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Маївка – сходка робітників на 1-травневі свята, яка зазви-

чай проходила на природі з метою відпочинку і обговорення 
нагальних питань покращення екон. умов життя. М. як форма 
відпочинку в перші вихідні трав. існувала давно. З поч 20 ст. 
партійні функціонери різних течій почали їх використовувати 
для проведення нелегальних зборів під прикриттям відпочин-
ку. На М. представники різних політичних сил вели агітацію, 
поширювали відозви та листівки, орг-ли мітинги.

Перша нелегальна М. відбулася 1 трав. 1904 за рудн. 
Лихманівський Брянського АТ - у невеликій балці зібралося 
бл. 100 робітників. Проголошувалися революційні заклики, 
направлені проти існуючого ладу, піднімали червоні прапори. 
Через кілька днів поліція заарештувала 10 орг-торів, серед 
яких були Т. Рейніш, Б. Рейніш, В. Комар та ін. Сходки гірників 
також відбулися на рудн. “Жовта Річка”, “Дубова Балка”, “Суха 
Балка”, Ростковський, Шмаковський. Висувалися лише екон. 
вимоги. Місця проведення М.: тер. суч. парку “Комсомольсь-
кий”, на півострові, що утворювала петля Саксагані між сучас-
ними сел. Артема і Мудрьона, береги р. Саксагань між рудн. 
Шмаковський (ім. К. Лібкнехта) і Ростковський (“Жовтневий”), 
берегові тераси Саксагані біля Веселих Тернів, ліс біля сел. 
Широке, заплава Інгульця біля однойменного села і с. Зелене, 
рудн. “Суха Балка” біля суч. шахти “Південна”, ін. місця.

Політизація М. різко зросла у період 1-ї рос. революції 1905, 
коли активізувалися чл. соціал-демократичної, есерівської, 
“Бунду” та ін. партій. Популістські гасла революціонерів зна-
ходили розуміння і підтримку у більшості присутніх. М. стали 
більш чисельними, але казати про провідну роль соціал-демо-
кратичних орг-цій в їх проведенні немає ґрунтовних підстав. 
Показовим є страйк на рудн. Копилова у 1905, коли шахтарі 
кинули роботу. На звернення адміністрації про вимоги вони 
відповіли, що таких немає, що це “просто першотравневий 
страйк”. Після того, як підрядчики виставили горілку, всі 
пішли працювати. На Олександрівському рудн. (згодом ім. 
Р. Люксембург) на М. зібралося бл. 150 осіб. Гірники рудн. 
Ростковського (“Жовтневий”) і “Дубова Балка” (“Більшовик”) 
висунули ряд вимог екон. характеру. Великий страйк на поч. 
трав. пройшов на ст. Долгінцево, коли роботу кинуло понад 
1 тис. робітників. Після 1905 М. прийняли форму масових 
виходів робітників із сім’ями на природу для відпочинку у 
1-й вихідний або святковий день трав. Вони проходили під 
контролем агентів поліції і не носили вираженого політичного 
забарвлення.

У 1906 М. відбулися у Червоній балці (нині кільце швид-
кісного трамваю) і у Гданцівському парку. Поширювалися 
листівки і виступали агітатори з Катеринослава. 

Робітники Божедарівського рудн. орг-ли мітинг прямо на 
рудн. дворі. Коли з’явився наряд поліції, всі розбіглися, а 
організатори встигли розкидати антиурядові листівки.

У 1907 М. відбулася тільки на рудн. “Добровольський” (20 
учасників). В умовах реакції охочих потрапити під репресії 

виявилося не багато. Організатор Ткаченко згодом загинув 
за незрозумілих обставин. Можливо, що він став 1-ю жертвою 
М. на Криворіжжі.

У 1909 найбільша М. відбулася на Харинському рудн. 
(“Першотравневий”), який на той час був найвіддаленішим від 
міста. Зібралося 150 осіб, слідом під’їхала поліція і розігнала 
натовп. Наступного дня все повторилося. 3-го дня бл. 100 
людей встигли вислухати виступ представника Кам’янського 
з-ду (ім. Дзержинського).

З 1917 М. стали проводитися легально і згодом були по-
вністю політизовані і перетворені на обов’язковий ритуал 
практично для всіх жителів Криворіжжя.
Літ.: Рапопорт Д. 1905 год на станции Долгинцево и Кривом Роге. В 
ж. «Путь революции», 1925, № 3, с. 95–976; “Червоний Гірник”, 1932, 
25 квіт.; «Криворожские ведомости», 1998, 30 апр.

Майстрів соціалістичної праці школа – довготривалі 
(2–2,5 роки) курси по підвищенню техн. і освітнього рівня 
передовиків вир-ва (стахановців) з метою їх підготовки до 
кер-ва на рівні середньої ланки – М. виробничої дільниці.

На Криворіжжі почали організовуватися з кін. 1936, коли 
у результаті чисток і репресій велику к-ть середнього техн. 
персоналу було знято з роботи. М.с.п.ш. повинні були за-
повнити вивільнені вакансії. Крім техн. дисциплін протягом 
навчального року читався ряд суспільно-політичних. Перші 
випускні іспити проведено у черв. 1937. Кращих курсантів 
премійовано творами Леніна і Сталіна. Згодом сис-му техн. 
навчання було поширено на робітників провідних спеціаль-
ностей гірничого сектору та ІТР. Було призначено у структурі 
т-тів і шахтоуправлінь спеціальних відповідальних за техн. 
навчання. Широко використовувалася сис-ма семінарів по 
вивченню нових методів праці та технологій видобутку руди. 
Але наладити результативне навчання не вдалося. Серед 
основних причин був дефіцит висококваліфікованих викла-
дачів, низька якість відвідування занять з боку курсантів, 
яких часто не відпускали на навчання з вир-ва, відсутність 
обладнаних для занять приміщень і матеріальної бази. Після 
здачі відповідних іспитів комісії шахтоуправлінь розподіляли 
фахівців, залежно від результатів оцінок, по вакантним по-
садам. У 1937– 41 таких випускників було бл. 9 тис. Останній 
випуск пройшов у трав. 1941.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1937, 9 лип; Таке саме, 1940, 3 квіт., 18 серп.; 
Таке саме, 1941, 16 трав.

Маккабі – єврейс. спортивно-юнацька орг-ція скаутсь-
кого типу. Існувала у Кривому Розі з 1920 по 1923. Міська 
комсомольська орг-ція використовувалася більшовицькою 
владою для легальної боротьби з М. Але низький авторитет 
комсомольців, їхні грубі, а часом і хуліганські, дії не призво-
дили до переходу єврейської молоді до КСМ. Перший раз М. 
було розпущено рішенням Криворізького політбюро від 26 
берез. 1921. Але орг-ція фактично зберегла свою структуру 
і продовжувала існувати нелегально. Питання про повторну 
ліквідацію було вирішено ще у верес. 1922 на засіданні єв-
рейської секції агітпропвідділу Катеринославського губкому 
КП(б)У. План розпуску доручено скласти Герману. Було наді-
слано циркулярного листа до Криворізького повітпарткому 
з інструкцією по підготовці до скасування. Після чекістських 
операцій, проведених у жовт. 1922, “М”, якою керував “Церей-
Ціон” розпалася. Частина активістів роз’їхалась, а ін. відійшли 
від діяльності. Під час операції було вилучено матеріали, які 
використано в оперативній чекістській роботі. 

На поч. 1923 М. знову відродилася – почали працювати 
нелегальні гуртки, орг-но спортивний загін. Лідери Криворізь-
кої орг-цій М. мали зв’язок з “Гехолуц”, яка управляла загал. 
роботою М. Були спроби розгорнути роботу у Криворізькому 
окрузі по селах-колоніях з єврейс. населенням.

Остаточно ліквідовано чекістами у 1924.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф, 1, Оп. 20, С. 1531, А. 9, 12; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 
1430, А. 89–90; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С.112, А. 56.

Мальованці – релігійна секта, заснована у 90-х 19-го ст. 
на Київщині баптистом К.Мальованим.

Тунель в залізничному насипу біля ст. Вечірній Кут, поч. 20-го ст.

МАЇ-МАЛ
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У 1924–25 у межах Криворізького округу нараховувалося 

55 послідовників М. Згодом секта розпалася.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф, 1, Оп. 2, С. 3442, А. 25.

Малярія – гостре інфекційне захворювання, викликане 
малярійними плазмодіями; характеризується періодичними 
нападами лихоманки. 

На Криворіжжі М. була поширеним захворюванням. На 
поч. 20 ст. хворі на М. складали бл. 5,4 % від населення 
(1902), 4,5 % (1903). Смертність серед тих, хто заслаб, до-
сягала 30–40 %. З 1919 ураження на М. збільшується через 
відсутність хініну і припинення проведення протималярійних 
заходів. Так, у 1919 при ліквідації епідемії М. заразився і по-
мер відомий місц. лікар І. Рехес. На поч. 1920-го к-ть лікарів, 
порівняно з 1914 скоротилася на третину. Під час голоду 
1921–23 спалахи М. стали ще частішими й уражали велику 
к-ть людей. Так, у лют. 1923 у Кривому Розі було 113 хворих, 
а у січ. 1924 – 709. Епідемії М. практично фіксувалися кожно-
го року протягом 1920-х. У черв. 1928 міськрада поставила 
питання про відкриття у Кривому Розі станції по боротьбі з 
цією хворобою. Під час голоду 1932–33 М., як і ін. інфекційні 
захворювання, значно поширилася. У 1933 у Криворізькому 
р-ні хворих на М. зафіксовано 12 605, а у 1934 – 39 794. 
Боніфікація (знищення малярійного комара) проходила неза-
довільно. Негативний санітарний стан міста та рудн. селищ 
сприяв появі нових спалахів інфекції. У 1935 вдалось знизити 
рівень захворюваності на М. у 3,5 рази завдяки покращенню 
лікарняної допомоги та санітарно-профілактичним заходам. У 
Кривому Розі пройшла обласна нарада з питань боротьби з 
М., де місц. лікарі ділилися досвідом з колегами. Весною 1941, 
порівняно з берез. 1939, захворюваність на М. у Кривому Розі 
знизилася на 60 %. Боротьбу з хворобою найкраще було орг-
но у Гданцівській лікарні, лікарнях КРЕСу, рудоуправлінь ім. 
Першого Травня та ім. Дзержинського.
Дж.: Земская медицина в Херсонском уезде в 1903 году. Херсон, 
1904, с. 26.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 212–227.

Мамонт – вимерлий ссавець сімейства слонових. На 
Криворіжжі останні представники існували приблизно 10 
тис. років тому.

Вперше достовірно зафіксовані рештки М. на Криворіжжі 

було знайдено О.М. Полем у 1866 при розкопках стоянки піз-
нього палеоліту (38–10 тис. р.т.) в гирлі балки Ковальського. 

Великі кістки цієї тварини було використано для будівництва 
основи жител.

У лип. 1927 в с. Новий Путь при копанні льоху знайдено 
скелет М. У Кривий Ріг привезли одну з кісток 123 см за-
вдовжки. Було створено спеціальну комісію для розкопок під 
кер-вом прибувшого до Кривого Рогу  з Ленінграду проф. А.К. 
Олексієва. Подальша доля знахідки невідома. У наступному 
місяці того ж року у сел. Осички (нині Всебратське) при ко-
панні погребу також знайдено рештки М., які були частково 
зруйновані робітниками. Кістки М. зафіксовано також у трав. 
1928 у балці Чабанка (р-н нинішнього сел. Зарічний–Коло-
мойцево). На місце знахідки викликано проф. Дложевського 
з Одеси. У вказаному році також було виявлено зуби М. біля 
залізничної ст. Мудрьона.
Дж.: Мельник К. Каталог коллекции древностей А.Н. Поль в Екатери-
нославе. В. 1. К., 1893, с. 1.
Літ.: «Красный Горняк», 1927, 12 июл., 9 авг., Таке саме, 1928, 5 фев., 
11 мая.

Мар’їнська волость – адм.-тер. одиниця Криворізького 
повіту у 1919 – берез. 1923. У трав. 1920 діяла амбулаторія 
з 1 лікарем і 2 фельдшерських пункти, аптек не було. По-
ширювалися лише рос. газети (65 прим.). Працювало 4 шк. 
грамоти, де нараховувалося 14 викладачів і 320 учнів. Кожну 
шк. в середньому відвідувало 24 учні. Була б-ка, читальня, 
самодіяльний театр. Відношення до рад. влади – вичікуваль-
не, до комуністичної партії – невизначене. 
ДАДО, Ф. Р3650, С. 329, А. 22.

Мар’янівки села кургани. У 1988 досліджено 2 к. В одно-
му з них, що відносився до доби бронзи, відкрито поховання 
культури багатоваликової культури, де знайдено бронзову 
сережку. У 2-му – скіфського часу, яке виявилося пограбо-
ваним у давнину, знайдено фрагменти втулок залізних списів 
і бронзове вістря стріли.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 103.

Маска – моделювання обличчя за черепом небіжчика. Най-
частіше звичай виготовляти 
М. пов’язаний з практикою 
вторинного поховання. Спо-
чатку голову відокремлювали 
від тіла померлого, потім 
вичищали череп та виймали 
мозок. На лицеву частину на-
носився шар глиняної маси, 
що включала велику частку 
вохри, вугликів та жирову 
основу. Найчастіше моделю-
вали повіки, ніс, вигин вуст. 
Цей звичай практикували 
племена катакомбної істо-
рично-культурної спільноти, 
які проживали на Криворіжжі 
в кінці 3 тис. до н.е.

Всього за період з 1964 по 
1999 досліджено 8 поховань 
з М. та напівмасками, що 
складає бл. 3 % від загал. 
числа відомих поховань. Всі 
вони відносяться до групи со-
ціально-престижних. У 2-х (курган 4, ПнГЗК, 1981 та курган 
7 біля с. Радіонівка, 1984) знайдено амфіболітові сокирки 
– символи влади.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 34.

Массагети – племена, які за даними Геродота, витіснили 
скіфів з тер., які ті займали у Північному Причорномор’ї до 
появи там М. Криворіжжя входило до складу т.зв. Великої 
Скіфії до 3 ст. до н.е. Більшість суч. дослідників вважає, що 
племена М. раніше мешкали між Каспійським і Аральським 
морями і вважаються одним з іранських (лакських) племен.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 156.

Кістки мамонта знайдені в повоєнні часи 
(експозиція Криворізького музею)

Типи поховальних масок 
Криворіжжя, 

в кін. 3 тис. до н. е.

МАЛ-МАС
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Машинно-тракторні станції (МТС) – держ. с-г підпр-ва, 
які здійснювали у колгоспах виробничо-техн. й орг. обслуго-
вування, але самі не вели с-г діяльності.

Сис-ма МТС у Криворізькому окрузі  почала розбудовува-
тися у 2-й пол. 1929. Однією з перших МТС стала Павлопільсь-
ка (серп. 1929), яка з 1930 стала називатися Лошкарівською. 
Вона мала 63 трактори і 111 снопов’язалок, обслуговувала 
тер. 46 тис. га. У лют. 1930 орг-но Долинську МТС у складі 
30 тракторів “Укрколгоспспілки”, 25 – “Цукропромт-ту”, 27 
– розсіяних по р-ну, разом – 82 трактори. Нікопольська МТС 
мала 30 тракторів “Укрколгоспспілки” і 20 – розпорошених по 
р-ну. Гейківську МТС орг-но за рахунок 30 тракторів, відпуще-
них “Зернот-том” та об’єднання розпорошених в р-ні дій МТС 
тракторів. Долинську МТС було поповнено на 36 тракторів 
(стало 51). У Лошкарівську МТС додатково направлено 18 
тракторів (стало 111). Крім вказаних 5-ти МТС було створено 
ще 5 т.зв. кущів, де концентрувалися наявні трактори разом 
з кінською силою. Після надходження запланованих 400 
тракторів кущі повинні були розгорнутися у повноцінні МТС. 
Планувалося за рахунок цих МТС обробляти від 20 до 30 % 
всіх посівних площ округу. 

У берез. 1930 ОВК затвердив план розгортання МТС і 
підстанцій у 13-ти населених пунктах округу. Всі колгоспи 
було зведено у кущі, які повинні обслуговуватися МТС. У 
трав. 1930 було затверджено план створення 10 МТС до весни 
1931, по 50 тракторів у кожній і доукомплектувати існуючі 
Апостолівську і Широківську станції до 100–150 тракторів. 
Необхідно було підготувати 1 650 рульових і 10 бухгалтерів 
до лют. 1931. Крім того, 10 директорів і 10 їх заступників, 
30 агрономів, 10 механіків, 20 роз’їзних механіків. У трав. у 
Нікопольський і Долинський р-ни прибуло по 30 тракторів. 
Планувалося навесні 1931 обробляти силами МТС бл. 700 
тис. га землі. 

Уповноваженим по Криворізького округу від “Трактороцен-
тру” спочатку був Кучеренко, а з трав. 1930 – Торбін. 

У 2-й пол. 1930 орг-но Казанківську, Петровську і Боже-
дарівську МТС, по 50 тракторів у кожній. 

У кін. 1930 Криворізький округ було ліквідовано. Ново-
утворений Криворізький р-н включав і суч. Широківський р-н. 
Розпочато орг-ція р-ної мережі МТС. на поч. лют. 1931 ство-
рено Латівську МТС, яка повинна була обслуговувати пл 26 
тис. га. Але, у зв’язку зі започаткуванням ряду радгоспів, до 
яких відходила більшість цих земель, її вже у трав. повністю 
передано Широківській (Миколокозельській) МТС. 

На поч. 1931 створено Ленінську МТС, яка містилася у 
Веселих Тернах. На 1 січ. 1932  у ній було 35 тракторів, 30 
робітників, які обслуговували пл. 27 тис. га. Миколокозельсь-
ка МТС, розташована на однойменній ст., мала 85 тракторів, 
45 робітників, обслуговувала 56,5 тис. га. Гейківська МТС 
базувалася на однойменній станції, мала 32 трактори, 30 
працівників, обслуговувала 24 тис. га. На поч. 1933 у вказаних 
МТС було вже 38, 96 і 39 тракторів відповідно. 

31 жовт. 1932 прийнято рішення про створення МТС у с. 
Радушне.

Не дивлячись на значні кошти, які вкладалися у буд-во 
МТС, їх ефективну роботу тривалий час налагодити не вда-
валося. Особливо погані показники характерні для 1932–33. 
У цей час кер-во кожної МТС було змінено по 2–3 рази. 
Особливо поганий стан був із запчастинами. Для капіталь-
ного ремонту створювалися спеціальні МТ майстерні (МТМ). 
Виготовлення необхідних деталей та вузлів розподіляли між 
пром. підпр-вами Кривого Рогу. Але вони виконували за-
мовлення МТС в останню чергу. На поч. 1933 для посилення 
кер-ва і налагодження роботи на МТС мобілізовано 250 місц. 
комуністів. У лют. 1933 згідно з урядовим рішенням при МТС 
створено політвідділи і опорні партійні осередки. При рудн. ім. 
Чубаря (Інгулець) відкрито спеціальну майстерню по ремон-
ту тракторів для Широківської МТС. Взимку 1933 створено 
Олександрівську МТС, яка проіснувала менше року.

Основні характеристики МТС на поч. 1933:
Таб. 1

Назва МТС Гейківська Ленінська Широківська
Місце знаходження с. Лозуватка с. Веселі Терни с.Миколокозельськ
Спеціалізація Овочівництво Овочівництво Овочівництво
К-ть тракторів 38 34 96
Їх потужність 540 555 1642
К-ті колгоспів, які обслу-
говуються

32 37 83

В них г-в 1719 2550 5240
Пл. (га) 15 450 30 952 60 637

Також діяли МТС: Криворізька (підлягала “Плодот-ту”), 
радгоспу “Гірник” (підлягала “Свиноводт-ту”), Кривбуду (під-
лягала “Зернот-ту”).

Для контролю за ходом ремонту тракторів та ін. с-г тех-
ніки МТС створювалися спеціальні “трійки” МПК. Протягом 
1930-х завжди гостро стояло питання витримування графіка 
капітального ремонту, який постійно зривався, не дивлячись 
на безліч заходів і рішень про його своєчасне проведення. У 
практику введено складання т. зв. генеральних і локальних 
умов з колгоспами, згідно з якими оплата натурою досягала 
22 % від врожаю. Ця сис-ма розрахунку була дуже обтяжлива 
для колгоспів, згодом її зменшено до 17 %. Фінансовий стан 
МТС залишався важким, бухгалтерський облік налагодже-
но погано. Це призводило до сис-матичних зловживань. 
Вводилися посади надзвичайних уповноважених від МПК 
і міськради для контролю за виконанням планових завдань 
та орг-ції роботи. У період посівної і збиральної кампаній на 
допомогу МТС висилалися партійні і рад. працівники. При 
всіх МТС існували редакції багатотиражок, які виходили не-
регулярно.

У верес. 1933 МПК затвердив перехідний червоний прапор, 
яким нагороджувалися кращі колективи по результатам сіву 
і збиранню врожаю.

Однією з причин поганої роботи МТС був вкрай ненала-
годжений побут і харчування працівників та спеціалістів, які 
були відряджені на допомогу МТС. З 1934 розмір оплати за 
послуги МТС колгоспами став розраховуватись від величини 
врожаю, а не по заздалегідь визначених розцінках. Було та-
кож започатковано регулярні наради трактористів перед по-
сівною і збиральною. У 1936 при Ленінській МТС побудовано 
спеціальну добре оснащену ремонтну майстерню.

Постановою від 27 лют. 1935 було створено Широківський 
р-н за рахунок розукрупнення Криворізького. Тепер Криво-
різький р-н обслуговували тільки Лозуватська і Ленінська 
МТС.

Стан підготовки кадрів для МТС по р-ну на кін. листоп. 
1936:

Таб. 2
МТС Лозуватська Ленінська Всього
Тракторів ХТЗ 95 74 169
Тракторів ЧТЗ 32 32 64
Тракторних бригад 5 4 9
Комбайнерів 19 15 34
Шоферів 6 4 10
Помічників комбайнерів 37 30 67 
Шоферів 2-го набору 42 28 70

7 груд. 1937 МПК прийняв рішення про орг-цію ще однієї 
МТС, у с. Зелений Гай. Їй було присвоєно ім’я Кірова. Кіровсь-
ка МТС повинна була обслуговувати колгоспи зх. частини р-
ну, загальною пл. 20 тис. га. Діяти вона так і не почала – РНК 
не виділила необхідних коштів на її розбудову.

План ремонту тракторів та ін. с-г інвентарю і механізмів у 
1937 було виконано на 42 %. Відсутність необхідних запасних 
частин визначалася в 50–60 %. Якість відремонтованої техні-
ки також була низькою. Не кращою була справа із ремонтом 
комбайнів. Так, на квіт. 1938 план було виконано тільки на 10 
%. Основна причина затримки – відсутність запчастин.

МТС зіграли важливу роль у прискоренні колективізації і 
механізації с-г вир-ва Криворіжжя. Через сис-му політвідділів, 
створену у 1933, було забезпечено здачу зерна державі та 
добір кадрів для самих МТС.

З поч. війни парк МТС і пальне було передано для потреб 
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Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 6, С. 478, А. 14–18, 56, 76, 150, 193; Там само, 
С. 709, А. 63, 123, 171; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 195, А. 1; Там само, С. 190, 
А. 31, 152; Там само, С. 790, А. 154; Там само, С. 906, А. 74, 76, 363; Там 
само, оп. б2, С. 251, А. 15, 70 зв., 201 зв.; Там само, С. 729, А. 22–23; 
Там само, Оп. 3, С. 134, А. 54.

Машинно-тракторні товариства – об’єднання селянських 
г-в для придбання техніки і спільного нею користування.

Перші М.-т. т. створено у кін. 1924. Завезення машин до 
Криворізького округу у 1-й пол. 1920-х було понад 2 рази 
меншим за потребу. Так, на кін. 1925 мінімальна к-ть визна-
чалася в 1 тис. жаток, 500 букерів, 400 віялок, 700 сіялок і 
20 великих молотилок.

Реєстрацією М.-т. т. займався окружний кооперком. По-
ставкою машин – АТ “Плугатар”, окружне земельне управлін-
ня та с-г спілка “Селянин”. Основною орг-цією був “Плугатар”, 
який виконав план по постачанню на 1925/26 лише на 23 
%. Більшість кредитів виділялася артілям, які складались із 
заможних і середняцьких г-в. Націнки на машини досягали 
25–30 % вартості, а часом і 50 % замість офіційно встанов-
лених 15 %. З метою отримання більших відсотків за надані 
кредити “Сільбанком”, збутові т. всі довготермінові позички 
переводили в короткотермінові (38 %). У 1925/26 61 % всіх 
реалізованих тракторів попало в окремі заможні г-ва. Це 
було порушенням урядових директив про першочергове по-
стачання тракторами колективів колгоспів. У січ. – лют. 1927 
“Плугатар” отримав с-г техніки на суму 200 тис. крб., у 2-му 
кварталі – на 300 тис. крб. Для с-г т. купівля здійснювалася на 
пільгових умовах. У 1927 “Плугатар” реалізував різної техніки 
на 900 тис. крб. Якщо у 1925/26 було продано машин на суму 
400 тис. крб.: 795 плугів, 422 букерів 1 866 борін, 100 культива-
торів, 231 сіялка, 796 насадок, 78 молотилок і 225 зерноочис-
них машин, то у 1926/27 реалізація вже склала 1,3 млн. крб. 
Попит було задовільнено на 80–85 %. У 1927 по округу було 
розподілено 42 трактори, які отримали виключно колективні 
г-ва: Нікопольський р-н – 5, Апостолівський – 2, Широківський 
– 6, Софіївський – 9, Криворізький – 4, П’ятихатський – 5, 
Петровський – 5, Долинський – 3, Казанківський – 3. У лип. 
1927 рішенням окрвиконкому все постачання с-г машинами 
на Криворіжжі передано окрсільгоспспілці. За 1927/28 вона 
реалізувала продукції на 1 074 455 крб. У кін. кожного року 
розпочиналася перереєстрація М.-т. кооперативних т., яка 
закінчувалася у берез. наступного. З 1928 згідно з законом 
у таких т. повинно бути не менше 15 г-в і землі понад 75 
дес. У разі невиконання цього положення техніка могла бути 
конфіскована на користь державі. У 1928 до округу прибуло 
с-г механізмів на 1 454 тис. крб. при плані 1 131 тис. крб. До 
20 берез. 1928 с-г т. було продано знарядь і механізмів на 
832 125 крб. У верес. 1928 округ отримав 40 тракторів, які 
розподілялися виключно по артілях та об’єднаннях бідняцьких 
г-в. Окрсільгоспспілка, яка орг-ла курси трактористів, з кін. 
1928 стала приймати тільки чл. КНС і колгоспників.

З кін. 1928 правляча комуністична партія розпочала згор-
тання непу і підготовку до масової колективізації. Селяни, 
бачачи зміну курсу, почали скорочувати закупівлю механізмів 
та реманенту через сис-му М.-т. т. З сер. 1929 приступлено 
до розгортання мережі держ. МТС. (Див. Машинно-тракторні 
станції (МТС). Трактори заможних і середняцьких артілей при 
розкуркуленні і колективізації надходили до МТС.
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 30 янв., 12 июн., 4 дек.; Таке саме, 1927, 
4 март., 2 апр., 2 июл., Таке саме, 1928, 11 март., 27 март., 7 сент.; 
“Червоний Гірник”, 1928, 7 груд.

Машинобудівельні заводи – галузь пром-ті, що виробляє 
машини, механізми, апарати та приладдя для ін. галузей вир-
ва, а також для широкого споживання.

1-й М.з. було засновано Йоганном Фрезе у колонії Зелене 
Поле. З. виготовляв молотили, жатки, сіялки, букери. У 1900 
продукції було випущено на 35 тис. крб. при 35 робітниках, 
які працювали 280 днів на рік. Під час громадянської війни 
з. перестав діяти і згодом використовувався як ремонтна 
майстерня.

У 1909 місц. бізнес-
мен В.С. Рабинович на 
базі своєї “Технічної кон-
тори”, яка розташовува-
лася на вул. Поштовій 
(нині К. Маркса), відкрив 
у дворі садиби Любен-
ка “Механічні майстерні 
для ремонту гірничого 
обладнання, машин та 
агрегатів”. Під час Пер-
шої світової війни май-
стерні перепрофілювали 
на випуск корпусів для 
снарядів. Прибуток від 
воєнних замовлень по-
будив компаньйонів по-
будувати невеликий з. на 
розі суч. вул. К. Маркса 
і Кобилянського, який 
почав діяти з кін. 1916 і 
отримав назву “Пневма-
тик”. (Див. “Пневматик”, 
з-д) З. проіснував до поч. 
ВВВ і спеціалізувався на 
випуску гірничого облад-
нання та товарів широкого вжитку. 

На поч. 1920-х на базі недіючого Гданцівського чавуно-
ливарного з.(див. Гданцівський чавуноливарний з-д) було 
створено “Управління підсобних підпр-в” (УПП), яке з 1922 
входило до складу ПРТ. У 1929 на базі УПП було створено 
Центральні механічні майстерні, які з 1930-го входили у сис-му 
т-ту “Руда”. У 1932 їх розширено і перетворено у з. гірничого 
обладнання, який з 1936 став називатися “Комуніст”. (Див. 
“Комуніст”, з-д).
Дж.: ІА, Ф, 2090, Оп. 1, С. 4, А. 11 зв.

Мегаліти – споруди з ве-
ликих каменів. До них відно-
сяться менгіри (див. Менгір) 
та алеї менгірів (див. Менгірів 
алея), кам’яні кола (кромле-
хи) (див. Кромлех), різні типи 
кам’яних гробниць. Термін 
М. часто використовується 
у більш широкому розумінні 
для будь-якого кам’яного 
склепу, незалежно від розмі-
рів каменів, які використано 
при його зведенні.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 157.

