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Надзвичайна комісія 

(НК, рос. ЧК) – репресивний 
орган рад. влади для при-
душення будь-якого виду 
опору і боротьби з екон. зло-
чинами.

Попередником НК було 
політбюро, орг-не в берез. 
1920-го. На поч. серп. 1921 
політбюро реорг-но у Криво-
різьку повітову НК. Орг-ція 
НК була, згідно з архівними 
документами, викликана та-
кими факторами: госп. роз-
руха у басейні, великий роз-
виток повстанського руху, 
безгосп., масове розкрадан-
ня матеріалів і обладнання, 
екон. саботаж і шкідництво, 
близькість центру повстан-
ства (Холодний Яр), який 
впливав на політичні настрої 
населення повіту, активні дії повстанського загону Іванова 
(Тишаніна). До роботи НК приступила 19 серп. 1921. Очолив 
її О.П. Петров, якого прислали з Катеринославської губНК. 
Структурно Криворізька НК включала відділи: загал., секрет-
но-оперативний і екон. Загал. очолював Леонов, помічник 
– Шабельський. Він включав фінансово-госп. частину (зав. 
Устименко) і транспортно-госп., їдальню для співробітників, 
казначейський відділ, який відав всіма питаннями фінансово-
го постачання, канцелярію, комендатуру (зав. Маголін). 

Комендатура мала підвідділи: а) передаточний; б) бюро 
пропусків; в) бюро довідок і прийому; г) чергову частину 
комендатури. Загін при НК мав спочатку 35 чол., а згодом 
був збільшений до 100 чол.

Секретно-оперативний відділ (СОВ) розділявся на підвідді-
ли: інформаційний (Орлов), який включав 8 уповноважених і 
100 завербованих інформаторів; політична група (Захарьєв) 
займалася складанням карток обліку по-антирадянському 
налаштованих громадян, партій і груп. Підвідділ по боротьбі 
з бандитизмом (повстанством) (Моложан) займався також 
виявленням дезертирів. Розвідувальну частину з 9 співро-
бітників очолював уповноважений Ілляшев, згодом їх число 
збільшено до 25. Оперативна частина (Лошак) 13 співробітни-
ків забезпечували техн. обслуговування діяльності основних 
підвідділів секретно-оперативного відділу. Останнім підвідді-
лом СОВ була канцелярія.

До складу екон. відділу входили: пром. група (Нікітін), що 
займалася Криворізьким залізорудним, буровугільним р-нами 
і Марганцево-Нікопольськими рудн.; прод. група (Колєсов і 
2 помічника), яким підлягали уповноважені райпродкомів, 
з якими співпрацювали при проведенні кампаній по збору 
продподатку; контрольно-ревізійна група (крім уповноваже-
ного включала 2-х бухгалтерів-ревізорів і 2-х помічників по 
залізорудній і загал. пром-ті); санітарно-постачальна група 
(Іванов) займалась обстеженням дитячих будинків, лікарень, 
готелів і слідкувала за дотриманням норм санітарії і поста-
чання продовольством.

Робочим органом НК був секретаріат колегії з 5 осіб, на 
чолі з секр. НК, який виконував технічно всі постанови колегії 
(9 чол.). 

Першого нач. Криворізької НК О. Петрова було відкликано 
до Катеринослав і з 19 верес. 1921 відділ очолив Я. Баскаков, 
а з груд. 1921 – М.М. Йодко. Нач. Долгінцевського відділення 
р-ної транспортної НК у трав. 1921 був Бєляєв, з лип. 1921 
– І.Я. Лісницький, з 23 січ. 1922 – Магулін. З січ. 1922 до колегії 
НК з правом дорадного голову стали вводити голів Криво-
різького повітвиконкому. В Долгінцево розташовувався 46-й 
батальйон військ ВНК. Для обслуговування рудн. р-ну було 
створено спеціальний екон. відділ зі штатом 80 чол., який було 
розбито на північну, центральну і південну групи.

Структура НК постійно удосконалювалася, змінювалися 

і доповнювалися її суспільно-політичні функції. Як випливає 
з доповідної записки ГубНК адміноргуправлінню ВУНК, у 
серп. 1921 вона: 

- посилювала внутрішній і зовнішній нагляд в антирад., 
антибільшовицьких партіях і групах, у середовищі духовен-
ства, колиш. офіцерства, молодіжних спілках, у тих класах 
суспільства, котрі були потенційним живильним середовищем 
для таких партій і груп;

- домагалася збільшення і розширення джерел інформації 
в усіх госп. і екон. структурах з метою безперервного спо-
стереження за настроями і процесами, що там відбувалися;

- вивчала умонастрої укр. сільс. інтелігенції, яка в основній 
своїй масі співчувала “петлюрівщині”;

- вели спостереження за виключеними з ВКП(б) після чи-
сток колиш. чл. партії з метою з’ясування справжніх мотивів, 
що спонукали їх до вступу в партію;

- дбала про недопущення всякого роду зловживань у госп. 
органах, здійснювала контроль за виконанням директив, 
постанов і матеріалів ревізій, вела боротьбу з безгосп., без-
сис-мністю;

- вживала заходів по припиненню крадіжок, посадових 
злочинів, особливо на селі, де неправильні дії породжували 
бандитизм;

- боролася з пожежами і крадіжками у будинках;
- воювала з повстанцями.
Однією з найважливіших функцій НК була інформативна. 

Партійні і рад. органи мали потребу в такому апараті НК, 
який міг би накопичувати найновіші дані про ті процеси, 
що відбувалися в р-ні. Тобто, створювати банк оперативної 
інформації. В той час, не зважаючи на існування орг-ного 
політичного відділу повітового парткому, який не міг ство-
рити мережі агітаторів-інформаторів, всю роботу по збору, 
аналізу і опрацюванню інформації проводили співробітники 
НК. Інформаційні групи свого часу були започатковані ще в 
місц. політбюро.

На обліку в повітовій НК стояли всі держ. установи пові-
тової ваги та піпр-ва ПРТ. Звідти надходили дані 2-х категорій: 
одноразові статистичні і періодичні, в яких характеризувався 
настрій мас. На кожному підпр-ві, в установі відповідальні за 
це комуністи заповнювали 2 форми зведень і відправляли за 
призначенням. Уповноважений по інформації регулярно ви-
кликався до Катеринославської губНК на об’єднані наради 
нач. служб інформації, де ґрунтовно аналізувався стан справ 
і давалися рекомендації.

У берез. 1922 Криворізький відділ НК було реорг-но у відділ 
ДПУ. Гол. найближчою метою визначалася ліквідація загону 
Іванова чисельністю 80 шабель (отаман Іванов загинув 23 
груд. 1921).
Дж.: ДАДО, Ф. Р3225, Оп. 1, С. 10, А. 7–11; там само, С.112, А. 75, 92 
зв., 104, 116, 129; Отчет Екатеринославской губернской чрезвычай-
ной комиссии с 1 янв. 1920 по 1 нояб. 1921, г. Днепропетровск, 1994, 
с. 129–130.
Літ.: «За работу», 1921, 19 авг.

Надзвичайна трійка – репресивні органи, що створюва-
лися при військ. частинах, які брали участь в операціях по 
боротьбі з повстанцями. Обов’язковою умовою орг-ції Н.т. 
була наявність у певній місцевості озброєного опору захо-
дам рад. влади. На Н.т. покладався безпосередній розгляд 
справ повстанців, захоплених зі зброєю в руках, або якщо 
належність особи до збройних формувань була очевидною. 
Н.т. створювалися на час виконання загоном оперативних 
завдань по боротьбі з повстанством і в кожному окремому 
випадку призначалися губернською особливою нарадою по 
боротьбі з бандитизмом, яка затверджувала їх персональний 
склад. До Н.т. обов’язково входила особа, яка стояла на чолі 
загону або його комісар, голова місц. виконкому і представник 
НК. Н.т. мала право розстрілу повстанців, які були захоплені 
зі зброєю в руках. Осіб, до яких ця кара не застосовувалася, 
передавали до судових органів. Н.т. звітувала про свою ді-
яльність губернській нараді по боротьбі з бандитизмом (по-
встанством), яка здійснювала контроль за діяльністю Н.т. 

З 1922 у Криворізькому повіті створено Н.т. для збору 

 І. П. Кириленко - один з пер-
ших чекистів ст.  Долгінцево 

в 1920
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продподатку на чолі з представником повітвиконкому. По 
р-нах призначали прод. т. (райпродтрійки), якими керували 
уповноважені повітвиконкому. У 1923 Н.т. займалися ліквіда-
цією наслідків голоду 1921–23 і відродженням с. г. та питан-
нями чисток серед працівників різних галузей та боротьбою 
зі зловживанням владою.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 3204, Оп. 1, С. 3, А. 34; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 892, А. 
95; Там само, С. 644, А. 12, 17.

Надзвичайні і місцеві органи державної влади. До перших 
відносяться військово-революційні комітети (РВК), що ство-
рювалися як о. для захоплення в. У 1918–21 на Криворіжжі 
діяли повітовий, міський, волосні РВК. Часто РВК діяли як 
Н.о.в. для боротьби з повстанством та опором, для налаго-
дження госп. життя. 

Для проведення своєї політики на селі і розшарування 
громад по “класовій” ознаці створювалися комітети неза-
можних селян (КНС).

У 1920-му при наближенні фронту створювалися рево-
люційні комітети (ревкоми), куди призначалися “трійки” для 
кер-ва політичною і госп. роботою.

До м. установ Наркомату землеробства відносилися по-
вітовий і волосні земельні комітети, які були створені для 
здійснення аграрних перетворень на селі. М. установами 
Наркопроду були повітовий і волосні продвідділи (продкомісії), 
які згодом було перейменовано на продкоми. В період непу 
продкоми розгорнули мережу заготконтор і заготівельних 
пунктів. Заготконтори займалися збором продподатку і за-
готівлею продовольства на ринку. У 1924 сис-му м. продкомів 
було ліквідовано.

М.о. наркоматів внутрішньої торгівлі були міський і окруж-
ний відділи торгівлі, які на поч. 1933 перетворено на відділи 
постачання, з 1934 – на міський відділ торгівлі, а з 1939 – на 
р-ний відділ торгівлі.

М.о. Держплану були планові комісії Рад (у 1923–30 – пла-
нова комісія окрвиконкому), з 1930 створено плановий відділ 
при міськраді. О. ЦСУ було окружне статбюро, а з 1930 воно 
злилося з міськпланом. 

М.о. Наркомату фінансів були фінансові відділи відповідних 
Рад, а з 1931 – фінвідділ міськради. Також цю роль виконува-
ли відділення банків, ощадні каси та їх агентства на місцях. 

М.о. Наркомсобесу були відділи соцзабезпечення відпо-
відних Рад.

М.о. Наркомздоров’я були відділи охорони здоров’я ви-
конкомів Рад.

М.о. Наркомпросу були відділи нар. освіти Рад або їх 
виконкомів. Всі вони діяли за принципом подвійного підпо-
рядкування.

З 1918 було створено повітовий і волосні виєнкомати, які 
мали централізоване підпорядкування і працювали на правах 
відділів виконкомів Рад. З 1934 міськвоєнкомат був підпо-
рядкований командуванню Харківського округу. 

До М.н.о.д. безпеки відносилися повітова Н. комісія і відпо-
відник о. на транспорті (ОРТНК). На перший час о. Наркомату 
внутрішніх справ був відділ управління повітвиконкому. У 1923 
цю структуру було ліквідовано, а натомість утворено повіто-
вий (окружний) адмінвідділ, який було розпущено у 1930.

На правах самостійних відділів виконкомів створено управ-
ління міліції і карного розшуку. З 1934, коли орг-но загально-
союзний НКВС, його м.о. став міський відділ

М.о. д. контролю було повітове, згодом окружне, потім місь-
ке відділення робітничо-селянської інспекції (РСІ), яка мала 
право відділу виконкому. У 1923 їх об’єднано з партійними і 
рад. контрольними комісіями. У 1934 м.о. РСІ були розпущені. 
Замість них постала комісія рад. контролю при міськраді, яка 
мала централізоване підпорядкування.

М. установами Наркомнаца стали повітовий (окружний) 
міські відділи по справах національностей.

М. судовими о. були бюро юстиції повітвиконкому, яке 
діяло за принципом подвійного підпорядкування. Нар. суди 
і революційні трибунали складали основне ядро сис-ми рад. 
судів. У 1922 ревтрибунал було ліквідовано і залишився 

тільки нар. суд.
Вищим о. м. в. були Ради робітничих, селянських і черво-

ноармійських депутатів. У 1936 вони стали називатися Ради 
депутатів трудящих.
Літ.: Коржихина Т.П. История и современные организации государ-
ственных учреждений СССР. 1917–1972. М., 1974, с. 149–157.

Надільне землеволодіння – сис-ма селянських володінь 
землею у 2-й пол. 19-го – поч. 20 ст. Утворилась у результаті 
здійснення селянської реформи 1861 і реформи держ. і Н. 
селян. Займало бл. третини пл. суч. Криворіжжя, а разом із 
з. т-в – бл. 38 % (1890). Для колиш. поміщицьких селян роз-
мір наділу на ревізьку душу було визначено в 5,5 дес., але 
фактично в багатьох випадках селяни отримали не повний 
наділ, а від 1 до 3 дес. Громадам колиш. держ. селян відійшло 
обширні наділи (6–8 дес.). Т-вам колиш. воєнних поселян 
відійшло від 8 дес. (Новокурськ) до 12–15 дес. (Кривий Ріг, 
Широке, Шестерня). Євреї-землероби колонії Інгулець мали 
бл. 15 дес. землі на г-во.

Диференціація розмірів Н.з. селян на Криворіжжі (в межах 
Херсонського повіту):

Таб. 1
Тип г-в Розміри наділів (дес.)

Т-ва 1–
1,5

1,5–
3

3–5 5–8 8–
11

11–
15

15–
20

понад 
20

Колиш. 
поміщи-

цькі 
селяни (%)

24,2 7,1 5,2   63,5 – – –

Колиш. 
держ. 

селяни
– – 1,0 69,7 19,0 4,7 4,6 –

Колиш. 
воєнні 
посе-
ленці

– – – 17,0 83 – – –

Євреї-
земле-
роби

– – – 27,8 61,0 5,5 4,8 –

Колиш. 
коло-ністи 

(нім.)
– – – 13,7   – 13,7 71,6 –

Отже, для більшості селян Криворіжжя середній наділ 
складав 5–11 дес. (бл. 70 % від всіх Н.з.). Обділеними землею 
виявилися в основному колиш. поміщицькі селяни. Вони воло-
діли тільки 3 % від всієї землі і 17 % від землі, яка належала 
колиш. поміщицьким селянам при їх відсотку від загалу 25. 
Якщо по Криворіжжю на 1 двір в середньому приходилося 
14,6 дес. а на 1 ревізьку душу по 8,5 дес., то відносно колиш. 
поміщицьких селян цей показник складав 1,3 і 4,5 дес. Для 
селянської громади містечка Кривий Ріг на 1 двір припадало 
16,7 дес., а на ревізьку душу – 9,5 дес. По стану на ревізій-
ний перепис (1858–59) в межах суч. Криворіжжя було 37 
селянських (поміщицьких) громад, які нараховували бл. 4,2 
тис. осіб, з яких потім було відпущено на волю 75 осіб, 427 
дворових, 158 відмовилися від наділу, 3 607 отримали наді-
ли, 66 виселилося, прийнято на наділи з колиш. дворових, 
які відмовилися спочатку від наділів, 100 осіб, приписаних до 
селянських громад сторонніх осіб 112 (дані на 1887).
Дж.: Волости и важнейшие селения Европейской России. В. VIII. СПб, 
1886, с. 10–11, 72–75, 78–81; Материалы для оценки земель Херсонской 
губернии. Т. VI. Херсонский уезд, 1890, с. 170–190.

Наказний отаман – тимчасова командна функція у Війську 
Запорізькому за дорученням Кошового о. для командування 
під час походів, в яких кошовий о. не брав участі.

20 квіт. 1770 загін коша на чолі з Н.о. Миколою Тимофії-
вичем Косапом (військ. суддя) прибув у р-н кургану Царева 
Могила, розташованого на найвищій точці, нижче злиття 
Інгульця і Саксагані, де були зроблені укріплення Ставки 
Коша. Сюди, в р-н зимівника Кривий Ріг прибували козаки 
з усіх паланок Запорізької Січі для орг-ції походу проти ту-
рецько-татарських військ.
Літ.: Мельник О.О. Наше минуле. В ж. Саксагань, 2005, № 2, с. 9.

Намісництво – адм.-тер. одиниця на укр. землях в Рос. 
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імперії у 1780–90. Криворіжжя входило до складу Катери-
нославського Н., створеного у 1784, а згодом, (з 1795) – до 
Вознесенського. 

На чолі Н. стояв намісник з правами генерал-губернато-
ра. 

Н. скасовано у 1797 і введено поділ на губернії.
Літ.: ЕУ, т. 5. Ліьвів, 1996, с. 1681.

Нарзв’язок - див. Всеукраїнський комітет Всесоюзної 
професійної спілки працівників народного зв’язку (ВУК 
Нарзв’язку).

Народна архітектура – поняття, що охоплює традиційне 
житло, госп., виробничі і культові будівлі, цілі сільс. поселення, 

створені у більшості випадків руками невідомих майстрів на 
основі Н. а.-будівельних традицій.

