребували К.-с. л.

У 1926 через окружний будинок відпочинку, який розташо-
вувався у колиш. Бізюковському монастирі, за 4 літніх місяці 
пройшло 1 394 чол., з них по лінії профспілок – 315, через 
страхкасу – 1079. У 1925/26 на ремонт і утримання будинків 
відпочинку використано 73 300 крб., вартість одного місця 
склала 91 крб. Через укр. і всесоюзні К. пройшло за направ-
ленням соцстраху 301, від ВСГ – 94, від ін. спілок – 64 особи. 
З них робочих “від верстату” було 81,8 %, службовців – 18,2 
%. На К. попали лише 22,9 % з тих, хто цього потребував. 
Розподіл осіб, яких послано на К. і с. протягом 1927/28 мав 
такий вигляд:
Відправлено 1927 1928 1929
До санаторіїв і курортів 3 261 3 323 3 083
До будинків відпочинку 9 980 9 623 10 550
Всього 13 241 12 969 13 633
В т.ч. підлітків 1 129 (8,5 %) 926 (7,1 %) 1 465 (10,7 %)
“-“ робітників 11 398 (86,1 %) 11 352 (87,5 %) 12 524 (92,1 %)
“-“ службовців 1 843 (13,9 %) 1 617 (12,5 %) 1 109 (7,9 %)
% до загал. числа чл. 
профспілок 6,5 5,8 6,0

Витрати на придбання 
путівок 12 526 крб. 46 481 крб. 5 712 крб.

У 1927 на Жовтневому рудн. для гірників басейну від-
крито „нічний санаторій”. Він не міг задовольнити всіх, хто 
потребував лікування. Тому в лют. 1928 міськрада прийняла 
рішення  про створення на Гданцівці ще одного санаторію 
для пд. рудн. Його було розташовано у приміщенні колиш. 
Гданцівської амбулаторії.

З 2 по 21 квіт. 1928 на рудн. працювали відбірникові комісії, 
які провели медогляд робітників і чл. їх сімей, щоб виявити 
тих, хто потребував К. оздоровлення. Списки відібраних осіб 
були вивішені через 2 тижні в рудкомах. При цьому витриму-
валось співвідношення: 80 % робітників і 20 –службовців. Л. 
чл. профспілки проводилось безкоштовно. Щоправда, при 
перших відправках на К. виявилась велика к-ть недоліків. 
Зокрема, по одній путівці часто посилали кількох чоловік, ба-
гато рудн. профкомів  вислали відпочиваючих із запізненням 
тощо. Частина К. знаходилась у віданні Червоного Хреста, 
що також призводило до частих непорозумінь.

Лікарсько-контрольні комісії міськради щорічно у квіт. про-
водили у визначені дні засідання на рудн. і пром. підпр-вах для 
значення кандидатів на К. л. Ті ж, хто їхав по лікарському на-
правленню самостійно, грошової допомоги не отримували.

12 трав. 1929 відкрито окружний будинок відпочинку „Чер-
воний Маяк” на 240 місць на березі Дніпра.

У 1930 почала впроваджуватись практика надання робіт-
никам, які мали зарплату менше як 100 крб. та багатодітним, 
пільгових путівок. За перебування на К. протягом 35 днів було 
встановлено плату 117 крб. з розстрочкою на 9 місяців та 
пільговий проїзд, якщо квиток коштував понад 10 крб.

1 берез. 1931 у Кривому Розі  відкрито кореспондентський 
пункт Всеукраїнської К. управи по продажу місць в санаторії 
і пансіонати через профспілки.

Протягом вказаного року закінчилось спорудження кор-
пусів санаторію „Червоне Криворіжжя” у м. Алушта. Але вну-
трішні роботи були завершені тільки у квіт. 1932 і підготовлено 
прийом 1-ї партії гірників.

З берез. 1932 міськрадою утворена постійна „добірна 
курортна комісія”, яка працювала цілорічно у визначені дні 
кожного місяця. Вона також обслуговувала робітників рад-
госпів та МТС. 