Медицина народна – комплекс емпіричних мед. знань 
та практичних профілактичних і терапевтичних заходів, 
виконуваних народом для запобігання та лікування хвороб. 
Накопичення цих знань на Криворіжжі розпочалось у гли-
боку давнину. Протягом сторіч самобутня М.н. поступово 
зібрала дані, які згодом почали використовувати професійні 
медики. Згідно з даними археологічних розкопок вже на 
кін. 3 тис. до н.е. на Криворіжжі робилися складні операції: 
трепанація черепа і ампутація кінцівок (курган Лук’янівка, 
1981). У скіфських похованнях 4 ст. до н.е., досліджених у 
регіоні, знайдено поховання з хірургічними інструментами 
(напр., курган “Чортомлик”) Антропологічні дослідження 
кісток померлих вказують на поширення у 1 тис. до н.е. – 1 
тис. н.е. ревматичних захворювань, пародонтозу, шкіряних та 
інфекційних хвороб, які лікувалися різними засобами. Широко 
у М.н. застосовувалися відомі лікарські рослини: горицвіт, 
деревій, бедринець, дев’ятисил, валеріана, материнка, м’ята, 
лопух, полин, подорожник та ін. Античні автори писали, що 
населенню Північного Причорномор’я відомі трави, що мають 
галюцигенну дію.

Робітники з-ду “Пневматик”, 
1913

Плити кромлеху вагою 
до 3-х тон кургану №1 

в с. Валове, 1978
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З розвитком наукової М. М. н. все більше відокремлю-
валася, зосереджуючись у сільс. місцевості, переймаючи, з 
одного боку, від наукової М. багато раціональних прийомів і 
способів лікування, а з ін. – зберігаючи і розвиваючи безліч 
стародавніх М. знань, що часто поєднувалися з релігійними 
уявленнями і магічними діями. З цього погляду М.н. була 
поєднанням раціонального та ірраціонального. До послуг н. 
лікарів і знахарів у 19 – поч. 20 ст. на Криворіжжі зверталася 
велика к-ть селян, робітників і міщан. Згідно з н. погляда-
ми хвороба може бути спричинена “волею Бога”, різними 
чарами, діями всяких демонологічних персонажів типу до-
мовиків, упирів. Важкі інфекційні хвороби пов’язувалися з 
демонічними істотами. Тому при лікуванні і в замовляннях 
використовувалися молитви, заговори, шептання, магічні речі 
(ніж, веретено, люстерко, кільце). Зразки деяких заклинань 
і рецептів, записаних у різні роки на Криворіжжі наведено у 
кн. “Історичний фольклор Криворіжжя”. Сільс. знахарі часто 
спеціалізувалися на лікуванні однієї конкретної хвороби. У 
їхній практиці крім раціональних прийомів (гоління, ізоляція 
хворого, стерилізація) велике місце займали магічно-культові 
дії (прокреслення кола, малювання хреста, обхід хати, пере-
одягання тощо).

У лікувальній практиці часто застосовувалися магічні дії, 
які виконувалися з хворим: висмоктування, витискання, ви-
трясання, зливання, злизування хвороби, а також вигнання 
її за допомогою крику, гризіння, коління, биття, припікання 
вогнем, перенесення на якийсь предмет, рослину, тварину 
чи людину. Важливу групу терапевтичної практики складали 
замовляння, звернення до різних стихій і надприродних сил, 
підшіптування, молитви та ін. Широко використовувалися 
і такі лікувальні дії: масаж, пускання крові, банки, п’явки, 
купіль. Найважливішими ліками у М.н. залишалися лікарські 
рослини, які культивували, збирали, заготовляли. Застосо-
вувалися також і ліки тваринного походження.
Літ.: ЕУ, т. 5. Львів, 1996, с. 1685–1686; Історичний фольклор Криво-
ріжжя. Кривий Ріг, 2001, с. 328–334; 
Мельник О.О. Стецюк В.В. Сармати. 
Кривий Ріг, 1999, с. 46.

Медсанпраця - (див. Все-
українського комітету Всеро-
сійської професійної спілки 
працівників медико-санітарної 
праці (ВУК Медсанпраці).

Мезоліт – ранньоголоценова 
епоха кам’яного віку, яка розпо-
чалася приблизно 8,3 тис. до н.е. 
– до 5 тис. до н.е. Геологічно М. співпадає з раннім і середнім 
голоценом. При М. продовжується всебічний розвиток і ди-
ференціація привласнюючого г-ва. Це виявляється у найбіль-
шому розвитку мікролітизації (див. Мікроліт), у кам’яному ін-

вентарі, впровадженні нових 
типів знарядь праці і зброї, 
вдосконалення способів ве-
дення г-ва. У соціальній сфері 
М. характеризується виділен-
ням великих сімей у межах 
роду при рухливому способі 
життя. М. також визначається 
як епоха індивідуального не-
спеціалізованого полювання 
на нестадних тварин.

Єдиною пам’яткою фі-
нального М. (5 тис. до н.е.) 
на Криворіжжі є стоянка 
“Рибасово–3”.

Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. 2003, с. 9–12.

Мелашка отамана повстанський загін. Михайло Ме-
лашко народився у 1882 у с. Софіївка. Служив єфрейтором 
в офіцерській шк. Чл. Всеукр. Ради військ. депутатів. У кін. 
1917 – заступник комісара ЦР у Донбасі. Чл. партії лівих 

есерів. Брав участь у повстанні от. Григорєва. З жовт. 1919 
примкнув до махновського руху. В цей період називає себе 
анархістом “з самостійним українським уклоном”.

Здібності військ. ватажка виявилися у 1919 під час боїв з 
білогвардійцям в р-нах Долгінцево, П’ятихаток, Верхньодні-
провська та ст. Сухачівки.

На поч. жовт. 1919 селяни, мобілізовані денікінцями, пере-
йшли на бік Н. Махна і утворили “Повстанську групу Матяша”, 
в якій командирами батальйонів були відомі на Криворіжжі 
повстанці Мелашко, Гладченко і Кондратенко, а сотниками 
починали свій шлях майбутні ватажки повстанського руху Фе-
дорченко, Чорновус та Тишанін (більш відомий як о. Іванов). 
Вони у 1920 ввіллються у Степову д-зію Костя Блакитного, 
яка формувалася у Кривому Розі (черв. 1920).

Вже у листоп. Мелашко звільняє від білогвардійців Верх-
ньодніпровськ. Після цього штаб махновської армії віддає 
наказ йти на доукомплектування до рідного села Мелашка 
– Софіївки. Знаючи про його проукр. орієнтацію вирішено 
реорг-ти “групу Матяша”, М. відкликають для роботи у штаб, 
а на його місце стає Гладченко. М. робиться його заступ-
ником. Всі командири вважаються недостатньо надійними і 
прихильниками Петлюри.

У 2-й пол. листоп. М та о. Гулий зайняли всю залізницю 
до Катеринослава у Верхньодніпровському повіті. На кін. 
року М. командує 4-ма полками, має 2 бронепотяги, відбиті у 
білогвардійців, гармати та чимало кулеметів. Він не підтримує 
прихильників фанатичного націоналізму. Його гасло: “За зем-
лю і волю – борітеся – поборете”. М. співпрацює з усіма, хто 
бореться проти білих, уникає партійних суперечок, підтримує 
“широку українську ідею”.

Авторитет М. зростає. Він відходить від махновців, загони 
Гладченка та Петренка переходять під його командування. 
У груд. М. очолює Тимчасовий Уряд Херсонщини з центром 
у Верхньодніпровську. 

М. став популярним о. п. з. на Катеринославщині. Цьому 
сприяла його особиста хоробрість і адм. здібності.

Після розгрому білих рад. влада, яка мала М. за свого 
тимчасового союзника, вимагає повного підпорядкування 
його полку командуванню Червоної армії.

М., бажаючи зберегти єдність своїх з., добивається до-
зволу на формування окремої Української бригади. Завдяки 
такому тактичному ходу М. зберіг свої з. і тим самим отримав 
можливість збільшувати їх шляхом вербування п. у формо-
вану ним бригаду, озброїти і укомплектувати її.

У своїх звітах чекісти писали, що М. в цей же час чинить 
грабунки і реквізиції і хоче показати себе в широких масах 
реформатором і поборником самостійної України і прихиль-
ником Петлюри. Він розсилає циркуляри волосним і сільс. 
виконкомам про обов’язковість укр. мови на Україні, вводить 
у шк. навчання на укр. мові в р-ні дислокації його частин.

Такі дії викликали підозру червоного командування, яке 
вирішує відправити о. та його частини на фронт. М., розумію-
чи справжні причини такого наказу, старається всіма силами 
протидіяти, посилаючись на недостатність озброєння та 
обмундирування, бажаючи виграти час і отримати побільше 
зброї. М. починає стягувати свої з. Тоді командування віддає 
наказ вже в категоричній формі. О. їде до штабу 45-ї д-зії в 
Олександрію для пояснення причин невиконання. Місц. ЧК 
отримує наказ заарештувати його.

М. розумів, що ними заткнуть якусь “гарячу ділянку” і по-
тенційні п. просто загинуть. Подібною практикою командуван-
ня червоних користувалися вже давно і вона була добре всім 
відома. Арешт стався на поч. берез. 1920-го. М. під конвоєм 
відправляють до штабу 4-ї армії. Але він встигає перетягнути 
на свій бік 4-х з 7-ми конвоїрів. Вбивши 3-х червоноармій-
ців, вони разом з о. втікають. 4 берез. М. збирає нараду 
своїх командирів у себе в Софіївці для вирішення питання 
про подальші дії. На цих зборах були присутні: Чорновус 
– нач. штабу, Д’яковський – заступник командира бригади, 
Березняк – зав. адм. відділом бригади, Прохоренко – проф., 
зав, культпросвітвідділом при бригаді, Петренко – коман-
дир Верхньодніпровського полку, Федорченко – командир 

Оголошення про збори, 
1930, 22 черв.

Крем’яні знаряддя з поселення 
Рибасово 3
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Веселотернівського полку, Тишанін (Іванов), Палій та ін. М. 
оголошує, що стан безвихідний, бригаду доведеться розпу-
стити або її буде знищено. Перед розпуском було вирішено 
зробити наліт на Верхньодніпровськ вночі з 6 на 7 берез. 1920 
загоном з 200 бійців.

Згідно з матеріалами слідства тоді було пограбовано 
казначейство на суму понад 12 млн. крб. та ін. рад. уста-
нови, забрано телефонні апарати й сейфи і т.ін. Всі справи 
в установах, особливо у повітовому і волосному партійних 
комітетах було спалено. Гроші після нападу було поділено на 
Вільних Хуторах між командирами, які після цього роз’їхалися 
у різні сторони.

Розголос про наліт на Верхньодніпровськ широко ро-
зійшовся по губернії та прилеглих повітах і наніс великий 
моральний удар по рад. владі.

Командування НК створює спеціальний штаб для бороть-
би з о. М. на чолі з Леонюком та Онищенком. Колегія ВУЧК 
вділяє у розпорядження 5-й полк латиських стрільців (ком. 
Лабренц) та з. залізничної НК (ком. Олександр Попруга), 
які діяли на Криворіжжі. Тим часом, о. М. зі своїм з. робить 
походи по Катеринослащині.

На поч. літа поблизу Єлисаветграда відбулася зустріч 
повстанців різних регіонів з учасниками рейду під команду-
ванням генерала Омельковича-Павленка, на якій М. відсто-
ює думку про наступ на Єлисаветград. Але генерал, який 
виконував ін. завдання, не погодився, чим дуже засмутив М. 
Протягом черв. – лип. М. спільно з з. Гладченка веде бойові 
дії проти червоних частин та громить прод. з.

Чекісти поступово заарештовують багатьох соратників 
М., зокрема Д’яківського і Гладченка, який на допиті вказує 
місце, де переховується М. – с. Орлове. Туди відразу ж по-
силається з. НК. О. у селі не застали, але згодом його на-
здогнали у с. Карпово Карнаухівської волості, де його і було 
заарештовано.

По справі М. були розстріляні: М., Д’яківський і його дру-
жина Орельська, Гладченко, Жук, Журавель і Кабак. 

Виступ М. о. був першим значним повстанням селянства 
на пд. Україні у 1920-му. Як писали чекісти, ця боротьба по-
служила сигналом до відкритого виступу п.з., повстанство 
ширилося і росло, набуваючи епідемічного характеру. 
Літ.: Мельник О.О. Отаман Михайло Мелашко. В ж. “Саксагань”, 2тис., 
№ 4, с. 44–45.

Меліорація – сис-ма заходів для покращення с. г. шляхом 
зрошування, осушування, закріплення ярів, насаджування 
дерев тощо. (Див. Лісництво., Озеленення).

Сис-матичні М. роботи у Криворізькому окрузі розпочато 
у 1924. У 1924-25 в 11 р-нах було відремонтовано і укріплено 
101 гребля і водоспуски, вичищено 560 криниць, виправлено 2 
русло річок, полагоджено 5 переїздів біля мостів, споруджено 
12 ставків, 8 криниць, укріплено береги 2 річок, засипано 2 
яри, заліснено 2 яри, частково вичищено русла 2 річок, ви-
чищено 2 ставки, відремонтовано 16 ставків.

У с. Єлисаветполь Михайлівського р-ну проведено гро-
мадські М. роботи по спорудженню ставка на суму 15 тис. крб. 
У с. Сергіївка Широківського р-ну на такі ж роботи витрачено 
13,3 тис. крб. У 5-ти населених пунктах проведено буріння 
свердловин для води на загал. глибину 680 м.

У 1929 на М. в окрузі асигновано 100 тис. крб. Більшість 
коштів направлено у Нікопольський р-н на обводнення полів у 
долині Дніпра. 6 серп. 1929 було створено оргбюро по орг-ції 
меліоративного союзу: голова – Сербін, від кооперативного 
союзу; Бас – від окрземвідділу та представники колгоспспіл-
ки. Пленум окрвиконкому, що відбувся 4 лют. 1930, визнав 
недоцільним подальше існування меліоративної спілки і пере-
дав усі справи “Зерноколгоспспілці”, зобов’язавши її протягом 
місяця розробити перспективний план робіт. Ліквідація Криво-
різького округу у кін. 1930-го поклала край усім масштабним 
проектам. З 1931 питаннями М. почав займатися земельний 
відділ Криворізької міськради. Тоді було затверджено проект 
по р-ну на зрошення 130 га полів у колгоспах і 500 га по спро-
щеному обводненню, з розрахунком закінчити роботи навесні 

1932. По радгоспах “Городт-ту” планувалося зрошення 200 
га, по робочих кооперативах підпр-в – 800 га. 

Голод 1932–33 призупинив роботи по М., які відновлено у 
1934. На 1936 в р-ні було зрошено понад 1,2 тис. га.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 109; Там саме, Оп. 5, С. 636, А. 
138, 166; Там само, оп. 6, С. 478, А. 21–22; Там само, С. 709, А. 89–90.

Меморіальна дошка – пам’ятна металева, мармурова, 
гранітна плита з написом (часто з зображенням), що вста-
новлена з метою увічнення знаменних дат в іст. країни, міста 
або з пов’язана з перебуванням чи проживанням у Кривому 
Розі видатних людей.

З 111 М.д., які існували у Кривому Розі на 2тис., встанов-
лені подіям і особистостям довоєнного часу: В. Блюхеру (вул. 
Блюхера, 1), О.І. Лісовому (вул. Лісового, 10), О.Я. Пархомен-
ку (привокзальна пл. Долгінцево), Артему (пл. Артема, 1), П.М. 
Мануйлову (вул. Мануйлова, 2), Г. Дімітрову (вул. Дімітрова), 
Я.І. Вєсніку (на будівлі колиш. з-доуправління “Криворіжста-
лі”), П.П. Постишеву (пр. Металургів, 12), М.М. Тухачевському 
(вул. Тухачевського, 79 а), М.П. Кропивницькому (вул. Кро-
пивницького, 25), місце, де відбулися 1-і нелегальні збори 
більшовиків у берез. 1917 (вул. Більшовицька, 39), будівля, в 
якій знаходилася Криворізька Рада робітничих, селянських і 
солдатських депутатів (вул. Леніна, 56), приміщення, в якому 
проходили засідання Криворізької Ради (вул. Жовтнева, 12), 
місце, де розташовувався аероклуб (вул. Каунаська). Ряд 
М.д. відкрито на честь різних місц. партійних і рад. діячів. 
Знаходяться на однойменних вулицях: В.П. Чередниченку, 
Ю.І. Умніковій, Г. Геруцькому, П.Ф. Сиволапу, І.Л. Калініченку, 
С.М. Харитонову, І.П. Аненку, О.К. Фесенку, І.П. Юхневичу, 
М.М. Янову, М. Щорсу, В. Павлову. 
Дж.: Рішення Криворізької міськради № 424 від 14 верес. 1994.

М е м о р і а л ь н і 
споруди  – твори 
образотворчого ми-
стецтва і архітекту-
ри, що увічнюють 
знаменні дати в іст. 
країни або міста, 
пам’ять про видат-
них людей, бойові, 
трудові, революцій-
ні подвиги народу. 
До М.с. відносяться: 
кургани, обеліски, 
скульптурні пам’ят-
ки, монументи.
Літ.: УСЭС. К., 1988, 
с. 378.

Менгір – один з видів мегалітичних пам’яток, що мають 
вигляд окремих, вертикально поставлених каменів. Важко 
датується. Найбільш ранні М. з’явилися на Криворіжжі в 
сер. 3 тис. до н.е. (святилище в кургані “Долгінцево”, 1967). 
Якщо цьому каменю надається форма людського тіла, то він 
називається антропоморфом або 
антропоморфним зображенням (с. 
Недайвода, курган 1, 1989; с. Ново-
лозуватка, курган 1, 1995), а якщо 
він не має подібності до людини, то 
стелою (див. Стела) або власне М. 
Стел у курганах Криворіжжя знай-
дено понад 2-х десятків, гол. чин., 
у похованнях ямної культури (див. 
Ямна культура). Фаломорфні стели, 
які відносяться до кіммерійського 
часу, знайдено В.І. Гошкевичем у 
1907 при розкопках курганів побли-
зу Царевої Могили. (Див. Царева 
Могила, курган). Кілька фалоїдних 
стел скіфської культури (4 ст. до н.е.) 
знаходилось у колекції О.М. Поля. 

Мітинг в 1926 біля могили загиблим 
комуністам і активістам

Менгір на околиці 
с. Новолозуватка,

20-ті 20 ст.
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Особливо виразним зображенням є вапнякова скульптура з 
Дубової Балки, яка нині експонується у Дніпропетровському 
історичному музеї. Існують тлумачення стели, як символу 
єдності світу. З часом антропоморфність цього символу 
підсилюється шляхом його персоніфікації – ототожнення з 
образхом родоначальника, деміурга, земним замісником 
якого міг виступати воєнначальник або вождь. 

Функціонально М. були надмогильними пам’ятками, 
культовими символами, які встановлювалися на курганному 
насипу (ПнГЗК, курган 4, 1983) або у центрі святилища (с. 
Недайвода, 1989, Долгінцево, 1967).

Продовженням традицій М. в середньовіччі на Криворіжжі 
є т.зв. половецькі баби. (Див. Баба кам’яна).
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 79–107; Словник-до-
відник з археології. К., 1996, с. 158–159.

Менгірів алея – ряд вертикально вкопаних у землю висо-
ких каменів. Як правило вони розташовані поблизу курганів 
або між ними, кромлехів. Датуються у більшості випадків до-
бою енеоліту – бронзи (2–1 тис. до н.е.) Про знаходження М.а. 
біля с. Новолозуватка писала І. Фабріціус у своєму невидано-
му рукописі “Археологічна карта України”, ч. 2. Пам’ятка ще 
існувала на поч. 30-х 20-го. Вона являла 2 ряди вертикально 

стоячих на водорозділі річки Бокова у напрямку на Валівський 
кромлех, який був на протилежному боці річки. 

У 1989 М.а. досліджено між двома найбільшими курганами 
групи “Рядові могили”, що знаходилася на пн. борту кар’єру 
“Ганнівський” ПівнГЗК. М.а. мала довжину 18 м, ширину 5 
м, висота плит – бл. 1 м. В її центрі знаходилося кремоване 
поховання доби пізньої бронзи (14–12 ст. до н.е.).
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 104.

Меноніти – релігійна спільнота, заснована у 16 ст. у Ні-
меччині та Нідерландах. З кін. 18 ст. почали оселятися на 
Криворіжжі, де отримували від рос. держави землю і приві-
леї, створили свої невеликі колонії, в яких вели зразкове с-г 
Весною 1924 на ґрунті екон. і релігійних утисків частина М. 
емігрувала до Канади. У жовт. 1925 у Криворізькому окрузі 
нараховувалося бл. 1400 М.

На поч. 1930 для М., які побажали знову вернутися до своїх 
колиш. осель, на держ. рівні було введено різні пільги, повер-
талося майно і домівки, надавалися кредити тощо. Відомості 
про рееміграцію М. відсутні. На поч. 1930 великі громади були 
у селах Камяне Поле і Зелене Поле Криворізького р-ну, с. Но-
вохортиця Софіївського р-ну, с. Олександрівка П’ятихатського 
р-ну. В усіх перелічених селах діяли молитовні будинки.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1920, А. 63; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 

3662, А. 25; Там саме, Оп. 5, С. 123, А. 1590–161; Там само, Оп. 6, С. 
478, А. 49–50.

Меншовики – чл. Рос. соціал-демократичної робітничої 
партії (меншовиків), РСДРП(м). Фракція РСДРП(м) орг-ційно 
оформилася після 2-го з’їзду РСДРП (1903). До 1917 остання 
на Криворіжжі існувала як єдина партія, принципові розбіж-
ності почали проявлятися після лют. 1917. М. мали значний 
вплив серед населення, особливо після Лютн. революції, коли 
сформували Криворізьку р-ну Раду на чолі з А.Я. Уманським. 
Місц. М. виступали за широку співпрацю різних суспільних 
верств і партій. Мали свої чисельні осередки на всіх великих 
рудн. і підпр-вах. У міських орг-ціях виділялися М.-оборонці і 
М.-інтернаціоналісти, які в серп. 1917 об’єдналися. Активістів 
партії на Криворіжжі було бл. 120 осіб. М. підтримували на-
ціонально-культурні вимоги укр. населення краю, але були 
за “єдину і неподільну” Росію. Універсали ЦР сприймали 
вороже. Виступали проти посилення впливу більшовиків і 
за передачу владу Установчим зборам. Беззастережна під-
тримка всіх дій Тимчасового уряду сприяла відходу широких 
мас від підтримки М. гасел. на поч. 1918 М. були серйозними 
опонентами більшовиків у Криворізькій Раді і мали сильні 
позиції у профспілках. 

Орг-ція М. у Кривому Розі легально і нелегально існувала 
у 1919 до 1-ї пол. 1922, хоча більшовицька влада чинила 
всілякі перепони їхній діяльності, періодично заарештовуючи 
активістів. Так, у берез. 1921 місц. НК провела великі арешти 
серед М. У серп. 1921 нелегальна робота посилилася, чекісти 
пов’язували це з підготовкою до антирад. повстання. Відмі-
чалося, що їх агітація впливала на настрій робітників і селян. 
У жовт. 1921 НК взяла на облік всіх активних М. для арешту 
у слушний час. Голод та паливна криза 1922 збільшили к-ть 
прихильників М. у робітничому середовищі і серед населення 
взагалі. Їх чисельність перевищувала к-ть комуністів міста. 
Під тиском репресивних органів і влади у черв. 1923 було орг-
но ініціативну групу з 6 осіб по колективному виходу з партії. 
Вони випустили спеціальну відозву від імені криворізьких і 
долгінцевських М. Остаточно вихід і ліквідація М. орг-цій Кри-
ворізького округу були оформлені на Катеринославському 
губернському з’їзді 24 груд. 1924, який пройшов під кер-вом 
губкому КП(б)У.

Протягом 1926–27 “Красный Горняк” публікував оголошен-
ня і листи колиш. М., де ті зрікалися своїх поглядів.

Найбільш відомими активістами М. на Криворіжжі були: 
Осадченко (чл. партії з 1908), А.О. Гуревич (1906), В.Н. Вдовін 
(1898), Зільберман (1898), Юрловський (1905), Бінер (1903), 
Латишев (1906), В.А. Прозоровський (1904), Гантаєв (1904).

У різні роки значну агітацію у Кривому Розі проводили: 
Хаїм Дамський, В. Я. Павлов (с. Веселі Терни), Аксельрод, 
Канський, А.Я. Уманський, І.Т. Бабіченко, М.Д. Гергель, Г.О. 
Левіантов, Д.Д. Ходикін, Гершгорін, Бородулін, А. Кац, Л.С. 
Бєлий, І.М. Веретельников, М.М. Плужник, С.Д. Тормасов, 

Алея менгірів між с. Новолозуватка та с. Валове,
поч. 20 ст.

Група криворізьких соціал-демократів (меншовики), 1917
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В.С. Прокопенко, Н. К. Шевченко, В.О.Чирва, В.Х. Музика, Д. 
Михайленко, І.А .Волков, О. Комар, Василь Бень, І. Чухмаров, 
В. Чухмаров.

З Веселотернівських М. найбільш відомими (крім Павло-
ва) були: Харлампій Мироненко, Євген Солом’яний, Василь 
Скляр, Михайло Чалий, В.В. Боровський, Коржилевський, 
Півень.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1096, А. 22; Там само, С. 437, А. 53, 55, 62, 
75; Там само, С. 1404, А. 56 зв., 63, 73 зв.; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 
1690, А. 104, 114; Там само, С. 1920, А. 2, 13, 62; Там само, С. 1100, А. 
30; Там само, С. 1114, А. 47.
Літ.: «Известия Криворогского Совета», 1917, окт., № 26.

Местран - (див. Всеукраїнського комітету Всесоюзної 
професійної спілки працівників місцевого транспорту (ВУК 
Местран). 

Металобрухту заготівля – централізована сис-ма держ. 
з. брухту чорних і кольорових металів.

Створено у 1931, коли у Кривому Розі відкрито філію 
т-ту “Металлолом”. 1-й місячник збору М. розпочався 15 
лют. 1931. При всіх рудоуправліннях створено комітети гро-
мадського контролю за виконанням розверстки збору. На 
селі з проводили “Держторг” та кооперація, які практично 
завжди не виконували плану. Протягом вказаного року по 
Криворізькому р-ну необхідно було зібрати 2 580 т чорного 
і 30 т кольорового М., по рудн. – 2 900 і 200 т відповідно і по 
пром. підпр-вах Кривбасу – 500 і 75 т відповідно.

У 1933 Криворізьку контору “Металлолом” очолив Во-
бліков. З цього часу практикується регулярне проведення 
місячників М.з. План заготівлі М. вводиться у виробничій. 
Контроль за його виконанням покладено на партійні і рад. 
органи. З 1937 почали організовуватися 2-місячники М.з. 
У 1938 середній план на місто і р-н складав 1 тис. т. З 1939 
з. почала займатися Криворізька філія “Главторгчормету”, 
створена на базі т-ту “Металлолом”. У зв’язку з підготовкою 
до війни справа М.з. набрала держ. ваги, але такі великі 
підпр-ва як “Криворіжсталь”, т-т “Октябрьруда” постійно не 
виконували плану.
Дж.: ДАДО, Ф, 19, Оп. 1, С. 793, А. 30; Там само, Оп. 3, С. 134, А. 
144–145.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 28 лют.; Таке саме, 1935, 6 берез.; таке 
саме, 1940, 25 квіт.

Металургія заліза – галузь г-ва, пов’язана з отриманням 
заліза з руди чи ін. матеріалів і наданням йому певних власти-
востей. Питання про можливість використання місцевої сиро-
винної бази є дискусійним з 60-х 19-го. Активно підтримував 
версію про споживання криворізьких руд відомий археолог 
Б. Граков та ряд видатних геологів, які досліджували наш 

край: Й. Гюльденштедт, С. Конткевич, П. Рубін, І. Танатар, 
Е. Фукс, Г. Романченко. Аналізи деяких зразків залізних 
виробів зі скіфських поховань здійснені О. Калініченкою 
не дозволили однозначно це стверджувати. різні автори 
згадують про знахідки залишків плавильних печей у балках 
Дубова, Червона та ін. місцях, але вони не були належним 
чином задокументовані. Розкопки Б. Гракова у Дубовій балці, 
проведені у 1946, також надійно не підтвердили скіфського 
походження залишків домниць.
Літ.: Семенюк Д. До питання про використання криворізьких залізних 
руд в давнину. В кн.. О.М. Поль і розвиток гірничої промисловості в 
Криворізькому басейні. Кривий Ріг, 2002, с. 70–72.

Метеорологічна станція – заклад, що здійснює регулярні 
спостереження за станом атмосфери.

Гданцівську М.с. було орг-но у 1883. Працювала до 1917. З 
1923 у Криворізькому окрузі діяли Долинська і Михайлівська 
М.с. По їхніх та ін. даних було виведено середньомісячну к-ть 
опадів в окрузі за період з 1901 по 1924 (у мм): січ. – 23,5, лют. 
– 13,4, берез. – 22,5, квіт. – 28,4, трав. – 40,2, черв. – 60,8, 
лип. – 51,4, серп. – 46,4, верес. – 29,3, жовт. – 31,5, листоп. 
– 28,5, груд. – 26,3; середньорічну – 401,7 мм. 

На 1928 у кожному з 11 р-нів округу було розгорнуто як 
мінімум одну М.с. Криворізька знаходилася в Долгінцево. З 
літа 1931 почала діяти М.с. при Криворізькому аеропорті.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 25; Там само, Оп. 2, С. 3662, 
А. 111; Материалы по оценке земель Херсонской губернии. В. III. 
Херсон, 1902, с. 67.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 7 трав.; Таке саме, 1931, 8 лип.

Метрологічна служба – держ. с. метрології і сертифікації, 
до завдань якої входить забезпечення єдності вимірів і одно-
манітності засобів вимірів у країні.

З 1902 по 1917 функції контролю здійснювали співробіт-
ники Повірочної палатки м. Катеринослава. Нагляд за дотри-
манням чинного законодавства по мірах довжини і ваги лежав 
на органах місц. влади. Поч. переходу до метричної сис-ми 
мір здійснено у період Української держави (Гетьманщини). 