Криворіжжя після ліквідації Запорізької Січі заселялося 
колиш. козаками та селянами вихідцями з ін. губерній, яких 
переселяли поміщики або ті, що переїхали самі. З поч. розро-
бок залізних руд у 1881 багато людей прибуло з укр. губерній 
(Київської, Полтавської, Чернігівської) і ряду південних Рос. 
Всі вони принесли в наш край свої будівельні традиції, при-
йоми та різні типи будівель як житла, так і госп. споруд.

До поч. 20 ст. укр. населення в своїй більшості втратило 
національні особливості в костюмі і госп. побуті, зберігаючи 
при цьому мову. Позитивне значення в екон. житті, особливо 
в с-г, мав вплив такого народу як німці.

В цей період зберігаються і основні традиційні типи житла 
і госп. будівель. Житло складається з хати, сіней, комори або 
“хижі”.  Багатші будували хати з 2-х кімнат через сіни, одна з 
яких була “чиста хата”, ін. – житлова хатина. Обстановка жит-
ла традиційна: стіл, лава, полиці, мисники, ліжко або піл.

Німці-колоністи будували комфортніше житло. Воно від-
різнялося як внутрішнім плануванням, так і прибудовами. 
Всередині хата розділялася на кімнату, кухню, їдальню, 
спальню, сіни. Зовні до будинку під один дах добудовувалася 
стайня, сарай, часом клуня. Часто дах покривався черепицею 
і мав фронтон.

Димові труби в укр. хатах робилися з хмизу і обмазувалися 
глиною. В сінях в цих димарях робили літні печі для варіння 
їжі. Такі печі називалися кабицями. Крім них у всіх груп на-
селення булли розповсюджені літні печі, які ставилися окремо 
на відкритому місці.

Українці любили розмальовувати свої будівлі зовні. Роз-
писи мали переважно рослинні мотиви. Улюбленим місцем 
були стіни по кутах і під стріхою, віконні ставні та наличники, 
а також вінця димарів.

З госп. споруд були поширені стайні, комори, сараї, клуні, 
навіси. Клуні часто замінялися половниками, які мали вигляд 
2-схилого даху без стін, поставленого на землю. Двері були 
прироблені з 2-х коротких стін. Поширеними на Криворіжжі 
стали сажі – приміщення для відгодівлі свиней, що були 
майже у кожному дворі.

О с о б л и в і с т ь 
місц. Н.а. прояви-
лася в матеріалі 
та техніці кладки 
стін будівель. Всі 
споруди робилися 
з землі, глини або 
каменю. Стіни зво-
дилися з дернини, 
які нарізали плита-
ми, сушили і клали 
горизонтальними 
шарами разом з 
глиною. Це, т. зв., 
саманники лам-
пачеві. Ін. спосіб 
– глинобитний. Заключається в тому, що стіни кладуться 
шарами з глини, перемішаної з соломою. 3-й спосіб – кар-
касний (турлучний) Спочатку з жердин робиться каркас хати, 
переплітається хмизом або товстою дранню, середина наби-
вається глиною. У зв’язку з поширенням вапняку по берегах 
річок і балок набув розповсюдження спосіб зведення стін з 
пласких необроблених плит, покладених без зв’язки і лише 
обмазаних потім зовні і зсередини глиною.

На той час існувала також проблема води. Постійні посухи, 
недостатня к-ть рік, озер і ставків заставляли мешканців кож-
ної садиби тримати свою криницю, стінки якої були з твердої 
глини або обкладалися диким каменем. Зверху робилася 
щілівка, а якщо вода була високо, то доставали її відром на 
мотузку. На деяких криницях робилися навіси на стовпах з 
гарним завершенням у формі хреста.
Літ.: Бабенко В. Из этнографических наблюдений в Екатеринослав-
ской губернии. Х., 1905.

Народна драма – драм. дійство, створене на основі ма-
гічно-обрядових дій, а також деяких жанрів Н. поетичної та 
прозової творчості. Своїм корінням Н.д. сягає доісторичних 
часів. Елементи Н.д. також проявляються в обрядових піснях 
та іграх-веснянках, які визначаються поділом ролей і формою 
діалогу між хорами. Монодрамами в своїй основі є колядки 
і щедрівки, виконання яких пов’язується з драм. сценами 
і діалогами – “вертеп”, “Коза”, “Трон”. При колядуванні на 
новорічні свята дійство проводять переодягнені колядники, 
які нагадують давньоруських скоморохів. 

Своєрідною формою Н.д. було і традиційне весілля, яке 
включало ряд об’єднаних у сис-му дій та обрядів (сватання, 
заручини, випікання короваю, дівич-вечір, плетіння вінків і 
наряджання гільця, розплетення коси молодої, благословення 
батьків, вінчання, покриття молодої тощо). Під кер-вом ста-
рости або дружки, розпорядників (свах, дружок, світилок) 
молодого і молодої з їх батьками і родичами брали участь 
і 2 весільних хори. Під впливом весільної д. розвинулися 
драматизован дії, пов’язані з обжинками.
Літ.: Історичний фольклор Криворіжжя. Кривий Ріг, 2001, с. 173–183, 
227–244, 266; ЕУ, т. 5. Львів, 1996, с. 1684.

Тип хати Криворіжжя в кін. 19 - поч. 20 ст.

Житлова будівля з вапняку-ракушняку 
кін. 19 ст. по вул. Леніна

Останній день весілля, по картині Г. Білащенка
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Народна освіта – сис-ма освітньо-виховних закладів і 

заходів, що забезпечує о. і виховання народу у відповідності 
з інтересами кер-ва держави.

Достовірних даних про перші шк. на Криворіжжі відсутні. 
Відомо, що в період існування воєнного поселення (1829–59) 
діти з 7 років навчалися у кантоністських шк. Так, у 1833 у 
Кривому Розі було 16 старших кантоністів, 422 середніх, 500 
молодших. Частина дітей навчалася у волосній шк., яка знахо-
дилася у Широкому. Вірогідно, що 1-у шк. відкрито у 1830.

1-а шк. Міністерства Н.о. започаткована у 1861. У ній пра-
цював вчителем місц. священик, нараховувалось 14 учнів.

На 1913 більшість шк., в яких навчалося бл. 60 % всіх дітей, 
належали земствам (див. Земська освіта). Це були, гол. чин., 
1-класні шк., нагляд і педагогічне кер-во якими здійснювали 
земські чл. училищних рад і обрані земством попечителі. 
Контролювали їхню роботу також інспектори і директори Н. 
уч-щ, а з 80-х 19-го і єпархіальні наглядачі. 1-а земська шк. 
у Кривому Розі відкрилася у 1874. У земській шк. з 3-річним 
терміном навчання один учитель вів уроки з 3-а відділеннями 
учнів. Земства призначали платню і оплачували його працю, 
постачали підручниками і наочними приладдями. В утриманні 
таких шк. брали участь і селяни. До 1891 для цього типу на-
вчальних закладів не існувало твердо встановлених програм. 
вчитель користувався відносною свободою у виборі методів 
навчання і підручників. Основою земських шк. стали уч-ща, 
відкриті у попередні роки селянами, які їх самостійно утри-
мували. Постійні кошти на утримання шк. земства почали 
виділяти з 1868.

З 1867 уряд дозволив у міністерських шк. брати плату за 
навчання з учнів 2-класних і парафіяльних шк., тобто крім 
податків селяни змушені були вносити ще й плату за на-
вчання своїх дітей.

1-класні міністерські шк. мали 3–річний, а 2-класні – 5-річ-
ний термін навчання. Вони давали початкову освіту у більш 
повному і закінченому вигляді, порівняно з сільс. уч-щами. 
Такі шк. відкривалися там, де селяни надавали приміщення 
для занять і житло для вчителя і сторожа, а також не менше 
1 дес. землі і оплачували працю вчителя і сторожа. Зі свого 
боку міністерства на 2-класну шк. виділяли щороку бл. 1 
тис. крб., а на 1-класну – 226 крб. 2-класні шк. МНО почали 
створювати з сер. 70-х 19-го.

Церковні шк. до 1898 мали 2-річний курс навчання і спо-
чатку (у 60–70-х 19-го) управлялися радами, а потім духовним 
відомством через єпархіальні ради. У 1884 уряд затвердив 
положення про церковно-парафіяльні шк., які з того часу 
почали розглядати як основний тип початкових освітніх за-
кладів для Н. мас.

Шк. грамоти почали виникати у 80-х 19-го. Їх орг-ли селяни 
за браком мережі шк. За своїм статусом вони були нижче 
церковно-парафіяльних. Термін навчання в них встановлено 
у 2 роки, гол. предметом був Закон Божий та ін. церковні 

дисципліни.
Поряд з названими на Криворіжжі існували й приватні 

шк., але плата в них була відносно високою і вносити її могли 
тільки заможні люди.

На 1913 у межах Верхньодніпровської частини Криворіжжя 
діяли шк. на рудн. Колачевського (з 1897), у Веселих Тернах 
(з 1872), у с. Лозуватка (з 1873, у с. Недайвода (з1911) у с. 
Павлівка (з 1903), у с. Новопавлівка (з 1912). У 1914 у Лозу-
ватці відкрито 3-класне уч-ще. Шк. існували також у селах 
Мар’янівці, Новогригорівці, і в економії П. Харіна.

У Херсонській частині Криворіжжя шк. були в Олексан-
дродарі (з 1880), у Кривому Розі (1-а земська – з 1874; 2, 3, 4 
земські – з 1904; 5, 6, 7 – з 1912; 1-класне уч-ще на 330 чол. 
МНО). Церковно-парафіяльні шк. були у селах: Покровка, 
Миколаївка, Новий Кривий Ріг, Олексанродар, Долгінцево. 
Було ще 2 професійних залізничних уч-ща – у Долгінцево і 
Кривому Розі. З приватних навчальних закладів діяли уч-ща 
на рудн. Карнаватський Брянського АТ, у с. Скелеватка АТ 
“Дубова Балка”, шк. на рудн. Інгушлак, на рудн. Донецький, 
чоловіче уч-ще 2-го розряду у м. Широке, єврейс. уч-ще у 
колонії Інгулець, Гданцівська шк., єврейс. приватні уч-ща 
Должанської, Рейніш і Богуславського у Кривому Розі, 4-
класна прогімназія, Ямчитська с-г шк. (земська) і 8-класне 
комерційне уч-ще. 

Так. чин., у межах Кривбасу у 1913 діяло 23 шк., де на-
вчалося бл. 1,8 тис. дітей. 

Після остаточного закріплення рад. влади на Криворіжжі 
на поч. 1920-х почалося запровадження активного антире-
лігійного виховання.

Пристосування шк. науки до більшовицької доктрини 
потребувало переучування вчителів  і їх часткової заміни, 
оновлення старих підручників тощо. „Більшовизація” шк. ви-
магала призначення на посади директорів, відданих справі 
соціалізму, орг-ції комсомольських осередків та піонерських 
загонів, створення курсів підвищення кваліфікації для вчи-
телів, на яких останнім прищеплювались би необхідні для 
сис-ми погляди. Остаточно партійно-рад. органи взяли у свої 
руки процес виховання і навчання у 1924, після введення про-
грами „єдиної трудової шк.”, розробленої у Москві.

На поч. 1921 у повіті нараховувалось 348 шк. і 3 учительські 
„семінарії”, 6 укр. та 4 рос. політпроси. Для підготовки вчи-
телів ВНО відкрив спеціальні курси.  Розруха воєнних років, 
а зокрема і голод, привели сис-му о. у Криворізькому повіті 
у плачевний стан. Вчителям не виплачувалась зарплатня, 
шк. не ремонтувались і в 1921 стала реальною загроза їх 
закриття.

Катастрофічний стан із освітою, відсутність коштів при-
звели до постановки питання профспілкою освітян про 
введення плати за навчання в шк. Відмічається тенденція 
до закриття класів.

На поч. 1922 у Криворізькому повіті працювало 310 шк. 
У лип. було виконано розпорядження центру про вилучення 
старих шк. посібників. У зв’язку з великим виїздом вчителів 
за межі повіту орг-но короткотермінові педкурси з 81-годин-
ною програмою. У лют. 1922 ліквідовано райнаросвіт Залізо-
рудного р-ну з метою централізації роботи. З 15 берез. 1922 
міськрада орг-ла “двотижневик освіти”. Зібрані кошти направ-
лялись на покращення матеріального стану педагогів.

У січ.–берез. 1923 у місті діяли 3 платні шк., що охоплювали 
796 учнів, з яких за повну плату навчалось 42, за пільгову 
– 256, безкоштовно – 495. Повна плата складала 40 крб., 
пільгова – 15. 

Заборгованість бюджету вчителям Криворізького повіту 
за січ.–квіт. 1923 склала 7 164 384 крб. У квіт. 1923 відділ о. 
оголосив конкурс на кращого вчителя.

У 2-у кварталі 1923 на о. було виділено 51,3 % коштів від 
потреби, з них за рахунок міського бюджету – 12 %. У 3-у 
кварталі  відповідно  60 і 12 % (2 867 крб.).

На 1 черв. 1923 розподіл коштів на о. у Криворізькому по-
віті мав такий вигляд: шк. соціального виховання (1-7 класів) 
отримали 89 139,5 крб. (89,2%), професійної о. 6 175,6 крб. 
(6,2%) і політпросу – 1%. Ситуація з оплатою працівників о. 

Урок арифметики в 1-й земській школі Кривого Рогу, 
поч. 20-го ст.

НАР-НАР



Історична енциклопедія Криворіжжя449
була така: 2 076 осіб працювало на середній ставці 29,1 крб., 
тобто необхідно було 60 480 крб., а фактично виплачено 
42 336 – по 20,37 крб. - тобто продовжується практика по-
стійної недоплати вчителям зароблених грошей.

У 1923 у Кривому Розі діяло 12 шк., з них 1-класних – 1, 
2-класних – 1, 3-класних – 2, 4-класних – 4, 7-класних – 3 (в 
архівах є дані тільки по 11 шк., авт). В 2-х шк. діяли 2 під-
готовчі групи. З 11 шк. 10 були засновані до революції. В 
2-х шк. викладання велось на укр. мові, у 2-х – на рос., у 6-и 
– на укр. та ін. В 1-й – на ін., без укр. У 1923 було випущено 
1 групу 3-го класу, 1– 4-го і 2 – 7-го.

Заняття до 1 жовт. розпочали 5 шкіл, у жовт. – 6; загал. к-ть 
учбових днів склала 896. Вчителів нараховувалось 70 осіб, з 
них 39 були жінки. З цієї к-ті 10 працювало одночасно в кількох 
шк. У шк. (без однієї) навчалось 879 хл. та 836 дівч.

Шк. мережа Криворізького округу в сер. 1923 нараховува-
ла 363 початкових шк. і 31 7-річну, в яких навчалось 20 тис. 
дітей і викладало 934 педагоги. У груд. 1923 трудові шк., які 
утримувались  ВСГ, були передані сис-мі міського відділу Н.о. 
Але стан о. залишався вкрай незадовільним. 25 груд. 1923 
відбувся 1-й окружний  з’їзд вчителів, який прийняв рішення 
продовжити роботу працівників шк., при умові погашення 
попередньої заборгованості.

На сер. 1924 мережа освітніх закладів в окрузі, взятих на 
бюджет, складала: персонал (педагоги, техобслуга, адміні-
страція) – 25 563 осіб, кошторис (в золотих крб.) – 284 236, 
частка місц. бюджету – 27 %. З 596 викладачів на місц. 
бюджет взято 158. Шк. мережа на кін. року складалася з 
396 шк.  (23 478 учнів та 873 вчителя). На місц. бюджет було 
взято 125 шк. з 13 032 учнями, які навчались в 362-х класах 
(в середньому по 36 осіб).

У лип. 1924 затверджено перелік шк. округу і штат вчи-
телів  к-ті 1 098 осіб, при середній платні 26 крб. на місяць. 
У цей час на кожному рудн. було створено трудову шк. Там 
навчалося 900 дітей. З’їзди та конференції відбулись на поч. 
та  наприкінці календарного року. На 1 жовт. 1924 середня 
зарплата вчителів коливалась від 25 до 30 крб. Груд. 1924 
відділ о. вже утримував 75 % штату трудових шк.,  ін. кошти 
„добровільно” збиралися з батьків. Обкладання батьків скла-
дало 1,5–2,0 % від заробітку.

На поч. 1925 у Кривому Розі діяло 10 шк., де навчалось 
2 599 дітей, 3 з них 7-річні. З метою покращення матеріаль-
ного стану вчителів, який залишався важким, міськрада ство-
рила спеціальну комісію для розгляду скарг освітян. У трав. 
міськрада добилася, щоб педкурси, які окружний виконком 
збирався перевести до Нікополю, залишились у Кривому 
Розі у приміщенні торгово-пром. шк. Тоді ж було затверджено 
план шкільного буд-ва в окрузі. Зокрема, на ремонт 125 шк. 
на селі виділено 250 тис. крб. 

На своєму засіданні 18 черв. 1925 міськрада прийняла 
рішення про буд-во у поточному році 2-х 4-річних шк. у За-
лізорудному р-ні. На поч. верес. сис-ма наросвіти повністю 
перейшла на діловодство укр. мовою і була українізована 
на 75 %.

Вперше було забезпечено всі шк. паливом на зиму, від-
правлено до дитячих санаторіїв 90 дітей, для боротьби з 
трахомою запрошено спеціальну лікарняну бригаду. При 
сприянні секції наросвіти у Кривому Розі пройшло 18 різних 
конференцій освітян. 