У 1-й пол. 1930-х постійно зростала к-ть безкоштовних 
путівок для гірників та ширилась географія місць відпочинку 
(Дніпропетровськ, Нікополь, Сумська обл.). Якщо  до центра-
лізованих санаторіїв додати відомчі, то за цей час відпочи-

Нагрудний знак, який да-
вався активним учасникам 

розкуркулювання
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ло понад 5,5 тисяч 
чоловік, включаючи 
амбулаторних. Змі-
нився і соціальний 
склад курортників. 
Серед відпочиваю-
чих з Криворізького 
р-ну робітників було 
65 %, селян – 20 %. 
Суттєву допомогу в 
розвитку сис-ми К. 
обслуговування тру-
дящих міста нада-
вала секція охорони 
здоров’я міськради. 
Вона підрозділялась 
на лікувальну, охмадит і санітарно-епідеміологічну. На її 
засіданнях розглядалось широке коло питань медичного 
обслуговування населення Кривого Рогу.

У 1933 в практику роботи введено широку орг-цію шкіль-
них санаторіїв, де підгодовували голодуючих дітей і таких, 
які ослабли від недоїдання. Мережа цих „санаторіїв” постійно 
розширювалась аж до початку Великої Вітчизняної війни. Їх 
було створено на кожному великому рудн., вони відігравали 
значну роль у справі допомоги сім’ям з малим достатком 
оздоровити дітей під час літніх канікул.

Для шахтарів, які були виснажені у результаті голоду, орг-
но стаціонарний будинок відпочинку на рудн. ім. Чубаря (Інгу-
лець). У 1934 з 350 путівок, реалізованих через міський відділ 
охорони здоров’я, 320 отримали робітники і колгоспники.

У 1-му кварталі 1936 к-ть гірників, які  поїхали до курор-
тів і санаторіїв за рахунок страхкомів, склала 437 осіб, а 
до будинків відпочинку –1 637. Стало модним виїздити на 
курорти сім’ями.

Міськздороввідділ 13 квіт. 1936 відкрив дитячий санаторій 
на 80 місць, з них 30 – цілодобових. Обслуговування в ньому 
було поставлене на високий рівень, що спричинило до вели-
ких черг бажаючих здати туди своїх дітей.

Протягом всього міжвоєнного періоду міськрада постійно 
займалась розширенням мережі місц. будинків відпочинку, 
„санаторіїв” при шк. та дитячих яслах. Це дало можливість 
зробити доступним і масовим оздоровлення населення, 
особливо дітей та школярів. За приблизними підрахунками 
автора по публікаціях „Червоного Гірника” через місц. заклади 
відпочинку пройшло не менше 30 тис. осіб.
Дж.: Отчет о деятельности Полномочного представительства ЦК 
ВСГ на Украине и в Крыму за 1923. Х., 1924, с. 82–83; Отчет Криво-
рожского окружного совета профессиональных союзов за период 
с V по VI окружной съезд. Кривой Рог, 1927, с. 46; Звіт про роботу за 
два роки. 1927–1929. Х., 1929, с.130.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий Ріг, 
2005, с. 233–236.

Курси обліку – Криворізькі держ. К.о. (бухгалтерів), які 
влаштовувало Всесоюзне обєднання “Союзоргоблік”. Орг-ні 
у 1927, тривалість 4 міс., з 1932 – 3 міс., згодом від 4 до 6 
міс.; навчання вечірнє, через день. Зараховувалися особи, які 
мали освіту не нижче 7-річної. Навчання було платним. За 
рік відбувалося 2–3 випуски по 20–60 осіб. Канцелярія К. з 
1932 розташовувалася на вул. Садовій, у приміщенні СШ № 
8. Навчальний процес протягом всього періоду існування був 
орг-ний погано. Лекції сис-матично зривалися або відміняли-
ся. Приміщення були не пристосовані до специфіки дисциплін. 
Побутові умови для приїжджих слухачів не створювалися. За 
13 років випущено бл. 1 тис. рахівників і бухгалтерів.
Літ.: ”Червоний Гірник”, 1930, 11 черв.; Таке ж саме, 1932, 23 берез.; 
Таке ж саме, 1934, 21 верес.; Таке ж саме, 1938, 1 лип.; Таке ж саме, 
1941, 3 берез.