У кін. трав. 1918 розпочато перевірку мір і вагів у торговель-
них закладах. У 1925 перевірку і клеймування мір довжини і 
ваги вперше здійснював окрадмінвідділ виконкому. Ця акція, 
зазвичай, розпочиналася у кін. поточного і переходила у 1-у 
пол. наступного року. Влітку 1927 окружний комітет допо-
моги відкрив при сільбуді майстерню по підготовці до держ. 
клеймування гир і вагів. По р-нах діяли пересувні майстерні. 
Така ретельна підготовка була пов’язана з обов’язковою 
постановою Криворізького окрвиконкому про повторну пере-
вірку вагів та мір. У листоп. 1929 на вул. К. Маркса відкрито 
спеціальну майстерню Головної палати мір і вагів, яка займа-
лася калібруванням і таврування мір довжини та ваги. Згідно 
з оголошенням окрадмінвідділу Криворізького виконкому від 
23 серп. 1930 у Кривому Розі відкрито тимчасову філію пере-
вірної палати мір та вагів, яка перебрала на себе всі функції 
контролю держ. стандартів.
Дж.: Собрание узаконений и распоряжений правительства, № 99. 15 
окт. 1902, с. 1152; ДАДО, Ф. Р4081, Оп. 1, С.3, А. 66.
Літ.: «Херсонский Ведомости», 1918, 29 мая; «Красный Горняк», 1925, 
1 дек.; Таке саме, 1927, 30 июн.; “Червоний Гірник”, 1929, 24 листоп.; 
Таке саме, 1930, 23 серп.

Реконструкція Домниці 12 ст.

Розпорядження про відкриття 
Повірочної палати в м. Катеринослав
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Механізація гірничих робіт – застосування машин при 
видобутку залізної руди.

В 2 перші 10-річчя 20 ст. М.г.р. стояла на низькому рівні. 
Гол. причина – наявність дешевої робочої сили. 1-й паровий 
підйомник було встановлено на Саксаганському рудн. у 1887. 
У 1895 було 17 підйомників, у 1900 – 51, у 1909 – 69, у 1911 
– 78 (рекордна к-ть), у 1917 – 50. У 1900 за к-тю парових пі-
дйомників у питомій вазі шахт і кар’єрів випереджав Урал в 
16 разів, а за потужністю – у 20 разів. У 1897 С. Колачевський 
купив для власних потреб 1-й паровоз, 2-й – через 2 роки. У 
1909 на рудн. працювало 9 власних паровозів, у 1914 – 15. 
1-шу “механічну лопату” (екскаватор) почали експлуатувати 
у 1896. Криза 1901–02 підштовхнула багатьох рудопромис-
ловців раціоналізувати вир-во. 1-й електропідйомник було 
змонтовано на Ушаковському рудн. у 1901. У 1902 на рудн. 
Колачевського вже почала діяти центральна електростанція. 
У тому ж році на одному з рудн. картелю “БКД” впроваджено 
електричну відкотку. У 1917 нараховувалося 70 потужних 
електропідйомників. Механізація навантажувальних ро-
біт йшла повільно, аж у 1914–16 на Шмаковському рудн., 
вперше у Кривбасі, для прийому руди і завантаження її у 
залізничні вагони було побудовано спеціальні бункери, у які 
руда поступала по стрічкових транспортерах. Перші спроби 
застосування перфораторів здійснено у 1909. До 1917 на 
всіх рудн. перфораторів різних типів і конструкцій нарахову-
валося бл. 250. 

У період відновлення рудн. навантаження руди у вагонетки, 
розкривні роботи проводилися вручну. Буріння шпурів було 
механізовано лише частково. Продуктивність пневматичних 
молотків були низькою через недосконалість компресорів. 
Кінна і ручна відкотка були основними видами рудничного 
транспорту. Енергетичне г-во було представлено, гол. чин., 
паровими установками, які були встановлені ще до революції. 
Електричне обладнання ще залишалося малопоширеним. 
Воно використовувалося виключно як приводи підйомних 
машин і насосів. 

За роки Першої світової і громадянської війн устаткуванню 
рудн. було нанесено суттєві збитки, частина була вже зноше-
ною на той час, ін. частка була вивезена. Якщо на поч. 1914 
було 68 парових підйомників, 36 електричних і 39 кінних, то 
на поч. 1925 парових було тільки 3, а ін. 32 і 2 відповідно. З 
210 котлів, що діяли у 1914, у 1925 працювало 11, парових 
машин було 130 і 10, а електричних 39 і 14 відповідно.

З метою надійного постачання і забезпечення електро-
енергією всіх наявних і перспективних рудн. у 1927-29 було 
побудовано 1-у чергу КРЕС робочою потужністю 28 тис. кВт. 
Буріння шпурів продовжувало здійснюватися різнотипними 
ручними перфораторами іноземних фірм. До 1928 ще засто-
совувались і ручне буріння у міцних породах, в’язких глинах 
тощо. Для нарощування обсягів видобутку необхідна була 
велика к-ть пневматичних молотків. На 1930 у басейні працю-
вало 32 компресори спільною продуктивністю 1тис. м3 повітря 

на хв., 2тис. перфораторів і 30 бурозаправочних станків. За 
період з 1930 по 1933 на рудн. встановлено 12 компресорів 
продуктивністю кожного бл. 100 м3 стислого повітря на хв. М. 
буріння сприяла пошуку ефективніших форм транспортуван-
ня, відкотки і підйому. Для доставки руди і прибирання породи 
стали використовувати скрепери. Для їх ефективної роботи, 
яка була можлива тільки на прямих лініях, було змінено схему 
розробки блоків з тим, щоб забезпечити використання на 
прямих ділянках до 60 м. Впровадження скреперної доставки 
дозволило збільшити продуктивність гірничого робітника 
забійної групи на 77 % і знизити собівартість руди на 10 %. 
Якщо у 1928 скреперів було 4, то у 1931 – 150, у 1932 – бл. 
400, що дозволило механізувати приставку на 36,6 %.

Ручна і кінна відкотка замінялася на електровозну. Перші 
акумуляторні електровози застосовано на рудн. “Жовтневий”, 
ім. К. Лібкнехта і “Більшовик”. На поверхні для відкотки за-
стосовували мотовози. На 1932 М. транспортування склала 
30 %, а питома вага механізованої (скреперної) доставки у 
загал. видобутку піднялася до 35 %. М. навантаження руди 
у вагони на поч. 1933 досягла 60 %.

У період з 1933 по 1940 значно зросло техн. оснащення 
Кривбасу. Ступінь М. важких і трудоємких робіт (за Г. Мала-
ховим), (у %):

Таб. 1
Показники 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
Механізована доставка руди по від-
ношенню до всього видобутку

40,4 50,7 64,3 68,1 75,3 75,3 81,7

Механізована підземна відкотка 13,6 53,0 51,7 65,0 74,3 81,3 84,5
Механізована поверхнева відкотка 33,5 54,4 65,7 76,5 – – 86,1
Механізоване навантаження руди у 
залізничні вагони

58,1 65,1 74,3 81,6 86,1 91,8 95,9

На шахтах Інгулецького рудоуправління у 1934 вперше у 
світовій практиці розпочато дослідні роботи по застосуванню 
твердих сплавів для буріння шпурів у міцних і дуже міцних 
породах.

Значним прогресом в техніці буріння стало застовування 
зйомних коронок на рудн. “Жовта Річка” у 1935 за ініціативою 
Г.В. Римші, Г.М. Малахова і Сафоненка. Конструкцію бурової 
зйомної коронки Харківського з-ду було удосконалено, що 
дозволило зменшити бій коронок з 50 до 3 %. З того часу 
розпочато впровадження зйомних коронок армованих твер-
дими сплавами.

Продуктивність пневматичного буріння було значно збіль-
шено за рахунок удосконалення компресорного і повітряно-
силового г-ва. Прокладка трубопроводів діаметром 100–200 
мм по основних виробітках шахт дозволила довести тиск 
повітря у забоях до 5–6 атм. Установка потужних компресорів 
продуктивністю 100–150 м3/хв. (у 1935 їх було 22) дозволи-
ла значно збільшити тиск повітря у забої на перфоратори. 
Підвищенню ефективності пневматичного буріння сприяло 
освоєння з-дом “Комуніст” перфоратору середнього типу ПБ, 
а у 1935 – колонкових ПС і ПЕ і телескопічних ПР. Якщо у 1913 
середня змінна продуктивність одного бурильника складала 
17,0 т, а річна – 4 279 т, то на поч. 1936 цей показник склав 35 
і 8 750 т. У 1934 на рудн. ім. К. Лібкнехта, “Жовтневому”, ім. 
Артема було введено контактні електровози із зчіпною  вагою 
6 т, які виявилися практичнішими, ніж акумуляторні і швидко 
їх витіснили. У 1935/36 проведено уніфікацію вагонних і шах-
тних клітей. Стандартними вагонетками були прийняті глуха 
3-тонна і перекидна ємністю 1 м3. 

Якщо у 1932 загал. потужність всіх електродвигунів у 
Кривбасі складала 14 тис. кВт, то у 1937 – 65 тис. кВт. По-
тужність підземних споживачів електроенергії виросла майже 
у 2,5 рази, сила підйомних машин  – у 2,6 разів. ємність скіпів 
було збільшено з 2 до 4–5 т.

У результаті реконструкції виробнича потужність басейну 
зросла при одночасному скороченні діючих шахт. Якщо у 
1934 працювало 62 шахти, то у 1940 їх було 42, причому 70 
% видобутку давали 13 великих шахт.

У період з 1937 по 1940 у Кривбасі стали застосовувати 
могутні підйомні машини з діаметром барабану 5 м і скіпи 
ємністю 10 т з приводом по сис-мі генератор-двигун. Загал. 

Підвісна канатна дорога на рудн. ім. Чубаря (Інгулець), 1932
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сила підйомних машин на черв. 1941 випросла майже у 2 
рази порівняно з 1937.
Літ.: Малахов Г.М., Шостак А.Т., Стариков И.И. История горного дела 
в Криворожском бассейне. К., 1956, с. 107–111, 134–145; 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. 15–20.

Меч – вид наступальної зброї 
з прямим двостороннім клином, 
довжиною понад 60 см, призна-
ченим для рубання. М. завдовж-
ки від 60 до 65 см відносяться 
до коротких і призначені для 
пішого бою. М. від 70 до 90 см 
універсальні, понад 90 см – для 
вершників. Значного поширення 
М. набули на Криворіжжі у 6–4 
ст. до н.е. Скіфські М. відрізня-
ються довжиною (див. Скіфи). Їх 
класифікація основана на формі 
ефесу, перехрестя та навершя.
Літ.: Словник-довідник з археології. 
К., 1996, с. 160.

“Миколаївка” – поселення 
доби пізньої бронзи (14–12 ст. 
до н.е.), яке розташовувалося 
біля однойменного села Широ-
ківського р-ну. У розкопі пл. 670 
м2 досліджено залишки наземних 
житлових і 4-х госп. приміщень, складених з вапняку. У межах 
контуру будівель знайдено: кварцитові товкачі, уламки зер-
нотерок із аркозових пісковиків, крем’яні вкладені і відщепи, 
кістяні знаряддя для обробки шкіри і волокна. Найчисельніша 
категорія знахідок – кераміка, яка репрезентована фраг-
ментами різних посудин. Більша частина від шерехатого, 
кухоного, менша – від лощеного столового посуду.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 101.

Миколаївська 1-а волость – адм.-тер. одиниця Криворізь-
кого повіту у 1919 – берез. 1923. На поч. квіт. 1921 нарахо-
вувалась 900 г-в, які володіли 10 тис. дес. землі, населення 
3 тис. чол. і 3 404 жін. Лікарів і аптек не було, працював 1 
фельдшер в амбулаторії. У 10 початкових шк. було 22 ви-
кладачі і 276 учнів. Середня к-ть дітей, які відвідували одну 
шк. складала 13 учнів на тиждень. У волосній б-ці книжковий 
фонд складав 1 784 прим., волосну читальню відвідувало 
бл. 65 осіб на тиждень, було 2 хати-читальні і 4 самодіяльні 
театри, які ставили укр. та рос. вистави, проводили концерти. 
У клубі було 2 духових і 1 струнний оркестри, які давали ба-
гато концертів. Відчувалася гостра потреба в медикаментах, 
газетах і різноманітній літературі. Відношення до рад. влади 
характеризувалося як вичікувальне, до комуністичної партії 
– “середнє”.
ДАДО, Ф. Р3650, с. 329, А. 34.

Миколая Чудотворця церква у Кривому Розі. Згідно з 
даними архієпископа Херсонського і Таврійського Гавриїла 
(Розанова) М.Ч. ц була побудована у 1761. Ін. дослідник Ф. 
Міляновський називає дату 1762. Місц. автори священики 
Автоном Лебедєв і Діодор Якубович освячення ц. відносять 
до 1763. Даних про архітектуру храму не збереглося. Віро-
гідна дата руйнації – груд. 1768 – січ. 1769 під час татарської 
навали.

Нову, також дерев’яну, однопрестольну М.Ч.ц. побудовано 
у 1785. 1-м священиком був Миколай Репчинський, 1755 р.н. 
1-й ремонт ц. відбувся у 1802. З 1801 настоятелем був Захарій 
Ємчицький, 1769 р.н., із сімії священика, закінчив семінарію, 
рукоположений в сан священика у 1798. 2-й священик – Ва-
силь Соколовський. Приход нараховував 905 чол. і 718 жін. 
Землі своєї ц. не мала, гроші надходили тільки від пожертв. 
У 1807 З. Ємчицький став благочинним 3-го Широківського 
благочиння з перебуванням у М.Ч.ц. у Кривому Розі. У 1811 

на місце 2-го священика призначено Григорія Іваницю, 3-го 
– Герасима Заєчковського. У 1817 прибуток ц. від продажу 
свічок склав 331,2 крб. і  125,4 крб. від пожертв. Склад притчу 
не змінювався до 1822.

У 1871 храм було розібрано як ветхий. 
Цегляну М.Ч.ц. побудовано поруч з дерев’яною у 1862. 

Ц. у плані хрестовокупольна, з укороченими віттями. При-
твор прямокутний із західної сторони, над ним надбудовано 
одноярусну дзвіницю, увінчану главкою над шатровим дахом. 
Перед центральним входом і на бічних південному і північному 
фасадах 4-колонний портик тосканського ордера. Апсида на-
півкругла. Цоколь високий, під ним – підвальне приміщення. 
Купол на 8-кутному барабані, який спирався на 4 підпружні 
арки, розташовані в основному залі. Фасади були прикрашені 
великою к-тю пласких пілястрів, база яких спускалася на 
цоколь фундаменту. Над акровидними вікнами – напівкру-
глі сандрики. В іконостасі знаходився відомий образ М.Ч. у 
срібному окладі, який у 1922 було вилучено з ц. під час збору 
коштів на боротьбу з голодом.

На 1885 при ц. було 141 дес. землі,  з якої орної – 120 
дес. Для священика побудовано окремий будинок в 1898. На 
утримання притчу казна асигнувала 174,3 крб. на рік, з яких 
112 крб. одержував священик. У вказаному році капітал ц. 
складав 12 146 крб., який утворився з карнавочного збору 
і пожертв. При храмі була власна б-ка, діяла зразкова нар. 
шк., в якій навчалося 82 хлоп. і 9 дівч. Священиком був Іван 
Якович Бабура, уродженець Херсонської губернії, з сім’ї 
диякона, закінчив Херсонську семінарію у 1869. До М.Ч.ц. 
призначений у 1884. 

У 1885 приход нараховував по Кривому Рогу: військ. 267 
чол. і 310 жін., купців, міщан та ін. станів – 94 і 97, селян 1 
287 і 1 228 відповідно. Всього 1648 чол. і 1635 жін. До ц. були 
приписані села: Новий Кривий Ріг, Іванівка (Салтиковка), 
Новодмитрівка (Карпова), Ганнівка, Гданцівка, Матронівка. 
Всього у приході нараховувалося 2 258 чол. і 2 213 жін.

У кін. 1893 місце 2-го священика надано Василю Панкеєву. 
З 1893 священик М.Ч.ц. І. Бабура вибраний благочинним Ши-
роківського округу. З 1898 1-м священиком став Автоном Ле-
бедєв, який у 1903 був вибраний благочинним Широківського 
округу. І. Бабуру призначено старшим священиком з 1897.

У 1902 нараховувалося 3 613 чол. і 3 776 жін. прихожан. 
Землі при ц. числилося 76 дес. Притч: 2 священика, 1 диякон, 
2 псаломщики. Священиками були Автоном Лебедєв і Василь 
Панкеєв. Діяло 2 церковно-приходські шк, однією з яких за-
відував А.Лебедєв. Її було визнано кращою у Херсонській 
єпархії. У 1914 А.Лебедєв отримав сан протоієрея.

У 1930-х настоятелями храму були Миколай Торський, В. 
Зайнчевський. З визнаних діячів вітчизняного православ’я в 
М.Ч, ц. займали кафедру єпископ Онуфрій (Гагалюк) у 1923 

Плаковані золотом руків’я 
скіфських мечей з 
кургану Чортомлик

Вигляд церкви з боку вул. Поштова (К. Маркса), мал. по фото
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і єпископ Порфирій у 1931.
З 1929 розпочато масову кампанію збору підписів серед 

населення за закриття ц. У жовт. 1931 згідно з рішенням 
ВУЦВК собор передано місц. владі, яка оголосила, що там 
буде дитячий клуб. Під приводом буд-ва на місці храму Бу-
динку Рад ц. було зруйновано у січ.-берез. 1934.
Дж.: ЗООИД, т. 8. Одесса, 1872, с. 147; ДАХО, Ф, 198, Оп. 1, С. 10, А. 77; 
Там само, Ф. 207, Оп. 1, С. 641, А. 9; Там само, С. 976, А. 24; Там само, С. 
1158, А. 22, Там само, С. 1267, А. 3; НА КІКМ, КДФ 7121; Формулярный 
списки о Николаевской Церкви местечка Кривого Рога за 1885 год.
Літ.: Миляновский Ф. Памятная книга для духовенства Херсонской 
епархии. Одесса, 1902, с. 244; «Херсонские Епархиальные Ведомос-
ти», 1894, № 8, с. 155; “Червоний Гірник”, 1931, 13 верес., 4 жовт.; 
Таке саме, 1934, 9 трав.

Миколая Чудотворця церква у с. Вечірній Кут (Вечір-
ньокутська). Побудовано у 1902 на кошти дворянки Марії 
Матвіївни Ростковської. У плані – хрестовокупольний, з уко-
роченими віттями, увінчаний одним куполом, який тримався 
на парусах, що спиралися на 4 стовпа у центрі споруди. Ц. 
цегляна, неоштукатурена, з фасадами багато прикрашеними 
цегляним орнаментом, який включав хрестові композиції і 
напівкруглі колони, рустовані пілястри, підвіконні ніші, складні 
вінчаючі карнизи і проміжні тяги, напівкруглі сандрики з зам-
ковими каменями тощо. Храм однопрестольний – на честь 
Святителя М. Дзвіниця у 2 яруси над притвором, на четверику 
завершується 8-гранним ярусом. Дах шатровий, увінчаний 
декоративною маківкою і кілєвидними фронтонами. Деко-
ративні главки були також на кутах основного приміщення 
(корабля). Гол. вхід із заходу через круту паперть, у підвальне 
приміщення – через притвор. Перекриття підвалу – сис-ма 
напівциркульного склепіння. Ц. була оточена цегляною ого-
рожею з металевими ґратами.

В інтер’єрі храму було повторення мармурового одноярус-
ного іконостасу і розпису собору св. Володимира у м. Києві.

Згідно з архієрейською ревізією 1903 всіх прихожан на-
раховувалося 631 чол. і 625 жін., тимчасово проживаючих 
на рудн. – 197 чол. і 284 жін. Було проведено 396 хрещень, 
зареєстровано 34 шлюби, здійснено 229 поховань. Ц. мала 33 
дес. польової землі на відстані 4 км, яка приносила прибуток 
500 крб. на рік. Садиба під ц. мала пл. 1,2 га. М.М. Ростковська 
залишила ц. капіталу в сумі 20 тис. крб., з них 75 % з прибутку 
на користь притчу, що складало бл. 4 тис. крб. Карнавочний 
збір дав 948 крб. доходу. При ц. діяла церковно-приходська 
шк. До приходу відносилися 3 рудн. (Ростковський, “Ново-
російський”, “Дубова Балка”), селища: Петрово-Бажаново 
(819 мешканців), Петрово-Рибасово (201), Суха Балка (60), 
хутори: Бутиріної, Цибульки, Кошеленка, Крутиня.

Священик Григорій Васильович Андріашенко, 1879 р.н., 
закінчив духовну семінарію, з 1901 – священик, при ц. М.Ч. 
настоятелем з 1904. У 1912 нагороджений набедреником. 
Одружений, у 1914 мав 4-х дітей. Казенного окладу не мав. 
Був настоятелем до 1918. Псаломщик – Веніамін Андрійович 
Олександрійський, на посаді знаходився з 1896 по 1917. 
Церковний староста у 1912–14 – Єф. Довгальов.

У січ. 1930 храм зачинено і переобладнано під клуб. По-
вторно відчинено після ВВВ і знову зачинено у 1959. Зруй-
новано у 1963.
Літ.: Справочная книга Екатеринославской епархии. Екатеринослав, 
1908, с. 454–455; Таке саме, 1914, с. 157; “Червоний Гірник”, 1930, 4 
січ.

Миколая Чудотворця церква у сел. Рахманівка (Олек-
сандродар, нині в межах К.Р.). У 1819 побудовано кам’яний 
молитовний будинок без дзвіниці. У 1873 замість нього зве-
дено нову кам’яну ц. з дзвіницею на кошти тайної радниці 
Катерини Рахманової і прихожан.

Ц. розташована на північній околиці селища, на пагорбі. 
Висотно і силуетно домінує. Належить до типу однонефних 
однокупольних храмів, із дзвіницею над притвором. Об’ємно-
просторове рішення і композиція фасадів базується на класи-
цистичних схемах. У плані споруда має вигляд видовженого 
прямокутника з центральним ризалітом прямокутної апсиди 
на східному торці. Одноярусний основний об’єм висотно 

акцентований циліндричним світловим барабаном на вось-
мерику. Купол і ярусна дзвіниця над притвором зруйновані 
у 1930-х. Композиційним центром внутрішнього простору є 
сформований 4-ма підпружними арками й висотно розкритий 
підкупольний квадрат, вісі якого фіксуються входами на пів-
нічному й південному фасадах та західному торці (головний 
вхід). В об’ємі притвору останній фланкований, розташований 
симетрично повздовжній вісі споруди камерами хрещальні 
та сходів на яруси дзвіниці. Первісно входи акцентувалися 
підведеними до гол. об’єму кам’яними крильцями із навісами, 
з яких збереглися тільки подвійні піднавісні колони на півден-
ному вході. Мури з блоків пиленого вапняку місц. походження. 
Перекриття – напівциркульне склепіння, дах у вигляді двос-
хилого покриття на деревянизх кроквах (не зберігся).

Фасадам притаманна монументальна стриманість, вишу-
кані пропорції. Гол. композиційним мотивом є ритм розташо-
ваних над високою цокольною частиною “сліпих” і прорізних 
напівциркульних вікон, що чергуються. П’яти їх архивольтів 
спираються на лопатки, що розташовані у простінках й фор-
мують виразний аркатурний пояс на тлі непотинькованого 
мурування. Вирішені ідентично вікнам напівциркульні входи 
акцентовані широкими фланговими лопатками, які охоплю-
ють та підкреслюють височінь мурів.

В інтер’єрі знаходився дерев’яний на 3 яруси, різьблений 
іконостас з вивершуючим сюжетом “Голгофа” (не зберігся). 
Напівциркульне склепіння та верхня частина стін були обшиті 
корковим дубом.

Храм є єдиною на Криворіжжі сакральною спорудою 19 
ст. зі значною мірою збереженим первісним виглядом, чітко 
визначеним типологічними та стильовими ознаками.

Розміри: 29 х 12,2 м, висота основного об’єму – 9,9 м, з 
барабаном – 18,6 м.

1-й священик – Данило Никифорович Черханов, 1788 
р.н., з сімї духівництва. До прийняття священицтва у 1819 
був дияконом у М.Ч.ц. с. Кривий Ріг. На 1828 у приході на-
раховувалося 480 чол. і 476 жін.

У 1902: прихожан чол.  – 1500, жін. – 1 404, землі 120 дес., 
притчу по штату– 1 священик, 2 псаломщики. Священик от-
римував 106 крб., 1-й псаломщик – 47 крб. До приходу були 
приписані села: Латівка, Новоселівка, Скелеватка, Полтавка, 
Курганка, Очеретяна Балка, Зелена Балка. У 1902 священи-
ком став Григорій Аврамов, а його попередник, який служив 
з 1897 – Іоан Смірнов – вийшов за штат. За “усердну” та 
корисну службу у 1906 І. Смирнова нагороджено скуф’єю.

Згідно зі спогадами старожилів, храм у 1932 був зачине-
ний і використовувався спочатку як клуб, а потім – для госп. 
потреб.

З 1992 знову використовуються як ц. Реставрується.
Дж.: ДАХО, Ф, 207, Оп. 1, С. 1333, А. 1–2; Там само, С. 1735, А. 1.

Церква Миколая Чудотворця в Рахманівці, фото 1936
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Літ.: Миляновский Ф. Памятная книга для духовенства Херсонской 
епархии. Одесса, 1902, с. 243; «Херсонские Епархиальные Ведомос-
ти», 1902, № 7, с. 105, 106; № 15, с. 222.

Мировий суд – одноособова судова установа для дріб-
них карних і цивільних справ. Створено у 1864 у результаті 
судової реформи і складався з дільничного мирового судді 
(Херсонський повіт було поділено на 33 дільниці) і з’їзду 
мирових суддів (апеляційна інспекція). Дільничні М. судді 
розглядали у 1-й інстанції цивільні справи по ціні позиву до 
500 крб. (пізніше до 1тис. крб.) і деякі кримінальні справи. 
М. судді вибиралися повітовими земськими зборами з місц. 
жителів, які мали не менше 25 років і закінчили вищі навчальні 
заклади і прослужили не менше 3-х років на подібних посадах 
або осіб із середньою освітою, які прослужили не менше 6-
ти років, причому, вони самі або їх родичі повинні володіти в 
повіті не менше, ніж 200 дес. землі або нерухомим майном 
в 15 тис. крб.

По справах цивільного відомства М.с. підлягали:
– позови по різних зобов’язаннях на нерухоме майно не 

більше 1 тис. крб.;
– позови про відновлення порушеного або втраченого 

володіння, якщо з часу цих порушень не пройшло більше 
року;

– заяви про примусове виконання по актах в межах під-
судності М.с.

– підсудність по деяких карних справах.
У 1872 по Верхньодніпровському повіту у почесні М. судді 

вибрано: губернського секретаря Созонта Савовича По-
тоцького, поручика Сергія Володимировича Кітавровського, 
поручика Венедикта Антоновича Гельмерсена, ротмістра 
Миколу Григоровича Лобановського, штатс-ротмістра Петра 
Миколайовича Поля, гвардії прапорщика Миколу Івановича 
Калиновського, кандидата університету Костянтина Пилипо-
вича Дубовського, надворного радника Сергія Васильовича 
Шелімова, титулярного радника Олександра Миколайовича 
Поля, колезького радника Григорія Григоровича Даниленка, 

штатс-ротмістра 
Михайла Івано-
вича Малама. 
У дільничні М. 
судді: поручика 
Тимофія Петро-
вича Шартюка, 
поручиків Сергія 
Володимировича 
Ставровського 
і К.П. Дубовсь-
кого, колезького 
радника Г.Г. Да-
ниленка.

У  1 8 8 2  д о 
дільничних М. с. 
вибрано: Г.Г. Да-
ниленка, О.І. Ко-
тельнікова, К.П. 
Дубовського, П.І. 
Бельченка. У по-
чесні М. судді: 
О.А. Тимофієва 
(голова) ,  Т.П. 

Шерстка, В.А. Гельмерсена, А.Ф. Чуйкевича, В.Ф. Мала-
ма, П.І. Мазуркевича, О.М. Поля, Д.В. Ставровського, П.А. 
Гусаковського, Е.К. Бродського, М.І. Кузьминського, С.С. 
Потоцького, Н.М. Лапшина, П.О. Коцюбу, В.К. Абаза.

У межах Херсонської частини Криворіжжя М.с. введено у 
дію у 1869. У 1889 замість М.с. було створено ін-т земських на-
чальників. Тричі, починаючи з 1869, до складу М.с. Херсонсь-
кого повіту вибирався від Кривого Рогу Ф.М. Мершавцев. 

Сис-му М.с. було відновлено у 1912 і на Криворіжжі вона 
проіснувала до 1918.

Літ.: Отчет ВЗУ за 1871. Екатеринослав, 1872, с. 36–37; Отчет ВЗУ за 
1882. Верхнеднепровск, 1883, с. 376; Деятельность земства в Херсон-
ском уезде за 50-летие 1864–1913. Херсон, 1914, с. 213–215; Деловой 
и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 85–86.

Мировий суд у 1917. М. юстиція була значно демократизо-
вана. Її вплив і вага збільшилися, оскільки М. судді замінили 
земських начальників (в частині здійснення судових функцій) 
і волосні с., а також повітових чл. окружного с. При цьому за-
мість одиничного М. судді затверджувалася колегія у складі 
голови (М. судді) і 2-х чл. с. На посаду М. судді, чл. М. суду і 
кандидатів у чл. М. с. могли вибиратися жінки, що досягли, 
як і чол., 25-річного віку і мали освіту не нижче за середню. 
З лип. до заняття посади М. судді стали допускатися повно-
літні громадяни молодше 25 років, якщо вони закінчили курс 
юридичних наук в одному з держ. закладів чи прирівняних 
до них навч. закладах. Цей захід мав за мету поповнити М. 
юстицію вихідцями з неімущих верств населення.