За 1924/25 операційний рік, який почався з 1 жовт., у 
Криворізькому р-ні було відкрито 10 з 13 запланованих  шк., 
з них 4 глинобитні, 4 цегляні і 2 кам’яні. У цей час у Криво-
му Розі діє 9 шк., де навчається 2 039 учнів. Нових будівель 
зведено 3, пристосовано – 7. На це витрачено 13 430 крб., 
включаючи кошти, зібрані населенням у порядку самообкла-
дання. На їх утримання інспектура наросвіти виділила 50 859 
карбованців. У Кривому Розі шк. охоплено 51 % дітей, в За-
лізорудному р-ні – 71, у сільській місцевості – 35. У 1925/26 
навчальному році цей показник планувалось підняти з 40 до 
58 % (в середньому).

На ремонт держ. шк. міста додатково виділено 5 тис. крб., 
які пішли на відновлення зруйнованої шк. на Ярмарковій 

площі. 
Але, попри всі зусилля, взяти на місцевий бюджет всі шк. 

не вдалося. 30 груд. 1925 окружний виконком приймає рішен-
ня про внесення плати на 1925/26 навчальний рік у старших 
класах 7-річок (5–7 кл.)  у містах та смт (до них відносились 
Криворізькі рудн.).

У квіт. 1926 на ремонт будинку освіти виділено 2,5 тис. 
крб. 19 черв. на засіданні пленуму міськради було заслухано 
доповідь окружної інспектури Н.о. про буд-во 48 шкіл, на що 
необхідно 229 841 крб. У зв’язку з неможливістю виділення 
такої суми з бюджету, вирішено посилити роботу серед се-
лянства про „втягнення” їх до буд-ва.

Через місяць міськрада заслухала доповідь відділу окрпла-
ну про охоплення дітей шкільного віку у сис-мі початкової о. 
Констатувалось, що у Криворізькому окрузі нараховується 
99 007 дітей віком 8 – 15 років, з них у шк. соціального ви-
ховання навчається 48 243 (48,7%). Із загал. числа дітей у 
сільській місцевості проживало 40 491, а навчалося 18 907 
(46,6%). У сер. серп. міськрада заслухала доповідь інспекції 
Н.о. про перспективний план розвитку на 1926/27 навчальний 
рік, а 28 серп. було вже затверджено орієнтовний п’ятирічний 
план розвитку шкільної мережі.

У 1-й декаді груд. 1926 окрвиконком знову приймає рішен-
ня про введення плати за навчання у старших класах (5–7) 
трудових шк. у місті та смт. У 1925–27 мережа шк. соціального 
виховання мала такий вигляд:

Таб. 1
               1925/26 навчальний рік

К-ть  
чоти-
риріч.

Вчителів Учнів К-ть 
семи-
річок

Вчителів Учнів

місто 6 25 1021 3 42 1769

рудн. 4 15 606 6 84 2407

всього 10 40 1627 9 126 4176

           1926/27 навчальний рік

К-ть 
чоти-
риріч.

Вчителів Учнів К-ть 
семи-
річок

Вчителів Учнів

місто 7 32 1341 3 43 1886

рудн. 6 19 765 6 91 1829

всього 13 51 2106 9 134 3715

Отже, у початкових шк. на 1 вчителя у 1926 припадало 40,7 
учнів, а у 1927 – 42. По 7-річці цей показник кращий: 33 і 28 
учнів відповідно. Але, в цілому, ситуація з навчанням дітей 
залишалась складною. Так, в 1925/26 навчальному році з 
загал. к-ті дітей віком 8–9 років, яких у Криворізькому окрузі 
нараховувалось 22 191, до шк. було прийнято 6 692 (24%). У 
1926/27 таких дітей було 21 226, прийнято 13 337 (62,9%). У 
1925/26 відкрито 96 нових класів, а у 1926/27 – 44 та ще 21 
– за рахунок населення. Збудовано і пристосовано під шк. 14 
будинків. У Кривому Розі шк. працювали у 2–3 зміни.

На поч. 1927 на рудн. Кривбасу не охоплено шк. 646 ді-
тей робітників, з них 248 дітей віком 8–9 років (43%). Гол. 
причиною визначалась відсутність приміщень і недостат-
ність ставок для вчителів. У Кривому Розі діяло 6 7-річок, 
2 6-річки, 2 4-річки, 2 ін.; всього 12 шк. На 1 січ. було взято 
на облік 4 480 дітей шкільного віку, з них навчалось 3 830, 
поза шк. залишилось 850. До міськради надійшло 5 заяв на 
буд-во нових шк. Плата за навчання (крім початкових класів) 
складала: від зарплати 100 крб. – 1 %, від 120 – 1,5 %, понад 
121 крб. – 2 %. 

15 січ. 1927 міськрада провела окружний з’їзд вчителів, 
на якому було нагороджено ряд педпрацівників Кривого Рогу 
за виробничі успіхи і громадську роботу. Грамофон і премію 
в розмірі 2-х окладів отримали О.С.Астахов – вчитель 1-ї 
школи, стаж 19 років та О.П. Солом’яш – вчитель з Веселих 
Тернів, 33 роки стажу. Г.М. Гершой, теж з 1-ї школи (31 рік 
стажу), – премію в розмірі 2-місячного окладу.
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У квіт. 1927 прийнято рішення виділити 35 тис. крб. для 

закупівлі підручників на наступний рік.
Про настрій вчителів  сер. 1927 свідчить звіт начальника 

курсів перепідготовки. Зокрема підкреслюються запитання, 
які ставили вчителі лекторам. Їх турбували стан переселення 
укр. селян у той час, коли єврейським колоністам надавалися 
кращі ділянки землі і цілі г-ва з реманентом. Чому в містах є 
товар, а в селі немає? Цікава думка була виказана одним із 
слухачів. Він вважав, що лектор не довів, що в буржуазних 
країнах немає демократії і що у нашій вона є. Чому відсутня 
широка і вільна критика тих „величезних неполадків, що ма-
ють місце в нашій країні”? Деякі педагоги схильні були вважа-
ти доводи і оцінки соціал-демократів та опозиції правильними. 
Так. чин., ми бачимо, що криворізьке вчительство було досить 
критично налаштоване до існуючого в країні ладу.

У 1927 у Криворізькому р-ні були збудовані шк. у селах 
Ранній Ранок, Зелений Гай, Лозуватка, Червона Балка, Глі-
єватка, Недайвода. Загал. сума витрат склала 12 тис. крб.

У берез. 1928 приймається рішення про спорудження 7-
річки у Кривому Розі. Всього на шкільне буд-во в окрузі було 
відпущено 199,1 тис. крб. На кін. 1927/28 у шк. Кривбасу 
нараховувалось 29 %  переростків.

2 черв. 1928 міськрада приймає рішення про негайний поч. 
буд-ва укр. 7-річки і доручає земвідділу зробити відведення 
ділянки під нього. У черв. спілка робітників о. уклала додат-
кову тарифну угоду з окружним виконкомом про підвищення 
зарплати вчителям. 6-й пленум окрвиконкому перевів на буд-
во шк. 60 тис. крб. за рахунок самообкладання. У кін. листоп. 
1928 було прийнято рішення про відпуск підручників за 50 % 
ціни для 15 % пільгових категорій учнів. Але держ. видавни-
цтво України підручники поставляло неповно. До НКО було 
направлено прохання не міняти щорічно зміст підручників.

Протягом червня 1926 – грудня 1928 не ремонт міських 
шк. було відпущено 10 тис. крб., частину цієї суми виділив 
комітет сприяння о. і рудн. ім. Дзержинського, що дало мож-
ливість здійснити поточний та капітальний ремонт у деяких 
шк. Було вирішено відкрити початкову шк. на рудн. МОДР, 
а Гданцівську 4-річку реорганізувати у 7-річку. Влітку 1928 
розпочато буд-во приміщення 7-річки на 14 класів вартістю 
226 тис. крб.

Фінансування буд-ва шк. у Кривому Розі за 1926–29 мало 
такий вигляд:

Таб. 2 
Роки % зростання Міський бюджет Спец. кошти 

(самообклад). 
необхідно відпущено

1926/27 100 68 354 68 254  

1927/28 294 202 199 207 235 37 500

1928/29 353 243 333 247 660 27 518

Характеристика мережі міських шкіл та соціальний склад 
учнів за 1926–29:

Таб. 3
                                       Мережа шк. соцвиху.
Роки   Шк. соцвиху К-ть учительских 

ставок К-ть учнів

4-річки 7-річки Всього На міськ.
бюджеті

На само-
окупаем.

1926/27 7 3 10 76 – 2 907

1927/28 9 3 12 83 22 2 998

1928/29 7 5 12 101 17 3 386

За соціальним станом учні розподілялися так:

Таб. 4

Соціальний стан 1926/27 1928/29 
Діти робітників 969 1 190
“–“ селян 949 909

“–“ службовців 615 677
“–“ кустарів 198 334
Вихованці дит. шк. – 16
Інші 176 260

Охоплення шк. дітей по місту характеризувався такими 
цифрами:

Таб. 5
Роки Вік дітей (по місту) Загал. охоплення дітей по 

округу

8 – 11 12 – 14 8 – 11 12 – 14 

1926/27 82,6 % 55,5 % 62 % 35,5 %

1927/28 83 % 68,8 % 69 % 45,3 %

1928/29 85 % 73 % 80 %  –      

На поч. 1929, у зв’язку з розгортанням масові кампанії 
за загальну початкову о., міськрада прийняла рішення про 
негайне звільнення сторонніми орг-ціями всіх шкільних при-
міщень. Одночасно у січ. розпочато відкриття при шк. груп 
для батраків. 

У кін. трав. міськрада приймає рішення про буд-во 7-річки 
у Кривому Розі.

4 черв. виділено 500 крб. на проведення чергового з’їзду 
вчителів Криворізького округу. У цьому ж місяці вчителям-
заочникам також виділено допомогу: 200 крб. – по 10 крб. 
кожному. 

Кін. 1928/29 навчального року у Криворізькому окрузі був 
сумним. Урядове рішення про перехід на загальне початкове 
навчання не було виконано. Дітей віком 8–9 років навчалось 
тільки 74,2 %. Поза шк. в окрузі залишилось 5 244 дітей. Для 
повного охоплення шк. дітей шкільного віку, яких нарахову-
валось 17 552, необхідно було додатково 440 вчителів і 40 
нових шк. Одним із заходів покращення стану у Кривому Розі 
було рішення про терміновий ремонт шк., на що міськрада 
виділила 6,9 тис. крб. Але обмеженість фінансових ресурсів, 
у зв’язку з господ. кризою, змусило перенести буд-во 7-річки 
та єврейських нац. шк. на наступний рік. 

На поч. верес. 1929 всі шк. було переведено на 2-змінне 
навчання, а курси лікнепу працювали в 3-ю зміну. 16 жовтня 
міськрада виділила додатково Долгінцевській залізничній шк. 
2 тис. крб. На листоп. 1929 діти віком 8–9 років були охоплені 
навчанням повністю, площа на 1 учня складала половину 
норми. 7-річки було переведено на безперервний тиждень. 
У кін. року міськрада заслухала доповідь інспектури Н.о. про 
стан з обов’язковим навчанням. Констатувалося, що повністю 
ще не охоплено школами всіх дітей 8–11 років. Криворіжжя 
відстало на 4 роки від плану, не дивлячись на збільшення 
коштів на освіту з 59 тис. минулого 1928 до 135 тис. крб. у 
1929 році. Для навчання грамоті підлітків віком 10–14 років 
було відкрито 18 шк.  

З берез. 1930 почалася реорг-ція деяких 7-річок в 10-річки 
(сел. Гданцівка і К. Лібкнехта).  У кін. трав. на ремонт СШ № 
2 міськрада виділила 500 крб.  На поч. черв. розглядалося 
питання про укомплектацію шк. викладачами на 1930/31 на-
вчальний. Планувалось залучити до початкового навчання 
17 368 дітей, на що було необхідно додатково 207 викладачів, 
а фонд зарплати виділили тільки на 118. 20 серп. проведено 
нараду інспекторів Н.о. з питань виконання урядової поста-
нови про початкову о. Щоб якось виправити стан, 4 верес. 
1930 міськрада оголосила мобілізацію вчителів, що раніше 
залишили свою роботу за фахом.

Стан зі шк. мережею у Криворізькому р-ні залишився 
напруженим. Особливо погано постачались сільс. вчителі. 
Так, згідно постанови від 2 верес. 1930 колегії наркомату, їм 
виділили 600 г хліба на день та по 300 на утриманців, крупи 
– 800 і 400 відповідно на місяць , цукру – 400 г, соняшникової 
олії – 250 і 100 г (з 1 жовт. 1930).

У квіт. 1930 розпочалася штучно ініційована кампанія по 
взяттю шефства над шк. Казахстану. У 1-й день нового 1931 
було оформлено відповідний договір. 

На трав. 1931 по Кривому Рогу і сусіднім селищам 7-
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річками було охоплено 100 % дітей, а в сільс. місцевості 
Криворізького р-ну – понад 70 %. 22 трав. відбулась нарада 
з питань переходу до загал. 7-річного навчання. Паралельно 
проходила реорг-ція мережі ФЗУ і переведення їх на 7-річну 
базу навчання. Але к-ть випускників 7-річок була набагато 
меншою, ніж потребувала профтехшкола. Це викликало 
дотермінові і прискорені випуски 7-річок, що призводило до 
руйнування всієї шкільної мережі. Планувалось до шк. т. зв. 
2-го концерну (5–7 класи) перевести 3 494 випускників по-
чаткових шк. Ін. гол. завданням було проголошення боротьби 
за якість навчання, зокрема, довести 100-% відвідання шк. 
та зменшити к-ть другорічників.

У 1930 розпочато проведення регулярних р-них зльотів 
учителів. Так, у жовт. 1931,  розглядалися заходи по реалізації 
постанови про початкову та середню о., було присутньо 500 
вчителів та представників вир-ва і села.

У січ. 1932 відділ Н.о. міськради провів засідання при-
ймальної комісії на курси дошкільних працівників. У кін. 
місяця знову розглядалися заходи по покращенню стану 
Н.о. у місті і р-ні.

1 лютого почав діяти орг-ний відділом Н.о. міськради 10-
денний семінар, на якому вчителів ознайомили з новими 
програмами для початкових і середніх шк.

Весною 1932 матеріальний стан педагогів, особливо на 
селі, різко погіршився. Сільради, які повинні були їх утри-
мувати, часто не виконували своїх зобов’язань. Так, Ново-
григорівська затримала на 2 місяці платню, давала тільки по 
6 кг муки на місяць і відмовила у всіх ін. продуктах. Такі ж 
самі факти було зафіксовано у селах Широківської, Андріїв-
ської, Зеленобалківської сільрад, де видавалося борошно з 
кукурудзи з домішками берізки. Багато педагогів захворіли 
на ґрунті голоду. У місті також такі випадки були частими, бо 
значна к-ть вчителів перестали постачатись рудн. Зокрема, не 
дивлячись на розпорядження уряду про створення спеціаль-
них фондів для вчителів, перестали виділяти продукти  рудн. 
ім. Леніна, ім. Чубаря і “Змичка”. Багато освітян вимушені 
були залишити шк. Загал. погіршення стану з продоволь-
ством вимусило міськраду посилати педагогів, а згодом і 
школярів, на с-г роботи. У квіт. відсутність сніданків у шк. 
8-річках рудн. ім. Леніна та ім. Дзержинського, де навчалося 
820 дітей, поставила їх перед „розвалом” на ґрунті голоду. 
Учні перестали відвідувати Веселотернівську шк. колгоспної 
молоді – гол. причина – брак взуття. В Олександродарській 
шк. сніданки видавались тільки 3 дні на тиждень. Під тиском 
розпоряджень центру, не дивлячись на важкий стан у зв’язку 
з голодом, міськрада 17 лип. 1932 розглянула питання про 
додаткові завдання по розширенню мереж СШ. Хоча у цей рік 
у деяких шк. (напр. рудн. “Червоногвардійський”) учні сиділи 
у нетопленому приміщенні на підлозі за браком парт. Шк. 
опинилися під загрозою закриття. У зв’язку з цим, 10 жовт. 
міськрада створила комісію для слідкування за своєчасним 
поч. занять. З метою покращення продовольчого постачання 
та укріплення матеріальної бази 18 жовт. прикріплено шк. 
до підпр-в. 

1933-й на Україні, з приходом П. Постишева, ознаменував-
ся форсованим згортанням українізації. Шкільна о. була уні-
фікована з рос. К-ть годин, україномовних предметів і взагалі 
укр. шк. почала зменшуватися. Рос. впливи посилювалися з 
кожним роком, – у центрі уваги шк. стала рос. культура.

Реорг-ція шкільної о., що розпочалася на поч. 1930-х, 
продовжувалась і у наступні періоди. Вона йшла у напрямку 
централізації, русифікації шк. і ліквідації особливостей укр. 
освітньої сис-ми. У випадку двомовності учнів їх направляють 
у рос. класи. В укр. шк., що залишилися, посилилося вивчення 
рос. мови, – починаючи з 2-го класу зрівнялася к-ть годин 
вивчення укр. і рос. мов.

Сис-ма о. була повністю запозичена з Росії: з 7-ми, (а 
не з 8 – 9, як раніше) до18 років – шк. вік, який включав 1 
– 4 класи (початкова шк.), 5 – 7 класи (неповна СШ), 8 – 10 
класи (повна СШ). Після 7-го класу став можливим вступ до 
профшк.: технікумів, медичних та педагогічних уч-щ з 3- та 
4-річним терміном навчання. Після закінчення повної СШ 

можна було вступати до вищих учбових закладів. Посилився 
директивний спосіб керування шк.