Кустарна промисловість – дрібне товарне вир-во для 
потреб ринку. Базується на приватній власності на засоби 
вир-ва і особистій праці кустаря. Розвинулася з хатньої або 
доморобної п. Для сільс. людності була допоміжним занят-
тям в основній праці – хліборобстві. Продукцієнтом був сам 

господар та чл. його родини. Займалися К.п. взимку, коли 
було багато вільного часу. З часом частина кустарів повні-
стю переходила на промисел і не займалася с-г. Реалізація 
продукції проводилася на місц. базарах і ярмарках, інколи 
вивозилась у більш віддалені р-ни. Іноді кустарі продавали 
свої вироби перекупникам і попадали в залежність від них, 
перетворюючись в звичайних робітників, лише з тією різни-
цею, що працювали у себе вдома.

Серед селян Веселотернівської волості в 90-х 19-го най-
більш поширеним промислом було перевезення руди. Це 
давало їм заробіток від 2,5 до 3 крб. в день. 

У Верхньодніпровській частині Криворіжжя у 1894 на село 
приходилось в середньому по 6,9 майстрів і їх розподіл мав 
такий вигляд (у особах): кравців – 1,6, ткачів – 1,4, шевців 
– 1,2, бондарів – 0,5, ковалів – 0,5, столярів – 0,4, слюсарів 
і мідників – 0,4, пічників – 0,3, хлібників – 0,2 чинбарів – 0,2, 
шорників – 0,1, картузників – 0,1, гончарів – 0,02. Більшість 
майстрів працювала в одиночку і мала незначний обіг.

У межах Херсонської частини Криворіжжя на 1905 кустарі 
розподілялися таким чином:

Населений пункт Бон-
дарі

Ко-
валі

Крав-
ці

Шев-
ці

Столярі, 
теслі

Тка-
чі

Шор-
ники

Ра-
зом

Кривий Ріг 5 42 36 64 10 100 7 264
Широке 5 15 17 25 9 50 – 121
Шестерня – 11 – – – 150 – 161
Інгулець – 6 22 9 5 – – 42
Олександродар – – – – – 250 – 250
Новокурськ – – – – – 30 – 30
Разом 10 74 75 98 24 580 7 868

Як видно з таблиці, найбільше значення мала ткацька К.п., 
яка виробляла грубі міцні тканини – полотно і сукно та вироби 
з них – скатертини, рушники, килими, ліжники тощо. Окреме 
місце займала декоративна нар. вишивка. Далі йдуть шевці 
і кравці. З металевої К.п. була розвинута лише ковальська 
справа – виготовлялися ковані візки, плуги, борони, сапки, 
та ін. с-г знаряддя. 

К.п. до Жовтн. революції давала майже 10 % загал. пром. 
продукції та задовольняла 25 % попиту селян на фабрикати. 
Через слабкий розвій пром-ті К.п. витримувала її конкурен-
цію. Розвиткові її також всемірно сприяли земства, надаючи 
різноманітні субсидії і кредити. В перші роки після Жовтн. 
революції через занепад фабричної пром-ті К.п. набула ще 
більшого значення, ніж до війни. Так, вже в лют. 1921 повіто-
вий кустпром орг-вав у Кривому Розі з-д з переробки шкіри, 
де працювало 16 осіб. Продуктивність становила 200 шкір 
на місяць. Ще один шкірз-д (Мошенського) обслуговувало 4 
чол., а з-д Мішхіна – 13 чол. Було орг-но також вир-во мила 
(50 пуд. на місяць) і підошов для чобіт.

Згідно обстеження К.п. на середину 1925 у Криворізькому 
окрузі нараховувалося 3 959 індивідуальних К. і 2 330 дрібних 
К. підпр-в. Відсоток г-в, задіяних в К.п. досяг 6,1 (8 428 осіб), 
або 1,7 % всього населення. По округу стан був такий:

Таб. 1

Назва

К-ть г-в Населення

Всього
Які робили в 

кустар. пром-ті
% до загал. 

к-ті г-в
Всього

Зайнятого 
в К.п.