Головою Херсонського зїзду М. суддів був статський рад-
ник Євген Миколайович Вольський, помічником – титулярний 
радник Олексій Гаврилович Матвєєв, земським нач. Криво-
різької дільниці – Аркадій Іванович Назаренко.

Головою суддів Веселотернівської волості був Степан 
Григорович Стороженко, секретарем – Микита Афанасійович 
Криворотний. У Лозуватській волості головою с. був Пилип 
Федорович Припозенко, секретарем – Микола Андрійович 
Боженський; Ордовасилівської волості – Яків Петрович Куш-
ніров, секретарем – Петро Кузьмович Кращенко. 
Літ.: Екатеринославский адрес-календарь за 1915 г. Екатеринослав, 
1915, с. 342; Памятная книга Херсонской губернии на 1917 г. Херсон, 
1917; Государство и право России в период от февраля до 25 октября 
1917 года. Харьков, 1965, с. 58–59.

“Мис Горбика” – 2-шарове поселення, відкрите у 1955 
К.Е. Горбом, вчителем Христофорівської шк. Розташоване 
на мисовидному підйомі правого берегу р. Боковенька, при її 
впадінні у р. Бокову. Матеріал верхнього шару відноситься до 
черняхівського часу (2–5 ст. н.е.) і представлений фрагмента-
ми ліпної і кружальної кераміки, амфорним боєм. Нижній шар 
належить до доби пізньої бронзи. Знахідки репрезентовані 
фрагментами ліпної кераміки, виробами з кременю, каменю 
(розтиральники, уламки зернотерок). В орнаменті переважає 
валик, гребінчастий штамп, прориси гострою паличкою. Да-
тується 16–12 ст. до н.е.
Дж.: НА КІКМ, КДФ - 12 292, Звіт археологічної експедиції КІКМ за 
1984 р.

Мисливство – ловецтво, галузь нар. г-ва, добування диких 
звірів і птахів заради м’яса, шкіри, хутра тощо.

М. відоме на Криворіжжі з часів палеоліту. Об’єктом 
полювання були такі великі звірі як мамонт і шерстистий 
носоріг, північний олень. В епоху мезоліту (10–6 тис. р. т.) 
полювали на тура, коня, благородного оленя, кабана, лося 
та різноманітних птахів. У 4–3 тис. до н.е. М. почало втрачати 
свою роль у зв’язку з розвитком скотарства та землеробства. 
Продовжували полювати на благородного оленя, дикого 
кабана, лисицю, бобра, вовка, борсука. У добу бронзи (2 
тис. до н.е.) роль М. продовжувала зменшуватися. Тепер 
полювали на хутряних звірів: лисицю, бобра, зайця, борсу-
ка, дикого кабана. Середньовічні мешканці краю – печеніги 
і половці – велику увагу приділяли облавному полюванню, 
під час проведення якого молоде покоління ще й вчилося 
добре триматись у сідлі та володіти луком. В період існування 
Запорізької Січі вагомою галуззю мешканців регіону також 
було і М. Населення було нечисленним, а по ярах і балках 
водилася велика к-ть звірів і птиці. Гол. об’єктом спеціалізо-
ваного полювання була лисиця та ін. хутряні звірі. Особливо 
високо у запорізькому середовищі цінувалося хутро лисиці 
та видри. Птахоловство було менше розвинуте і не стало 
предметом торгівлі або промислу. Розорювання степів після 
знищення Січі призвело до зникнення ряду копитних тварин 
(напр. коней тарпанів) та занепаду полювання як галузі г-ва. 
Практично воно стало заняттям привілейованої частини на-
селення: поміщиків, чиновників, а в рад. часи – партійної і 

“На миру”
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службової номенклатури. Труднощі з легальним отриманням 
зброї спричинили до широкого розвитку браконьєрства, від 
якого постраждала значна к-ть звірів. 

Щоб навести лад у М. і припинити нищення дичини, у серп. 
1926 було прийнять обов’язкову постанову про регламент по-
лювання. Тепер М. на дрофу, журавля, вальдшнепів, гусей, 
перепелів та ін. водоплаваючу птицю дозволено з 1 серп., 
на куріпку – з 1 верес., на лисицю – з 1 жовт. Було також за-
боронено полювання з хортами. Але відсутність належного 
контролю за дотриманням прийнятих рішень призвела до 
подальшого погіршення справи з М. г-вом у Криворізькому 
окрузі. У серп. 1927 окрвиконком обмежує норму відстрілу 
(на рушницю в день): заєць – 3, лисиця – 2, куріпка – 6, дрофа 
– 3, перепілка – 20, гуси – 3, качки – 15, лебідь – 1, бекас 
– 16, вальдшнеп – 3. Облавні полювання почали проводити 
за попереднім записом з виплатою певної суми лісництву 
на відшкодування збитків. З 15 лют. 1927 введено повну за-
борону на полювання на хутряного звіра і птахів. 

У 1928 мисливці округу здали держ. заготівельним орг-
ціям 29 380 шкурок зайця, 279 – лисиці, 420 – тхорів, 18 165 
– ін. тварин. 

З 1 серп. 1929 Криворізький окрвиконком вводить нові 
обмеження на к-ть забитої дичини і скорочує терміни М. се-
зону: полювати на куріпок і дроф дозволено з 1 верес. по 1 
листоп., на гусей – з 1 верес до 15 лют., на хутряних звірів – з 
1 листоп. по 15 лют. Норма відстрілу гусей протягом верес. 
– 1 на рушницю  в день, а протягом ін. часу – не більше 2. 

На поч. верес. 1931 Криворізька міськрада прийняла по-
станову про дозвіл на полювання тільки чл. Всеукр. спілки 
мисливців та рибалок, які поновили свої квитки на 1931. Було 
заборонено М. на куницю, ловити будь-яких птахів сільцями, 
за допомогою отрути, пастками, розкопувати нори лисиць 
тощо. Заборонено полювання з собаками, М. на перелітних 
птахів і будь-яке до 1 серп., а також продаж продуктів по-
лювання на приватному ринку. З 1933 введено обов’язкову 
щорічну перереєстрацію мисливців і зброї, заведено спеці-
альні справи, де фіксувалися порушення правил полювання. 
Таких осіб могли позбавити права на полювання. Але, попри 
всі заходи, під впливом госп. діяльності людини і поширення 
браконьєрства багато видів звірів зникло, а ін. стали рідкіс-
ними і тепер їх ареал різко звузилося.
Дж.: ДАДО, Ф. Р4081, Оп. 1, С. 1, А. 62; Там само, С. 3, В. 134; ЦДАВОВУ, 
Ф. 1, Оп. 9, С. 136, А. 357.
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 12 окт.; Таке саме, 1927, 25 мая; Таке 
саме, 1928, 11 февр., 22 июн.; “Червоний Гірник”, 1929, 1 серп.; Таке 
саме, 1931, 3 верес.; Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003.

Мисливців і рибалок Всеукраїнської спілки Криворізь-
ке відділення. В. кооперативну с. М. і р. було створено у роки 
громадянської війни (1919) з метою кер-ва справою розвитку і 
реконструкції мисливського г-ва відповідно до загал. розвитку 
нар. г-ва. Містилась у Харкові. Ліквідовано у серп. 1933.

К.в. створено у 1920. Займалося контролем за додержан-
ням правил рибної ловлі та полювання, здійснювало нагляд 
за рибними угіддями, заготівлею хутра, орг-цією культурних 
М. г-в, розведенням М. порід собак, проведенням природо-
охоронних кампаній.

У 1926 було знижено держ. мисливський податок і це 
сприяло збільшенню чл. спілки, у якій 78 % складали селяни 
і 22 % - міські жителі. По всіх р-нах округу створено М. ради, 
які вирішували питання постачання М. рушницями, порохом, 
дробом, а також збором хутра. На 1 лип. 1926 у с. нарахову-
валося 2 тис. чл. Регулярно проводились окружні пленуми 
с., які вирішували питання проведення змагань зі стендової 
стрільби. На щорічних з’їздах і загальноміських зборах велика 
увага приділялася заходам по боротьбі з браконьєрством, 
орг-ції  облавного полювання, природозахисним заходам, 
розвитку стрілецького спорту, розбору персональних справ 
порушників правил полювання .

На 3-му пленумі с. ВУ СМР (листоп. 1928) прийнято рі-
шення про розведення фазанів і затверджено план заготівлі 
шкірок пушних у к-ті 42 тис. шт. 

З кін. 1928 розпочато регулярне проведення виставок 

мисливських (лягавих)  собак. Стрілецькі змагання традиційно 
проводились у трав. біля колиш. Пастуховського рудн. (р-н 
парків ім. газ. “Правда” і “Комсомольського”). Кожен р-н і м. 
Кривий Ріг і Нікополь виставляли свої команди . Також зма-
галися на кращого стрільця округу і кращого дуплетника. У 
черв. 1928 у с. було 4 330 чл., а у сер. 1929 – 5 150 членів. 

ВУ СМР мала свою крамницю на вул. Спортивна, де для 
чл. с. було все необхідне спортивне і мисливське приладдя. 

За ініціативою с. у квіт. 1930 орг-но т-во захисту тварин і 
рослин. Головою окружної орг-ції був Марюха.
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 29 июл., 26 нояб.; таке саме, 1927, 25 мая; 
“Червоний Гірник”, 1928, 24 листоп.; Таке саме, 1929, 12 трав.; Таке 
саме, 1930, 16 трав., 22 черв.; Таке саме, 1930, 21 січ., 8 квіт.

“Михайлівка–1” – поселення доби пізньої бронзи на око-
лиці однойменного села Широківського р-ну. Розташоване на 
лівому березі р. Вісунь. Ділянка збору підйомного матеріалу 
300 х 200 м (1984). Орієнтовано по вісі Пн–Пд. Матеріал 
представлений уламками чорно лощеного посуду, прикра-
шеного валиками, пальцевими вдавленнями, прочерками 
загостреної палички.
Дж.: НА КІКМ, КДФ - 22 292, Звіт археологічної експедиції КІКМ за 
1984 р.

“Михайлівка–2” – поселення черняхівської культури (2–5 
ст. н.е.), розташоване на мисовидному виступі лівого бере-
га р. Вісунь, на відстані 1 км на Пн від однойменного села. 
Ділянка збору підйомного матеріалу 200 х 90 м, орієнтована 
по вісі ПдСх – ПдЗх. Під час розвідок 1984 зібрано незначну 
к-ть уламків ліпної кераміки і 2 ручки амфори.
Дж.: НА КІКМ, КДФ - 22 292, Звіт археологічної експедиції КІКМ за 
1984 р.

Михайлова рудник. Відкрито штейгером М.І. Михайловим 
у 1899 на власній землі біля с. Веселі Терни. Пл., зайнята під 
р. складала 3,75 дес., глибина розробок – бл. 20 м. Поклад, 
що експлуатувався, мав потужність бл. 25,6 м і був прикритий 

наносами товщиною від 2 до 9 м. Загал. запас залізної руди 
вираховувався в 10 млн. пуд. Для підйому горної маси було 
встановлено 1 кінний барабан.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
101.

Мідний вік – перехідний період між неолітом та епохою 
бронзи, для якого було характерним співіснування мідних 
виробів з кам’яною і кремневою індустрією. Для Криворіжжя 
датується 4200–2500 до н.е. Вік найдавніших мідних прикрас, 
знайдених на Криворіжжі, визначається в 3,5 тис. років до 
н.е. (див. Ватутіна вул. могильник). 

З енеолітом пов’язано перехід від мотикового до орного 
землеробства, виникнення ремесел (гончарство, металургія), 
поява перших міст, держав. Існує концепція техніко-техноло-

Дно кар’єру рудн. Михайлова,
поч. 20 ст.
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гічного критерію М.в., згідно з якою, енеоліт є часом вир-ва 
чистої міді, без штучних домішок та появи “важких” знарядь 
(сокир). Поч. М.в. на Україні пов’язують з виникненням на поч. 
4 тис. до н.е. трипільської культури, через яку мідь пізнали 
племена, що населяли Криворіжжя.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 164.

  Мідь – метал червоного (у зламі – рожевого) кольору, 
м’який і ковкий, добрий провідник тепла. Один з перших ме-
талів, який почав використовуватися людиною. На Криворіжжі 
енеолітичні пам’ятки, пов’язані з металургією М. не відомі. 
Вважається, що М. (метал та вироби) імпортувалася з північ-
но-фракійських родовищ з Трансільванії. На базі привозної 
сировини отримала розвиток місц. металообробка.

Згідно з поглядами місц. геологів Ю. Гершойга і А. Ба-
туріної сульфідні прояви М. у Криворізькому басейні були 
достатніми для отримання цього металу як сировини для 
металургії М.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 160.

Міжльодовиків’я – теплі епохи між льодовиковими 
періодами. Гол. М. кін. еоплейстоцену (1,8 млн. р. т. – 800 
тис. р.т.) і плейстоцену (3,5–1,3 млн. р.т.) такі: гюнц-міндель 
(михайлівське, пластівське, колкотівське) – 800–500 тис. р. 
т.; міндель-рісс (лихвинське) – 375–250 тис. р.т.; рісс-вюрм 
(микулинське) – 125–100 тис. р.т.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 164.

Міжнародна організація допомоги борцям революції 
(МОДР, МОПР –рос.) – створено у кін. 1922 на підставі рі-
шення 4-го конгресу Комінтерну з метою захисту трудящих 
від білого терору і допомоги його жертвам. Здійснювала 
матеріальну, юридичну, моральну підтримку політв’язнів, по-
літемігрантів і їх сімей, сімей загиблих революціонерів, неза-
лежно від їх партійної належності. Була інструментом впливу і 
поширення більшовицьких ідей, як в середині країни, так і за 

її межами. Секція МОПР у СРСР проіснувала до 1947.
Криворізьке відділення активну роботу розпочало у 1923, 

коли пройшла 1-а кампанія МОПРу по збору коштів для страй-
куючих шахтарів Руру (зібрано 292 крб. 35 коп.). На 1 жовт. 
1924 в окрузі нараховувалося 172 орг-ції, що об’єднували 42 
тис. осіб – бл. 10 % населення. Першими чл. Комінтерну, які 
побували у Кривому Розі були Бердано і Вотирвельд (7 груд. 
1924). На їх честь у приміщенні міського театру було зібрано 
конференцію. На 1 жовт. 1925 на Криворіжжі діяло 184 пер-
винних осередки, в яких нараховувалося 52 тис. чл. Орг-ції 
за виробничим принципом ділилися на сільс. (140), пром. (5), 
транспортні (5), рад. (5), при райокмах (14), рудн. (15) і 16 
«куточків» МОДРу. За 1925 зібрано 10 326 крб. 29 коп.

На 1 жовт. 1928 у Кривому Розі нараховувалося 2 102 чл. 
МОДРу (з них 565 – жін.), об’єднаних у 45 осередків, з яких, 

як виявило обстеження, 30 ніякої роботи не вели. На сер. 
1929 окружна орг-ція нараховувала 21 879 чл, а на 1 лип. 
1930 – 31 508 чл. для допомоги закордонним політв’язням 
зібрано бл. 17 тис. крб.

Після ліквідації Криворізького округу, на поч. 1931 створе-
но міський комітет МОДР. У трав. 1931 до Кривого Рогу при-
був комсомолець з Німеччини Отто Визольньєрський, який 
від імені орг-ції Майнца передав криворізьким комсомольцям 
червоний прапор.

У 1932 у зв’язку з 10-річчям орг-ції у місті і р-ні відбулися 
масові суботники, гроші від яких було переведено на рахунок 
МОДРу. Проводилися відрахування одноденного заробітку на 
допомогу політичним в’язням у Європі, колективні вступи до 
орг-ції. Так, робітники радгоспу “Червоний Шахтар” у к-ті 450 
осіб вступили до МОДРу. У “Червоному Гірнику” орг-но відділ 
міжнародного робкорства, публікувалися листи робітників з 
різних країн на підтримку політики СРСР.

Лютий 1933 було оголошено місячником популяризації 
рішень 1-го світового конгресу МОДР. У берез. проведено 
мітинги протесту проти арешту секретаря ЦК КПН Е. Тель-
мана. На поч. 1933 відбулася 1-а р-на конференція. З того 
часу їх стали проводити регулярно. У 1933 чл. МК МОПР 
були: Кузьменко, Лакітонов (“Військбуд”), Карабуд (ЦМК), 
Прокопенко і Остапенко (рудн. “Жовтневий”), Шмеркін (“Ву-
коопкнига”), Сушкевич (жіночий комітет), Індусова (жінорг), 
Тульнікова (в/ч), Немировський (рудн. “Правда”), Кульбіда 
(рудн. ім. Дзержинського), Ройтман (профрада). Головою 
місц. орг-ції у берез. 1933 обрано Ф. Нетребу.

У лют. 1934 на допомогу жертвам фашистського терору в 
Австрії зібрано одноденний заробіток. На вир-ві почали ство-
рювати т. зв. інтернаціональні ударні бригади, які частину за-
робітку регулярно відраховували на зміцнення Червоної армії. 
Орг-лися гуртки по вивченню есперанто для налагодження 
листування з робітниками Англії, Іспанії, Франції, Німеччини, 
Бельгії. При редакції “Червоного гірника” регулярно проводи-
лися наради з питань міжнародного зв’язку та виховання. 

З поч. 1935 розпочалися масові кампанії по збору коштів 
іспанським гірникам (одноденний заробіток). За 25 днів було 
зібрано 25,2 тис. крб. Практично на всіх великих підпр-вах 
міста і у багатьох колгоспах було створено гуртки по інтерна-
ціональному зв’язку. У 1936 гол. увага приділялася допомозі 
жінкам і дітям Іспанії. Орг-лись бригади по збору коштів, ста-
вилися вистави і проводилися концерти на користь трудящих 
Іспанії, відраховувався 1 % річного фонду зарплату. 

У 1935 міська орг-ція для робітників і їх сімей, постражда-
лих від імперіалістичної реакції, зібрала 106 тис. крб., у 1936 
– 173 тис., у 1937 – 209 тис. 

Не дивлячись на велику к-ть осередків МОДР, діяльність їх 
була заформалізованою і малоефективною. У період 1937–38 
організаційна робота практично не велася. Фінансовий план 
1-го півріччя 1938 виконано на 35 %, а по чл. внесках – на 30 

Полювання на оленів в період інтергленісму

Активісти МОДРу рудн. ім. Дзержинського
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%. Більшість секретарів первинних орг-цій самоусунулися. 
Знято голову міському МОДР Посинайка, замість якого зго-
дом призначено О.М. Ніколаєва. З верес. почали проводити 
спеціальні семінари для навчання активу орг-цій.

Якщо у 1937–38 основний акцент в агітаційно-пропа-
гандистській роботі був на розгортання антифашистських 
настроїв і критику дій німецького уряду, то у 1939 пропа-
гандистські кліше стають більш розмитими, критикується 
фашизм взагалі, а з серп. зникають будь-які згадки про 
німецький фашизм.

На сер. берез. 1939 в орг-ціях МОДР р-ну нараховувалося 
44 218 чл, об’єднаних у 400 осередків. Модровці Криворіжжя 
шефствували над політв’язнями Німеччини та Італії. У фонд 
допомоги для них у 1938 передано 55,5 тис. крб. і 22 тис. крб. 
– у 1-у кварталі 1939. Діяло 206 з-дських і рудн. комітетів, 66 
– в установах, 25 – з неорг-ного населення, 34 – шкільних і 
вузівських, 69 – колгоспних і радгоспних. 

З 1939 почали урочисто відмічати День Паризької комуни 
(18 берез.). До підготовки широко залучалися осередки. У кін. 
1940 розпочато підготовку до обміну чл. квитків. 

Активістами модрівської роботи у Кривому Розі були: Со-
болєв і Бондаренко (КМЗ), Кушніренко (з-д “Комуніст”), Плєш-
ков (рудн. ім. Кагановича), Назаренко, Забужко (рудн. ім. 
Леніна), Шевченко, Пихтін, Кошуля, Боднер, домогосподарки 
– Соболєва, Горобець, Сідельковська, Горфінкель, Яцевич, 
Сорокопуд, Бейм, Бас, Гімельвер, Віткіна, Берковська та ін.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 1430, А. 68; Там само, оп. 2, С. 3362, А. 
97; ДАДО, Ф. 19, Оп. 3, С. 135, А. 88–90.
Літ.: «Красный Горняк», 1924, 16 дек.; “Червоний Гірник”, 1928, 23 
жовт.; Таке саме, 1930, 5 лип.; Таке саме, 1931, 8 трав.; Таке саме, 
1932, 17 листоп.; Таке саме, 1933, 6 берез.; Таке саме, 1934, 20 лют., 4 
берез.; Таке саме, 1935, 26 січ., 29 берез.; Таке саме, 1936, 21 листоп., 
5 груд.; Таке саме, 1939, 18 берез., 4 трав.; Таке саме, 1940, 23 листоп.; 
Таке саме, 1941, 5 лют.

Міжнародний жіночий день 8 Березня – д. м. солідарно-
сті ж. у боротьбі за екон., соціальне і політичне рівноправ’я. 
На Криворіжжі свято регулярно почало відмічатися з 1924. З 
самого поч. воно стало політизованим. Активність ж. спрямо-
вувалася владою у бік підтримки курсу партії в усіх галузях 
госп. і соціального життя. Урочистості проводилися в Палаці 
праці (театр) під кер-вом міського парткому. Обов’язковим 
атрибутом представниць від жіноцтва на такі форуми була 
червона косинка. Після доповідей про зростання відсотку пра-
цюючих ж. у сис-мі кооперації, профспілок, держапарату тощо 
відбувався прийом ж. до чл. КП(б)У і чествування випускниць 
лікнепу. 8 берез. робочий день для ж. скорочували на 2 год. 
З 1925 урочисті збори почали проводитися практично на всіх 
підпр-вах і орг-ціях, де працювали ж. Гол. питання – покращен-
ня умов праці та побуту. З 1929 М. ж. д. відмічався спільними 
засіданнями представниць ж. делегатських зборів, партійних, 
рад., комсомольських і громадських орг-цій. Після офіційної 
частини про чергові завдання ж. у галузі “соціалістичного 
буд-ва” відбувався концерт худ. самодіяльності.

З 1931 святу передували тижневики огляду участі ж. у 
соціалістичному змаганні та ударництві на вир-ві, колгоспах і 
установах з метою створення нових ударних бригад та залу-
чення широкого загалу ж. до змагання. Одночасно проходила 
агітація по залученню до чл. ТСО-Авіахіму. Широко практику-
валися зльоти робітниць-ударниць, на яких проходив прийом 
до лав КП(б)У та ВЛКСМ і нагородження. До 8 Б. у місті та 
селах р-ну стало традиційним відкриття ясел або дитсадків, 
орг-ція на підпр-вах ж. ударних бригад, комісій по перевірці ви-
конання рішень уряду по покращенню побуту ж. тощо. З сер. 
1930-х стали заохочувати ж. до листування з закордонними 
ж. – орг-торами та активістками через спеціальні гуртки по 
вивченню есперанто. За заготовленими зразками писалися 
листи про великі звершення в галузі екон. і соціального буд-
ва, зростання ролі жінок у всіх галузях життя тощо.

У 2-й пол. 1930-х органи влади почали приділяти увагу 
посиленню військ.-оборонної роботи серед ж. До свят по-
чали приурочувати проведення різних воєнізованих походів, 
змагань, здачу норм ГПО, випуски курсів санітарок тощо.
Літ.: «Красный Горняк», 1925, 10 мар.; Таке саме, 1926, 12 мар., Таке 

саме, 1928, 8 мар.; “Червоний Гірник”, 1930, 7 берез.; Таке саме, 1931, 5 
берез.; Таке саме, 1932, 3 берез.; Таке саме, 1934, 8 берез.; Таке саме, 
1935, 8 берез.; Таке саме, 1937, 10 берез.; Таке саме, 1939, 8 берез.

Міжнародний юнацький день (МЮД) – офіційне свято 
молоді і комсомольців, яке використовувалося для втягнення 
юнацтва до лав КСМУ, залучення до практичної роботи у 
“справі соціалістичного буд-ва” та ін. поточних завдань, які ви-
сувалися правлячою партією. Відмічався щорічно 1 верес.

На Криворіжжі регулярно і масово стали проводити з 
1929, коли почалося згортання непу і підготовка до суцільної 
колективізації селянства. При клубах і червоних кутках за 
підтримки профспілкових орг-цій створювалися молодіжні 
гуртки, робота яких скеровувалася на підготовку масових 
кампаній. Підготовку до чергового д. МЮДу розпочинали 
активісти КСМ за 2 місяці до свята. Створювалася спеціальна 
міська комісія по проведенню демонстрацій, до яких готува-
лися спущені з гори чергові політизовані гасла. З 1930-х в 
них домінував напрямок проти загрози фашизму. До цього д. 
також орг-лися змагання комсомольсько-молодіжних бригад 
по достроковому введенню в дію різних виробничих ланок 
або завершення робіт. Стало шаблоном проведення після 
демонстрації зустрічей 3-х поколінь і зборів, на яких читалися 
доповіді про завдання чергового свята МЮДу, спогади старих 
більшовиків, преміювання кращих ударників і худ. частина. 
З 1930-х обов’язковим стало проведення фізкультурного 
параду. Так, у 1935 у ньому взяло участь 5 тис. спортсменів. 
Увійшло у практику створення комсомольських бригад по 
перевірці готовності шк. до навчального року. Перед за-
гальноміською конференцією відвідувалися рудн., з-дські, 
радгоспні тощо. З 1935 під час свята здійснювалась масова 
здача норм ГПО, тренування з протиповітряної оборони. Ве-
чорами – масові гуляння у парку ім. газ.“Правда” з виступами 
колективів худ. самодіяльності.

У 1936 вперше було орг-но карнавал, який мав розвін-
чувати внутрішніх “троцькістсько-зінов’ївських контррево-
люціонерів” і “підвищувати пильність проти міжнародного 
імперіалізму”.

У 1937 МЮД відмічали 6 верес. До цього свята “Червоний 
Гірник” надрукував гол. заклик: “За мир, свободу і демокра-
тію! За щасливу юність!” та ще 41 ін. гасло, направлене, гол. 
чин., проти фашизму та загрози війни. 

З 1937 колони починали свій рух о 7-й год. вечора і через 
центральні вулиці міста йшли до парку ім. газ. “Правда”. До 
свята готувалися і втілювалися різні виробничі рекорди, щоб 

Спеціальний випуск ЧГ, 1935, 8 берез.
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популяризувати серед молоді ідеї соцзмагання та стаханівсь-
кого руху. У 1939 у контексті підготовки до урочистостей, 
яке проходило вперше без антифашистських гасел, було 
створено 140 комсомольсько-молодіжних бригад, які повинні 
були перевищувати змінні норми.

На останньому, 26-му, МЮДі 1940 по всіх клубах і парках 
пройшли вступи худ. самодіяльності, воєнізовані походи, 
складання норм на значки ГПО, спортивно-фізкультурні 
змагання. 31 серп. в літньому театрі парку ім. газ. “Правда” 
відбулися збори міського комсомольського активу, а ввечері 
відбулись масові танці та ігри на вул. К. Маркса та спортивні 
змагання на стадіоні “Спартак”.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1929, 20 лип.; Таке саме, 1933, 14 серп., 24 
серп.; Таке саме, 1935, 29 серп.; Таке саме, 1936, 3 верес.; Таке саме, 
1937, 6 верес.; Таке саме, 1938, 6 верес.; Таке саме, 1939, 6 верес.; 
Таке саме, 1940, 30 серп., 3 верес.

Мікроліт – маленьке крем’яне знаряддя, виконане на пла-
стині або відщепі. Найчастіше М. мають геометричну форму: 
трапеції або трикутники. Використовувалися як насадки при 
виготовленні дерев’яних або кістяних знарядь. З’являються у 
мезоліті та існують до раннього залізного віку. Значну к-ть М. 
знайдено на мезолітичній стоянці “Рибасово–3” у 1980.

Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 10–11.

Міліція – орган для підтримання громадянського порядку. 
На Криворіжжі створено у берез. 1917, спочатку як робочу 
дружину самоохорони, а у квіт. згідно з наказом Тимчасового 
Уряду реорг-но у М. На відміну від дореволюційної поліції М. 
підлягала не централізованому апарату Міністерства Вну-
трішніх Справ, а органам місц. влади. У берез. 1918 її знову 
підпорядковують МВС. За Гетьманщини М. перетворюють 
на державну варту. За доби рад. влади М. до 1930-го пере-
бувала у сис-мі НКВС.

У берез. 1919 замість загонів самоохорони рішенням 
Криворізького повітового виконкому  створено “народну М” 
на чолі з Борисом Рейнішем. На берез. 1920 склад і чисель-
ність М. майже у всіх волостях  повіту були недостатніми. Гол. 
причина – низькі оклади.

Повстанський рух, що набрав великих розмірів, повністю 
паралізував роботу М. на поч. 1920-го. Більшість міліціо-
нерів переховувалася. На 1 лип. 1920 тільки 60 % складу 
повітової М. вважалися надійними. Пияцтво, хабарництво і 
вимагання вважалися гол. рисами міліцейського начальства 
– так характеризував кер-во секретар Катеринославського 
губкому КП(б)У у звіті за лип. 1920. Нерідко були випадки, 
коли міліціонери силоміць відбирали у населення продукти 
харчування. 

У жовт. 1920 для охорони майна рудн., які знаходилися на 
консервації, створено пром. М. у складі 219 осіб. 

На поч. лют. 1921 замість Архипенка, знятого за пияцтво, 
нач. повітової М. призначено кадрового воєнного Слободяна. 
Згодом його змінив Ворожбеєв, якого у кін. року заарешту-
вали разом з усім штабом і засудили за посадові злочини. 
Нач. карного розшуку у 1921 були Г.Ф. Сирічко і Юдицький, 
нач. міської М. – І. Меренко і Іванов. У 1921 для боротьби з 
повстанцями створено спеціальний маневровий загін М. під 
командуванням А.К. Листопада.

Робота М. за 1921 оціню-
валася як повністю незадо-
вільна. У результаті чистки у 
жовт. 1921 звільнено з робо-
ти 35 % складу – більшість 
за посадові злочини.