Голод, що набирав силу, змусив міськраду на поч. 1933 
шукати способів покращення стану вчителів, виходячи з „місц. 
ресурсів”.  29 січ. прийнято рішення про прирівняння вчителів 
до робітників в тих шк., де учнів з сімей робітників було більше 
50 %, а де менше – залишити на постачанні у колгоспів.

Президія міськради і МПК 30 лип. прийняли спільну по-
станову про утворення „надзвичайної трійки” по підготовці до 
нового навчального року. Рішучі заходи також було здійснено 
міськрадою по звільненню шкільних приміщень орг-ціями та 
сторонніми особами. З цією метою було прийнято спеціальна 
постанова. Але, не дивлячись на всі зусилля, на сер. серп. 
змогли відремонтувати тільки 18 з 144 шк. р-ну. 

Про те, що голодні роки суттєво надірвали як сис-му о., 
так і сили дітей, вказує факт низької явки учнів 1 верес. 1933 
до шк., яка склала від 50 до 60 %. Не вистачало і підручників. 
Так, через держ. видавництво України місто отримало тільки 
53 % підручників для 1 – 4 класів і 25,5 % – для 5 – 7. З цієї 
к-ті шк. забрано було 85 %. 

На поч. навчального року у шк. Кривого Рогу навчалось 
12 тис. дітей, на рудн. – 11 тис. і 17 тис. на селі.

У кін. жовт. міськрада знову прийняла постанову про по-
кращення постачання вчителів, щоб припинити відтік кадрів 
зі шк. 

У 1933/34 навчальному у місті відкрилось 8 шк., 4 на рудн. 
і 1 у селі. На ремонт шк. із міського бюджету для р-ну від-
пущено 224 тис. крб. 

Перевірка комісією деяких шк. р-ну в лют. 1934 виявила 
продовження важкого  стану з постачанням вчителів, які, 
не дивлячись на відповідні рішення влади, не отримували 
продуктів. 

Не проминула Криворіжжя кампанія боротьби з різними 
„націоналістичними ухилами, перекручуваннями і зловжи-
ванням в окремих школах р-ну”. Цій темі були присвячені 
р-ні збори вчителів, голів сільрад, сільпартосередків та 
комсомолу.

Черв. 1934 ознаменувався проведенням зльотів кращих 
учнів-переможців змагання ім. Хатаєвича (на той час секретар 
обкому КП(б)У) та зльоту вчителів-ударників, де оголосили, 
що тільки 28 % вчителів мають вищу о., що є явно недостат-
нім. Було проголошено курс на збільшення частини фахівців 
з вищою о. 

У кін. 1934 по всій Україні розгорнулася кампанія по „ви-
коріненню українського бур’яну націоналізму”. „Вороже кубло” 
було виявлене в найкращій за результатами 1932/33 навчаль-
ного року СШ рудн. ім. Леніна. Постраждали ті, кого перед 
цим нагороджували і чествували – викладачі літ. й іст., кер-во 
було знято. 15 груд. МПК прийняв спеціальну постанову про 
„націоналістично-троцькістську контрабанду в викладенні іс-
торії і літератури”. Один із її пунктів зобов’язував всіх вчителів 
підвищувати свій ідейний рівень в марксистсько-ленінських 
гуртках, які повинні бути в кожній шк. 

На кін. 1934 по всьому місту, включаючи Кривбуд, було 
20 шк., де навчалося 14 387 дітей, у т.ч. у початковій шк. 
– 9 728, у неповній СШ – 2 987, у повній СШ – 1 672. СШ 
було охоплено 75 % учнів, ін. після закінчення 7-ми класів 
йшли на вир-во. 

У 1932 у Криворізькому р-ні у рос. шк. навчалось 1 117 
дітей, у 1933 – 3 305, на 1 листоп. 1934 – 3 545. В укр. шк. 
було створено групи по обслідуванню учнів різних національ-
ностей для вирішення в класи з якою мовою навчання їх у 
подальшому направляти. 

На рудн. існувало 15 шк., де навчалось 11 508 учнів. 
Початковою шк. були охоплені всі діти, повною середньою 
– 85 %. Шк. були перевантажені, а на рудн. ім. К. Лібкнехта 
і на Кривбуді знаходились у непридатних приміщеннях. На 
селі працювало 122 шк. (18 093 учнів). Там початковою шк. 
були охоплені всі діти, неповною середньою – 75 %, повною 
середньою – 18 %. 

У берез. 1935 міськрада затвердила план буд-ва СШ на 
КРЕСі. У серп. комісією міськради в урочистій обстановці було 
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прийнято СШ № 3  в рудничному р-ні. Тоді ж було завершено 
буд-во однієї з найкращих на той час шк. Радянського Союзу 
на Соцмісті за проектом архітектора Соколова. Вона була 
розрахована на 1,2 тис. місць. У кін. серп. здано ще одну шк. 
на вул. К. Маркса, – до цієї події було приурочено відкриття 
шкільного базару. Відділ Н.о. для повних і неповних СШ заку-
пив 240 тис. зошитів і 149 назв підручників. У серп. було також 
відкрито шк. для розумово відсталих дітей на 96 учнів.

У трав. приступили до орг-ції мережі вечірніх шк. для до-
рослих, щоб надати можливість тим, хто працює, підвищити 
свій рівень і продовжити навчання у технікумах і вузах.

Великі зусилля було прикладено для прискорення буд-ва 
СШ № 1 по вул. Лермонтова, яке на поч. черв. відставало 
на 50 % від плану. 

Знаючи, що кожного року план ремонту шк. не виконував-
ся, відділ о. наказом № 52 від 20 черв. поклав персональну 
відповідальність за це на директорів та завідуючих.

На 1 серп. 1936 у Кривбасі було збудовано 7 нових шк., з 
них 3 – у місті (вул. Лермонтова, Українська і Кременчуцька) і 
4 – на рудн. (ім. Дзержинського, ім. Леніна, “Першотравневий”, 
ім. Фрунзе). На спорудження було виділено 3 280 тис. крб.

4 серп. міськрада затвердила рішення про запровадження 
у Кривому Розі викладання англ. і франц. мов.

У серп. затверджено проект буді-ва шк. на рудн. ім. Фрунзе 
та прийнято готову на рудн. ім. Артема.

У театрі “Кривбас” з 25 по 27 серп. відбулася р-на конфе-
ренція вчителів з питань завдань на 1936/37 навчальний рік, 
на якій було пророблено постанову ЦК ВКП(б) «Про педаго-
гічні викривлення в сис-мі Наркромучосу”.

1 верес. 1936 до шк. міста прийшло 8 тис. першокласни-
ків.  У сер. верес. у Кривому Розі почав працювати магазин 
наочних приладь.

19 верес. міськрада ухвалила рішення про відкриття 8-ми 
додаткових класів у СШ № № 1, 10, 25, 28. Було також роз-
почато набір на 3-місячні курси дошкільного виховання на 
базі 7-річки. У жовт. дано розпорядження про прикріплення 
до шк. дітей-переростків та юнаків віком від 10 до 18 років по 
місцю проживання. У сер. того ж місяця на рудн. ім. Артема 
відкрилася перша спецшкола по вивченню німецької мови. 

На поч. 1937 при сприянні міськради у СШ рудн. “Червоно-
гвардійський” орг-но гурток юних художників.

У 1937 на буд-во 3-х великих шк. у місті було асигновано 3 
млн. крб. (у 1936 на буд-во 5-ти шкіл було виділено 2 497 000 
крб.).

Першим результатом „великої чистки” 1937 стало „роз-
криття і розгром групи націоналістів”, яку начебто очолювали 
Сергієнко та секретар комсомольської орг-ції відділу Н.о. До-
вгаль. Було також звинувачено у націоналізмі інспектора Тре-
тьякова, а завідуючого відділом Бойка – у покровительстві.

Підозра у нелояльності до партійної лінії вчителів міста 
призвела до відкриття у кін. 1937 спеціального закладу для 
поглибленого вивчення марксистсько-ленінської теорії – ком-
вузу – на 120 слухачів.

З ін. подій слід виділити закінчення 1 листоп. буд-ва СШ 
№ 14 на вул. Пограничній і проведення масових дитячих свят 
у річницю Жовтн. революції.

У 1937 на о. у Криворізькому р-ні було витрачено 12 млн. 
крб.

Під час весняних канікул міськрада орг-ла екскурсію до 
Дніпропетровська 33-м відмінникам навчання міських шк. У 
зв’язку зі збільшенням обсягів викладення рос. мови та літ., 
місьрада провела 2-місячні курси викладачів. У 1937/38 на-
вчальному у р-ні діяло 125 шк. Про це було повідомлено на 
р-ній конференції, що проходила 25 серп. 1938. 

У листоп. 1938 почали практикувати наради вчителів з 
окремих предметів, а у шк. проводити спеціальні тематичні 
предметні вечори по методиці передових педагогів р-ну. Від-
діл Н.о. орг-вав кілька методичних кущів на рудн. міста для 
допомоги вчителям у викладанні і для обміну досвідом.

У 1938 на о. було виділено 13  800 000 крб., з них 530 000 
крб. – на ремонти. Протягом року планувалось організувати 
14 СШ для дорослих, які охопили б до 2-х тис. осіб. Випуск 

цих шк. склав 150 осіб. Було також завершено буд-во СШ № 
30 на вул. Українській. 

1-у чверть навчального року шк. Криворіжжя закінчили з 
успішністю 56,8 %. Міський відділ Н.о. розцінив це як недо-
статню боротьбу з наслідками шкідництва. 

6 трав. 1939 проведено зліт відмінників навчання міста. На 
ньому повідомили, що з 36 420 учнів на „відмінно” навчаються 
1 585 (4,3 %).

У 1940 продовжує зростати політизація та ідеологізація 
навчального процесу. Постійно підкреслюється необхідність 
готувати стійких і свідомих майбутніх захисників країни. У кін. 
січ. відділ Н.о. по всіх шк. провів наради з питань посилення 
ідеологічно-виховної роботи в шкільних гуртках і піонерських 
загонах. Всіх вчителів зобов’язали записатись до гуртків по 
вивченню протиповітряної і протихімічної оборони.

У лют. розпочалося буд-во великої 3-поверхової шк. на 
рудн. “Більшовик”. Її кошторисна вартість склала 800 тис. 
крб.  

На кін. навчального року у Кривому Розі нараховувалась 
51 шк. Кращою було визнано шк. № 16, –   вона отримала 
перехідний червоний прапор міськкому КСМ.

Дбала міськрада і про забезпечення шк. буфетів мінімаль-
ним асортиментом та про відкриття нових їдалень і буфетів. 
Так, у лют.–квіт. вони були створені у СШ №№ 1, 25, рудн. 
“Червоногвардійський” та у ін.

На 1940/41 навчальний рік відділ Н.о. міськради розробив 
детальний план роботи, який передбачав підвищення квалі-
фікації багатьох категорій вчителів шляхом екскурсій під час 
канікул, розвиток літ. гуртків і піонерських клубів.

1 берез. відбулось урочисте відкриття міського санаторію 
на 40 школярів, який розмістився на КРЕСі у приміщенні 
колиш. дитячих ясел. Гол. увага спрямовувалася на покра-
щення матеріальної бази шк., поліпшення санітарного стану 
та поширення передового досвіду серед педагогів. Відділом 
о. та санітарної служби міста 20 берез. 1941 було здійснено 
рейд. У багатьох шк. (№№ 10, 17, 20, 23, 30) санітарний стан 
було визнано незадовільним і прийнято відповідні заходи по 
його покращенню.

Великі плани було передбачено на літній період по пере-
підготовці вчителів з природничих предметів, але встигли 
провести лише 1 семінар фізиків (20 осіб.) 12 черв. 1941.

На поч. літа 1941 у шк. Кривого Рогу від батьків надійшло 
1 709 заяв на прийом дітей до 1-го класу.
Дж.: ЦДІАК, Ф. 12–МКФ, Оп. 1, С.127, А. 22; Отчет Верхнеднепровской 
уездной земской управы за 1912, г. Верхнеднепровск, 1913; Отчет Хер-
сонской уездной земской управы за 1912 г. Херсон, 1913, с. 20–78.
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 124–
125; Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту 
на Україні в 60–90-х роках XIX ст. К., 1980, с. 23–37; Мельник О.О. Кри-
ворізька міськрада в 1920–1941 роках. 
Кривий Ріг, 2005, с. 255–269.

Народні бібліотеки і читальні 
на Криворіжжі створювалися у 
1896–1912 заходами Херсон-
ського і Верхньодніпровського 
повітових земств. Це були без-
коштовні заклади для широких 
верств населення. Згідно з “Пра-
вилами 15 трав. 1890 р.” вони 
знаходилися під контролем влади 
і зобов’язані були добирати тільки 
російськомовні книжки релігійного 
та навчального змісту. На 1912 
Н.б. були у Кривому Розі, Веселих 
Тернах, Новому Кривому Розі, 
Широкому, Лозуватці, Шестерні. 
Укр. книжки становили бл. 5 %. З 
1917 за організацію Н. б. взялося 
т-во “Просвіта”, осередки якого ді-
яли у 22 селах Криворіжжя. Справі 
створення б. активну допомогу 
надавали кооперативні орг-ції.

Виставка до 125- річчя 
народження Т. Шевченка 
в центральній бібліотеці, 

1939
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З утвердженням рад. влади на поч. 1920-х б. попали під 

контроль держ. структур. Було проведено їх реорганізацію, 
– вони стали складовою частиною політпросу, потім їх пере-
дали хатам-ч., які масово відкривалися у великих селах у 1-й 
пол. 1920-х. Згодом б. створювалися при Н. і сільс. будинках, 
клубних установах профспілок, колгоспів, радгоспів тощо. 
У 1922 Н.б., що на той час були у віданні відділу Н. освіти, 
передали до агітпропу з виділенням 300 млн. крб. на їх роз-
виток у Криворізькому повіті.

На поч. 1925 у Криворізькому окрузі діяло 113 б. з книжко-
вим фондом 64 тис. примірників і 10,8 тис. постійних читачів. У 
1926 б. було 110 (30 тис. книг). Зниження у 2 рази – результат 
вилучення “шкідливої” літ.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 91 зв.; 
ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 2192, А. 3.
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 126.

Народні звичаї та обряди – ритуальні за своїм походжен-
ням дії та словесні формули, пов’язані з традиціями родин-
ного і громадського життя, з календарно-госп. циклом. Н.з. 
та о. часто супроводжуються магічними діями, релігійними 
церемоніями, замовляннями і співом, танком, ходінням, дра-
матичними дійствами. Н.з. у багатьох випадках поєдналися 
з християнською обрядовістю. Вони поділяються на родинні 
(народження, весілля, смерть та похорони), календарно-ви-
робничі (пов’язані з с-г працею) і громадські (обумовлені 
різними подіями в житті певного соціуму). Серед календарних 
з. і о. у 19 – поч. 20 ст на Криворіжжі особливо поширеним 
був зимовий цикл о., який розпочинався 4 груд. (Введення). У 
цей день ворожили на подружнє життя. Потім йшов Різдвяний 
період (Свят-вечір – Різдво Христове (6–9 січ.), яке ще на-
зивали “Колядою”), Новорічний період (Маланки, Василя або 
щедрування), Йорданський період або “голодна кутя” – 2-й 
Свят-вечір, що припадав на 18 січ., Водохреща або Йордан 
(19 січ.), після якого розпочиналися М’ясниці  (Масляна) (2-й 
весільний період). 

Серед весняних о. слід назвати Благовіщення (25 берез. 
за ст.ст.), на яке приходився ряд о. очищення (білили хати, 
виганяли худобу “на весну”, палили сміття тощо). Великий 
або Вербний (квітний) тиждень – били свяченою лозою 
верби одне одного, бажаючи здоров’я. Великдень був гол. 
весняним святом, яке супроводжувалося низкою о. Зустрі-
чали схід сонця з молитвою, знімаючи шапку і кланяючись. 
Освячення пасок і крашанок. Велике місце в ці дні займав 
культ мертвих – їх поминали протягом тижня (“навський 
тиждень”). 3-є весняне свято – Юрія, що припадало на 17-й 
тиждень по Різдву. Тоді відбувалися хресні ходи на поле, щоб 
“хліб-жито родило”. 

З літніх свят найбільшим було Купала – хліборобське 
свято поч. жнив, яке в християнстві пов’язується з Іваном 
Христителем (7 лип.) Це прадавнє дохристиянське свято 
розквіту і буяння природи збереглось у спрощеному вигляді 
до сьогодення. 

Осінні свята були пов’язані з церковним о. і пройняті хрис-

тиянським впливом. Це Усікновення Глави Іоана Хрестителя, 
коли заборонялося різати ножем капустяну голову; Семена 
Стрета (14 верес.), коли хлопців “постригали” і вперше садили 
на коня; Різдво Пресвятої Богородиці (2-а Пречиста), коли 
справляли “обрізаний обід”, на який запрошували бідних.

Серед родинних обрядів слід виділити весілля, яке вихо-
дило за рамки сім’ї і охоплювало всю громаду. Криворізьке 
весілля – це складна о. суміш, де переплелися релігійно-
містичні й історично-суспільні елементи та модернові новації. 
2-м о., де збереглася велика к-ть дохристиянських з., були 
похорони. Важливим елементом були жалібні пісні (голосіння), 
у яких брали участь лише жінки. У місц. голосіннях виразно 
присутня виробнича (гірницька) тематика, якщо померлий 
загинув у шахті. 