% до 
загал. к-ті 

нас.
Всі 14 р-нів 98 599 5 759 5,8 462 332 7 521 1,6
Кривий Ріг 2 737 440 16,0 19 047 670 3,5
Нікополь 1 562 90 5,8 8 885 237 2,7
Всього 102 898 6 289 6,1 490 264 8 428 1,7

Таб. 2
Назва Промисел по групах і % до загал. к-ті

Особистий 
промисел

Промислові заклади Зернопереробні 
підпр-ва

К-ть % К-ть % К-ть %
Всі 14 р-нів 3 447 59,9 863 15,0 1 449 25,1
Кривий Ріг 425 96,5 1 0,3 14 3,2
Нікополь 87 96,7 – – 3 3,3
Всього 3 959 62,9 864 13,8 1 466 23,3

По р-нах найбільше число К. промислів у Зеленівському 
– 880, з них 55,6 % приходилось на особисті заняття. Най-

Група гірників на лікуванні у Криму, 
1940, 10 серп.
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менше К.п. була розвинена у Михайлівському р-ні – 178, з 
яких на індивідуальні промислі приходилось 49,1 %. За к-тю 
населення, зайнятому К.п. (без Кривого Рогу), найбільше 
приходилося на Апостолівський р-н – 2,8 %, а найменше – на 
Криворізький – 0,8 %.

По особистих пром. зайняттях у Криворізькому окрузі у 
1925 розподіл мав такий вигляд: ковалі – 804, чоботарі – 997, 
кравці – 594, теслі – 279, столяри – 68, бондарі – 146, слюсарі 
– 59, колісники – 60, бляхарі – 55, лимарі – 58, шапкарі – 50, 
рибалки – 40, пасічники – 294, обробники шкіри – 36, вино-
робство – 48, виробники коров’ячого масла – 4, плетення з 
лози – 27, виробники цементної черепиці – 4, чинбарі – 18, 
сировари – 16, миловари – 12, фотографи – 8, чоботарно-
готувальні майстерні – 28, годинникові майстри – 14, пекарі 
– 48, виробники ковбас  18, виробники цегли – 10, виробники 
морозива – 12, городники – 18, виробники солодощів – 10. 
Всіма ін. видами промислів займалися менше як 10 осіб 
(кожним). Всього кустарів було 3 959.

На кін. 1929 К.п. Криворізького округу характеризувалася 
такими показниками:

Р-н К-ті пром. одиниць К-ть зайнятих осіб В т.ч. найнятих
робітників 

Апостолівський 1 336 1 728 148
Долинський 490 532 8
Ізлучистий – – –
Казанківський 461 547 10
Криворізький 913 1 244 40
Нікопольський 1 307 2 011 182
Петрівський 835 918 44
П’ятихатський 1 135 1 354 67
Софіївський 1 075 1 256 68
Всього 7 552 9 590 567

 Але примусова суцільна кооперація, брак сировини і, го-
ловне, великі податки, призвели до занепаду К.п. У порівнянні 
з 1929 у 1933 у Криворізькому р-ні їх к-ть скоротилася майже 
у 15 разів і склала бл. 84 осіб. У 1934 у Криворізькому р-ні 
існувало 10 артілей промкооперації: “Промінь”, “Червоний 
шлях”, “Червоний металіст”, “Червоний перукар”, “Трудгуж”, 
“Утильперемога”, “Фотоперемога”, “Горпром”, “Хімпром”, 
“Харчсільпром”, в які були об’єднані колиш. кустарі. Їхній 
річний план складав 13 135,4 тис. крб. Відмічалася недостача 

по к-ті і якості асортименту, завдання перевиконувалось по 
суммі коштів при невиконанні в натурі – часті відмови від 
вир-ва речей широкого вжитку. Так, “Хімпром” постійно не 
виконував план по вир-ву мила і замазки, “Червоний шлях” 
– по взуттю і упряжі. Було відсутнє правильне ціноутворення і 
боротьба за якість продукції, зниження собівартості, підняття 
кваліфікації, бажання до поширення асортименту тощо. Всі 
артілі об’єднували 1 391 особу та 22 найманих робітників і 
службовців.

Кооперовані кустарі платили податок, встановлений для 
робітників і службовців – від 1,5 до 13 % прибутку некоопе-
ровані – від 4 до 81 %.
Дж.: Отчет Верхнеднепровской земской управы за 1894 г. Верхнед-
непровск, 1895, с. 32–36; Сборник Херсонского земства, 1905, № 4, с. 
68–70; Статистика Криворожья, 1925, № 2, с. 21–33; Нові адміністра-
тивні р-ни УСРР. Х., 1930, с. 93; ДАДО, Ф, 114, Оп.1, С. 3, А. 39.
Літ.: “За работу”, 1921, 24 февр. 
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