На поч. 1922 окремий 
батальйон при повітовій 
М. включав 704 особи, 25 
коней, 780 гвинтівок, 4 тис. 
патронів, 1 кулемет, 21 та-
чанку. У зв’язку з різким 
збільшенням розбійних ніч-
них нападів на громадян 
військ. нарада прийняла рі-
шення про розстріл на місці 
грабіжників з вогнепальною 
зброєю, схоплених під час 
злочину.

У 1922 діяльність М. зво-
дилася, гол. чин., до вилу-
чення зброї у населення, особливо сільс. У 1-й пол. року по 
місту здійснено 70 арештів, по повіту – 151. Настрій серед 
міліціонерів був поганий через матеріальну незабезпече-
ність і затримки з виплатою зарплати. Президія повітового 
виконкому для виправлення стану прийняла рішення про об-
кладення “всіх експлуататорів” податком у сумі 10 млрд. крб. 
Скрутний стан продовжував штовхати багатьох міліціонерів 
на зловживання. У серп. розпочато введення до підрозділів 
М. політкерівників для покращення  ідейного виховання та 
контролю за діями командирів. Не дивлячись на ряд заходів, 
матеріальна забезпеченість міліціонерів у 1922 залишалася 
поганою, особливо із обмундируванням і взуттям. З верес. М. 
і карний розшук почали переводити на місц. бюджет.

За період з лют. 1919 по листоп. 1922 було вбито під час 
сутичок з повстанцями 134 міліціонери і 5 нач. р-нів. На поч. 
1923 знову проведено чистку М. – відсіяно бл. 14 % особливо-
го складу. У берез. створено Криворізький округ. Розпочато 
укрупнення штату карного розшуку та ін. підрозділів. У трав. 
адресні столи передано у відання М. Нерідко місц. органи 
влади вилучали з органів М. коней, зброю, пересувні засоби, 
що негативно відбивалося на результативності роботи М. 
Особлива увага приділялася боротьбі з самогоноварінням, 
яке різко зросло з 1923. Тільки у трав. 1923 у Кривому Розі 
здійснено 143 обшуки і затримано 97 самогонщиків. 

Ставки співробітників М. було підвищено на 2 розряди 
тарифної сітки. На поч. серп. окружна М. нараховувала 106 
осіб. З 1923 почали проводити щорічні атестації начальниць-
кого складу, а з поч., 1925 – окружні з’їзди нач. райвідділів 
М. і суддів. 

У результаті перевірки командного складу у серп. 1925 
виявлено великі розтрати коштів: знято нач. М. Карпова, по-
мічника нач. карного розшуку Качка, помічника нач. окружної 
М. Олександровича та ряд ін. посадових осіб. Справу переда-
но до прокуратури. З органів звільнено 43 особи, в т.ч. 3 нач. 
райвідділів. Більшість вигнано за пияцтво і грубе поводження 
з селянами. У 1925 у Кривому Розі проведено 1 461 розшук 
по виявленню самогоноваріння і 1 874 по р-нах. 

За 1923–24 притягнено до адм. відповідальності 2 436 осіб. 
З 1 жовт. 1924 по 1 жовт. 1925 – 2 388. К-ть днів арештів і при-
мусових робіт склала відповідно 4 388 і 3 203. За соціальним 
складом притягнуті до відповідальності поділялися: 7 % – ро-
бітники, 59 % – торговці, 30 % – селяни, 4 % – службовці.

На 1 жовт. 1925 у М. Криворізького округу числилося 121 
особа, з них чл. КП(б)У – 19. За соціальним складом міліці-
онери поділялися: 46 робітників, 67 селян, 8 службовців. У 
пром. М. нараховувалося 196 осіб, з них чл. КП(б)У – 13. За 
соціальним складом: 106 робітників, 63 селян, 5 батраків, 2 
службовці.

У берез. 1926 місцева влада дозволила М. використо-
вувати візників для доставки у лікарню і додому хворих і 
травмованих. У черв. 1926 проведено обстеження окружної 

Знаряддя з кременю кукрекської культури, ст. “Рибасово-3”, 
6 тис.  до н. е.

С. С. Тинок - нач. Криворізької 
повітової міліції, 1920
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М. Було вжито термінових заходів по заміні на місцях праців-
ників, які не відповідали своєму призначенню. У результаті 
знято 6 нач. райвідділів, кілька діловодів і агентів карного 
розшуку. У серп. 1926 міська М. завершила розслідування 
гучної справи про групу хабарників з окружного фінансового 
відділу, які брали гроші з місц. торгівців за зменшення сум 
податків. Нач. міської М. Олейніков підняв питання про на-
дання права рудничним комітетам ліквідовувати торгівлю 
спиртним у рудн. селищах. 

У 1926 Криворізька М. складалася з 124 осіб т. зв. “на-
ружної” М. і 300 осіб пром. М. Всього по місту і округу було 
скоєно (розкрито) злочинів: проти ладу і управління – 248 
(244), службових – 251 (222), госп. – 450 (335), проти особи 
– 528 (480), майнових – 1 324 (862), з них 88 (29) випадків 
конокрадства.

Рішення про створення окремої міської М. прийнято 2 
берез. 1927. На її утримання виділено 21 тис. крб. Остаточно 
сформовано міську М. у жовт. 1928. Вона складалася з нач., 
4-х дільничних, 4-х агентів карного розшуку, 1 інспектора і 
20 молодших міліціонерів.

За період 1926/27 по місту за порушення обов’язкових 
постанов складено 804 протоколи на суму 7 856 крб., а у 19-
27/28 – 1485 на суму 10 344 крб. Для боротьби з хуліганством 
і криміналом у нічний час створено кінні патрулі. Розкриття 
злочинів по місту у 1927/28 склало 78 %, а у 1928/29 – 80 %. 
У доповіді нач. окружної М. про роботу за 1928 констатува-
лося, що діяльність покращилася, у райвідділах ряд праців-
ників замінено на більш авторитетних, збільшився відсоток 
розкриття злочинів, виділено 4,5 тис. крб. на придбання 15 
коней і автомобіля. Пром. М. на всі 100 % складалася з колиш. 
червоноармійців. Як недолік вказувалися недостатній зв’язок 
з масами, невисока кваліфікація, не застосовуються наукові 
методи у слідстві, погано обслуговуються околиці.

У лют. 1929 до 10-річчя М. 31 чол. нагороджено цінними 
подарунками, 11 – зброєю, 20 – грамотами. У квіт. 1929 на 
міський бюджет переведено карний розшук, агентам по-
чали оплачувати роботу у вихідні, збільшено штат на 3 чол. 
і асигнування на утримання М. Весною 1930 М. у Кривому 
Розі передано під гуртожитки 2 будинки колиш. розкуркуле-
них. Тоді ж розпочато перевірку особового складу з метою 
виявлення вихідців з сімей “куркулів”. У лип. замовлено нову 
форму для міської М., розширено штат, на що додатково 
виділено 11,7 тис. крб. 

У берез. 1931 знято з посади нач. Криворізької М. Каза-
кевича і призначено Гладишева. Наступного місяця створе-
но реєстраційно-дактилоскопічний відділ. З верес. у місті 
розпочато орг-цію робітничих бригад сприяння М. У листоп. 
призначено нового нач. міської М. – Артеменка. У доповіді 
про результати роботи за 1931 вказувалося, що покращала 
кваліфікація співробітників – 15 чол. пройшли навчання на 
3-місячних курсах. Партійний прошарок серед міліціонерів 
доведено до 36 %. Як недолік відмічалася недостатня політи-
ко-виховна робота, відсутність соцзмагання, поганий зв’язок 
з населенням. Велика частка особового складу не забез-
печена житлом, що породжувало високу плинність кадрів. 
Погано вилучалася зброя у населення і незадовільно вівся 
облік дозволів на право її носіння. Штат М. не відповідав к-ті 
населення Кривого Рогу і вимагав значного збільшення. З 
берез. 1932 прийнято рішення про повернення до М. колиш. 
молодших працівників у зв’язку з розширенням штату. 

Голод, який посилився з 2-ї пол. 1932, вимусив місц. владу 
орг-ти спеціальний підрозділ санітарної М., яка повинна була 
запобігати утворенню джерел масових інфекційних хвороб. 
У кін. року за М. закріпили колиш. будинок Сільгоспбанку, 
обладнали кавалерійський взвод, на який виділено 10 тис. 
крб. і 3 тис. – на ремонт арештантського будинку. Відкрито 
міське довідкове бюро. 

З січ. 1933 нач. міської М. став Ходосевич. Гол. завдан-
ням у тому році була підготовка до суцільної паспортизації 
міського населення. 

Поступово зростала результативність роботи по розкриттю 
злочинів, що сприяло їх зменшенню. Якщо у 4-му кварталі 

1935 їх було скоєно 1 074, то у 1-му кварталі 1936 – зафіксо-
вано лише 393. До літа 1936 було закінчено орг-цію колгоспної 
пішої і кінної охорон. Значно зменшилася к-ть хуліганських 
проявів у центрі міста, на рудн. “Жовтневий” та ім. Леніна, у 
сел. Веселі Терни. Але такий стан тривав недовго. З 2-ї пол. 
1936 різко зросла к-ть збройних пограбувань. Ряд міліціонерів 
показали себе боягузами при зіткненні зі злочинцями.

Апарат М. широко застосовувався у 1937 під час масових 
репресій для боротьби з т.зв. “ворогами народу”. Для отри-
мання потрібних зізнань застосовувалися тортури. Така прак-
тика викликала обурення деяких чл. міського бюро КП(б)У.

В цілому протягом 1930-х М. Криворіжжя провела значну 
роботу по викоріненню злочинності в усіх сферах г-ва, до-
билася суттєвих успіхів у ліквідації криміналу, покращення 
громадського порядку.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 228, А. 118; Там само, С. 238, А. 47, 101, 
120; Там само, С. 476, А. 203; Там само, С. 1148, А. 175; Там само, С. 
1430, А. 3, 27–28; Там само, С. 4979, А. 134; ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, 
С. 42, А. 2; Там само, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 27–28; Там само, Оп. 3, С. 
1259, А. 68–72; Там само, С. 1289, А. 82–83; Там само, С. 3402, А. 62; 
Там само, Оп. 5, С. 638, А. 69–70; Там само, Оп. 6, С. 709, А. 109; Там 
само, Оп. 8, С. 308, А. 471, 553; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 112, А. 16, 44, 49; 
Там само, С. 437, А. 109 зв.;, Там само, С. 93, А. 58; Там само, С. 1476, 
А. 226; Там само, С. 1807, А. 157; Там само, С. 2127, А. 147; Там само, 
Ф. 3225, Оп. 1, С. 15, А. 36; Там само, С. 20, А. 7, 25–29; Там само, Ф. 
19, Оп. 1, С. 790, А. 24, 253; Там само, Оп. 2, С. 251,. 58, 107; Там само, 
С. 726, А. 17.
Літ.: «Известия Криворожского Совета», 1919, мар., № 4; «Рудничный 
рабочий», 1922, 12 нояб.

Міліція при Тимчасовому уряді. Під тиском революцій-
них мас Криворізька рада у кін. берез. – на поч. квіт. 1917 
починає орг-цію М. під назвою “робочих дружин” (загонів), 
яка замінює поліцію. 

Верхньодніпровську повітову М. створено у квіт. 1917. У 
листоп. нач. призначено підпоручика Д.І. Юхименка. Нач. 
Криворізької М. був Андронік Кислов.

М. створювалася як добровільне формування, часом на 
рудн. міліціонерів вибирали, а Рада затверджувала канди-
датів. Перевага при прийомі надавалася робітникам. Орі-
єнтовна норма – 10 міліціонерів на 1 тис. робітників. Кер-во 
М. здійснювала Рада. Загони М. зосереджувалися на рудн., 
з-дах і установах. Робітнича М. існувала спочатку самостійно 
поруч з міською і повинна була охороняти шахтарські селища 
від хуліганів і грабіжників. Після липневої кризи Тимчасовий 
уряд розпочав кампанію по роззброєнню робітничої М. і її 
розпуску, боячись, що велика маса озброєного народу може 
бути небезпечною для режиму.
Літ.: «Врхнеднепровская народная газета», 1917, 1 нояб.; НА КІКМ, 
Кн.. 27749, А. 60, Пахомов А.Г. Очерки из истории пролетарской 
революции и гражданской войны на Криворожье (1917–1922 гг.); 
Государство и право России в период от февраля до 25 октября 1917 
года. Харьков, 1965, с. 29–30.

Мінеральні води – в. (зазвичай підземні) з підвищеним 
вмістом деяких хімічних елементів і сполук (йод, бром, літій, 
барій, залізо, стронцій та ін.) і газів (вуглеводень, радон, 
сірководень тощо), іноді з високою температурою, що надає 
їм лікувальних властивостей.

У 1939 старший геолог “Рудорозвідки” Г. Єфанов виявив 
у р-ні шахт Кривбасу і безпосередньо у місті джерела типу 
П’ятигорська, Кисловодська, Єсентуків і Мацести.

Одне з найпотужніших проявів, яке мало найбільше пер-
спектив для розвитку, було розташоване на тер. міського пар-
ку культури і відпочинку. Ключ цей виходив з дна затопленого 
у 1908 Тарапаківського кар’єру, що знаходився по сусідству з 
парком. Проведені Г. Єфановим влітку 1939 обстеження по-
казали, що ці джерела мають рідкісні і найцінніші М.в., близькі 
за своїм складом до в. відомого П’ятигорського курорту. 
Сумарний дебет джерела досягав величезних розмірів: об’єм 
в. у кар’єрі становив 1 500 тис. м3 . Навіть у найпосушливіші 
роки об’єм в. не зменшувався.

Г. Єфанов виявив також у р-ні міста, на відстані 600 м від 
водолікарні в. типу “Єсентуки”. Дебет цього джерела також 
був величезний. У р-ні шахт ім. Орджонікідзе та ім. Фрунзе ви-
явлено в. типу Лисогорська, а у р-ні шахтоуправління “Жовта 
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Річка” було знайдено в. типу Кисловодського курорту.
Дані аналізів було направлено у Наркомат охорони здо-

ров’я УРСР, звідки їх було надіслано до Одеського ін-ту 
курортології, якому доручено відправити експедицію для 
перевірки і вивчення цього питання. Експедиція працювала 
у трав. 1940. Війна, що розпочалася у 1941, зірвала спроби 
орг-ти масовий випуск М.в. і будівництво водолікарень.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1940, 17 берез. 

Міст – споруда, яка прокладає шлях через перешкоду.
Згідно з даними А.Г. Попова 1-й кам’яний М. у Кривому Розі 

збудовано у 1828. Знаходився у місці перетину суч. вул. Лені-
на і Української і проіснував до 50-х 20-го. У 1874–75 купець 
Герш Черняк на замовлення Верхньодніпровського земства 
побудував кам’яний М. у с. Веселі Терни, за що отримав 95-

3,6 крб. 1-й великий залізничний М. споруджено у 1882–84 
за проектом проф. М.О. Бєлєлюбського через р. Інгулець, 
біля Гданцівського з-ду. Має довжину 309 м і складається з 
5 прольотів, найбільший з яких 96 м завдовжки, а ін. 4 – по 
53 м. Висота М. над дзеркалом води склала 49,4 м. Значну 
роботу по буд-ву М. провело Херсонське повітове земство. 
Зокрема у Кривому Розі у 1909 було побудовано залізобе-
тонний М. через р. Інгулець довжиною 85 м, а наступного 
року – у містечку Широке (експлуатується й нині). У 1924–25 
у Криворізькому окрузі було побудовано 5 залізобетонних М. 
по дорозі Кривий Ріг–Нікополь через балку Чабанка, довжина 
14,5 м; через р. Камянка (39 м); через р. Жовта (27 м); через 
р. Базавлук (31 м); через р. Саксагань (27 м). У 1926 у Кривму 
Розі через балку Червона збудовано невеликого М. і 1 М. у 
Саксаганському р-ні, відремонтовано 14 М.
Дж.: Отчет Верхнеднепровской уездной земской управы за 1874 г. 
Екатеринослав, 1875, с. 157; По Екатерининской железной дороге. 
Екатеринослав, 1903, с. 57–58; Деятельность земства в Херсонском 
уезде за 50-летие 1864–1913 гг. Херсон, 1914, с. 178–180; ЦДАВОВУ, 
Ф. 1, оп. 2, С. 3662, А. 85; Там само, Лп. 3, С. 1289, А. 45 зв.

Містобудівництво – теорія і практика планування і за-
будови Кривого Рогу. З жовт. 1928 розпочато зйомку плану 
міста. Це було необхідно для складання перспективного 
плану забудови. У 1928 на це витратили 5 тис. крб. Вартість 
всієї роботи за кошторисом складала 93 600 крб. Зйомку 
було закінчено у сер. 1930. Підрядчиком цієї роботи виступив 
НКВС. Роботи розпочалися з великим запізненням, до того 
ж топографів з Києва було надіслано менше, ніж обумовле-
но в договорі. Міськрада звернулася до уряду з проханням 
виділити кошти на складання перспективного проекту за-
будови Кривого Рогу. Всі витрати по зйомці плану і розробці 
проекту становили 160 тис. крб. Згідно з ним передбачалося 
поширити міську смугу до станції Карнаватка, де спочатку 
збиралися спорудити робітниче селище КМЗ. У листоп. 
1929 згідно з постановою Раднаркому буд-во в р-ні рудн. ім. 
Дзержинського перейшло у підпорядкування міськради. Тоді 

ж було затверджено нові розцінки за послуги міськомгоспу 
за огляд техн. стану цивільного буд-ва.

На поч. 1930-х складна ситуація виникла щодо забудови 
рудн. робітничих селищ. Перспективного плану їх розвитку 
не було створено. Зведення проводилося без врахувань 
подальшого зростання своїх основних баз – рудн. Часто за-
будовувалися ділянки, розташовані за кілька кілометрів від 
центру і на значній відстані одна від одної. Окремі селища 
взагалі виявилися розірваними на кілька частин. Так, рудн. 
ім. Артема і К. Лібкнехта відвели ділянки під забудову, не 
узгодивши це з проектним бюро комунального г-ва, яке 
займалося планами міста, хоча вже існувало рішення про 
входження цих рудн. до міської смуги.

Ін. великою хибою було буд-во 1-поверхових будинків. 
Внаслідок цього робітничі селища, що нараховували 50 тис. 
мешканців, мали спільну довжину вулиць понад 70 км. За 
мінімальними підрахунками для укладення на них бруківки 
потрібно було 3 696 тис. крб., яких, звісно, ніхто виділити в 
той час не міг.

Всі ці та ряд ін. причин негативно відбивалися на стані й 
соціально-побутової сфери. Міськрада з усією категоричністю 
поставила питання перед т-том “Руда” – гол. забудовником се-
лищ – і селищними радами про негайне узгодження всіх про-
ектів та про початок розробки генерального перспективного 
плану розвитку рудн. Поступово накреслені заходи сприяли 
більш раціональному розплануванню селищ, їх концентрації 
та поч. багатоповерхового буд-ва.

На поч. 1930-го до Кривого Рогу приїхали представни-
ки харківського “Діпрограду” проф. Хаустов і економіст з 
планування міст Рогов для розробки генерального плану 
розвитку та перебудови міста. Для контролю за складанням 
р-ного генерального плану та плану розширення і перебудови 
Кривого Рогу у Харкові було створено спеціальну комісію 
під головуванням наркома внутрішніх справ В. Балицького. 
Згідно з програмою до 1 черв. 1930 вивчався техніко-екон. 
та санітарний стан Кривого Рогу, а до 1 лип. – ситуаційний 
план міста, до 1 жовт. – попередній проект забудови, а на 
поч. 1931 – остаточний варіант.

Основні принципи, що клалися в основу проектування, 
зводилися до таких моментів:

а) нове місто повинно мати єдине комунальне г-во зі 
старим, а звідси – воно повинно з ним територіально зв’язу-
ватися;

б) місто повинно задовольнити вимоги щодо найкращого 
розташування робітників КМЗ й рудн. і найзручніший зв’язок 
робітників з місцем роботи; 

в) нове місто повинно будуватися на тер., не призначеної 
для розробок залізних руд;

г) буд-во мали проводити в найбільшій частині прилеглого 
р-ну для майбутнього розширення.

Центр старого міста залишався зосередженням адм. і 
культурного життя, яке історично склалося. Якщо геологічні 

Перший кам’яний міст в м. Кривий Ріг,
 побудований в 1928 через р. Саксагань в р-ні вул. Леніна

План адміністративного центру Кривого Рогу, 
арх. В. Заболотній, 1932
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дані підтвердять відсутність покладів руди, то на його базі 
утворять центр басейну з розгортанням великого житлового і 
соціально-кульутурного буд-ва на 64 тис. жителів. У випадку, 
якщо під старим центром будуть поклади руди, то розгляда-
лася ділянка “Б” в р-ні рудн. ім. К. Лібкнехта й ім. Артема пл 
300 га для забудови. Ще ордна перспективна площадка (“В”) 
визначалася між ст. Долгінцево і містом, яка більш сприят-
лива в природному та санітарно-гігієнічному відношеннях. 
На 2-х останніх ділянках планувалося розташувати бл. 200 
тис. наслення.

З 1932 всі орг-ції, які займалися житловим і культурно-
побутовим буд-вом в межах рудн. селищ, Соцміста, старого 
міста і Долгінцево, повинні подавати на узгодження з комун-
госпом всі архітектурні проекти.

У січ. міськрада відпустила 50 тис. крб. будівельному т-ту 
комунгоспу на благоустрій та реконструкцію старого центру 
міста. Соцмісто, яке будувалося з лип. 1931, знаходилося в 
компетенції Наркомату важкої пром-ті.

Розроблений у 1930–31 генеральний план розвитку міста 
мав ряд недоліків і не враховував високих темпів розвитку 
металургійної і залізорудної пром-тей. Місц. влада знову 
розпочала клопотання перед урядом про розробку нового 
варіанту плану забудови міста.

У 1935 “Діпроград” УРСР розпочав розробку нового гене-
рального проекту планування Кривого Рогу, Згідно з ним всі 
пром. підпр-ва і селітебні (призначені під заселення) ділянки 
розбито на 9 основних р-нів.: 1-й – старе місто, 2-й – Дзер-
жинський р-н – рудн. ім. Дзержинського, 3-й –Долгінцевський 
майдан – основний р-н, 4-й – КМК – пром. р-н, 5-й –південний 
р-н, 6-й – рудн. ім. Хатаєвича, 7-й – рудн. ім. Артема та ім.  К. 
Лібкнехта, 8-й – Катерининський майдан, 9-й – Бухарінський 
майдан (р-н ст. Долгінцево). Найзручнішими селітебними 
майданами були старе місто і Долгінцевський р-н. Але, на 
жаль, вони були не досить вміщувальні, тому загал. к-ть 
проектного населення, яке вираховувалося у 325 тис. осіб 
на кін. розрахункового періоду, розмістити в цих 2-х р-нах не 
було змоги. Розселення населення по р-нах запроектовано у 
такому вигляді (в тис. осіб.):

№ Р-н На 1934 на кін. розрахун-
кового періоду

1. Старе місто 66 80
2. Рудн. ім. Дзержинського Пром. р-н

3. Долгінцевський майдан (в т.ч. селища 
рудн. ім. Дзержинського) 17 150

4. КМК Пром. р-н
5. Південний 1 15
6. рудн. ім. Хатаєвича 2 5
7. Рудн. ім. Артема та ім. К. Лібкнехта 8 10

8. Катерининський майдан (нині вул. 
Мелешкіна) 1 25

9. Бухарінський майданець 15 40

Якщо планування старого міста значною мірою було 
зв’язано з існуючим житловим фондом, то Долгінцевський 
майдан являв собою вільну від забудови пл., де тільки в пд. 
частині існувало кілька житлових масивів Соцміста. Основною 
композиційною ідеєю Долгінцевського майдану був великий 
бульвар, завширшки 120 м і 2 км довжиною. На ньому пла-
нувалося розташувати житлові приміщення, а також будови 
адм. і культурного призначення. Бульвар-авеню оформлявся 
низькою декоративною зеленню, скульптурами, фонтанами 
тощо. З обох боків він був обмежений площами.

З пл., що знаходиться на сх. частині бульвару, запро-
ектовано магістралі, які повинні зв’язувати Бухарінське 
селище, вокзал ст. Долгінцево, центральний парк культури 
і відпочинку (на Катерининському майдані) з центром міста, 
а також і з підпр-вами.

Пл., запроектована у зх. частині, повинна була стати за-
гальноміським центром із розташуванням на ньому по вісі 
бульвару приміщення міськради. Центр зручно зв’язаний з 
підпр-вами і житловими р-нами міста. Крім загальноміського 
центру у кожному р-ні запроектовано свій, р-ний центр. Всі ці 
центри з’єднувались основними магістралями, які утворюють 
композиційне оформлення мітса.

Стосовно зв’язку Долгінцевського майдану зі старим 
містом, то крім сполучення по існуючій трамвайній лінії він 
повинен здійснюватися через цілик, залишений між зонами 
обвалення, далі по вул. Лермонтова, яка розширювалася до 
50 м, випрямлялася і виходила на вул. К. Маркса, приблизно 
проти нинішнього телеграфу.

Композиційним центром старого міста, згідно з планом, 
повинна бути пл. на перетині вул. К. Маркса і Леніна. Вул. К. 
Маркса продовжується далі через пл. і має прямий вихід до 
р. Інгулець, де широким мостом зв’язується з сел. Гданцівка. 
Гол. вул. міста Лермонтова, К. Маркса, Леніна, Урицького та 
ін. розширюються, забудовуються капітальними будовами і 
озеленюються.

Проект передбачав орг-цію у старому місті ряду нових 
кварталів. На продовженні вул. К. Маркса біля 1-го км на 
пн. від пл. Української (Визволення) утворюється новий 
громадський центр, де буде розташовано театр та ін. бу-
дови суспільного призначення. Р. Саксагань, починаючи 
від Карнаватського мосту і до Інгульця, випрямляється і на 
місці існуючої петлі запроектовується великий парк (нині 
Гагаріна), який є наче б продовженням існуючого парку ім. 
газ. “Правда”. Вздовж р. Саксагань, а так само й Інгульця, в 
межах міста споруджуються набережні-бульвари, оформлені 
скульптурами й фонтанами.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 7 берез., 13 квіт.; Таке саме, 1936, 20 
черв.; Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 162–165.  

Місцева промисловість – категорія підпр-в, адм. підпо-
рядкованих Криворізькій міській і р-ній Радам і кооперації, 
що обслуговує, гол. чин., потреби населення і використовує 
місц. сировину і паливо.

У результаті Першої світової і громадянської війн економіка 
басейну потерпіла величезні збитки, які оцінювались у  124,3 
золотих крб. Рівень пром. вир-ва впав практично у 10 разів. 
Основне навантаження по відродженню пром-ті лягло на по-
вітовий виконком, місц. раднаргосп і повітову екон. нараду. 
Було проведено облік всіх наявних підпр-в, і відповідно до їх 
стану, визначалось які необхідно відновити, ліквідувати або 
здати в оренду. Цьому, зокрема, сприяла децентралізація 
управління нар. г-вом та надходження до місц. бюджету 
значних коштів з податків та орендної плати від приватного 
сектору. Це давало можливість самостійно вирішувати багато 
місц. соціально-екон. проблем.

Відродження М.п. розпочалося у 1921 з поч. непу. Пові-
товий виконком у берез. провів облік всіх колиш. приватних 
підпр-в і визначив їхню подальшу долю – передача в оренду, 
консервація або одержавлення. Було націоналізовано най-
більший у місті млин Пінуса, який вже через місяць почали 
електрифікувати. Також перейшла до держави маслобойня  
Фанштейна і круподерня Елькіна. Колишній ливарний з-д Ва-
силовського, через руйнацію багатьох цехів, почав працювати 
як підсобне г-во з-ду „Пневматик”. На кін. лип. 1921 у Криво-
му Розі працювали: миловарний з-д (колишній Лібермана), 
2 сірникові та ковбасна ф-ки, цегельний з-д, кишкова ф-ка 
(колиш. Спекторовського); було підготовлено до відкриття 
сироварню. Через місяць пустили в дію шкіряний з-д. У кін. 
1921 вся М.п. перейшла у відання повітового раднаргоспу 
(ПРНГ), який очолив Григорій Крапівін. У порядкуванні ПРНГ 
діяло 2 ф-ки сухих і 1 масляних фарб, миловарний з-д, з-д 
колісного мастила, бондарня. У повіті нараховувалось 264 
млина (40 газогенераторних, 125 парових і 39 водяних), бл. 
1тис. вітряків та кінних млинів, 54 маслобойні з гідравлічними 
пресами та 6 – з ручними і 12 круподерень.

Ці підпр-ва базувалися на тутешній сировині і не потребу-
вали великих коштів та складного обладнання. М.п. забез-
печувала населення необхідними товарами і робила значні 
відрахування до повітового бюджету. Але т-тування п., яке 
уряд почав проводити з кін. 1921, призвело до передачі най-
більш прибуткових підпр-в (з-ди „Пневматик” і Василовського 
тощо) до відання наркоматів, що негативно відбилось на М. 
бюджеті.
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1-а пол. 1920-х пройшла для міськради під знаком бороть-

би за повернення назад ряду підпр-в від губраднаргоспу і 
передачі ін. до складу М.п., особливо тих, що пов’язані з пере-
робкою сировини та обслуговуванням М. потреб. Міськрада 
аргументовано доводила уряду, що це дасть можливість 
більш раціонально використовувати ресурси, відшукувати 
М. сировину  і буде поштовхом до госп. ініціативи.

 Всього на 1 жовт. 1925 на Криворіжжі було 226 підпр-в 
з оцінкою нерухомого і рухомого майна на суму 2 006 885 
крб. По своїй спеціалізації вони підрозділялись: млинів 137, 
маслоз-дів 52, механічних з-в 5, пивоварних з-в 2, миловарних 
з-в 1, цегляних – 14, шкіряних – 5, кар’єрів та каменоломень 
– 1, вапнякових печей 9. З підпр-в, які працювали безпосе-
редньо у Кривому Розі і підлягали міськраді, слід назвати: 2 
друкарні, ф-ку фарб і пивз-д, які у 1924 році дали прибутку 
37 203 крб., а у 1925 – 55 512.