З. і о., пов’язаних з громадським життям, збереглося мало. 
Це, перш за все, парубоцькі і дівочі громади, хороводи, ви-
рубання хреста на річці під час Водохрещення. Популярними 
були досвітки, вечорниці, посиділки, вулиці. Вечорниці розпо-
чиналися після Покрови і тривали до Пилипівки. Особливо на 
популярним на вечорницях був хоровий спів та танці.

Серед о., пов’язаних з хліборобською працею, найбільшу 
вагу мали Обжинки – свято завершення збору врожаю.
Літ.: ЕУ, в. І. К., 1994, с. 227–244; Історичний фольклор Криворіжжя. 
Кривий Ріг, 2001, с. 219–266.

Народні читання – публічні ч. популярних книг для мало-
письменних і неписьменних у Рос. імперії. Читалися книжки 
відомих авторів (І. Тургенєва, О. Островського, М. Гоголя 
тощо), нариси з істор., географії, природи, с-г, кооперації, 
гігієни, релігії тощо. У Кривому Розі  Н.ч. почали проводитися 
у 2-й пол. 1896. Ч. супроводжувалися демонстрацією діапо-
зитивів через “чарівний ліхтар” (діапроектор). Спочатку Н.ч. 
орг-вали земства, а з поч. 20 ст. – ряд АТ (ПРМТ на рудн. 
“Шмаковський”) та приватних підприємців (С.Н. Колачев-
ський). Н.ч. відбувалися спочатку виключно на рос. мові і під 
суворим наглядом влади та духівництва. З 1906 дозволено 
читати твори укр. письменників і викладати зміст книг свої-
ми словами. У 1913 на рудн. Криворіжжя діяло 9 читалень, 
більшість з яких мала “чарівні ліхтарі”.
Дж.: Отчет ХУЗУ за 1896, г. Херсон, 1898, с. 4; Отчет начальника Горно-
го управления южной России за 1913. Екатеринослав, 1914, с. 107.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
89, 100.

Народні школи – нижчі початкові загальноосвітні ш., які 
були доступними для дітей широких Н. мас. Вони, згідно зі 
статутом 1786, ділилися на малі (2-річні) і головні (4-річні). До 
Н.ш. належали початкові ш. Міністерства Н. освіти (казенні), 
церковно-парафіяльні, приватні, недільні. А за статутом 1864 
– земські, навчання в яких, зазвичай, тривало 3 роки, а у 
міністерських 2-класних – 5 років. (Див. Земське початкове 
навчання; Земські шк.; Народна освіта).

У Н. ш. викладалися предмети: релігія, письмо, читання, 
початкова математика, спів, малювання, ручна праця, фіз-
культура; у вищих класах: географія, природознавство, істо-

Двокласна народна школа на Чорногорці, 1913Роздача Короваю
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рія, літ., іноді іноземна мова. На Закон Божий відводилося до 
третини часу навчання. Так, в земських ш. з 3-річним курсом 
навчання Закон Божий читався протягом 6 год., церковно-
слов’янська грамота – 3 год., рос. мова – 8 год., чистопис – 2 
год., арифметика – 5 год. на тиждень.

У 2-у класі (3–5 рік навчання) міністерських ш.: Закон Бо-
жий – 4 год., рос. мова  з чистописом – 8 год., арифметика 
– 6 год., історія – 2 год., географія і природознавство – 2 
год., креслення – 4 год. У церковно-парафіяльних 3-річних 
ш. протягом тижня на викладання Закону Божого виділялося 
6 год., на церковні співи – 2 год., на церковно-слов’янську 
грамоту – 3 год., на рос. мову – 6 год., на письмо – 2 год., на 
арифметику – 5 год.

Від ступеню заможності, зокрема розміру посівної пл. в 
сім’ї, залежала к-ть учнів і, відповідно, рівень грамотності 
в родині: 

Таб. 1
Групи господарств % грамотності і учнів-хлопчиків 

Не мали посівної пл. 8,3

Мали до 5 дес. 7,3

Мали від 5 до 10 дес. 7,6

Мали від 10 до 25 дес. 9,9

Мали від 25 до 50 дес. 12,0

Мали понад 50 дес. 12,9

Група г-в без посівної пл. давала більший відсоток учнів, 
ніж деякі землеробські групи, бо до неї входили ті, хто за-
ймався торгівлею, промислами тощо. Ця група традиційно 
була грамотнішою, ніж деякі прошарки селян. Простежується 
залежність рівня освіти в селянських родинах від статків. Най-
виразніше такий зв’язок видно по співвідношенню к-ті робочої 
худоби у г-ві і відсоток учнів у земських ш. (у %):

Таб. 2

Групи г-в
Дворів

Учнів у 
земських ш.Селян Усіх 

станів

Без будь-якої худоби 18,0 22,9 3,2

З дрібною гульовою і коровами

Всього 44,2 47,3 18,3

1 голова робочої худоби 8,9 9,1 6,6

2 голови робочої худоби 28,0 25,9 37,3

3 і більше голів робочої худоби 18,9 17,7 37,8

Всього 55,8 52,7 81,7

На сер. 1914 в містечку Кривий Ріг і рудничному р-ні ді-
яло 26 початкових ш. всіх відомств, в яких нараховувалося 
2 тис. учнів. На поч. 1921 у Кривому Розі залишилося 9 по-
чаткових ш.
Літ.: Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту 
на Україні в 60–90-х роках ХІХ ст. К., 1980, с. 40–45; Комаров В.О. Роз-
виток освіти на Криворіжжі в другій половині ХІХ – першій половині 
ХХ ст. В кн. Історія Криворіжжя. Кривий Ріг, 2001, с. 54–60.

Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) Кри-
ворізьке відділення – один з виконавчо-адм. відділів рад. 
влади.

Створено у 1920-у. До його функцій входило: контроль за 
діяльністю органів влади на місцях, нагляд за виконанням 
декретів центральної влади і розпоряджень місц., охорона 
громадського порядку, орг-ція комітетів бідноти і контроль 
за їх діяльністю, проведення постанов у галузі нац. політики, 
кер-во комунальним г-вом.

При в. НКВС існували підвідділи: адм., орг- ційний, ін-
формаційно-статистичний, ЗАГСу, культів, комунальний, 
фінансово-кошторисний. 

В. НКВС ліквідовано на підставі постанови ВУЦВК від 
28 груд. 1930. Знов утворений у лип. 1934, з включенням в. 
ОДПУ. З того часу НКВС став гол. місц. органом політичного 
терору. Мав право застосовувати висилку в адм. порядку, 

заслання, ув’язнення у концтаборах і тюрмах. 
Для роботи в органах НКВС регулярно проводилися спе-

ціальні партійні і комсомольські мобілізації. Так, влітку 1938 
було виділено 4 комуніста і 15 комсомольців, яких направили 
у відповідні закриті шк. для навчання. На поч. 1938 до такого 
уч-ща було направлено Л.К. Федорова, який у 1939 став 
головою К. міськради.

У 1938–39 нач. К.в. НКВС був В.Ф. Редько, у 1940 – І.П. 
Хоменко. Весною 1941 з НКВС виділено політичну поліцію, 
яку відокремлено у підрозділ НКДБ.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 7258, А. 117; Там само, С. 7264, А. 93; 
ДАДО, Ф. 19, Оп. 3, С. 132, А. 59–60, 108.
Літ.: Центральний державний архів Жовтневої революції і соціаліс-
тичного будівництва УРСР. К., 1960, с. 31–33.

Народонаселення Криворіжжя – людність, що проживає 
в адм. межах К. і у Кривому Розі.

Даних про Н.К. в кін. 18 – 1-й пол. 19 ст. на сьогодення 
немає. Тому підрахунки базуються на ймовірній частці, які 
могли мати 8 волостей, які згодом утворили суч. К. басейн, від 
загал. к-ті населення. (Підрахунки проведено по “Херсонская 
губерния. Свод цифровых данных”. В. І. Херсон, 1910). У 1785 
– 1,7 тис., 1799 – 5,9, 1860 – бл. 30 тис. 

За національним складом (1800): росіяни, українці і біло-
руси – 77 %, поляки – 0,4 %, болгари – 1,0 %, німці – 4,0 %, 
євреї – 7 % та ін.

На поч. 1885 – 54 тис., 1890 – 60 тис., 1895 – 67 тис., 1900 
– 77 тис., 1905 – 86 тис., 1908 – 92 тис., 1913 – понад 100 тис. 
Тобто, в межах суч. Криворізького і Широківського р-нів на 
1913 нараховувалося понад 100 тис. осіб.

На 1911 за становою належністю населення розподілялося 
так. чин.: 1) дворяни успадковані і особисті – 0,17 %; 2) духо-
венство – 0,24 %; 3) успадковані і почесні громадяни – 0,07 %; 
4) купці – 0,09 %; 5) міщани – 9,4 %; 6) євреї (крім колоністів) 
– 3,1 %; 7) іноземні піддані – 0,08 %; 8) селяни місц. – 71,9 %; 
9) селяни, приписані до ін. повітів – 8,0 %; 10) болгари – 0,68 
%; 11) німці – 2,3 %; 12) євреї колоністи – 4,8 %.

По роду занять: 1) держ. і громадська служба – 0,8 %; 2) 
с-г – 88,0 %; 3) торгівля – 2,7 %; 4) ремесло – 2,0 %; 5) пром-ть 
– 0,3 %; 6) рудн. робітники – 6,3 %.

По віросповіданню: 1) православних – 88 %; 2) сектантів 
усіх напрямків – 0,3 %; 3) католиків – 1,2 % ; 4) лютеран – 1,1 
%; іудеїв – 8,0 %; ін. – 1,4 %.

По рідній мові (перепис 1897): росіян – 13 %, українців – 69 
%, білорусів – 3 %, євреїв – 7,5 %, німців – 4,5 %.

По місцю народження (перепис 1897): місц. – 83,5 %, ін. 
повітів – 6,7 % , ін. губерній – 9,0 %, ін. держав – 0,1 %.

Грамотність (чол.): 1899 – 56 %, 1900 – 52 %, 1905 – 67 %, 
1906 – 53 %, 1909 – 78 %, 1912 – 82 %, 1913 – 85 %.

У 1900 у Криворізькій волості проживало 21 422 осіб, 
а у містечку Кривий Ріг – 15 859. (Див. Кривий Ріг, місто 
(містечко).

На 1 січ. 1912 у Криворізькій волості мешкало 38 153 осо-
би, у Миколаївській 1-й – 13 233, у Шестерянській – 13 153, 
у Широківській – 16 478.

Населення в межах майбутнього Криворізького повіту  на 
1917 складалося: 171 279 чол. і 174 860 жін., разом – 346 139 
осіб. На 1920: 1 724 407 чол. і 189 201 жін., разом – 361 608. 
З них в містах на 1920 проживало 22 720 осіб, а на селі – 388 
879. на рудн. К. у лют. 1920 нараховувалось 12 тис. осіб.

У межах К. округу, створеного у 1923 мешкало:

Таб. 1

Рік Чоловіків Жінок Разом

1916 222 368 264 389 486 757

1917 259 265 271 580 530 845

1920 205 464 225 684 431 148

1924 249 674 246 968 496 642

1926 (груд.) 271 986 292 770 564 736

У Криворізькому р-ні (разом з містом):
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Таб. 2
Рік Чоловіків Жінок Разом

1916 36 425 34 036 70 471

1917 35 346 35 007 70 253

1920 14 774 16 082 30 856

1924 30 415 30 413 60 828

1926 34 134 33 645 67 779

Згідно з переписом 1926 за нац. складом населення округу 
розподілялося: українців – 446 027 осіб, росіян 20 430, євреїв 
12 147, поляків 565, німців 9 676, болгар 149, білорусів 2 676, 
ін. 778. Сільське населення Криворізького р-ну за національ-
ною ознакою розподілялось так: українців -  45 378, росіян 
- 3 380, євреїв - 1 263, поляків - 167, німців - 1 501, болгарів 
- 71, 2 089 білоруси та ін. Всього 53 953 жителів.

 На 1 січ. 1930 населення Криворізького округу складало 
519 813 осіб, з яких в містах (ст. Кривий Ріг і Нікополь) меш-
кало 43 722. У Криворізькому р-ні проживало 108 896 осіб. 
Промислові робітники становили 12,5 %, а зайняті у с-г – 76,9. 
Грамотних по р-ну було 76,9 % чол. і 49,6 % жін. Українці 
складали 71,2 % у місті і 85,2 на селі.

На 1 січ. 1933 у Криворізькому р-ні (разом з суч. Широ-
ківським) проживало: у Кривому Розі й рудн. р-ні 147 500 
осіб, а на селі 93 300, разом – 240 800 осіб, що складало 
92,5 душ на км2.
Дж.: Херсонская губерния. Свод цифровых данных. В I. Херсон, 1910; 
СТЭО Херсонской губернии за 1913. Х., 1914; Отчет Екатеринослав-
ского Губэкономсовещания за июль–сентябрь 1921 г. Екатеринослав, 
1921, с. 5; Статистический сборник Екатеринославской губернии, 
1925. Екатеринослав, 1925, с. 14–18; «Статистика Криворожья», 1927, 
№ 1, с. 7–8; Нові адміністративні р-ни УСРР. Х., 1930, с. 22–23; ДАДО, 
Ф. 19, Оп. 1, С. 906, А. 9.

Насіннєва спілка – орг-ція по розповсюдженню чисто-
сортного насіння у межах Криворізького округу.

Створено 12 серп. 1929. До Н.с. ввійшло 40 орг-цій, які 
утворили уставний капітал у сумі 115,9 тис. крб. і виділили 
22 074 га для чистосортних засівів. З місц. бюджету Укрнасін-
спілка асигнувала 10 тис. крб. Згодом суми по місц. бюджету 
було доведено до 45 тис. крб., а держ. – до 40 тис. крб.

У берез. 1930 Криворізький окрвиконком прийняв рішення 
про ліквідацію Н.с. у зв’язку з тим, що вона має аналогічні 
функції з Зерноколгоспспілкою, яку орг-но на поч. року. 
Функції Н.с. було передано Зерноколгоспспілці.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 161–162, 175% Там само, Оп. 6, 
С. 478, А. 50.

Насіннєводства товариства Криворізьке агентство 
– орг-ція по розповсюдженню сухостійних зернових культур 
та хлібів місц. селекції. Створено у серп. 1925, ліквідовано 
у черв. 1930.

Займалася продажом високоякісних сортів зернових “Аг-
роджойту” (озимої пшениці, “земка–2”) різним с-г т. для роз-
ведення на насіння. Також розповсюджувала пшеницю сорту 
“Червона безоста № 120”, “Балатка” с-г т. і окремим г-вам. 
Частина насіння реалізовувалася за межами К. округу. Ве-
лика увага приділялася розведенню експортних культур. По 
договорам із селянами засівалися показові ділянки ярої пше-
ниці та ячменю сорту “шестирядний асканійський”, кукурудзи 
сорту “стерлінг”, високопродуктивними сортами соняшнику. 
Частину врожаю селяни зобов’язувалися здавати агентству 
по ціні,  яка на 15 % перевищувала існуючі ціни.  

К.а. також мало свої поля (1,3 тис. дес.), де вирощувалися 
високопродуктивні культури, насіння яких потім поширювали 
серед г-в округу. 

Крім цього Н.т. займалося розповсюдженням насіння висо-
кої якості баштанних культур, городини і кормових культур.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 6, С. 478, А. 57.
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 10 черв.

Наскельні зображення – давні з. на скелях, окремих каме-
нях, стелях і стінах печер, виконані різьбленням, вибиванням 

заглибин по контуру і фарбами.
Н.з. знаходились у 1920 у Гайдамацькій печері балки Ве-

лика Дубова. Сліди розписів червоною вохрою збереглися 
на пласкій стелі печери. Це поки що єдиний випадок фіксації 
зразка пізньопалеолітичного (15–12 тис. р.т.) мистецтва на 
Криворіжжі. Замальовок і світлин не збереглося. Зі слів оче-
видців розписи мали геометричний характер і були схожими 
на малюнки з Кам’яної Могили поблизу м. Мелітополь.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2002, с. 8–9.

Наукова асоціація лікарів Криворіжжя. Попередником 
Н.а. були Н. конференції л. Кривого Рогу, які почали прохо-
дити з 1925. У берез. 1926 створено окружну Н.а. Засідання 
проводились у приміщеннях окружної бактеріологічної лабо-
раторії та поліклініки ім. Томського 1–2 рази на місяць. Чл. Н.а. 
були всі відомі л. К.: І.І. Суфік, Д.Л. Бассель, М.К. Високов, 
А.І. Березовський, Бреєлов, Берлін, М.Г. Уткін, О.І. Войнак, 
А.О. Хавін, Б.В. Зейтман, Є.П. Попов, І.М. Кіржінер, Двойкін, 
Бейлік, Задесенц, Козмодем’янський, Блатов, Бреслав, Бабкі-
на, Піскунов, М.Я. Брітман, Янупер, Бойко, Смородінцев, О.В. 
Громашевський, Єфімов, Єркін, Ієнер, Ашкінадзе, Конограй. У 
своїй роботі Н. а. велику увагу приділяла питанням діагности-
ки і лікування туберкульозу, профілактиці і лікуванню малярії, 
грипу, венеричних захворювань, сечостатевого апарату, по-
ліартриту, хвороб очей, жіночих захворювань тощо. Читалися 
Н. доповіді, реферати, робилися повідомлення про нові ліки 
і методи лікування, доповіді про роботу республіканських і 
всесоюзних з’їздів л. Розроблялися рекомендації для органів 
влади по покращенню стану з охороною здоров’я на К., роз-
витку санітарної освіти, читалися лекції для широкого загалу 
з різних медичних проблем. Першим головою правління Н.а. 
був д-р Б.В. Зейтман. Н. а. брала участь у підготовці та прове-
денні окружних, а з 
1931 – р-них з’їздів 
л. Н.а. припинила 
свою діяльність у 
1934.
Літ.: «Красный Гор-
няк», 1926, 23 мар., 8 
июл.; Таке саме, 1927, 
9 фев.; Таке саме, 
1928, 24 янв.; “Чер-
воний Гірник”, 1929, 
6 жовт.; Таке саме, 
1930, 22 черв.; Таке 
саме, 1931, 4 верес.; 
Таке саме, 1932, 28 жовт.; Таке саме, 1933, 27 трав.; Таке саме, 1934, 
5 лют.

Наукове товариство по вивченню економіки Криво-
ріжжя – громадська орг-ція, що ставила за мету всебічне 
в. і використання продуктивних сил краю, популяризацію 
екон. знань, агротехніки, краєзнавства, допомоги держ., 
кооперативним та громадським орг-ціям у їхній практичній 
діяльності.

Створено у жовт. 1930. На засіданнях, що відбувалися 
раз на місяць, розглядалися питання розвитку гірничого 
комплексу, машинобудування, металургії, водопостачання, 
впровадження передового досвіду і високопродуктивної тех-
ніки, винахідництва та раціоналізації. У лют. 1931 для чл. Н.т. 
у приміщенні райвиконкому (згодом міськради) було відкрито 
Н. б-ку. Під час голоду 1932–33 міськрада утворила комітет 
сприяння вченим, який очолив заступник голови міськради 
Ковальчук. Комітет допомагав Н.т. продовольством. На поч. 
1936 Н.т. закінчило розробку нового нормувальника гірничих 
робіт. на цей час осередки Н.т. було орг-но на всіх великих 
підпр-вах, учбових закладах і дослідницьких ін-тах. На запро-
шення Н.т. до Кривого Рогу  приїздили з циклами лекцій на 
різноманітні Н.-популярні теми видні вчені СРСР.

Н.т. до трав. 1934 керував М. Шильман – гол. інж. т-ту 
“Руда”, а після його загибелі – А.Ф. Чиж.

Криворізьке Н.т. взяло участь у Всесоюзному конкурсі 
по сис-мах розробок родовищ мідних колчеданових руд 
Уралу.

Оголошення про збори членів  асоціації, 
1926, серп.
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З 1939 Н.т. почало орг-вати виїзні засідання на рудн., де 

розглядалися Н.-прикладні теми чл. т. по місцю їх основної 
роботи. Захист робіт був відкритий, запрошувалися інж.-техн. 
працівники рудн. і всі бажаючі. З 1937 робота Н.т. почала 
набувати політичного характеру: відбувалися засідання, 
присвячені подоланню наслідків “шкідництва”, читалася ве-
лика к-ть лекцій з історії ВКП(б) як для чл. Н.т., так і для чл. 
асоціації, подібні виступи проводяться перед робітниками, 
орг-ться зустрічі зі стахановцями.

Чл. Н.т. зробили ряд публікацій у Н. збірниках, як місц., так 
і республіканських. Добивалися видання свого Н. журналу 
при Н.-дослідному секторі КГРІ, створення Будинку техніки 
у Кривому Розі. 

Тільки у 1-у півріччі 1940 було провдено 3 Н.-техн. конфе-
ренції по геології Кривбасу, конференція по винахідництву і 
нарада по корисних копалинах краю.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 8, С. 308, А. 520; Там само, Оп. 9, С. 136, А. 
548.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 28 жовт., 5 груд.; Таке саме, 1931, 3 лют.; 
Таке саме, 1936, 17 січ., 28 черв.,; Таке саме, 1937, 28 верес.; Таке саме, 
1939, 27 черв., 11 квіт.; Таке саме, 1940, 6 лют., 21 верес.

Науково-дослідний гірничорудний інститут (НДГРІ) 
– гол. технологічний ін-т г. пром-ті країни. Створено у жовт. 
1932. Спочатку знаходився у м. Дніпропетровськ, хоча підпо-
рядковувався т-ту “Руда”. У 1935 перебазувався до Кривого 
Рогу. Перед НДГРІ було поставлено завдання обслуговування 
всього комплексу питань залізорудної і марганцевої пром-
ті СРСР. У роботі і. у Дніпропетровську брали участь такі 
крупні вчені і спеціалісти, як проф. І.І. Танатар, проф. С.С. 
Грембицький, проф. І.П. Бухінюк, проф. В.А. Гуськов, проф. 
Званьов, Данилов, Гут та ін. З переїздом до Кривого Рогу 
більшу частину кадрів було втрачено. Велику підтримку у 
становленні і. і налагодженні роботи у Кривому Розі надав 
1-й секр. обкому КП(б)У М. Хатаєвич.

З 1935 і. розпочав виконання тем по сис-мах гірничих роз-
робок, механізації, форсованій проходці, електросвердлінню, 
пошуку раціональних методів розвідувального буріння тощо. 
Для  Криворіжжя було необхідно пройти 60 тис. пог. м роз-
відувальних виробіток. 

За 1932–35 співробітники НДГРІ опублікували 62 Н. праці, 
на збереження до архіву і. здано 41 Н. звіт, 25 монографій 
знаходилося у стадії друку.

У Кривому Розі НДГРІ спочатку розташовувався на вул. 
Першотравнева, 12.Директором був В.А. Адамчук, нач. гідро-
геологічного сектору – П. Осіпов. 

На поч. 1936 бригада НДГРІ під кер-вом інж. Кричевського 
розробила новий метод швидкісної проходки на шахті рудн. 
ім. Дзержинського, який згодом було впроваджено у Кривбасі. 
Інж. НДГРІ П.Я. Легостаєв на рудн. ім. К. Лібкнехта провів 
перші досліди по глибокому штанговому свердлінню, які 
дали позитивні результати – продуктивність збільшувалася 
зі 129 до 200 т за зміну, зменшувалися витрати вибухових 
речовин. 

1 серп. 1936 відкрито безкоштовну консультацію з питань 

гірничої справи для винахідників і раціоналізаторів. У кін. року 
було випущено збірник праць винахідників та раціоналізаторів 
Кривбасу накладом 1 тис. примірників.

На поч. 1938 дир. НДГРІ призначено П.В. Самохвалова, 
який багато зробив для збагачення матеріальної бази і., 
збільшення штату співробітників і розширення тематики 
дослідницьких робіт. У трав. 1939 захистив кандидатську 
дисертацію Н.М. Ануфімов, підготували дисертації Копула, 
Ерман, Шилов та ін.

Влітку 1939 інж. НДГРІ С.П. Юдін розробив нову конструк-
цію победитової головки буру перфоратора, зменшивши 
витрати цього дорогого сплаву за рахунок заміни середньої 
частини, яка практично не спрацьовувалася, на стальну, 
із одночасним зменшенням її товщини з 12–14 до 3–5 мм. 
Тільки за 1-й рік впровадження це дало понад 2 млн. крб. 
економії. 

У серп. 1939 вийшла книга співробітника НДГРІ І.Л. Тар-
таковського “Устаткування поверхні шахт”, яка мала довід-
никовий характер і призначалася для ІТР рудн. 

У 1939 прийнято рішення про буд-во нового корпусу НДГРІ, 
у 1940 –  житлового будинку для співробітників.

Велику видавничу роботу пророблено у 1939. Тоді роз-
почато випуск спеціального щоквартального бюлетеню, де 
популяризувалися передові технології і. для ІТР і стахановців 
Кривбасу. Було також розроблено ряд інструкцій-пам’яток 
для провідних гірничих спеціальностей. З метою передачі 
передового досвіду розпочато випуск техн. листівок для 
гірників, у доступній формі зі схемами і малюнками. У той 
же час інж. А.Ф. Чугуєв розробив нову модель верстату для 
свердління шпурів, у яку встановлювалося 20 перфораторів 
типу БМ–13; вага верстату 8 т, на ньому одночасно працю-
вало 4 свердлія.
Дж.: ДАДО, Ф. 19, Оп. 3, С. 132, А. 73.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1935, 15 верес.; Таке саме, 1936, 9 січ., 16 січ., 
1 серп., 4 груд.; Таке саме, 1939, 4 січ., 28 черв., 18 трав., 12 серп., 16 
серп., 15 жовт., 17 груд.; Таке саме, 1940, 26 січ. 

Націоналізація – акт одержавлення приватної власності 
з викупом чи без нього, право держави володіти майном з 
передачею його у користування установам, підпр-вам, колек-
тивам чи окремим особам.

Н. на Криворіжжі має деякі особливості. Коли у січ.–лют. 
1918 більшовицька влада укріпилася у регіоні, то на рудн. і 
підпр-вах уже існував робітничий контроль, встановлений 
за ініціативою працюючих і профспілки “Горнотруд”. Місц. 
селянство, яке знаходилося під сильним впливом есерів, вже 
розпочало розподіл поміщицької землі через земельні грома-
ди, минаючи держ. установи. Скасування приватної власності 
на землю було проголошено ще 3-м і 4-м Універсалами УНР 
(20 листоп. 1917 і 22 січ. 1918). Часткова Н. пром-ті і банків 
розпочалася ще за часів Центральної Ради. Коли більшовики 
весною 1919 спробували розпочати Н. землі, то місц. селян-
ство відповіло на це хвилею повстань, які почалися у квіт. і, 
так. чин., призупинили створення радгоспів і комун. Спочатку 
відбулася т. зв. “конфіскація” покинутих власниками підпр-в 
на підставі директиви ВРНГ РРФСР від 25 січ. 1918. Згодом, 
29 січ. 1918 відбувся 4-й обласний з’їзд Рад Донецько-Кри-
ворізького басейну, який визнав стан гірничої пром-ті за 
катастрофічний. Як засіб рятування пропонувалося ввести 
“екон. диктатуру”. З цією метою створено комітет з 11 осіб. 
Але реалізація урядових декретів про Н. всієї великої пром-ті 
розгорнулася тільки у 1919. У квіт. до Кривого Рогу прибула 
спеціальна комісія РНК з націоналізації підпр-в гірничоруд-
ного сектору. Вона констатувала, що з 42-х підпр-в р-ну 35 
зовсім покинуті. Вирішено найближчим часом Н. і розпочати 
відновлювальні роботи на 11 рудн. Але наступ денікінських 
військ не дав завершити роботу. Остачтоно Н. закінчено у 
лют. 1920 по балансу на 1 січ. 1920. Вартість Н. майна оцінили 
в 208 114 414 крб. золотом. Криворізький рудничний р-н було 
підпорядковано Катеринославській губернській раді нар. г-
ва, яка організувала охорону рудн. Згодом кер-во гірничими 
підпр-вами перейшло до Промбюро, яке створило ще одну 
вертикальну структуру – Центральне управління Південно-Будівля інституту після визволення в лют., 1944
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рудної пром-ті (ЦУПП), а те, в свою чергу – “Райруду”, яка 
безпосередньо займалася відродженням гірничого сектору. 
Однак, криза пром-ті внаслідок війни, громіздкість і мало-
ефективність управлінського апарату вимусило проголосити 
мілітаризацію Кривбасу постановою Укртрудармії від 15 жовт. 
1920. На підпр-вах зявилися комісари. Одержавлення всієї 
пром-ті йшло швидкими темпами. Згідно з декретом ВРНГ 
від 29 листоп. 1920 розпочато Н. всіх підпр-в з к-тю робітників 
понад 5 осіб при наявності механічного двигуна і не менше 
10 осіб при його відсутності.

Неповороткість і некомпетентність роздутого бюрокра-
тично-управлінського апарату, вперте бажання провести 
Н. всіх дрібних підпр-в “червоногвардійським наскоком” 
посилили загал. розруху пром-ті і призвели до значного ско-
рочення виробничих завдань на 1921 (з 12-ти запланованих 
до пуску рудн. відновлювальні роботи розпочато лише на 
3-х). Тільки у трав. 1921 було прийнято рішення про при-
пинення тотальної Н. Негативною стороною рад. моделі Н. 
було скасування права купівлі і продажу держ. майна – воно 
могло передаватися лише безкоштовно з однієї установи до 
ін. Це значно уповільнювало його госп. обіг та раціональне 
використання. Надвисока централізація і одночасно урізані 
права місц. структур (“Райруди”, рудоуправлінь) призводили 
до конфліктних ситуацій і непорозумінь. Рудн. самі не мали 
права придбати необхідне для роботи обладнання без санк-
ціонування харківського кер-ва ПРТ.

Перегиби у Н. призвели у 1-й пол 1920-х до денаціона-
лізації цілого ряду дрібних пром. підпр-в і будинків. Так, на 
серп. 1923 з 267 Н. будинків половину було повернуто колиш. 
власникам.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 1430, А. 173; Там само, Ф. 39, Оп. 1, С. 
43, А. 1, 220 зв.–223; Там само, С. 45, А. 199.
Літ.: «Гоное Дело», 1921, « 1–2, с. 37–38; № 4–5, с. 198.

Національний склад населення Криворіжжя. Згідно з 
переписом 1897 Н.с.н. К. у межах Херсонського повіту мав 
такий вигляд: українці – 69,2 %, росіяни – 11,8 %, білоруси 
– 0,85 %, поляки – 0,09 %, болгари – 0,08 %, німці – 3,7 %, 
євреї – 7,5 %, ін. – 0,05 %. Домінуюча нація – українці, зо-
середжені, гол. чин., у селах. Серед н. Кривого Рогу їх було 
бл. 3/4, але слід зауважити, що під час перепису багато хто з 
тих українців, які проживали у місті і розмовляли рос. мовою, 
були зараховані до росіян.

Згідно з переписом 1923 у м. Кривий Ріг з 19 047 жите-
лів було: 12 959 українців, 1 803 росіян, 32 білоруси, 38 ін. 
слов’янських національностей, 3 948 євреїв, 70 німців, 122 
поляки, 11 татар. 

За результатами перепису 1926 у Криворізькому окрузі 
проживало 565 012 осіб, з них: 496 680 (88 %) українців, 30 666 
(5,4 %) росіян, 21 461 (3,8 %) євреїв, 3 105 (0,5 %) білорусів, 
10 159 (1,8 %) німців. У Криворізькому р-ні нараховувалося 
53 953 жителів, з них: 45 378 (84,1 %) українців, 3 380 (6,27 %) 
росіян, 1 263 (2,31 %) євреїв, 167 (0,31 %) поляків, 1 501 (2,78 
%) німців, 71 (0,13 %) болгар, 2 080 (3,87 %) білорусів.

Матеріали переписів 1937 і 1939 на сьогодення невідомі.
Дж.: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 
г. Т. XLVIII. Херсонская губерния. СПб, 1904, с. 2–3; СТЭО Херсонской 
губернии за 1905 г., с. 7–8; Статистический сборник Екатеринос-
лавской губернии. 1925. Екатеринослав, 1925, с. 45–46; «Статистика 
Криворожья», 1927, № 1, с. 7–8.
Літ.: «Красный Горняк», 1928, 14 июн.

Національні меншості – окремі групи населення у дер-
жаві, мовно і культурно відмінні від панівної нації, які мають 
власну історію і прагнення до самобутнього життя як Н. 
спільноти.

В період існування Рос. імперії українців не визнавали 
окремим народом і тому їм не надавалося ніяких культурно-
Н. прав.

Згідно з переписом 1926 Н.м. на Криворіжжі становили 
30,8 %. (див. Національний склад населення Криворіжжя).

Відділ Н.м. при Криворізькому окружному виконкомі було 
створено у берез. 1923. але реально він почав працювати 
тільки у 2-й пол року. До його завдання входило піклування 

про піднесення культурного рівня, екон. розвитку та освіти 
Н.м., які населяли округ.

У 1924 у Кривому Розі було орг-но єврейс. судову камеру. 
Із 170 сільрад на 1 січ. 1925 Н. було: 5 єврейських, 6 німецьких, 
4 російські. У 1927 нараховувалося 20 Н. сільрад. Якщо на 
вибори у 1926/27 прибуло 32,7 % українців, то росіян – 53,6 
%, німців – 58 %, євреїв – 59,9 %. У 1926 до складу Криво-
різького окрвиконкому входило: 12,5 % росіян, 3,2 % німців, 
4,5 % євреїв, 2,0 % поляків, 1,6 % білорусів, 1,6 % латишів. 
За Н. складом сільрад: 269 (5,3 %) росіян, 127 (2,5 %) євреїв), 
134 (2,7 %) німців, 11 (0,2 %) поляків, 9 (0,2 %) ін. 

У 1923–25 окружне бюро Н.м. очолював Кофталь, а з 
1926 – Білобров.

У 1925 з 361 шк. Криворізького округу, по яких збереглися 
дані, російських було 33, єврейс. 2, змішаних (укр. та ін.) 74, 
змішаних (без укр. мови) 17, німецьких 14. На 1927 в окрузі 
діяло 67 Н. шк.

На поч. 1930-го у Криворізькому окрузі існувало 54 єв-
рейські колонії, що мали 32 тис. га землі, які обслуговувала 
спеціально створена Ларинська МТС (62 трактори). Тільки у 
1928 до Криворізького округу переселено 550 єврейських сі-
мей, а за всі роки (1925 - 1930) – 4,5 тис. сімей. Було створено 
додатково ще 6 Н. сільрад. У лип. 1930 орг-но єврейський Н. 
р-н – Сталіндорфський – з центром у с. Ізлучисте.