Для оживлення ділової активності по збільшенню випуску 
товарів держава широко застосовувала такий метод, як дена-
ціоналізацію дрібних підпр-в. Так, у 1923/24 було повернено 
колиш. власникам 43 млина, у 1924/25 – 7 млинів, 2 маслоз-
ди, цегельний з-д та миловарню на суму 44 300 крб. У 1925/26 
повернули 5 млинів, 5 маслоз-дів та цегельний з-д на загал. 
суму 30 900 крб. Всього за вказані роки денаціоналізовано 
підпр-в на суму 306 658 крб.

У 1924/25 операційному планувалось отримати прибутку 
від М.п. 118 тис. крб., та реально вийшло 57 700 крб.

У період непу широко практикувалась передача підпр-в 
в оренду. Так, у 1924 було здано 41 млина, 14 маслоз-дів, 
1 механічний з-д, 1 миловарня. У 1924/25 таких підпр-в вже 
нараховувалось: млинів – 89, маслоз-дів – 28, механічних 
з-дів – 2, миловарний – 1,  вапняних печей – 9, кар’єрів – 1;  
на загал. суму 1 444 тис. крб. (в 1924 році – 838 900 крб.). У 
більшості випадків оренда була короткотерміновою. Так, з 
89 млинів до 1 року було 19 угод, до 2-х – 13, до 3-х – 36, до 
5-ти – 16, понад 5-ть – 5. По маслоз-дам (з 28-ми): до 1 року 
– 2, до 2-х – 4, до 3-х – 16, до 5-ти – 6, понад 5-ть - 0. Погано 
також надходила до М. бюджету і орендна плата. У 1924/25 
бюджетному з 81 311 крб. отримано лише 51 245. Не зробле-
но у повному обсязі і ремонт підпр-в (згідно орендної угоди). 
З обумовлених 242 тис. реалізовано 128 тисяч. За невико-
нання умов  оренди міськрада розірвала 7 угод, по взаємній 
згоді – 6, по закінченню терміну – 15. Багато підприємців не 
виконували домовленостей. Так, у 1924/25 із загал. числа  
угод (130) виконано повністю всі умови тільки  по 49, на 90 
% – 15, на 80 % – 11, на 60 % – 12, на 50 % – 6, на 40 % – 8, 
на 30 % – 9, нічого не виконали 20 орендарів.

На 1 жовт. 1925 місц. п. округу нараховувала: вітряків 
417, млинів з кінським тяглом – 6, водяних – 17, парових – 4, 
просорушок - 15, сукновалень – 15, столярних майстерень 
– 10, шкіряних з-дів – 2, маслоз-дів – 6, миловарних з-дів – 3, 
ковбасних з-дів – 1, різних дрібних підпр-в – 30, кузень – 137. 
Загал. к-ть працюючих - 719 осіб.

У верес. 1925 створили комісію по ревізії підпр-в, що сто-
яли на консервації, щоб частину їх підготувати до пуску про-
тягом 2-х місяців. У жовт. було націоналізовано 14 цегельних 
з-дів, які перейшли до відання окрмісцьгоспу.

На 1 жовт. 1926 до складу М.п. округу входило 181 підпр-
во: млинів – 106, маслоз-дів – 40, механічних з-дів – 5, бро-
варень – 3, миловарних з-дів – 1, цегельних – 12, по обробці 
шкіри – 3,  печей по випалу вапняку – 9, друкарень – 1, ф-к 
фарб – 1 сумарною балансовою вартістю 1 908 тис. крб. По 
своєму значенню вони розподілялись на підпр-ва окружного 
та р-ного масштабу. Протягом 1925/26 було ліквідовано 21 
підпр-во на суму 42 500 крб.

У 1925/26 було здано в оренду 69 млинів, 25 маслоз-дів 8 
печей для випалу вапна, цегельний з-д, броварня на загал. 
суму 1 384 тис. крб. Орендарі виконали ремонтних робіт згідно 
угодам на суму 1  204 тис. крб. і внесли до М. бюджету 84 826 
крб. орендної платні.

Час орендної здачі зберіг попередню тенденцію – вона 
була короткотерміновою. Так, з 69 млинів на 1 рік здано 3, 
на 2 роки – 3, на 3 роки – 34, на 4 роки – 8, на 5 років – 16, 

більше як на 5 років – 5.
Держ. підпр-ва випустили продукції у 1924 на 151 060 

крб., у 1925 – 1 050 271, в 1926 – на 1 186 697, в 1927 – на 
1 323 522 крб. 

У квіт. розглянуто питання про передачу підсобних підпр-в 
ПРТ та т-ту “Укрмут” до окрмісцьгоспу, а у трав. було затвер-
джено список майна, яке переходило до М.п.

Всього на фінансування М.п. у 1927/28 з М. бюджету було 
виділено 88 400 крб. і за рахунок урядового промфонду 
– 258 845 крб.

У сер. квіт. після тривалої підготовки нарешті пустили ф-ку 
фарб потужністю 1905 тонн продукції протягом 6-ти місяців. 
У черв. 1927 деревообробна майстерня окржитлоспілки 
розпочала випуск меблів для населення.

З метою складання перспективного плану розвитку М.п. 
у серп. міськрада створила спеціальну інвентаризаційну ко-
місію, на роботу якої було асигновано 3 тис. крб.

На 1928/29 в окрузі планувалось побудувати 3 цегельних 
і 2 черепичних з-ди загал. вартістю 32 тис. крб., а також 
відкрити у Кривому Розі зразкову черепичну майстерню для 
безкоштовного навчання селян виробленню черепиці. У трав. 
1928 виділено 30 тис. крб. (перший внесок) на буд-во нового 
маслоз-ду у Кривому Розі.

На поч. 1928 міськрада по результатах обстеження М.п. 
приймає заходи по ліквідації виявлених недоліків. У берез. 
було визнано за доцільне побудувати на Криворіжжі цукро-
вий з-д.

Велика увага приділялась розвитку галузі будівельних 
матеріалів. Зокрема, до 1 січ. 1929 орг-но 5 артілей по виго-
товленню черепиці; на 7 лип. їх вже діяло 10, а у 1930 – 17.

4 черв. 1929  на базі діючих 5-ти з-дів було створено це-
гельний т-т. Тоді ж було затверджено проект положення про 
орг-цію консультативного бюро при відділі М.п. міськради. 
Воно відігравало роль узгоджувального та регламентуючого 
центру при плануванні розвитку М.п. на п’ятирічку. 

У 1928/29 на терені Криворізького округу нараховувалось 
14 пром. підпр-в М. значення, з яких діяло тільки 8, а ін. зна-
ходилися на консервації. Орендна пром-ть складалася з 89 
млинів та 15 олійниць, з яких працювали лише 49. Т-тована 
пром-ть знаходилась в поганому стані – обладнання заста-
ріле, приміщення (в більшості випадків) непридатні, обігові 
кошти відсутні, Тому й питома вага прибутків по цій групі 
підпр-в відігравала в бюджеті незначну роль (151 тис. крб. 
або 4,7 % до власних прибутків округу). Якщо приймати до 
уваги, що в р-ні Криворіжжя є великі поклади різної сировини 
(фарбова руда, граніт, каолін тощо), то можна констатувати, 
- розгортанню М.п. уваги приділялось недостатньо. Зокрема, 
мало залучались до цієї справи кооперативні об’єднання та 
орг-ції.

У черв. 1930 було відведено місце для розширення потуж-
ностей з-ду „Пневматик” – флагману М.п.

У зв’язку з  підготовкою до спорудження металургійного 
з-ду і зростанням обсягів житлового та комунального буд-ва, 
серйозну увагу міськрада приділила пошукам дешевих покрі-
вельних матеріалів. Було вирішено:  на базі діючого ще в 19 
ст. вир-ва вогнетривких дахових плит з азбестового сланцю 
створити покрівельно-сланцевий рудн. 

З кін. 1930 підпр-ва М.п. були повністю передані в роз-
порядження міськради. Вона почала самостійно формувати 
М. бюджет.

Після проведення адм.-тер. реформи у 1930–32 міськрада 
отримала більш широкі права по кер-ву М.п. Згідно постанов 
ВУЦВК від 20 трав. і 18 серп. 1931, передбачалося розгор-
тання при міськрадах відділів М.п. та відповідних інспектур з 
розширеними штатами. 

У 1932 гол. увага була зосереджена на збільшенні вир-ва 
товарів широкого вжитку. Не дивлячись на ряд постанов, як 
урядових, так і міськради, М.п. перебудовувалася дуже повіль-
но. З усіх підпр-в тільки з-д „Червоний Металіст” виготовляв у 
повному обсязі плити та колосники для населення. Невеликий 
асортимент дерев’яних побутових речей організував у своїх 
майстернях Кривбуд. Такі ж підпр-ва як з-д „Пневматик”, 
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тракторна майстерня Колгоспцентру, Центральні майстерні 
Криворіжжя, артілі «Промспілка», «Комдоп», «Укрвагометр» 
нічого не робили у цьому напрямку.

У 1932–34 у зв’язку з кризою с-г та голодом, увагу до 
питань М.п. було зменшено. На це вказують факти неодно-
разової критики роботи міськради з боку Криворізького міськ-
парткому, облвиконкому та обкому КП(б)У.

На поч. 1933 створено Бродильний т-т, який повинен 
був збільшити вир-во дріжджів  та пива. Але, незабаром, 
його було передано до Укрбродт-ту, як безперспективне 
на місцевій базі. У січ. прийнято рішення про розширення 
потужності М. фарбової ф-ки. Великим досягненням у по-
кращенні справи робітничого постачання став пуск в трав. 
макаронної ф-ки, яка знаходилась на вул. Лермонтова. У 
серп. пром. кооператив „Червоний шлях” відкрив „заготовчий 
цех”, який повинен був обслуговувати кустарів, кооператорів 
та приватних осіб.

Наступний 1934 також не став переломним в покращенні 
стану. Криворізька деревообробна ф-ка, яка повинна давати 
в обсязі валового продукту 80 % товарів широкого вжитку, 
виконувала своє завдання на 20 %. Продукція відзначалась 
низькою якістю, щомісяця брак становив 10 % від загал. ви-
пуску. З-д „Червоний Металіст” реалізував план 1-го кварталу 
на 30 % по випуску ліжок, духовок, посуду тощо. Відзначалася 
низькою якістю продукції і артілі „Промінь”, – з 33 виробничих 
бригад тільки 1 у січ. працювала без браку.

Таб. 1

Назва підпр-ва
Основні
вироби

Валова 
продукція в цінах

1926/27 
(тис. крб.)

Середньо-
місячна 

к-ть робіт-
ників

Основні 
фонди на 
1 січ. 1934 
(тис. крб..)

Ф-ка “Червоний хімік” сурик 543,9 42 133,0

Миловарний з-д № 2
мило госпо-
дирче

108,4 10 16,0

Пивз-д
пиво, безалко-
гольні напої

697,8 38 255,1

Млин (м. Кривий Ріг) борошно – 3 144
Млин (с. Веселі Терни) борошно – 2 91
Млин (с. Новокурськ) борошно – 2 32
Олійниця (м. Кривий Ріг) олія – 10 268
Млин (Карнаватка) борошно – – –

Таб. 2

Назва підпр-ва
Валова продукція в 

цінах 1926/27
К-ть робітників

Зарплата за 
11 міс.

План на 
1934

Вико-
нання

% вико-
нання

фа-
брична

% від 
плану

фактич-
на

% до 
плану

Ф-ка “Червоний хімік” 610,0 543,9 89,2 42 61,5 199,0 123,7
Миловарний з-д № 2 118,4 108,4 91,6 10 120 155,0 107,2
Пивз-д 644,9 697,8 108,2 38 79,7 – –

На поч. 1935 розпочав роботу пром. кооператив „Гірпром”, 
який випалював вапно, видобував сировину для фарб, камінь 
та кварцит для буд-ва. Т-т „Руда” також розширив вир-во 
червоної будівельної цегли та видобуток піску. Крім того, 
підпр-ва М.п. налагодили масове вир-во санок, гончарного 
посуду, дахової цегли.

У результаті активної діяльності міськради по збільшен-
ню випуску товарів широкого вжитку, у верес. на багатьох 
підпр-вах були перевиконані показники добового вир-ва. 
Так, артіль “Харсільпром” випускала 4 т хліба пшеничного, 3 
т хліба пшеничного 85-%, 5 тис. булок, 5,5 тисяч бубликів на 
загал. суму 19 885 крб. у  день. З-д газованих вод виробляв 
води 1 тис. л, 1,5 тис. л сельтерської води (мінеральної) та 
150 л сиропу. Артіль „Червоний шлях” виготовляла 365 пар 
взуття і ремонтувала 650 пар та випускала ін. виробів на 4 
тис. крб. у день. Миловарний з-д виробляв по 0,5 т мила, 1,2 
тис. пляшок чорнила та 600 кг замазки. Артіль „Промінь” за 
15 днів пошила 20 пальт, 300 штанів, 530 хутряних шапок, 
410 костюмів та виконала багато ін. робіт, що перевищило 
план на 33 %.

На поч. жовт. був пущений цементний з-д на Гданцівці, 
який за сировину використовував запаси гранульованого 
шлаку управління допоміжних г-в Криворізьбуду. Його про-
дуктивність складала 3 т  цементу на годину. 

Але, крім успіхів, залишились і суттєві недоліки – низька 

якість хліба на деяких з-дах (“Дзержинському” та ін.), факти 
розкрадання продуктів на складах “Городт-ту” тощо. Дерево-
обробна ф-ка у 1-у кварталі дала продукції на 100 тис. крб. 
при плані 150 тис. крб. На 82,1 % виконала завдання артіль 
„Червоний металіст”. 29 груд., згідно з планом, не була пущена 
нова ф-ка фарб.

З 17 лют. 1936 ф-ка індпошиву одягу розпочала прийом 
замовлень від населення на виготовлення чоловічого та жі-
ночого одягу. У берез. почала працювати нова меблева ф-ка 
„Комінтерн”, яка знаходилась на Гданцівці. У серп. у місті було 
відкрито 11 закупівельних пунктів старого одягу (бавовня-
ного та хутряного), який після відповідного ремонту в артілі 
„Промінь” знову реалізовувався. У такий спосіб міськрада 
намагалася вийти зі скрутного стану по цих видах продукції. 
Згадана артіль за 8 місяців роботи випустила продукції на 
4 856 тис. крб., що склало 117 % до плану. 29 верес. 1936 на 
вул. К. Маркса ця артіль відкрила майстерню „Американка”, 
де у присутності замовника робився дрібний ремонт одягу, 
чистка і прасування. Обладнана вона була на зразок столич-
них майстерень. Робота виконувалась за 15-20 хвилин.

Першим підпр-вом, яке виконало річний 1936 план за 10 
місяців, виявилась артіль „Червоний металіст”, яка здала 
продукції на 1,6 млн. крб., у т. ч. на 320 тис. крб. товарів 
широкого вжитку, яких до кін. року було випущено на 350 
тис. крб. Хімічний з-д 23 листоп. виконав річний план на 111 
%. Видано продукції на 1  034 тис. крб. До кін. року було ще 
випущено сировини на суму понад 200 тис. крб. У той же 
день виконав план і чавуноливарний з-д Місцьпрому, давши 
товарів на 312 тис. крб., та зобов’язавшись до кін. року до-
датково виробити ще на 60 тис. крб. Значно збільшила випуск 
зубних щіток єдина на Україні ф-ка „Зубощітка” – у 1935 їх 
було виготовлено 35 тис. шт., а у 1936 – 600 тис. Майстерні 
артілі “Промінь” крім головних уборів та одягу почали випу-
скати білизну, оздоблену худ. вишивкою, кожухи, валянки та 
всі види дитячого одягу; відкрито фарбувальний цех.

З січ. 1937 артіль індпошиву одягу приступила до відкрит-
тя філій на рудн. та в сільс. місцевості. Всього на території 
басейну діяло 25 майстерень індпошиву. Ті, що знаходились 
на рудн., почали ремонт спецодягу для шахтарів. При знач-
ному збільшенні обсягів вир-ва М.п. в цілому, ряд підпр-в 
допустився великого браку. Зокрема, цегельний з-д рудн. 
ім. Леніна допустив до 70 % некондиції при виконанні плану 
на 65-70 %. Перевірка показала, що в майстернях індпошиву 
часті випадки обману замовників при розкрої та розрахунку, 
приховування дефіцитних видів тканини. 

3 січ. 1938 на вул. Жовтневій відкрито майстерню по виго-
товленню панчіх та шкарпеток. У жовт. артіль „Промремонт” 
почала відкривати майстерні по селах Криворізького та 
Широківського р-нів. В них ремонтувалось та виготовлялось 
нове взуття.

У 1938 криворізькі підпр-ва М.п. погіршили свої показники 
в роботі, збільшилася к-ть скарг на якість продукції та з при-
воду зловживань у сис-мі пром. артілей. Так, найбільша на 
Криворіжжі артіль „Промінь” виконала план 1-го півріччя на 
74,4 %, а по дитячому асортименту – на 33,7 %. Промкомбінат 
недодав товарів на 700 тис. крб. Місцьпром річний план 1938 
реалізував на 77,2 %, хлібоз-д – на 57,3, цегельний з-д – на 
41,7, промартіль „Комінтерн” - на 82,2, „Промінь” – на 85,3 
%. Артіль „Промремонт”, яка мала 90 філій на периферії, не 
мала своїх приміщень для майстерень.   

На розвиток і розширення М.п. у 1939 асигновано 1,3 млн. 
крб., в т. ч. 200 тис. крб. на реконструкцію черепичного з-ду 
в Лозуватці. Намічено збільшити випуск продукції на 5,3 %. 
Промартіль „Червоний металіст” повинна випустити продукції 
на 4 млн. крб. (у 1938 – 3,09 млн. крб.); „Червоний шлях” – на 
1,8 млн. крб. (1938 – 1,6 лн. крб.).

На поч. 1939 Місцьпром організував бляшаний цех, який 
випускав духовки, відра, тазки, рукомийники тощо. Але ці 
товари відправлялися в ін. р-ни.

20 черв. 1939 нар. комісар легкої п. УРСР затвердив проект 
буд-ва у Кривому Розі панчішної ф-ки. Вона повинна виро-
бляти 5 млн. пар чоловічих шкарпеток, жіночих та дитячих 

МІС-МІС
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панчіх на суму 3,5 млн. крб. на рік.

Так. чин., у 1939 зросла питома вага вироблення товарів 
широкого вжитку на всіх підпр-вах М.п. При чавуноливарному 
з-ді відкрилися нові цехи, які виробляли продукції на 200 тис. 
крб. Колиш. ремонтна майстерня місцьпрому перетворена 
на цех по ремонту побутових приладів. Хімічний з-д по такій 
групі товарів як мило, синька, чорнило, фарби тощо досяг 
401 тис. крб. Цегельний з-д, який у 1938 освоїв виготовлення 
гончарного посуду, розширив вир-во, випустивши його на 500 
тис. крб., літражем на 100 тис.

Для поліпшення обслуговування робітничих селищ на рудн. 
“Жовтневий” відкрито пункти індпошиву взуття та одягу. Роз-
ширено випуск продукції і самої ф-ки індпошиву взуття, - у 
1939 було випущено 22 тис. пар проти 15 тис. пар у 1938.     

Загалом підпр-ва Промкомбінату випустили товарів на 2,3 
млн. крб., що перевищило планові завдання. Артіль „Нова 
зоря” виготовила 2 250 дитячих ліжок, що на 500 більше, ніж 
в минулому році. Збільшилось від 10 до 50 % вир-во духовок, 
тазків, рукомийників. Товарів цієї групи в 1938 році було випу-
щено на 900 тис. крб., а в поточному – на 1 307 тис. крб.

В цілому підпр-ва М.п. у 1939 працювали непогано. З 21 
артілі не виконали плану тільки 3, решта його перевиконала.  
Але великим недоліком в роботі кооперативно-пром. артілей 
було невиконання наміченого асортименту і низька якість 
виробів.

У січ. 1940 у меблевій промартілі „Червоний Жовтень” ста-
ли до ладу обойна майстерня, ковальський цех, цех по пере-
тяжці оббивки на меблях, цех по вир-ву канап, матраців тощо. 
Відкрито новий цех гончарного посуду в артілі „Будпром”.

В артілі „Червоний Жовтень” у 1940 було налагоджено 
перетяжку меблів та відкрито дві нових торговельних точки. 
Замість 250 виготовлено 1тис. диванів нових моделей. Знач-
но збільшено вир-во удосконалених матраців - з 1 тисячі до 
1,5 тисяч, порівняно з 1939. Крім того, освоєно випуск ширм 
(1тис. штук), дитячих столиків і розкладних крісел-ліжок. Про-
дукції випущено на 1,5 млн. крб.  (1939 – на 780 тис. крб.). 

Сис-ма індпошиву збільшила виготовлення взуття на 4 
тис. пар. Було освоєно випуск сандалів та балеток з відходів. 
Артіль „Харчсільпром”, яка в той час відносилась до підпр-в 
М.п., освоїла випуск вафлів, халви та вина з М. сировини. У 
капітальне буд-во було вкладено 500 тис. крб. (цехи кара-
мельний та газової води). План випуску продукції становив 
12 млн. крб. (у 1937 – 11,2 млн. крб.) і понад 7 млн. крб. на-
правлено у М. торговельну мережу. Всього товарів вироблено 
більш як на 18 млн. крб. Налагоджено виготовлення лимонної 
кислоти та бубликів.

Збільшила практично вдвічі видачу продукції артіль 
„Металпобутремонт”. Особлива увага була звернута на на-
рощення вир-ва товарів широкого вжитку. Основна продукція 
– бляшаний посуд, залізоскобяні вироби, дитячі ліжка. З 
дрібного інвентарю налагоджено виготовлення кочережок, 
лопаток, дверних петель тощо. Збудовано центральну май-
стерню, де робився поточний ремонт всіх госп. хатніх речей, 
таких як примуси, швацькі машинки, посуд та ін.

Було побудовано ф-ку індпошиву одягу та відкрито буро-
вугільну шахту біля Веселих Тернів. Розпочато спорудження 
ниткової  фабрики та цементного з-ду. На все буд-во асиг-
новано 3,5 млн. крб. Почато виробництво нової продукції 
– насосів, універсальних патронів, механічних щіток (віників) 
тощо.

Артіль „Червоний шлях”, яка у 1939 виконала план на 76,5 
%, почала ширше залучати для виготовлення взуття матеріал 
замовників. Особлива увага звернута на пошив дитячого та 
шкільного взуття. Всього випущено за рік близько 120 тис. 
пар.

Артіль „Комінтерн”, яка в минулому році виконала план 
на 67 %, скоротила асортимент меблів з 13 до 8 зразків, що 
значно покращило якість продукції, але залишилися великі 
проблеми з постачанням сировиною.

До загал. недоліків відносилась гонитва за кількісними 
показниками при зниженні якості. Особливо це стосувалось 
пошиття взуття. Серйозною вадою залишалась  низька 

механізація праці, зрив планів налагодження випуску ложок 
і виделок, низька зайнятість робочого дня. Так, перевірка 
деревообробної ф-ки „Комінтерн” показала, що день заван-
тажений на 30–40 %. Продукцію (меблі) посилають в ін. міста, 
а до Кривого Рогу завозять з других р-нів. Чавуноливарний 
з-д відправляв майже всю продукцію до Одеси. 

У січ. 1941 було затверджено план буд-ва нового з-ду 
газових вод на Криворіжжі, який вироблятиме 5 тис. л на-
поїв у місяць. “Криворіжшвейремонт” відкрив цехи пошиття 
та ремонту одягу на Соцмісті та у Зеленому містечку. Пром-
комбінат отримав агрегати для нової механізованої ф-ки 
індпошиву взуття, які розпочали установлювати.

Артіль „Хімпром” у 1-й пол. року виготовила бл. 50 т праль-
ної пасти, тобто стільки ж, як за весь 1940. Вдвічі збільшено і 
випуск сухих та емалевих фарб (250 т). Продуктивність праці 
склала 125 % від запланованої.

На цегельному з-ді „Червоний Жовтень” освоєно виготов-
лення нової продукції – облицювальних плиток, тарілок та худ. 
посуду (вази, статуетки тощо). Побудовано велику гончарну 
піч для випалення посуду. Після ремонту преси почали працю-
вати у 3 зміни, що дало можливість виготовляти 75 тис. цегли 
щодоби проти 50 тис. у 1940. Змонтована механічна подача 
палива до печей на вентилятор для викачування газів. 

У 1930-ті вся пром-ть басейну мала союзне і республікансь-
ке підпорядкування і лише невеликі підпр-ва харчової та лег-
кої пром-ті підчинялися міськраді. У 1934, згідно з урядовими 
рішеннями, у М.п. було передано держдрукарню, яка не могла 
зробити суттєвих відрахувань до міського бюджету. До того 
ж міська  влада не мала можливості повністю розпоряджа-
тись своїм бюджетом, так як він, фактично, спускався згори. 
Вищестоящі орг-ції, типу облвиконкому або обкому КП(б)У, 
могли протягом року вносити зміни до місц. бюджету.

Фінансування М.п. здійснювалося через банки напряму 
госп. орг-ціям без узгодження з міськрадою, що позбавля-
ло останню впливу на процес такого кредитування. Пром. 
підпр-ва, що відносились до союзних і республіканських 
наркоматів, вносили до М. бюджету відрахування за трудові 
та природні ресурси та частину від свого прибутку, що в сумі 
були незначними.

Наслідком такої схеми була постійна недостатність коштів 
для прискореного розвитку М.п. та інфраструктури басейну, 
реконструкції та переоснащення.

Плани соціально-екон. розвитку Криворіжжя і, зокрема, 
М.п., розроблялись у відділах облвиконкому під контролем 
обкому партії. Облвиконком підбивав показники по різних 
галузях області і давав на затвердження до ВРНГ УСРР, де 
вони, при необхідності, корегувались.

На поч. квіт. 1941у Кривому Розі працювало 13 підпр-в 
М.п. і 24 пром. артілі.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 111–124.

Місцевий бюджет – див. Бюджет.

Місцевого транспорту профспілка. – див. Всеукраїнсько-
го комітету Всесоюзної професійної спілки працівників місц. 
транспорту (ВУК Местран).

Міська земля – тер., яка входить до адм. зони Кривого 
Рогу.

На 1 жовт. 1924 згідно з даними М. комунгоспу у селітебній 
зоні було 1 485,0 дес. і поза селітебною межею – 1 675,0 дес., 
всього – 3 160 дес. З цієї пл. під забудовою знаходилося 708,5 
дес., під парками – 2,89 дес., під кладовищами – 2,765 дес. 
З. с-г призначення розподілялися так. чин.: орна з. – 215,0 
дес., сади – 2,5 дес., городи – 118,5 дес., сіножаті – 17,0 
дес., вигони – 65,0 дес. Всієї придатної з. – 418,0 дес. З. с-г 
використання у 1923–24 по видах експлуатації розподілялася 
так: безпосередньо використовувалося комунгоспом 65,5 дес. 
(15,7 %), здавалося в оренду установам 272,0 дес. (65,1 %), 
експлуатувалося ін. способами 80,5 дес. (19,2 %). В оренді у 
приватних осіб та т-в знаходилося 272,0 (38,0 %).
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На поч. жовт. 1926 М.з. було 3 258 дес., з якої під будівлям 
– 1 485 дес., під залізницею і річками 98 дес. Решта здавалася 
в оренду: польової 134 дес., городньої 111 дес., толоки 379 
дес. Загал. сума оренди склала 11 497 крб.

У 1927 у межі Кривого Рогу включено 3 165 дес., з них 
102 дес. під смугою відчуження Катерининської залізниці. 
Частина з. (619,8 дес.) здавалася в оренду по ставці: орна 
малопридатна – 3 крб. за дес., орна придатна – 8 крб. за дес., 
городня добра – до 40 крб. за дес., малопридатна – 10–20 
крб. за дес., випас – 4 крб. за дес.
Дж.: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925 г. 
Екатеринослав, 1925, с. 716–717; ЦДАВОВУ, Ф, 1, Оп. 3, С. 1289, А. 45; 
«Статистика Криворожья», 1927 № 4, с. 49.

Міська (містечкова) поліція. Починаючи з 1866 у Кривому 
Розі з’явилася поліцейська дільниця, яку очолював дільнич-
ний пристав. Поліцейська дільниця у кін. 19 ст. була розділена 
на околотки, якими відали околоточні наглядачі. Околотки, 
гол. чин., включали один рудн. та оточуючі поселення. Нижні 
чини п., що несли постову службу, називалися городовими. 
М. п. знаходилася на вул. Вознесенській (нині Електроніки) у 
буд. Горбачова, пізніше, у 50–70-х 20-го там розташовувався 
сільс. райвійськкомат. Пристав мав одного помічника. При 

п. (канцелярії пристава) знаходився діловод. На поч. 20 ст. 
у Кривому Розі було введено посаду рудн. наглядача, який 
керував роботою рудн. околоточних і вартових. Його канце-
лярія знаходилася на вул. Миколаївській (нині Леніна). Цей 
буд. належав Боярчику. З 1905 по 1917 М.п. очолював барон 
Крег Мануіл Артур Енгельгард.
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 121.

Міська Рада в 1920–41 – див. Криворізька міська Рада.

Міськвно - див. Відділ народної освіти.

Міське архівне управління – див. Архіви.

Міське господарство - галузь нар. г., що підлягає 
управлінню органів М. самоврядування або є М. власністю. 
(див. також Відділ комунального г-ва міської Ради депутатів 
трудящих).

З моменту свого створення Криворізька міськрада найваж-
ливішим напрямком роботи вважала відновлення та розвиток 

М.г.: житлового фонду, енергетичного забезпечення, мережі 
М. транспорту, водопостачання, каналізації, благоустрою та 
покращення санітарного стану міста. Постійно у полі зору 
знаходилися питання створення відповідної соціально-по-
бутової інфраструктури – бань, пралень, готелів; збільшення 
к-ті торгівельно-складських приміщень і розширення ринків. 
Значна увага також приділялася розвитку М. земельного г., 
будуванню доріг, тротуарів, мостів, протипожежній справі, 
плануванню та забудові міста.