З 2-ї пол 1930-х уряд взяв курс не тільки проти укр. Н. 
розвитку, а й проти Н.м. Н. шк. поступово згортують за ви-
нятком рос., які чисельно зростають. Цей процес завершено 
у 1938.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 2, С. 1430, А. 34; Там само, С. 3662, А. 45; Там 
само, Оп. 3, С. 3402, А. 3; там само, С. 1289, А. 15–16; Статистический 
сборник Екатеринославской губернии. 1925. Екатеринослав, 1925, с. 
90; “Статистика Криворіжжя”, 1927, № 4, с. 12.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 5 лип.

Неандерталець – викоп-
ний вид людини. Скелети 
Н. знайдено на великих 
просторах Азії, Європи, Аф-
рики і на Україні – у Криму і 
Карпатах. Н. згідно з рекон-
струкціями мав покатий лоб 
і виступаючі надбровні дуги, 
масивну нижню щелепу без 
підборіддя. Об’єм мозку в 
середньому більший, ніж у 
суч. людини – бл. 1 600 см3. 
Вважається, що Н. мали 
сформовані релігійні віру-
вання. 30–35 тис. років тому 
його витіснив (замінив) суч. 
тип людини. Деякі дослідни-
ки вважають Н. еволюційним 
предком суч. людини.

Про перебування Н. на 
тер. нинішнього Криворіжжя 
свідчать знахідки у Парти-
занській балці біля с. Куда-
шівка у 1960 вчителем Христофорівської шк. К.Є. Горбом 
гостроконечника та ін. знарядь. Комплекс датується віком 
60–70 тис. років тому.
Літ.: Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М. 1990, с. 173–174; 
Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 6.

Недайводи села курган № 1 (Криворізький р-н). Дослі-
джувався у 1989. На водорозділі, р. Інгулець на відстані 0,2 км 
на сх. від с., на 1-й береговій терасі лівого берегу знаходився 
к. висотою 0,6 м. Під насипом розташовувався кромлех, 
який в плані мав вигляд “8”, складений з вертикальних плит 
висотою до 1 м. Загал. довжина конструкції 10 м, діаметри 
кілець 6 і 4 м. Брили після спорудження були розбиті. У центрі 
з’єднання кілець стояла гранітна антропоморфна стела висо-
тою 1,9 м, а в межах західного кільця – стела висотою 1,0 м. В 
середині більшого (сх.) кільця збереглася прямокутна в плані 

Реконструкція зовнішнього 
вигляду неандертальця
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конструкція з брил вапняку 2,3 х 1,8 м. В кургані досліджено 
7 поховань кін. 3 – поч. 2 тис. до н.е. Кам’яна конструкція 
атрибутована як святилище.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 105.

Недільні школи – загальноосвітні початкові ш. для до-
рослих і підлітків, які з різних причин не отримали освіту 
вчасно.

У Кривому Розі 1-у Н.ш. відкрито у 1895. Було дано 28 
уроків, її відвідувало від 9 до 17 осіб віком від 13 до17.

У н.ш. заняття тривали 1–3 год. у 2-х групах – для непись-
менних і тих, хто вже трохи знав грамоту. Викладалися: Закон 
Божий, граматика, арифметика, малювання. 

З 1891 Н.ш. підпорядковано духовному відомству. 
Ще одну Н.ш. для дорослих  відкрито у лют. 1916 при 3-й 

земській початковій ш. Заняття були безкоштовними, чол. і 
жін. навчалися у різні дні.
Дж.: Отчет ХУЗУ за 1895 год. Херсон, 1897, с. 44; «Известия Херсон-
ского уездного земства», 1916, № 11, мар.

Неоліт або новокам’яний вік – епоха, протягом якої 
людина перейшла до добування їжі шляхом вирощування 
рослин і доместикації тварин. Основним матеріалом для ви-

Святилище  кін. 3 тис.  до н. е.

готовлення знарядь, як і раніше, залишався камінь. Під час 
Н. зросла відносна осілість місц. населення і розширилися 
освоєні території. З’являються тривалі і більш досконалі 
житлові споруди, потреба землеробства призвели до появи 
майстерно виготовлених шліфованих масивних тесел, па-
лок-копалок, мотик, жнивних ножів, зернотерок та товкачів. 
Найяскравішим відкриттям доби Н. був глиняний посуд, що 
дозволило краще зберігати і готувати їжу. Формування місц. 
Н. культур розпочалося у 6 тис. до н.е., а закінчилося у 1-й 
пол. 4 тис. до н.е.

Єдиним на сьогодення пам’ятником епохи Н. було по-
селення “Рибасово–1”, що знаходилося на лівому березі 
р. Саксагань, поблизу 5-го мкр. Зарічний. Нині поселення 
повністю зруйновано – розмито водами Кресівського водо-
сховища. Під час огляду у 1983 знайдено крем’яні скребачки, 
різці, ножеві пластини і фрагменти кераміки. 

Випадкові знахідки періоду Н. (уламки глиняного посуду) 
траплялися в р-ні суч. сел. Веселі Терни.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 178; Мельник А.А. Кто 
мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 12–13.

Непмани – соціальна група, що сформувалася за рахунок 
колиш. службовців торговельних і пром. підпр-в, власників 
млинів, прикажчиків – людей, які мали навички комерційної 
діяльності, а також із службовців держ. контор різного рівня, 
які займалися нелегальною комерційною діяльністю у 1920-ті. 
Ряди Н. також поповнювалися за рахунок демобілізованих 
червоногвардійців, домогосподарок і службовців, які стали 
безробітними після скорочень або закриття підпр-в. Згідно 
з діючим законодавством, Н. не мали виборчого права, 
не могли випускати своїх газ., їхні діти приймалися до шк. 
в останню чергу, вони не призивалися на військ. службу, 
не були чл. профспілок, не могли займати посади у держ. 
апараті, не мали права пропагандувати свої погляди. Най-
більш питому вагу серед Н. мали с-г виробники і кустарі 
з ремісниками, дрібні вуличні торговці і домовласники, що 
здавали у найом житло. Їх прибуток лише трохи переви-
щував середньостатистичний. Група підприємців, що вико-
ристовувала найману працю була нечисельною (6–7 %), а у 
складі самодіяльного населення не перевищувала 0,7–0,9 % 
міських жителів. Їх доходи були у десятки разів вищими, ніж 
у пересічних громадян. Брак коштів і складний стан в умовах 
рад. режиму сприяв об’єднанню комерсантів у різного роду 
т-ва, які успішно конкурували з держ. і кооперативними тор-
говельними орг-ціями. Це – винна торгівля Дубосарського, 
мануфактурна Житнікова і Яловецького, бакалійна Фрумкіна, 
взуттєва Бродського та ін.

Для підприємців 1920-х була характерна висока мобіль-
ність – у пошуках товару і збуту вони колесили по всьому 
регіону практично безперервно. По рівню загал. освіти місц. 

Знаряддя з поселення Рибасово-1,
5 тис. до н. е. Карикатура 2-ї пол. 20 ст.
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Н. нічим від ін. соціальних груп не відрізнялися. Більшість 
базарних торговців не могла похизуватися і відповідним ви-
хованням. “Кріпке слівце” під час продажу було не рідкістю. 
Власники підпр-в і торговельних закладів достатньо грамотно 
заповнювали анкети і декларації і могли складати баланс 
підп-в. 

Політика більшовиків по відношенню до Н. була жорсткою 
– все робилося, щоб їх “придушити”.  Це і непомірні податки, 
і відмова у кредитах, транспортуванні вантажів тощо. Відсут-
ність стимулу накопичувати капітали призводила до установ-
ки отримання прибутку за будь-яку ціну. Використовувалося 
пряме ошуканство громадян і орг-цій, отримання кредитів під 
неіснуючі підпр-ва, контрабандні валютні махінації, спекуля-
ція, хабарі, розкрадання держ. майна. Тому серед населення 
і в держ. інстанціях образ Н. поставав у самому негативному 
вигляді. Достатньо подивитися на малюнки у газ. “Красный 
Горняк” за 1920-ті.

З ін. боку, авантюризм і різного роду махінації у середови-
щі підприємців породжувалися необхідністю “домовлятися” 
за допомогою хабарів з фінінспекторами і керівниками держ. 
підп-в з приводу видачі товарів і розмірами податків, а з 
працівниками банків – про кредити. За рамками цього пороч-
ного кола підприємницька діяльність була неможливою. Про 
“змичку” працівників держ. структур з Н. часто повідомляє 
газ. “Червоний Гірник” у 2-й пол. 1920-х.

У той же самий час багато комерсантів дорожили прести-
жем своєї справи, добивалися прибутку сумлінною працею, 
дотримувалися даного слова. Місц. базарком у випадку 
обваження або обрахування клієнта міг при повторних фак-
тах ставити питання про позбавлення патенту. Ввічливість 
по відношенню до покупців була правилом. В цілому місц. 
Н. поводили себе лояльно по відношенню до рад. влади 
і пробували налагодити конструктивне співробітництво з 
міськрадою. Приватну торгівлю Н. вважали за своєрідний 
батіг для кооперації, яка вимушувала знижувати ціни і на-
кладні витрати.

У 1920-ті “нові підприємці” показали суспільству вміння 
налагодження госп. зв’язків, розвивати торгівлю, насичувати 
ринок необхідними населенню товарами. Ця продуктивна 
роль приватного капіталу була настільки очевидною, що не 
дивлячись на активну антибуржуазну пропаганду і нагнітання 
ворожнечі до Н., більшість населення краю оцінювала їхню 
роль як позитивну в розвиткові торгівлі і г-ва. Але активної 
підтримки приватному сектору з боку жителів при його лік-
відації не було.

Відомі підприємці Криворіжжя 1920-х: 
брати Аронови, Р.Б. Адлер, В.І. Адлер, Ш.Г. Астеров, Я.П. 

Бродський, бр. Бєлостоцькі, М.Ш. Берганський, сім’я Богус-
лавських, Х.І. Бердичівський, бр. Кронштейн, О.С. Бравар-
ський, А.К. Бродський, Г.Х. Вільницький, Ф.І. Вайнтруб, Г.Г. 
Висоцький, Я. Д. Вайштейн, З.Л. Гінзбург, С. Голованєвський, 
Б.М. Грабовський, Б.М. Гільбух, Б.Я. Гофман, Р.Ф. Ганіцер, 
М.Я. Дубовий, Б.Н. Должанський, Н.Г. Драновський, С.Я. 
Дубосарський, Г.Є. Елькін, Р.Л. Заславський, Р.Ф. Зельдін, 
І.Н. Зільберман, А.М. Інгер, І.М. Кіржнер, М. Краснопольський, 
Ш.М. Кривицька, О.С. Каданер, Ш.Б. Коган, Е.Х. Македон-
ський, М.Л. Мединський, І. Морозовський, Х.М. Муцмахер, К.Г. 
Нагнойний, І.Я. Ніжинський, І.М. Немировський, сім’я Остров-
ських, Л.І. Оголяр, К. Платков, Я. Г. Платній, Ю.Ш. Платков, 
О.Л. Поляков, С.І. Потапенко, А.М. Пінус, Є.М. Пекельний, В.Д. 
Потягайло, С.П. Переверзєв, А.М. Пекарський, У.М. Теплиць-
кий, Х.Д. Толчинський, Ш.А. Торговицький, Г.Ф. Трахтенгуб, 
С.М. Тополянський, сім’я Ульянових, Я.М. Учитель, Я.І. Фай-
нштейн, сім’я Філявичів, Х.Л. Фефер, Б.Д. Фінкельштейн, А.М. 
Фрадкін, Я.І. Фрідман, М.О. Фельдман, Г.А. Хмельницький, 
О.М. Ходак, М.Д. Цундер, М. Черномазова, Б.Т. Шолков, Я.О. 
Шендеров, Г.А. Шевченко, А.В. Шуть, С.І. Шаблій, Р. Шужман, 
С.В. Штейнберг, М.Т. Шут, Н.І. Штеренгарц, Г.М. Школьніков, 
Б.А. Полянський, сім’я Токарєвих, М.І. Яловецький.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 6, С. 1035.
Літ.: «Красный Горняк», 1925, 13 фев.; Таке саме, 1926, 6 июл.; Таке 
саме, 1927, 7 апр., 23 июн.; Таке саме, 1928, 5 фев., 29 март.; “Червоний 
Гірник”, 1929, 17 черв., 25 груд.; Таке саме, 1930, 8 січ., 3 берез., 26 

лип.; “Родина”, 2000, № 5, с. 146–149.

“Нерудсталь” тресту Криворізька контора. “Н”. т. орг-
но у 1933 у Харкові з метою експлуатації родовищ нерудних 
копалин (вапняк, доломіт, вогнетривка глина, кварц). Підпо-
рядковувався Наркомважпрому СРСР. Ліквідовано у 1937 
розпорядженням Наркомважпрому СРСР.

К.к. займалася питаннями розвитку місц. сировинної 
бази, техніки безпеки і охорони праці на кар’єрах, технічного 
нормування та інвентаризації устаткування місц. нерудних 
кар’єрів, проведенням геологорозвідувальних робіт родо-
вищ вапняку і доломіту. Дії узгоджувала з Гол. управлінням 
металургійного пром-ті, всесоюзним об’єднанням “Сталь” з 
питань буд-ва КМЗ.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1262, Оп. 1–2.

Нікополь-Маріупольського товариства залізні руд-
ники. Н.-М. т. засновано у 1896, володіло металургійним і 
трубопрокатним з-дами поблизу м. Маріуполь. На Криворіжжі 
розробляло 2 р. 1-й розташовувався на відстані 0,4 км на Зх. 
від р. Каменьковича, поблизу ст. Миколокозельськ (нині не 
існує). Для створення р. Н.-М. т. у 1898 взяло в оренду у місц. 
селян 16 га землі терміном на 20 років за ціною 0,75 коп. з 
пуда видобутої руди. Руда виявилася неоднорідною, – при 
наявності скупчень з дуже високим вмістом середній відсо-
ток заліза в ній становив бл. 53. Розробка велася кар’єром 
довжиною 30 м і шириною від 8 до 32 м, який обслуговувався 
кінним підйомником. Наноси, що перекривали поклад, мали 
товщину до 6,4 м при середній потужності пласту до 13 м. 
Запас руди у покладі становив бл. 7 млн. пуд.

2-й р. знаходився на відстані 2 км на Пн від Олександрів-
ського (ім. Р. Люксембург) р. У 1896 Н.-М. т. взяло в оренду 
27 га землі на 10 років. запас руди визначено в 15 млн. пуд. 
На поч. 1900 розпочався видобуток, який було припинено 
у наступному році у зв’язку з кризою. Розробки відновлено 
в лют. 1903. Кар’єр, що експлуатувався, мав пл. 2,9 тис. м2 
при товщині наносів від 12,5 до 23 м. Рудн. обслуговувався 
паровим підйомником потужністю 14 к.с. Руда мала вміст 
заліза до 64 %. Вона перевантажувалася у вагони ємкістю 
2 т і вузькоколійкою довжиною 1,3 км за допомогою коней 
транспортувалася на ст. Колачевське. Річна видобувна по-
тужність р. складала бл. 3 млн. пуд. руди.

Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
81.

Німці на Криворіжжі – до кін. 1930-х 3-я за к-тю (після 
росіян і євреїв) нац. меншість.

Колонізація Н. на К. розпочалася на підставі маніфестів 
Катерини II (1763) і Олександра І (1804). Н.-поселенці без-
коштовно отримували землі (до 15 дес.), їм гарантувалася 

Розкривні роботи на рудн. Грінько, 1899
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Німецька сім’я з колонії Зелене Поле, поч. 20-го ст.

свобода релігії і звичаїв, самоврядування, податкові пільги 
на 10 років, вони також мали право купувати землю. Части-
ну Н. переселенців уряд розселяв як “зразкових хазяїв” по 
єврейських колоніях для передачі досвіду землеробства і 
нагляду за порядком (т.зв. шульці). Законодавчо землею, яку 
отримували сім’ї у вигляді відрубу, повинна була переходити 
з роду в рід у нероздроблене і одноосібне розпорядження 
сім’ї або її глави, причому громада, до якої відносився даний 
господар, мала право вирішального голосу на землю, якщо 
його діяльність була несумісною з інтересами т-в. Так. чин., 
володіння подвірним наділом підпорядковувалося принципам 
громадського землеволодіння. Тобто, реальний власник землі 
не мав права її продавати або ділити. У результаті купівлі 
землі фактичне землеволодіння Н. у Херсонській частині К. 
на кін. 80-х 19-го значно зросло. На одне г-во приходилося 
надільної землі 49,5 дес., а разом із купленою – 63,1 дес. На 
1890-й одне г-во в середньому ще брало в оренду 23 дес. 
землі. В середньому на 1 жителя Н. колоній приходилося 
9,5 дес.

На кін. 19 ст Н.-колоністи були визнані за кращих господа-
рів на К. Вони справили великий вплив на місц. населення по 
впровадженню передової агрокультури, с-г техніки і домобуд-
ву. У межах К. були засновані колонії: Марієнфельд (1869), 
у Миколаївській 1-й волості. У 1889 в ній нараховувалося 14 
г-в, 65 жителів, 560 дес. землі; Нейкроненталь (1868) у Широ-
ківській волості, 2248 дес., 16 г-в, 124 жителів; Клейнфельд 
(1868) у Широківській волості, 1400 дес., 9 дворів, 43 жителя; 
Зелене Поле, Кам’яне Поле у Веселотернівській волості спо-
чатку були єврейс. колоніями, але згодом євреї переселилися 
в ін. місця, не зумівши зайнятись землеробством.