У результаті Першої світової та громадянської війн М. насе-
лення зменшилося на третину, а 20 % житлового фонду було 
повністю зруйновано. Всі ін. будівлі потребували середнього 
і капітального ремонту. На відродження міста по кошторису 
було необхідно 414 827 золотих крб.

1 лют. 1921 було створено повітовий комунгосп, а згодом і 
комунальну секцію при міськраді. Спочатку її завідуючим був 
Зав’ялов (його зняли за відпуск електроенергії для церков 
міста та за продаж їм ламп), потім – Б. Рейніш, якого напри-
кінці року змінив Фащеленко.

У 1924/25 М. бюджет було затверджено у сумі 108 351 крб., 
а виконано на 181 478 крб.; у 1925/26 він за планом складав 
251 866 крб., а реалізований на 255 595 крб. У витратній 
частині кошторису найбільша сума припадала на буд-во: при 
плані 217 104 крб. видано 213 539 крб.

У черв. 1927 окружний відділ місц. г. спільно з міськрадою 
почали клопотання перед НКВС про відпуск кредитів на ко-
мунальне буд-во у 1927/28 у сумі 940 507 крб.

У 1929 житлова криза у басейні досягла великого за-
гострення. Одна з причин незначного буд-ва – малі креди-
ти. Міськрада доклала багатьох зусиль, щоб “Цекомбанк” 
збільшив їх розмір, а також відпустив кошти на розширення 
водогону. М. комунгоспу було поставлено завдання: по-
ліпшити санітарний стан міста, збільшити число вуличних 
ліхтарів по дорогах до залізничних вокзалів “Кривий Ріг” та 
“Карнаватка”.

У 1929 у житті міста відбулася дуже важлива подія. Згідно з 
урядовим рішенням у Донбасі і на Криворіжжі здійснено як ек-
сперимент передачу комунального майна підпр-в селищним 
радам і введення з 1 лют. 1930 плати за комунальні послуги 
та житло. У компенсацію планувалося підвищити зарплату. 
Для здійснення передання землі та приміщень при міськраді 
було створено спеціальну приймальну комісію. 1-м у списку 
стояв рудн. ім. Дзержинського. На своєму засіданні 13 груд. 
1929 міськрада відмічала, що роботу цю у більшій частині 
закінчено, створено апарат для обслуговування житлового 
фонду.

Комунгосп до 1931 постійно перебував на дотації у зв’язку 
з великою к-тю пільг різним категоріям працівників та знач-
ними затратами на ремонт будинків. Так, заборгованість по 
1929 склала 35 261 крб., яку за пропозицією міськради було 
списано на поч. 1930-го.

У кін. берез. 1930 міськрада затвердила штати комунгоспів 
при селищних радах, які залежали від розмірів житлового 
фонду. На поч. квіт. створено міжвідомчу комісію при ВУЦВК 
для передачі від ПРТ майна селищним радам. Процедура з 
різних причин і, зокрема, через небажання ПРТ передавати 
нерухомість Радам, затримувалася. Лише 16 трав. було під-
писано 1-у уго-
ду з рудн. ім. 
Дзержинського 
про прийняття 
майна.

Л і к в і д а ц і ю 
відставання ко-
мунального г. у 
1931 було про-
голошено “бой-
овим невідклад-
ним завданням”. 
Поряд з буд-вом 
Соцміста, яке 
розпочалося у 

Перший зліва - пристав Кривого Рогу, 
барон Енгельгарт Крейг Мануїл-Артур, фото 1911

Садівник відділу благоустрою І.П. Ткаченко,  
1936
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лип., велику увагу було приділено старому центру, зокрема, 
покращенню санітарії  та встановленню регулярного паса-
жирського зв’язку з рудн.

Стан житлового фонду у місті був незадовільний. Особливо 
це стосувалося будинків кооперації, де панувала “неприпу-
стима безгосподарність, розхлябаність, через яку будинки 
руйнувалися”, – так характеризувала комісія міськради 
діяльність кооперативів по збереженню житла. Залишалося 
першочерговим завданням “викорінення бруду і сміття з 
вулиць і дворів”.

З метою розгортання роботи по впорядкуванню 20 лип. 
проведено пленуми селищних Рад спільно з профактивом, 
на яких було вироблено плани докорінного поліпшення М.г., 
спираючись на широке залучення всієї громадськості та про-
ведення спеціальних суботників, тижневиків та місячників 
благоустрою.

Але на практиці не все виходило так добре, як на папері. 
План буд-ва “Робжитлобуд” зірвав. Не вистачало буд. мате-
ріалів. Наряди “Наркомкомунт-ту” на сировину виконано не 
було. План ремонту будинків вдалося втілити лише на 60 %. 
Відсутність каналізації призводила до того, що навіть у центрі 
міста нечистоти виливалися на вулицю. Не збудували також 
запланований лазнево-пральний комбінат через брак цегли 
на цементу. Різко загострилася проблема водопостачання, 
денні норми відпуску води рішенням міськради було зведено 
до мінімуму. Не кращим був стан і з електропостачанням, 
– електростанцію не збудували у встановлений термін. Не 
прибули і обіцяні С. Орджонікідзе 2 автобуси для орг-ції 
пасажирського руху.

На 3-й сесії ВУЦВК (груд. 1931) секретар Криворізького 
МПК Фукс у своєму виступі звернув увагу на надзвичайне 
відставання комунального г. Криворіжжя. Зокрема він під-
креслив, що у місті забруковано лише 9 % вулиць, а на рудн. 
– 4 %, немає ні трамвайного, ні автобусного сполучення. Фукс 
зауважив, що ці питання басейн своїми силами не вирішить, 
необхідна допомога центру.

У зв’язку з поч. буд-ва у місті великого металургійного 
комбінату проблеми житлового комунального буд-ва вису-
нулося на 1-е місце. Міськрада на своєму засіданні 21 груд. 
вказувала, що рівень М.г. не відповідає ні екон., ні політич-
ному значенню басейну, ні зростаючим потребам гірників. 
Так, споживання води по Україні складало 2,5 відра у добу 
на людину, а у Кривбасі – 1,7 відра. Подібна картина була і з 
електроенергією: по Україні в середньому за рік на людину 
виходило 50 кВт, а у Кривому Розі – 8 кВт. На 1 жителя міста 
у 1931 припадало 4,0 м2 жилої площі, а середній показник 
по Україні – 6,0 м2, тоді як 1927 цей показник був 5,4 м2, а на 
рудн. 3,5 м2 та 5,2 м2 відповідно.

У січ. 1932 міськрада провела самоперевірку по кер-ву 
комунальним г. міста, зокрема, по виконанню власних рішень. 
Виявилося, що однією з гол. причин відставання у розвитку 
цієї сфери була неузгодженість дій різних ланок М. влади та 
зацікавлених орг-цій. Для усунення цієї проблеми у лип. було 
створено т. зв. “силово-єднальну конфліктну комісію”.

Внаслідок відсутності будівельних матеріалів і без того 
обмежені асигнування було використано лише на 31,7 %, 
а у порівнянні з річним обсягом – лише на 9,8 %. Причому, 
капіталовкладення освоєно тільки на 4,3 %.

На засіданні 13 січ. 1932 міськрада дійшла висновку, що 
кошти, виділені облпланом на поточний рік, – 392 тис. крб. 
капітальних вкладень у комунальне г. міста і 1 087 тис. крб. 
– на його розвиток, – є недостатніми для реалізації першо-
чергових потреб. Пропонувалося затвердити для Кривого 
Рогу бюджет в сумі 2 279 тис. крб.

Весною 1934 комунгосп провів кампанію по заміні на 
центральних вулицях всіх старих вивісок на більш естетичні 
скляні, які обов’язково було замовляти у худ. майстерні.

На 1935 з бюджету на розвиток комунального г. міста 
виділили 2 млн. крб., але ця сума була практично у 2 рази 
меншою за потрібну.

У наступному році було благоустроєно пл. Українська 
(нині Визволення), зокрема розбито сквер. Ще один сквер 

насаджено біля міськради (нині сквер ім. Михлика).
Великі кошти на розвиток М.г. було виділено на 1937. Так, 

на розширення та прокладання нових гілок водогону – 1 050 
тис. крб., на буд-во каналізації – 1 285 тис. крб., на придбан-
ня нових трамвайних вагонів та розширення трамвайного г. 
– 375 тис. крб., на збільшення довжини ліній електромережі 
– 125 тис. крб., на замощення шляхів – 152 тис. крб.

Але виконання робіт із різних причин, включаючи і репресії 
кер-ва міськради і комунгоспу, просувалося дуже повільно. 
Так, на поч. серп. асигнування по комунгоспу в цілому викона-
ні лише на 31,2 %, по санітарним заходам – на 30 %. На 25 % 
освоєно коштів на трамвайному буд-ві, на брукуванні вулиць 
та спорудженні тротуарів – 252 тис. крб. Всього у Кривому 
Розі на кін. року виявилося невитраченими на благоустрій по 
всіх показниках 695 тис. крб.

Велику роботу по озелененню міста розгорнули навесні 
1938. На цю справу міськрада відпустила найбільшу за всі 
часи свого існування суму – 270 тис. крб.

У роки 2-ї п’ятирічки (1933–37) у комунальне г. було вкла-
дено 36 млн. крб. Збудовано трамвайну лінію довжиною 20 км 
(в одноколійному рахуванні), лазнево-пральний комбінат, 24 
км водогінної магістралі, каналізацію на Соцмісті та розпочато 
її буд-во у старому місті. Житла здано 244 тис. м2 на суму 50 
млн. крб. Площа зелених насаджень збільшилася у 4 рази. 
Споруджено стадіон “Спартак” у парку ім. газ. “Правда”, 18 
3-поверхових шк. на 9 тис. учнів.

З метою збереження житлового фонду і поліпшення стану 
комунального г., згідно з постановою ЦВК СРСР від 1 січ. 1938 
ліквідовано житло-орендну і буд. кооперації. Безпосереднє 
управління держ. житловим фондом і відповідальність за його 
цілісність покладено на міськраду. Замість міськжитлоспілки 
при міськраді створено житлове управління, рембудконтору, 
міськжитлопостачторг та 20 будинкоуправлінь.

У 1938 на ремонт житлового фонду виділено 512 тис. крб. 
і 108 тис. крб. – на поточний ремонт (у 1937 - 314 тис. крб. і 
37 тис. крб. відповідно).

У 1939 на комунальне г. міста було витрачено 8 240 тис. 
крб. Збільшено на 3 км водогінну мережу, на електрифікацію 
асигновано 135 тис. крб. і розпочато буд-во холодильника 
вартістю 2,5 млн. крб. На житлове буд-во передбачалося 
витратити 925 тис. крб. Проведено капітальний ремонт по 
трамвайному г., здійснено буд-во очисних споруд по каналі-
зації. на благоустрій з бюджету виділено 1 703 900 крб. крім 
місц. фондів.

Але по-старому залишалася проблема забрудненості 
центральних вулиць міста. Особливо багато нарікань було 
на велику к-ть пилу.

Встановлено 2 громадські годиннки, щоправда, більшу 
частину часу вони не йшли.

На розширення М.г. у 1940 відпущено 737 тис. крб. Значна 
частина коштів – 300 тис. крб. – пішла на буд-во каналізації. 
Водогінна мережа збільшилася на 2,1 км, на це відпущено 
212 тис. крб. На розширення трамвайного г. асигновано 225 
тис. крб., з яких 120 тис. – на буд-во трамвайних ліній та 105 
тис. крб. – на придбання вагонів.

У 1940 було закінчено буд-во шляху з Кривого Рогу до 
Лозуватки. Також здано в експлуатацію очисні споруди вар-
тістю понад 4 млн. крб. Водогінну магістраль подовжено на 
10 км, мережу електропередач – на 20 км. Понад 2,5 млн. 
крб. вкладено в брукування вулиць. Побудовано 2 мости: 
через р. Інгулець на Гданцівку та через р. Саксагань на вул. 
Українській. На прокладання шляхів та їх експлуатацію від-
пущено 165 тис. крб. на покращення санітарного стану міста 
асигновано 105 тис. крб.

У 1941 заплановано витратити 3 220 тис. крб. на кому-
нальне і житлове буд-во та благоустрій міста. На капітальний 
ремонт будинків з М. бюджету виділено 600 тис. крб.

У трав. виконком міськради прийняв постанову про благо-
устрій міста. Вона зобов’язувала кер-ків установ і орг-цій та 
мешканців утримувати місто у належному санітарному стані. 
Але бідою виконавчої влади був недостатній контроль за 
впровадженням в життя прийнятих рішень.
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Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 127–131.

Міське міжсекційне бюро інженерів і техніків (ММБІТ) 
– об’єднання і. і т., гол. метою якого було впровадження 
нових технологій, техніки і раціоналізація вир-ва. Створено 
на поч. 1931 замість існуючого у 1924–30 окружного б. і. і т. 
Працювало у тісному контакті з м.б. інженерно-технічних сил. 
Разом проводили об’єднані пленуми, які проходили у Палаці 
праці. На загал. зборах вибиралася президія з 5 осіб на 1 рік. 
Вона проводила щомісячні засідання з планування роботи та 
поточних питань. Щорічно орг-лися р-ні зльоти ІТР разом з 
комуністами і комсомольцями пром-ті, буд-ва і с-г. 

Первинні осередки створювалися на рудн., транспортних 
і пром. підпр-вах, радгоспах. Їх роботу очолювали голови і 
відповідальні секретарі. У 1932 до президії ММБІТ входили: 
Шульман, Ціпа, М.Білоусов, І. Ковальов, Кондратенко. Відпові-
дальним секретарем у 1931 був Афонін, у 1932–34 – Черніков, 
а головою Кондратенко.

Б. крім виробничих 
питань займалося реа-
лізацією позичок серед 
ІТР Кривбасу, а також 
перевіркою виконання 
різних постанов пар-
тії та уряду стосовно 
збільшення видобутку 
руди, впровадження у 
вир-во нової техніки і 
технологій, питаннями 
техніки безпеки тощо. 
З 2-ї пол. 1930-х при 
шахтоуправліннях по-
чали відкривати клуби 
ІТР. Б. приділяло велику 
увагу лекційній пропаганді серед ІТР та робітників, як з техн., 
так і з культурно-освітніх напрямків, орг-ції екскурсій на Дні-
прогес, металургійні з-ди України, передові рудн. для обміну 
досвідом роботи, проводило зустрічі гірників і металургів з 
метою узгодження різних виробничих питань.

З 1937 розпочато практику запрошення провідних фахів-
ців і лекторів з Москви, Ленінграду, Києва та ін. центрів для 
читання циклів лекцій, гол. чин., на міжнародну тематику. 5 
серп. 1937 Кривий Ріг відвідав учасник експедиції на Північний 
полюс, бортмеханік літака “Н–171”, ГРС В.Л. Івашин.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 11 лип., 25 серп.; Таке саме, 1932, 26 
лют., 16 листоп.; Так саме, 1933, 27 трав.; Таке саме, 1935, 28 берез., 
17 серп., 9 верес.; Таке саме, 1937, 16 берез., 29 лип.; Таке саме, 1938, 
17 лип.; Таке саме, 1939, 14 лип.

Міське споживче товариство (Горпо-рос.) – кооператив-
на орг-ція по продовольчому та пром. постачанню робітників 
Кривого Рогу. Створено на поч. 1924. Пайовий капітал на 1 
берез. 1925 склав 4 242 крб., власні кошти – 1 018 крб. Обіг 
грошей від продажу товарів у трав. 1924 – 67 807 крб., у 
листоп. – 101 504 крб., у груд. – 88 462 крб., у січ. 1925 – 76 
922 крб. Заборгованість на поч. 1925 – 171 725 крб. У жовт. 
1924 М.с.т. отримало позику у сумі 20 тис. крб. 20 черв. 1925 
збори уповноважених прийняли рішення про реорг-цію М.с.т. 
у Центральний робітничій кооператив.
Дж.: ДАДО, Ф, 1, Оп. 1, С. 1806, А. 112; Там само, С. 1807, А. 107; Там 
само, С. 2128, А. 68, 82.

Міське товариство “Друзі дітей” – див. “Друзі дітей”.

Міське товариство “Друзі радянського кіно” – див. 
“Друзі фото-кіно”, тов-во.

Міське товариство сприяння “Юному ленінцю”. У 1923 
у Харкові було створено Всеукр. т-во с. “Ю. спартаківцю” 
при ВУЦВК. 7 черв. 1924 його перейменовано у Всеукр. т. с. 
“Ю.л.”. Ліквідовано у 1927.

М. (окружне) т. створено у верес. 1923. Сприяло орг-ції піо-

нерських загонів на рудн., разхом з профспілками проводило 
конференції “Ю.л.”, створювало різні гуртки (драматичні, літ., 
природничі). При клубі КСМ відкрито ряд гуртків по юнаць-
кому руху (газетний, літ., драматичний). Весною 1925 орг-но 
комісію по оздоровленню дітей. Було створено дитячий літній 
табір, дитячий майданчик (сезонний садок), дитячу б-ку.
Літ.: «Грядущая смена», 1924, 1 июл., 1 окт.; «Красный Горняк», 1925, 
30 апр.

Міське товариство 
ТСО Авіахіму – див. 
Авіахім.

Міський комітет до-
помоги жертвам інтер-
венції – див. “Допомога”, 
товариство.

Міський комітет то-
вариства “Геть непись-
менність” – див. “Геть 
неписьменність”.

Міський транспорт 
– вид т., що здійснює 
перевезення пасажирів 
і вантажів у межах міста 
та передмісті.

В 1920-ті пасажирські 
і вантажні перевезення 
здійснювались приват-
никами і об’єднаними в артілі т-вами візників “Трудгуж” і 
“Вантажник”, а з березня 1930-го до них добавився “Пере-
візник”. 

Вперше питання орг-ції трамвайного чи автобусного сполу-
чення обговорювалось наприкінці 1928. Виходячи з того, що 
протягом 5-ти років к-ть жителів Кривбасу може збільшитись 
на 150 тис., для їх обслуговування необхідно було придбати 
мінімум 26 машин, ціна яких з відповідним обслуговуванням 
досягне 1,2 млн. крб. Кошторисна вартість трамваю – 590 
тис. крб. Вирішили, що для рудничного сполучення буде 
придбано кілька автобусів, а для металургійного з-ду доцільно 
збудувати трамвай. Проект останнього був розроблений інж. 
Держ. електричного т-ту Козловським.

Але питання купівлі автобусів, які на той час у нас не ви-
готовлялись, розтягнулось на кілька років. Перші регулярні 
маршрути між містом і рудн. ім. Леніна через ін. рудн. та 
Кривий Ріг – ст. Кривий Ріг – Долгінцево затверджено у лип. 
1931. На кожному маршруті повинен був працювати лише 1 
автобус.  Але експлуатація машин розпочалась лише на поч. 
1932, – автобуси, що прибули, не мали кузовів. 3-й автобус 
вартістю 50 тис. крб. було придбано у верес. 1932.

В груд. 1932 міськрада уклала договір з “Комундержпро-
ектом” на розробку ескізу проекту трамваю, який повинен 
бути готовим до лют. 1933, а робочі креслення 1-ї черги – у 
квіт. Згідно з планом, (який не був втілений повністю), 1-а 
лінія повинна проходити від Карнаватки через старе місто, 
металургійний з-д, Соцмісто до Долгінцево. Довжина марш-
руту складала 16 км. Вартість 1-ї черги була визначена в 1,5 
млн. крб.  Половину суми повинен був надати металургійний 
з-д. Одночасно з розробкою проекту відбувалось завезення 
матеріалів, які складались вздовж траси, щоб, по отриманні 
документації, відразу приступити до робіт. З метою цього 
буд-ва було орг-но філію т-ту “Трансбуд”.

У 1933–34 проводились земляні роботи (очищення підош-
ви, насипання подушки, оформлення відкосів, риття кюветів) 
та буд-во мосту на Чорногорці. З 10 лип. 1934 приступили до 
вкладання рейок, яке розпочато на вул. Леніна. 15 лип. здано 
в експлуатацію тягову підстанцію.

Буд-во трамваю перетворилось на справжню “народну 
стройку”. На допомогу було кинуто гірників т-ту “Руда”, 
студентів, школярів, домогосподарок, які під час суботників 

Оголошення про пленум ММБІТ, 
1931, 11 лип.

Активістки міського активу 
авіахіму - 

Л. Авдєєва, В. Омельченко, 
Л.  Куліченко, 1939, 16 січ.
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наприкінці 1934 виконали значні обсяги робіт по благоустрою. 
Монтажні роботи планувалось закінчити до 10 жовт., а пуск 
трамваю здійснити на Жовтневі свята – 7 листоп. Але відсут-
ність контактного проводу та броньованого кабелю не дозво-
лили це зробити. Та й перші 5 вагонів прибули з київського 
з-ду ім. Домбаля лише 25 груд. 1934. Випробування трамваю 
пройшло 1 січ. 1935 о 5-й год. вечора на дільниці старе місто 
– Криворізьбуд і дало хороші результати. 2-а гілка трамваю 
від Криворізьбуду до Соцміста прийняла перших пасажирів 
12 груд. 1935. На кінцевій зупинці було проведено урочистий 
мітинг. Назад у місто вагони вирушили заповнені дітьми, для 
яких було орг-но безкоштовну екскурсію.

У 1-й рік експлуатації мали місце різні недоліки. Гол. з них 
заключався в тому, що час пік з 5-ї до 8-ї год. ранку і після 
17-ї  год. на маршруті був тільки 1 вагон, а у проміжках кур-
сувало 2. Пасажири часто хуліганили і відмовлялися платити 
за проїзд. Діти клали на рейки різні предмети, щоб трамвай 
зійшов з колії та кидали у вікна каміння.

В лют. 1936 розпочато буд-во трамвайного парку вартістю 
500 тис. крб.  З 1 квіт. введено у практику продаж місячних 
абонементних талонів. 27 листоп. закінчено прокладання і 
здано в експлуатацію трамвайну колію від 3-ї дільниці Кри-
ворізьбуду до коксохімз-ду. Отримано ще 2 вагони з з-ду ім. 
Довбаля (Київ). 

У 1936 трамвай перевіз 5 млн. 367 тис.  пасажирів. Для 
придбання нових вагонів, кращого обладнання трамвайних 
майстерень, побудови трамвайної зупинки на вул. Леніна 
і розширення трамвайного парку міськрада асигнувала на 
1937-й 375 тис. крб. З цієї суми на закупівлю 3-х трамвайних 
вагонів виділено 100 тис. крб.

Гол. недоліком у роботі трамваю в 1930-ті залишалися не-
дотримання руху трамваїв за розкладом. Запізнення на 30–60 
хв. і більше стали нормою. Сотні людей щоденно запізнювали-
ся на роботу і залізничну станцію. Це все викликало постійні 
скарги до міськради. Обладнання часто виходило з ладу і без 
кінця ремонтувалося. Далися взнаки форсованість робіт при 
буд-ві, низька якість їх виконання та зношеність самих трам-
вайних вагонів. Винних шукали серед кер-ва, звинувачуючи 
їх у навмисному шкідництві. У 1937 було репресовано ряд 
керівників М. т., включаючи першого дир. Лисицю.

До сер. літа 1937 міськомунгосп експлуатував тільки 3 
автобуси, отримані ще у 1931–32. На цей час їх ресурс був 
майже повністю спрацьований і великі кошти вкладались у по-
стійні ремонти. Експлуатація їх була збитковою. Свої автобуси 
мали також металургійний з-д і т-т “Руда” для перевезення 
працюючих з місць проживання і назад.

Кінцева зупинка автобусів, розташована на розі суч. вул. 
Сиволапа і Калініченка не була обладнана. Кожен день сотні 
людей скупчувалися тут, чекаючи черги, і вимушені були 
простоювати у будь-яку погоду просто неба.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 168–170.

Міськкомунгосп – див. Відділ коммунального г-ва місь-
кради.

Міщани – у широкому розумінні цього слова – основна 
маса міського населення, що займалася різними ремеслами, 
промислами та торгівлею, а також у меншій мірі хлібороб-
ством, городництвом та садівництвом. У вузькому значенні 
– це особливий стан (прошарок) населення, належність до 
якого була спадковою. Після отримання Кривим Рогом стату-
су містечка, у кін. 1860 тут з’явився стан М., який поступово 
чисельно зростав за рахунок, гол. чин., євреїв-торговців та 
купців, ремісників рос., укр., та єврей. національності. На 1896 
за підрахунками автора у Кривому Розі проживало бл. 1,8 тис. 
євреїв-М., а з 10 тис. всіх жителів містечка М. складали бл. 50 
%. У Верхньодніпровській частині Криворіжжя мешкало ще 
бл. 250 євреїв-М. У межах всього суч. Кривбасу їх на кін. 19 
ст. було бл. 2,5 тис. осіб. на 1914 у містечку проживало бл. 5 
тис. євреїв-М., а у межах Криворіжжя – бл. 6 тис. Загал. к-ть 
М. у Кривому Розі досягала 7,5 тис.

Міщанська маса була вільнішою у правах, мала легший 
доступ до навчання своїх дітей у шк. Велика частина укр. М. 
на поч. 20 ст. виявилася зрусифікованою. З видатних кри-
ворізьких М. слід назвати В’ячеслава Морачевського – дир. 
Комерційного уч-ща, лідер місц. осередку партії монархістів; 
А.Я. Уманського – 1-й голова Криворізької Ради; І.Д. Рутера 
– один з 1-х голів Криворізької міськради (1922–23); Й.П. 
Арсентьєва – голова міськради у 1924–25.

Правові й екон. становище місц. М. у період Російської 
імперії залишалося майже незмінним до революції 1917, коли 
більшовиками було скасовано становий устрій.
Дж.: Список населенных мест Херсонского уезда Херсонской губер-
нии. Херсон, 1896, с. 94–95; ЕЭ, т. 7. СПб, 1899, с. 500–507; ЦДІАК, Ф. 
12, Оп. 1, С. 128, А. 11.

Млин – с-г підпр-во з переробки зерна на борошно і крупи. 
У 1896 у Кривому Розі діяло 2 парових М., а вітряків нарахову-
валося десятки. На терені Криворіжжя у кожному селі їх було 
по 2–3. У грошовому розрахунку М. на 1913 посідали 2-е місце 
серед підпр-в харчової пром-ті краю. Майже 2/3 пшеничного 
борошна вивози-
лося за кордон, 
а житнього – до 
Росії.

Після револю-
ції 1917 М. були 
націоналізовані і 
зведені у центра-
лізоване вир-во, а 
велика к-ть малих 
М. була ліквідова-
на. На 1 січ. 1925 
у Криворізькому 
р-ні нараховува-
лося 24 теплових 
і 32 вітряних М., у Лозуватському 10 і 91, у Широківському 
19 і 68 відповідно. Всього по Криворізькому округу діяло 223 
теплових і 1 141 вітряних М.
Дж.: Описание населенных мест Екатеринославской губернии на 1 
января 1925 г. Екатеринослав, 1925.

“Могила” – курган доби міді-бронзи, що знаходиться на 
тер. ПдГЗК. У 1987 було досліджено його пн. сектор, що по-
пав у зону забудови. Знайдено 5 поховань: 4 ямного часу і 
1 кочівницьке. Найбільш цікавим виявилося давньоямне по-
ховання № 2, яке було перекрите деталями від воза. Серед 
них збереглися залишки 4-х дубових коліс, які складалися з 
3-х частин (центр і бокові сегменти), скріплених штифтами. 
Також були вузли і деталі каркасу, кибітки, дишло, боковини 
тощо. Радіовуглецевий аналіз показав дату 23 ст. до н.е. 
Реконструйовані розміри воза: довжина бл. 2,0 м, ширина 
кузова 1,0 м, довжина осей бл. 1,4 м. Навантаження – до 2 

Криворізька сім’я поч. 20 ст.

Держмлин №1 на р.  Інгулець, 1944
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т. Померлого, який лежав скорчено на лівому боці, супро-
воджували: бронзовий листовидний ніж і 4-гранне шило з 
залишками дерев’яного руків’я. По к-ті деталей, що збере-
глися, криворізький віз на сьогодення є найбільш повним 
на Україні.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003.

Молокани – чл. християнської релігійної секти, що виникла 
у Росії у 2-й пол. 18 ст. Свою віру проголошували “чистим 
молоком словесним” (звідси і назва). 

Про значне посилення секти М. на Криворіжжі у кін. 1923 
згадується у закритому листі секретаря ЦК КП(б)У секретарю 
Катеринославського губкому КП(б)У за груд. 1923. Дані про 
к-ть М. у Криворізькому окрузі відсутні.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф, 1, Оп . 20, с. 1690, А. 205 зв.

Молочна промисловість – галузь харчової п., що пере-
робляє молоко на масло, сир, кисломолочні вироби, молочні 
консерви тощо. До Першої світової війни вир-во М. продуктів 
на Криворіжжі мало хатній характер. Після введення непу 
важливу роль у розвитку М.п. почала відігравати кооперація 
та приватні підприємці, які брали в оренду зруйновані під час 
громадянської війни п. 

На 1 жовт. 1925 у Криворізькому окрузі нараховувалося 
52 молокоз-ди, загал. вартість рухомого і нерухомого майна 
яких оцінювалася в 140 тис. крб. У 1925 2 з-ди повернули 
колиш. власникам, 14 було здано в оренду у 1924, а у 1925 
їх к-ть подвоїлася. З орендованих у 1925 28-ми маслоз-дів 
2 були за держ п., 1 за кооперативом, 7 взяли ін. орг-ції, 12 
– колиш. власники, 6 – приватні особи. У 1925–26 було дена-
ціоналізовано ще 5 маслоз-дів, а в оренду здано 25, з яких 
13 взяли приватні особи. 

Важливу роль у розвитку М.п. Криворіжжя відіграла 
“Молочарспілка”, створена у 1925. На поч. 1930-го у 34 ско-
тарсько-М. осередках Криворізького округу нараховувалося 
6 819 чл. Але “Молочарспілку” було реорг-но у берез. 1930 з 

метою обслуговування колгоспів. Це призвело до фактичної 
ліквідації кооперативів, які були рентабельними. 

Середній удій молока на колгоспних фермах у 1930-х 
складав 1,8–2,0 тис. л на рік. на 1 корову.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф, 1, оп. 2, С. 3662, А. 131–132; Там само, Оп. 3, С. 
1289, А. 51–52; Там само, Оп. 6, с. 478, А. 50; Нові адміністративні р-ни 
УСРР. Х., 1930, с. 131.

Монументальна скульптура – вид образотворчого 
мистецтва, який має об’ємну, тривимірну форму і викону-
ється з твердих або пластичних матеріалів. 1-у з відомих на 
сьогодення с. було встановлено на надгробку Ернста Кіля 
у 1890. Це була мармурова статуетка висотою бл. 1 м, що 
зображувала скорботного ангела, який ніс душу померлого 
у вигляді дитини. Знаходилався на Староміському цвинтарі 
(нині тер. СШ № 1, не збереглася). Влітку 1891 було відкрито 
пам’ятника ініціатору розробок залізних руд О.М. Полю в р-
ні Гданцівського чавуноливарного з-ду. Бронзове погруддя 
відлито по моделі відомого укр. скульптора Б.В. Едуардса. 
Цоколь було виготовлено з брил залізистого кварциту. Бюст 
викрадено у 1908. У 1900 перед Гданцівським з-доуправлін-
ням споруджено пам’ятник “Матка Бозка” за кошти польської 
громади. На штучному кургані висотою бл. 3 м було вста-
новлено циліндричну бетонну тумбу, на якій стояла чавунна 
фігура Богородиці висотою бл. 2 м. Знесено на поч. 1929. 
Мармуровий бюст імператора Олександра ІІ на постаменті 
з лабрадору роботи О.М. Опєкушина встановлено в 1912. 
Загал. висота пам’ятника сягала 6 м. Бюст знищено у берез. 
1917, а постамент використано як обеліск на могилі розстрі-
ляних у 1918 комуністів. У 1912 у парку садиби, де проживав 
відомий рудопромисловець і меценат С.М. Колачевський, 
йому було встановлено мармурового бюста 1,5 м заввишки 
на 4-гранній тумбі. Знесено згідно з рішенням Криворізького 
окрвиконкому у берез. 1926. У 1917 біля Михайлівської церкви 
в Веселих Тернах відкрито пам’ятний знак землякам, заги-
блим під час Першої світової війни. На прямокутній цегляній 
тумбі з на вершям у вигляді 4-гранної піраміди з хрестом на 
вершині було встановлено чавунні дошки з іменами загиблих. 
Знесено у сер. 1930-х. Відомо, що на розі вул. Поштова і 
Миколаївська у Олександрівському сквері було встановлено 
бюст Т.Г. Шевченку у 1918.

Певну увагу міськрада приділяла увічненню пам’яті ви-
датних діячів рад. доби і пропаганді рад. мистецтва. Так, у 
1924, згідно з відповідним рішенням на могилі розстріляних у 
1919 комуністів та активістів, яка розташовувалася на Старо-
міському кладовищі (нині тер. Центрально-міського ринку) 
було встановлено обеліск висотою 4 м колишній постамент 
Олександр ІІ.

У груд. 1924 на колиш. рудн. С.М. Колачевського, пере-
йменованому на ім. Леніна, було закладено фундамент під 
майбутній пам’ятним Леніну (проект затвердять 13 квіт. 1925, 
а сам пам’ятник встановлять 7 листоп). Він став 2-м з 5-ти 
монументів вождю, відкритих до війни. А 1-й – бронзове по-
груддя, відлите по моделі С.Д. Меркулова, що знаходилося 
на розі вул. К. Маркса і Леніна, урочисто відкрито 1 трав. 
1925.

Відсутність коштів у міському бюджеті не давала мож-
ливості реалізувати ті прокти, які приймалися у 1920-ті. З 
найістотніших досягнень на ниві збереження іст. спадщини 
слід вважати прийняття 17 січ. 1928 обов’язкової постанови 
“Про порядок охорони пам’яток культури і природи”. На жаль, 
відсутність дієвого контролю за виконанням цього рішення 
не дозволила припинити руйнацію культурних цінностей, 
зокрема культових (церкви, костьол, синагога).

1 трав. 1934 під час проведення експерименту сталося 
масове обвалення потолочин на шахті “Профінтерн” (нині 
рудн. “Суха Балка”). При цьому загинуло 6 чол., включаючи 
гол. інж. т-ту “Руда” М. Шильмана. Міськрада на позачер-
говому засіданні ухвалила рішення про увічнення пам’яті 
жертв. Дніпропетровським худ. майстерням було замовлено 
6-гранну гранітну колону заввишки 4,7 м. Пам’ятник відкрили 
на пл. Українській (нині Визволення) на 2-гу річницю смерті 

Залишки деталей воза в перекритті поховання давньоямного 
часу  кін. 3 тис. до н. е.

МОГ-МОН
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1-і залізобетонні с. масового литва – фігури робітника і 
металурга – встановили на поч. 1937 біля Будинку комуни на 
Соцмісті (нині ріг пр. Металургів та вул. Постишева).

На центральній алеї з-ду “Криворіжсталь” влітку 1938 
встановлено фігури чоловіка і жінки з квітами, а при вході 
до управління з-ду – с. фізкультурниці.

У 1939 перед фасадом Криворізького гірничорудного ін-ту 
з’явився бюст Сталіна, а перед пед. ін-том – фігури Леніна і 
Сталіна. Статуї дівчини з веслом та спортсменів прикрасили 
парк ім. газ. “Правда”.

Останні великі роботи по встановленню М.с. було розгор-
нуто у трав. 1941. У парку рудн. ім. Дзержинського заклали 
цоколь під пам’ятник Дзержинському, встановили фігури 
льотчика, футболіста, баскетболіста, 2-х волейболістів і 
дівчини з веслом.

Більшість пам’ятників (7 з 8-ми), що були на обліку, зруй-
новано під час ВВВ.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903; 
Ветроградов И.Ф. Памяти А.Н. Поля. Екатеринослав, 1910, с. 26–27; 
Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 118; Мель-
ник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, 
с. 318–319.

МОПРу (рос.) імені (Міжнародної організації допомоги 
борцям революції) рудник. Утворено у сер. 1926 на базі ко-
лиш. р. “Лихманівський” “Лихманівського” рудоуправління. 

У жовт. 1927 встановлено новий компресор, що підвищило 
видобуток. Також збудовано гуртожиток. Залишалася на 
низькому рівні трудова дисципліна. Так, протягом 1927 було 
здійснено 493 прогули. Не дотримувалися норми сортності 
руди. У результаті змішування вміст заліза в руді знижував-
ся до 54 % і її не приймали деякі металургійні з-ди. У 1929 
шахта МОПР отримала перехідний червоний прапор за кращі 
показники видобутку по ПРТ. На сер. 1930-го цифри видо-
бутку погіршилися у зв’язку з незадовільною орг-цією праці 
та великими втратами руди в забоях, низьким рівнем техн. 
освіти та техн. дисципліни.

З серп. 1930 МОПР р. розформовано і передано р. і. газ. 
“Правда”.
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 13 июн.; Таке саме, 1927, 14 окт.; “Чер-
воний Гірник”, 1928, 23 жовт.; Таке саме, 1930, 4 квіт., 29 трав.; Таке 
саме, 1931, 23 черв., 29 жовт.

Мотика – інструмент для розпушення ґрунту. Його робочий 
край перпендикулярний вісі насадки. Зразки М. з рогу з’явля-
ються у мезоліті, де вони, ймовірно, використовувалися для 
викопування коренів. Одна з таких М. (випадкова знахідка) 
представлена в експозиції КІКМ. М. більш характерні для 
відтворюючого г-ва неоліту. Могли мати кам’яне навершшя 
або цілком складатися з дерева. М. замінили землекопалки. 
З часом М. замінює рало.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 171.

Музейна справа – збір, вивчення, збереження і популяри-
зація матеріальної і духовної культурної спадщини краю.

Перші спроби створення музею у Кривому Розі відносяться 
до 1912, коли це питання розглядало місц. самоврядування 
на громадському сході. Але громадянська війна не дала 
можливості взятися за цю справу.

Найбільш ранні згадки про вже діючий музей Аерохіму, 
який знаходився на вул. К. Маркса, відносяться  до 1925. 
Вірогідно, що він був орг-ний у кін. 1924 чи на поч. 1925. 

У берез. 1925 було прийнято рішення про започаткування 
музею профспілок Кривбасу. Проте відповідних коштів не 
виділили – всі фонди пішли на боротьбу з голодом, яким було 
охоплено кілька р-нів округу, включаючи Криворізький.

На поч. 1926 депутат міськради М.Шершень помістив у газ. 
„Красный Горняк” статтю „Находьмо і зберігаймо пам’ятки 
старовини”, у якій порушував проблему  створення міського 
краєзнавчого музею. Такий музей з 2-х відділів – геології 
та археології – було відкрито наприкінці 1926 у приміщенні 
окружної партшколи на Гданцівці. 2 невеликі кімнати не могли 
вмістити всі зібрані на той час експонати. На поч. серп. 1928 
виконком ухвалює рішення про передачу для потреб музею 
2-поверхового будинку Корнілова на вул. Леніна. Основою 
відділу археології мали  стати колекції Максименка, які на той 
час було виставлено у 2-х кімнатах окружного сільс. будинку 
по вул. Жовтневій. Для розгортання експозиції у січ. 1928 
президія окрвиконкому за клопотанням міськради виділила 
3351 крб. на поч. бюджетного року (тобто з жовт. 1928). 
Але неврожай і загроза голоду змусили владу використати 
кошти на продовольчу допомогу населенню. З усіх окружних 
центрів України, (а їх на той час нараховувалось 52), тільки 
Кривий Ріг не мав свого музею. Щоб вийти зі скрутного стану 
і довести справу з музеєм до кін., міськрада пропонує пере-
вести історичний музей з м. Нікополя, яке входило до складу 
Криворізького округу, до Кривого Рогу. Але Нарком освіти 
УРСР заборонив це робити. До того ж періоду відносяться 
спроби відкрити картинну галерею за допомогою Одеського 
художнього музею. 

Наступного 1929 міськрада знову повернулась до музейної 
теми. Після неодноразових подань до окружного виконкому, 
він 14 черв. ухвалив рішення про буд-во приміщення для 
пересувного музею на розі вул. Жовтневої і Спортивної 
(нині Каунаська). Слід підкреслити, що особливу активність 
в „проштовхуванні” цієї справи виявив депутат міськради В. 
Петровський, який регулярно надсилав до „Червоного Гір-
ника” статті з закликом орг-ти краєзнавчий музей. Але, як і 
в минулі роки, справа до виділення коштів не дійшла – все 
поглинула колективізація. 

Щоправда, на кін. 1929 музей у місті з’явився, але атеїстич-
ний, під назвою „Антирелігійний”. Для нього у Ленінграді було 
куплено експозицію за 3,5 тис. крб., змонтували її  в одному з 
будинків рудоуправління ім. Дзержинського. Варто зазначити, 
що більший період часу музей був зачинений, а переважна 
частина криворіжців  не знала про його існування.

У черв. 1930 міськрада ухвалила рішення про закріплення 
2-х будівель колиш. Держбанку за краєзнавчим музеєм і 
передбачення коштів на його утримання бюджетом 1930/31. 
Але цього разу чергова адм.-тер. реформа та „продовольчі 
труднощі” завадили реалізації затвердженої постанови. Го-
лод, а потім кампанії за форсовану індустріалізацію, репресії 
відсунули у невизначене майбутнє розв’язання цієї проблеми. 
Протягом наступних років вона відсутня у черзі денній за-
сідань міськради.

Під час „великої чистки” 1937 знов згадали, що музей  
так і не побудовано, не зважаючи на численні рішення. Всю 
провину поклали на колиш. кер-ків, котрих на той час було 
оголошено „ворогами народу” і репресовано. Проте далі діло 
не пішло. 

Новий період активності припадає на літо 1939, коли у 
„Червоному Гірнику” з’являється ряд публікацій депутатів 
міськради про необхідність буд-ва музею та картинної галереї. 
Загроза війни і мілітаризація пром-ті знов не дали можливості 
відкрити музей до початку ВВВ.Реконструкція  мотики періоду енеоліту  3 тис. до н. е.
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Дж.: Постановления внеочередного Верхнеднепровского уездного 
земского собрания 7 октября 1912 г. Верхнеднепровск, 1912, с. 37; 
Известия Херсонской уездной земской управы за 1912 г. Херсон, 
1913, с. 39.
Літ.: Мельник О.О, Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 339–340.

Музичне виховання – процес цілеспрямованого пізнання 
музики, розвиток М.-естетичного смаку, М. культури і М. 
здібностей людини.

У 1-й чверті 20 ст. у М. культурі Криворіжжя виявлено 2 
тенденції. 1-а – нар. музика, витоки якої починалося ще за 
козацьких часів. 2-й – представлений М. культурою аристо-
кратії, вищого чиновництва та техн. інтелігенції.

Серед представників 1-го напрямку – добре відомі вико-
навці з родини Назаренків, які були спадковими кобзарями. 
Також широку популярність мав кобзар Келеберда, який зго-
дом переїхав до Катеринославу. Серед гармоністів славилися 
сліпі музики: Курченко, Марк Тітов, Яків Фурса.

Аристократія та інтелігенція надавала перевагу форте-
піанній музиці, виконання якої було обов’язковим на всіх 
вечорах, прийомах, святах. Згідно з підрахунками краєзнавця 
І.Р. Кривошлика бл. 90 % дружин місц. еліти грали на ф-но і 
співали, а також навчали цьому своїх дітей. 

Революція 1917 і громадянська війна призвели до за-
непаду М.в. Відродження розпочалося з сер. 1920-х, коли 
було орг-но окружний духовий оркестр під кер-вом Анатолія 
Канівського. У 1923 створено зведений міський хор при спілці 
радторгслужбовців. під орудою В.Г. Статіви. Відновлено гру 
духового оркестру по неділях і під час гулянь у міському саду. 
З літа 1927 до Кривого Рогу почали регулярно приїздити на 
гастролі колективи кобзарів. Було запрошено капелу кобза-
рів під кер-вом Корецького і Яриша, яким також дозволили 
давати концерти у рудничному р-ні та сільс. місцевості. Одно-
часно робилися спроби орг-ти місц. ансамбль бандуристів. 
Його було створено у серп. 1928, а 1-й концерт колектив дав 
на поч. листоп. Ансамбль взяв назву “Думка шахтаря”, його 
очолив відомий диригент М.Ф. Слюсаренко. У кін. листоп. 
1928 створено окружний міжспілковий мандоліновий оркестр 
під проводом М. педагога Д.Ф. Горбачевського.

У кін. січ. 1929 президія окрпрофради прийняла рішення 
про орг-цію струнного оркестру і відпустила на це 450 крб.  
Також прийнято постанову про відкриття 15 берез. 1929 місь-
кої 2-річної М. шк. Але з різних причин воно затрималося до 
врес. 1929. За ініціативою викладачів шк. з 15 верес. 1929 
відкрито М. курси, на які набрано 60 слухачів, які навчалися 
на відділах: ф-но, співу, скрипки, нар. інструментів, згодом 
добавився відділ по підготовці керівників М. гуртків. Випуск 
М. курсів відбувся 15 черв. 1930.

Фінансова скрута призвела до розпуску “Думки шахтаря” 
і створеної на поч. 1929 хорової капели. Залишився існува-
ти гурток кобзарів при окрполітпросвіті. На кін. 1930 на 12 
рудн. басейну вже існували різні М. гуртки. Найкращим з 
них визнано М. колектив рудн. МОДР, який протягом року 
обслужив аудиторію 35 тис. чол. Кін. 1930 ознаменувався 

орг-цією об’єднаного хору при Будинку робітників освіти, 
під кер-вом Д.Ф. Горбачевського. Весною 1932 було орг-но 
кущові змагання, а згодом, у трав. – 1-у р-ну мистецьку 
олімпіаду. Потім, до літа 1933, у зв’язку з голодом, робота по 
М.в. практично не велася. 12 лип. 1933 проведено у парку 
ім. газ. “Правда” дитячу мистецьку олімпіаду, а 30 лип. – М. 
олімпіаду духових оркестрів, у якій взяли участь колективи 
рудн. ім. Леніна, “Червоногвардійський”, “Жовтневий”, ім. 
Артема, ім. Дзержинського, ст. Долгінцево та спілки рад-
держторгслужбовців. 

Переможцями р-ного огляду худ. самодіяльності, який від-
бувся 8–9 листоп. 1933, стали юні бандуристи І. й К. Назарен-
ки, скрипалі Гальперін і учень Інгулецької шк. Фішель, баяніст 
Гусаль. Під час 2-ї олімпіади самодіяльного мистецтва, фініш 
якої проходив на поч. лют. 1934, кращими були визнані: М. 
гурток рудн. ім. Леніна (31 учасник, з яких 15 робітників і 16 
учнів, кер. Бабенко); 2-е місце поділили між собою 2 колективи 
– М. гурток рудн. ім. К. Лібкнехта, що складався з 28 осіб, 
кер. Бєлік та гурток рудн. ім. Дзержинського (27 виконавців, 
кер. Кукояжний); 3-є місце надано М. гуртку рудн. ім. Артема 
(кер. Конопельський). 

Восени 1934 орг-но дитячий джаз під кер-вом Горенка, у 
складі 50 осіб. У серп. 1935 оркестр став переможцем облас-
ного конкурсу худ. самодіяльності. При гірничому ін-ті у жовт. 
1935 створено студентський джаз-оркестр, а при клубі ім. 
Крупської (рудн. ім. Артема) започатковано домровий гурток. 
Оркестр клубу піонерів (кер. Дубовський) отримав 1-у премію 
на худ. олімпіаді у Дніпропетровську, яка проходила з 7 по 9 
трав. 1936. Добре проявили себе на міській олімпіаді (черв. 
1936) домровий оркестр Дзержинської шк., духовий оркестр 
СШ № 16 (27 учасників), Микола і Рая Назаренки. Всього в 
олімпіаді взяло участь 10 хорових, 2 джазових, 6 духових, 10 
струнних гуртків і 50 індивідуальних виконавців. 

За ініціативою міському комсомолу та ЦК спілки гірників 
Півдня 11 верес. 1936 у парку ім. Газети “Правда” пройшов 
фестиваль укр. пісні, музики і танцю, де виступили кращі 
колективи міста. Згодом, у жовт., на обласній олімпіаді са-
модіяльних колективів 1-е місце отримав духовий оркестр ст. 
Долгінцево і капела бандуристів рудн. ім. Ілліча, під кер-вом 
Джурджія.

У груд. 1936 при міській спілці працівників громадського 
харчування орг-но 1-й в області жіночий духовий оркестр з 20 
осіб. Великої популярності на той час набув гурток баяністів 
рудн. ім. Дзержинського під кер-вом Х.А. Дерія. Колектив 
здобув першість в обласній і республіканській олімпіадах худ. 
самодіяльності. Великих зусиль для покращення роботи місь-
кого духового оркестру у 1937 приклав його керівник Гейзер 
Кайман. Кращим за результатами міської олімпіади 1937 став 
самодіяльний струнний гурток гірничого технікуму у складі 23 
осіб, під кер-вом Володька і духовий оркестр пед. ін-ту (кер. 
Коваль). Серед індивідуальних виконавців 1-е місце здобув 
баяніст Колісник. Всі вони взяли участь в обласній олімпіаді 
худ. самодіяльності студентів і отримали призові місця.

У 1938 переможцями олімпіади дитячої худ. самодіяль-
ності стали: зведений духовий оркестр 8 і 25 СШ, домровий 
оркестр рудн. “Червоногвардійський”, шумовий оркестр 
форпосту № 39. Серед дорослих кращими названі: духовий 
оркестр рудн. ім. К. Лібкнехта, капела бандуристів рудн. ім. 
Ілліча, духовий оркестр клубу пекарів. Всього на 1 черв. 1938 
у Кривому Розі діяло 10 духових і 3 струнних оркестри. У кі. 
листоп. 1938 міська М. шк. проведа 1-й показовий концерт, 
у якому взяло участь 60 дітей, виступив струнний ансамбль 
у складі 16 скрипалів.

На республіканській олімпіаді, що проходила 25–28 берез. 
1939 у Києві, дитячий гурток бандуристів рудн. “Червоног-
вардійський” у к-ті 17 осіб (кер. Бондаренко) став призером 
і отримав право виступити на Всесоюзній дитячій олімпіаді. 
Лауреатами міського конкурсу став духовий оркестр пром-
кооперації під кер. А.С. Канєвського і домровий гурток рудн. 
“Жовтневий” (кер. Погрібняк). Серед дитячих колективів – гур-
ток бандуристів КРЕСу, гармоніста з СШ № 25 Валентина 
Єрмак, скрипаль з СШ № 16 Березний, ансамбль баяністів Струнний оркестр клубу ст. Долгінцево, 1936

МУЗ-МУЗ
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шк.  КРЕСу. 

У 1940 гарних результатів досягли і стали кращими М. ко-
лективи клубу шахтоуправління ім. К. Лібкнехта, який відзна-
чив своє 15-річчя, палацу культури ім. Дзержинського, палацу 
культури “Жовтневий”, шахтоуправління ім. Орджонікідзе, а 
також щойно орг-ний оркестр нар. інструментів т-ту “Дзер-
жинськруда”. У трав. 1940 ЦК спілки гірників Півдня орг-вав з 
числа кращих учасників худ. самодіяльності духовий оркестр 
у к-ті 14 осіб для обслуговування гірників, які відпочивали у 
санаторії “Червоне Криворіжжя” (м. Алушта).

За результатами конкурсів серед дитячих колективів мі-
ста переможцями стали симфонічний оркестр М. студії (кер. 
Канєвський) та зведений духовий оркестр СШ № 8 і № 25. 
Кращі виконавці взяли участь в обласній олімпіаді. Зокрема 
додатково було виділено місце для капели бандуристів шк. 
шахти ім. Р. Люксембург. 

Поч. 1941 ознаменувався великим звітним концертом учнів 
М. шк., у якому взяло участь 130 вихованців. Виступило бага-
то піаністів, 3 ансамблі скрипалів, хор у супроводі оркестру, 
заснований восени 1939. На останній довоєнній шк. олімпіаді, 
яка пройшла у трав. 1941, найкращих показників добилися: 
капела бандуристів (30 осіб) шк. КІМ (шахтоуправління ім. 
Р. Люксембург), молодий колектив нар. інструментів шк. 
№ 10 під кер-вом Рубана, шумовий оркестр піонерського 
форпосту № 40.
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 6 апр., 24 апр.; Таке саме, 1927, 15 июл.; 
“Червоний Гірник”, 1928, 11 листоп., 29 листоп.; Таке саме, 1929, 20 
січ., 8 берез., 9 квіт., 22 черв.; Таке саме, 1930, 13 чяерв., 12 груд.; Таке 
саме, 1933, 16 лп., 27 лип., 11 листоп.; Таке саме, 1934, 3 берез.; Таке 
саме, 1935, 1 верес., 20 жовт., 27 жовт.; Таке саме, 1936, 20 трав., 30 
черв., 22 жовт., 12 груд.; Таке саме, 1937, 5 трав., 15 жовт.; таке саме, 
1938, 10 січ., 28 листоп.; Таке саме, 1939, 2 квіт., 21 черв.; Таке саме, 
1940, 6 берез., 6 трав.; Таке саме, 1941, 7 січ., 10 трав.

Мумія – труп людини або тварини, штучним або природним 
шляхом збережений від розкладання.

Єдиний випадок фіксації муміфікованої шкіри у могилі 
відмічено при розкопках кургану “Долгінцево” у 1967. У по-
хованні кін. 3 тис. до н.е., яке було здійснено у кам’яному 
ящику, відмічено залишки шкіри на ногах.

Техніка бальзамування також була відома скіфам, які 
проживали на тер. краю у 7–3 ст. до н.е., про це писав Ге-
родот. 

На поч. 20 ст. (1907) було муміфіковано у вині тіло одного 
померлого з родини Лихманів і поховано у склепі біля Воз-
несенської церкви (нині пл. Воровського). Також було піддано 
муміфікації тіла С.М. Колачевського (1911) і його дружини 
Євгенії (1910). Тіла зберігалися у склепі, який знаходився 
на тер. колиш. їхньої садиби (нині рудн. ім. Леніна). На поч. 
1920-х їх було перезахоронено на місц. громадянському 
кладовищі.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 85.

Мусіївська волость – адм.-тер. одиниця у складі Олек-
сандрійського повіту. У наш час її тер. частково входить до 
Кривого Рогу і Криворізького р-ну. Створено у 1861. на поч. 
90-х 19-го до складу М.в. входили:

Таб. 1

Поселення Число 
володінь

Розмір на-
ділу (дес.)

Загал. пл. 
землі (дес.)

Анновка 44 4,5 198
Богданівка 18 4,5 81
Благодатне 25 4,5 112
Володимирівка 45 4,5 202
Григорівка (Матронівка) 11 4,5 49
Григорівка (Аврамової) 22 3,5 77
Григорівка (Волошимнова) 26 4,5 117
Грузька 40 3,5 140
Гданцівка 18 1,3 15
Данилівка 34 4,5 153
Зелена Балка 26 4,5 117
Званівка 56 4,5 252
Курганівка 37 4,5 166
Макарівка 63 4,5 283
Мусіївка 50 5,0 250
Настасівка 54 4,5 265

Тихий Приют 48 4,5 216
Катеринівка 18 4,5 81
Всього 635 – 2 774

У 1896 М.в. належала до 10-ї дільниці земського на-
чальника і до 3-го поліцейського стану. Нараховувалося 57 
приватних володінь, у розпорядженні яких було 25 621 дес. 
землі, і 18 селянських громад, які мали 2 782 дес.

Згідно з генеральним межуванням кін. 18 ст. в межах май-
бутньої М.в. знаходилося 17 земельних дач, якими володіла 
21 приватна особа і 8 сільс. громад. Під поселеннями у 1886 
було 48 дес., під ріллею – 1 310 дес., під сіножатями – 11 179 
дес., під лісом – 15 дес., неудобної землі - 1 376 дес., всього 
землі було 13 930 дес. Загал. к-ть жителів складала 1 484, 
на одну ревізьку душу приходилося 8,6 дес. наділу. На 1887 
під садибами знаходилося 144,8 дес., під ріллею – 5 360 дес., 
під сіножатями – 2 280 дес., під толоками – 2 740 дес., цілини 
було 1 410 дес., луки займали 215 дес., городи – 78,6 дес., 
сади – 20,8 дес., плавні і очерет –2 дес., ліси – 3,5 дес. Всього 
удобної землі було 12 254,7 дес., неудобної – 485,7 дес., всієї 
землі – 12 740,4 дес.
Дж.: Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Т. III. Алек-
сандрийский уезд. Херсон, 1888, с. 123–124; Отчет Александрийской 
уездной земской управы за 1891. Александрия, 1892, с. 64; Список 
землевладельцев Александрийского уезда на 1896 год. Александрия, 
1897, с. 111.

Мусіївські кургани (№ 1 і № 2). К. № 1 – пам’ятка археоло-
гії доби міді-бронзи висотою бл. 3 м, що знаходився на відстані 
1,5 км на сх. від залізничної ст Мусіївка. Досліджений у 1987 
археологічною експедицією КІКМ. Мав складну архітектуру 
– спочатку у кін. 3 тис. до н.е. споруджено святилище у ви-

План та розріз поховання катакомбної культури, 22 ст. до н. е.
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гляді валу висотою бл. 1 м, що у плані нагадував стилізовану 
голову бика, орієнтовану у сх. напрямку. Розмір конструкції 
по лінії Сх–Зх бл. 36 м, по лінії Пд–Пн – 32 м. У к. виявлено 
10 поховань: 1 кемі-обинське, 1 ямне, 3 катакомбних, 4 доби 
пізньої бронзи, 1 невизначене. Кемі-обинське захоронення 
здійснено у кам’яному ящику 2,14 х 1,5 м (зовнішні розміри). 
Стінки складені з 8 плит вапняку шириною 0,5–1,15 м, висо-
тою 1,2 м. У середині ящик був розписаний червоною вохрою, 
орнаментом типу “ялинка”. Померлий лежав скорчено на 
спині у спеціальних ношах (сані), розміром 1,5 х 1,0 м. Його 
супроводжувала чаша-курильниця, мідна діадема довжиною 
7 см  і шириною 2,5 см, дерев’яна прикраса.

К. № 2 розкопано у 1988. Його висота 1,5 м. Знайдено 
15 поховань, з яких 5 відносилися до давньоямної культури. 
Для них характерне перекриття камер кам’яними плитами, 
положення скелетів – скорчено на спині. В одному з поховань 
у вузькій і довгій ямі (4 м) знаходилося 2 скелети, орієнтовані 
у протилежні сторони.

У 2-х катакомбних похованнях виявлено по 2 кістяки, а в 
одному скелет був відсутній (кенотаф). Знахідки представлені 
бронзовими ножами і сережками, кам’яною і пастовими на-
мистинами, конічним вівтариком.
Дж.: Звіт археологічної експедиції КІКМ за 1987 р.; КІКМ КДФ - 12 289; 
Таке саме за 1988 р.; КІКМ КДФ - 12 287.

Мустьє типове – палеолітичне утворення, в ареалі якого 
знаходилася тер. суч. Криворіжжя. Датується 100–40 тис. р.т. 
Палеогеографічний фон характеризується загальною зміною 

клімату у бік похолодання, з короткими періодами потепління. 
Екон. базу М.т. становило мисливство на мамонта, бізона, 
коня. До цього періоду відносяться найдавніші сліди перебу-
вання людини у краї. У серп. 1960 вчитель Христофорівської 
шк. К.Є.Горб при огляді Партизанської балки в околицях с. 
Кудашівка знайшов гостроконечника і кілька скребків.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 6.

Гостроконечник з кременю знайдений 
в 1960 біля с. Кудашівка
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