Більшість Н. були менонітами. Вони об’єднувалися у цер-
ковні громади, при яких існували шк. (з 1875). Розмовною 
мовою була Н., хоча практично всі знали укр. і рос. Взаємини 
між укр. і Н. колоністами були обмеженими через мовний і 
релігійний бар’єри. Це були, гол. чин., сусідські контакти. 
У Н працювало багато сезонних робітників. деякі Н. стали 
відомими промисловцями. Напр., Й.Й. Фрезе заснував у 
Зеленому Полі з-д с-гмашин і знарядь, де працювало бл. 60 
робітників.

Під час Першої світової і громадянської війн значна части-
на Н., особливо з Верхньодніпровської частини К., виїхала в 
ін. місця. Особливо негативно на стан Н. сіл впливали рейди 
махновців, які нещадно грабували. Голод 1921–23 посилив 
переселення Н. до міст, Німеччини і Америки. До ідеї Укр. 
державності більшість місц. Н. ставилася байдуже. Фактично 
на 1926 , порівняно з 1897, к-ть Н. в Криворізькому окрузі 
зменшилася майже вдвічі – з 21 тис. до 10,2 тис. 

У черв. 1924 проведено обстеження Н. колоній округу. 
Колоністи з Високопілля (892 двори) були незадоволені анти-
релігійною пропагандою і виказували бажання отримати біль-
ше землі для своїх г-в – від 16 до 32 дес. Подібні побажання 
виказали і жителі Маріуполя (507 дворів) і Олександрівки 

Шолохівського р-ну. У цей час серед Н. молоді отримав роз-
виток т. зв. “бапсомол” – спроба об’єднати ідеї комсомолу і 
протестантського віровчення.

Влітку 1925 окружний виконком ставив питання про 
створення Н. Високопільського р-ну, але у зв’язку з його 
передачею на поч. 1926 Херсонськогму округу, цей проект 
не реалізувався. У 1925 було вперше орг-но курси перепід-
готовки Н. вчителів з метою відкрити початкові шк. у всіх Н. 
селах округу.

На 1 січ. 1925 у Криворізькому окрузі знаходилися такі 
Н. поселення:

  Нас. пункт Г-в Жителів
(чол./жін.)

Кри- 
ниць

Млинів 
та ін.

Освіт. 
закл.

Мед. 
закл.

Апостолівський р-н, Високопільська сільрада

Високопілля 
(Кронау)

87 730 (360/
370)

87 1 млин 2 шк. 1 амб.

Брусилово 
(Збенфельд)

514 320 (153/
167)

75 – 1 шк. –

Князівна 
(Фірстен-
фельд)

198 4535 (256/
279)

81 1 кузня 1 шк. –

Краснояр 
(Шенталь)

95 480 (230/
250)

56 1 бричеч. 1 шк. –

Любомирівка 
(Фірстенсталь)

66 375 (185/
190)

64 1 масло-
з-д. 1 
бричеч.

1 шк. –

Мар’янівка 
(Мангельм)

60 330 (155/
175)

50 – 1 шк. –

Нікольське 
(Ніколайталь)

113 530 (250/
280)

160 1 млин, 1 
кузня

1 шк. –

Ольгіно 
(Ейгейталь)

35 275 (135/
140)

38 – 1 шк. –

Потьомкіно 
(Ландау)

92 342 (149/
193)

60 3 млини, 
1 кузня

1 шк. –

Апостолівський р-н, Грушевська сільрада

Миколаївка 
(Ніколайталь)

28 1 4 0  ( 6 1 /
79)

29 – – –

Апостолівський р-н, Іванівська сільрада

Братський 
(Салфельд)

27 1 1 5  ( 4 8 /
67)

9 1 кузня – –

Госфельд 15 68 (37/31) 6 – – –
Грінфельд 8 46 (20/26) 8 – – –

Суворовка 
(Егейсфельд)

90 552 (292/
260)

71 1 млин, 3 
кузні

1 шк. –

Апостолівський р-н, Новосеменівська сільрада

Новосеме-
нівка 
(Симонс-
фельд)

87 494 (249/
245)

80 – – –

Апостолівський р-н, Божедарівська сільрада
Новомихай-
лівка 
(Марієнгейм)

66 465 (218/
247)

70 – – –

Олександробілівська сільрада

Катеринівка 2 20 98 (45/53) 9 1 вітряк – –

Божедарівськ. Катеринівська сільрада

Катеринівка 22 1 0 6  ( 4 9 /
57)

– – – –

Денгауера 8 45 (21/24) – – – –
Кудашівка 
(нім. і укр.)

30 1 5 5  ( 7 5 /
80)

7 1 теплов. – –

Ольгофельд 
(нім. і укр.)

23 1 3 6  ( 6 9 /
67)

20 – – –

Милорадівка 34 2 0 8  ( 9 8 /
110)

24
1 теплов. 
млин, 
1 вітряк, 
1 кузня

– –

Долинський р-н, Березовська сільрада

Протопопівка 55 1 8 3  ( 9 1 /
92)

15
2 тепл. 
млина, 
2 масло-
бойні, 
1 кузня

1 шк.   –

Криворізький р-н, Грінфельдська сільрада
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Грінфельд 
(Зелене Поле)

81 536 (268/
268)

54

2 тепл. 
млини, 
1 кузня, 
2 
вітряки, 
1 
майсте-
рня с-г 
знарядь

1 шк. 
1 хата-
чита-
льня, 1 
б-ка

–

Штейнфельд 128 672 (323/
349)

55
2 тепл. 
млини, 1 
вітряк

1 шк., 
1 хата-
чита-
льня

–

Михайлівський р-н, Іванівська сільрада

Штейнбах 17 65 (29/36) 10 1 вітряк – –

Софіївський р-н, Новохортицька сільрада

Нова Хортиця 92 432 (192/
191)

6

1 крупо-
рушка, 
2 тепл. 
млини, 
2 
вітряки, 
1 кузня

     – –

Водяне
64 370 (181/

189)
10 1 кузня, 

1 вітряк
1 шк. –

Широківський р-н, Авдотьєвська сільрада

Марійнфельд 14 1 1 6  ( 5 6 /
60)

9 – – –

Широківський р-н, Олександрівська сільрада

Свистуново 36 201 (103/
98)

25 – – –

Шолохівський р-н, Катеринівська сільрада

Катеринівка 54 245 (110/
135)

21 2 вітря-
ки, 
1 кузня

1 шк. 1 
ліка-
рня 

Долгенька 12 77 (31/46) 7 – – –

Кисличевате 34 232 (117/
115)

– 2 вітряки
1 шк., 
1 хата-
чита-
льня

1 л/п

Шолохівський р-н, Катериномихайлівська сільрада

Старо-
заводське

55 272 (137/
135)

24 1 вітряк, 
1 кузня

– –

Долгенька 
(нім. і укр.)

32 1 5 1  ( 6 8 /
83)

– – – –

Шолохівський р-н, Лошкарівська сільрада

Христофорівка 33 1 5 1  ( 8 0 /
71)

8 – – –

Шолохівський р-н, Миропільська сільрада

Миропіль 69 317 (151/
166)

53
1 тепл. 
млин, 1 
вітряк, 1 
кузня

– –

Новософіївська сільрада

Новософіївка 30 1 7 7  ( 9 0 /
87)

30 – 1 шк. –

Олексан-
дрівка 1

17 96 (41/55) 14
–

1 
лікбез, 
1 хата-
чита-
льня

–

Олександро-
піль

117 511 (233/
278)

101 –
2 шк., 
1 хата-
чита
льня

–

Шолохівський р-н, Новософіївська сільрада

Катеринівка 2 19 1 3 3  ( 6 3 /
70)

18 – 1 
лікнеп

–

Іванівка 25 1 2 8  ( 5 7 /
71)

20 – 1 шк. –

Маріаполь 73 
374 (172/
202) 89

1 тепл. 
млин, 2 
вітряки

1 
лікнеп, 
1 шк.

–

Мар’їне 47 1 9 3  ( 8 9 /
104)

15
1 тепл. 
млин, 1 
вітряк

–
–

Ольгіно 20 1 2 8  ( 6 6 /
62)

20 1 кузня 1 шк. –

Петрівка 94 451 (204/
247)

115
3 
вітряки, 
1 кузня

1 шк., 1 
хата-
чита-
льня, 
1 
лікнеп.

У 1925/26 багато Н.-менонітів у зв’язку з релігійним і екон. 
утиском з боку рад. влади переселилися до Америки.

У серп. 1927 прийнято рішення про відкриття Н. с-г шк.. 
в с. Зелене. У кін. 1929 до Кривого Рогу з Москви прибуло 
400 Н.-менонітів, які спробували виїхати за кордон. Серед 
них були і вихідці з ін. округів України (Конотопського, Мелі-
топольського). Вірогідно, що їх знову розселили по колиш. 
місцям проживання та Н. селах округу.

22 січ. 1930 пройшла ініційована владою 1-а окружна кон-
ференція Н. сіл, на якій було прийнято резолюцію про перехід 
на суцільну колективізацію. Для прискорення колективізації 
було виділено насіння на засівну кампанію слабим колекти-
вам, трактори і коні на оранку, кредитів у сумі 45 тис. крб. і 25 
тис. крб. на допомогу бідноті і батракам, надано продовольчу 
поміч, відкрито дитячі садки, курси по с-г спеціальностям 
тощо. У результаті вказаних заходів і адм. тиску більшість г-в 
було колективізовано до кін. берез. 1930. Через деякий час 
заможні г-ва було розкуркулено і вислано на Північ. 

Велику частину Н. було репресовано у 1937–38 по звину-
ваченню у зв’язках з Німеччиною. Так, всіх 18 випускників 
Зеленопільської шк. заарештували на випускному вечорі у 
черв. 1938. більшість репресованих загинула у концтаборах 
від непосильної праці.
Дж.: Описание населенных мест Екатеринославской губернии на 1 
января 1925 г. Екатеринослав, 1925, с. 276–379; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 
1436, А. 129; Там само, С. 1864, А. 56–62; Там само, С. 1995, А. 17; Там 
само, Ф. 4081, Оп. 1, С. 1, А. 70; Там само, С. 3, А. 156; ЦДАВОВУ, Ф. 1, 
оп. 4, С. 77, А 129; Там само, Оп. 6, С. 478, А. 46 зв., 47.
Літ.: Падалка Л. Землевладение немцев – бывших колонистов в 
Хрсонской губернии. Херсон, 1891, с. 2–49; «Красный Горняк», 1925, 
31 июл., 11 авг.; Так саме, 1926, 12 янв.; “Червоний Гірник”, 1930, 22 
січ., 1 берез.

 Нова економічна політика (НЕП) – екон. політика, про-
голошена 10-м з’їздом РКП(б) у берез. 1921, на зміну курсу 
воєнного комунізму, який довів до цілковитої руїни нар. г-во 
і викликав невдоволення всіх шарів суспільства.

Особливістю Н. було синхронне функціонування закладів 
торгівлі, пром. підпр-в, кустарних промислів, селянських при-
ватних г-в. Правляча партія до приватного підприємництва 
ставилася залежно від політико-екон. завдань моменту. У 1-й 
пол. 1920-х місц. органи влади навіть сприяли розвиткові при-
ватного сектору, про що свідчать десятки рішень і постанов 
окружного виконкому, направлені на його розгортання. Але 
засновані особисті підпр-ва були, по суті, безперспективни-
ми у державі, що конституційно скасувала право приватної 
власності. Державні органи влади згодом почали всіляко об-
межувати темпи розвитку приватного сектору з 2-х основних 
причин: по-перше, не допустити появи серйозної конкуренції 
у галузі торгівлі, с-г вир-ва; по-друге, зробити неможливим 
його структуризацію за адм.-тер. принципом з відповідною 
вертикальною сис-мою самоуправління.

Формування мережі закладів приватної торгівлі, крім 
ініціативи населення, було наслідком регулятивної політики 
влади. Існувала 5-розрядна схема власних торгових закладів, 
яка постала внаслідок виявлення суб’єктів оподаткування 
та вибірковості патентів на особисту торгівлю. Структура 
власників торговельних і пром. підпр-в у 2-й пол. 1925 мала 
у Криворізькому окрузі такий вигляд: власники 1-го розряду 
– 623 (25,6 %); власники і співвласники 2-го розряду – 588 
(24,2 %); власники 3-го і 4-го розрядів – 481 (19,8 %); власники 
торговельних підпр-в 4-го і пром. 5–7 розрядів – 93 (3,8 %); 
власники торговельних підпр-в 5-го і пром. 8–12 розрядів 
– 24 (1,0 %). Крім вказаних, об’єктами оподаткування були 
власники будівель – 553 (22,7 %), орендарі міського майна 
– 3 (0,04 %), ін. – 50 (2,06 %). 

Розподіл платників податку у 2-й пол. 1925 був таким: до 
500 крб. Прибуток  мали 440 осіб (25,2 %); від 500 до 600 крб. 
– 479 (27,4 %); від 600 до 800 крб. – 345 (19,8 %); від 800 до 
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1000 крб. – 187 (10,7 %), від 1000 до 1200 крб. – 130 (7,4 %); 
від 1200 до 1600 крб. – 94 (5,4 %); від 1600 до 2000 крб. – 29 
(1,7 %); від 2000 до 2500 крб. – 18 (1,05 %); від 2500 до 3000 
– 3 (0,15 %); від 3000 до 3500 крб. – 6 (0,3 %); від 3500 до 4000 
– 8 (0,5 %); від 4000 до 4500 – 1 (0,05 %); від 4500 до 5000 – 2 
(0,1 %); від 5000 до 6000 – 2 (0,1); від 6000 до 8000 – 1 (0,05 
%); понад 8000 – 2 (0,1 %). На приватну торгівлю у Криво-
му Розі і Нікополі було вибрано 669 патентів всіх розрядів, 
в тому числі 1 – 200,2 – 267 і в сільс. місц. 1137, причому на 
1 і 2-й розряди 270 і 570. Тобто, переважна більшість при-
ватників не використовувала найманої праці. Пром. патентів 
1–12 розрядів вибрано 185 по містах, всі 1–6 розрядів. На 
особисті пром. заняття взято в містах 690 патентів і 753 по 
селах. Так. чин., вважати місц. приватних підприємців дріб-
нокапіталістичним елементом немає підстав, оскільки вони 
у переважній більшості не експлуатували найманих робіт-
ників для одержання прибутку. Власники цензових підпр-в 
складали бл. 6 % від всіх підприємців приватного сектору. 
Денаціоналізація пром-ті виявилася приватизацією дрібних 
ф-к, з-дів, млинів, які були реквізовані, однак не потрапили 
до держ. реєстру націоналізованих підпр-в. Вона торкнулася, 
гол. чин., закладів харчосмакової пром-ті, які після націо-
налізації та в умовах госп. руїни були бездіяльними. Тобто, 
збиткові і законсервовані підпр-ва держава передавала в 
оренду приватним особам. На правах фактичної власності 
перебувало бл. третини підпр-в, а решта були орендними. 
(Див. Місцева пром-ть).

Кустарні промисли представляли соціально-екон. тип г-ва, 
а не капіталістичний уклад вир-ва. Будучи найчисельнішою 
групою підприємців, кустарі, особливо на селі, уособлювали 
професійну групу, яка задовольняла попит населення на 
засоби вир-ва, компенсуючи їх брак у державі. Продукція 
кустарної пром-ті становила 2/3 приватного сектору, але її 
частка у загальнопром. вир-ві Криворізького округу була не-
високою, тому вона не могла бути загрозою держ. сектору, 
а лише підтримувала його. У 1925 патенти на особисті пром. 
заняття у Криворізькому окрузі було вибрано 3 959 особами, з 
них приватниками – 3864; на відкриття пром. закладів видано 
864 патенти, з них 831 – приватникам, на зернопереробні 
підпр-ва, гол. чин., млини, отримано 1466 патентів, з них 
приватниками – 1279. Всього на промисли і пром. підпр-ва 
видано 6289 патентів, з яких 5 974 – приватникам.

Селянські індивідуальні г-ва, яких у Криворізькому окрузі 
нараховувалося 102 489 із загал. к-ті 102 679 по своїм соці-
ально-екон. ознакам, були приватними с-г підпр-вами, хоча не 
всі мали фермерський тип. До останніх ми можемо віднести ті, 
які володіли наділом понад 15 дес., вони становили лише 3,1 
%. Для таких г-в були характерними виробнича спеціалізація, 
багатогалузевий принцип діяльності, технологія с-г вир-ва, 
сімейна орг-ція праці, поєднання в особі селянина-господа-
ря рис та ознак виробника, продавця, керівника підпр-ва та 
юридичної особи.

Згортання НЕПу розпочалося у 1928–29 і продовжувалося 
у наступні роки.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 112; “Статистика Криворіжжя”, 
1925, № 2, с. 34–36; Таке саме, 1927, № 1, с. 34–37.
Літ.: Сушко О.О. Становлення та функціонування приватного підпри-
ємництва в Україні періоду НЕПу (1921–1929): історико-теоретичний 
аспект. А/р к.і.н., 2004.

 “Новий театр” – приватний т., а згодом – і кінозал. По-
будовано на поч. 20 ст (1911). У 1913 дир. був Візенберг і 
Трушевський. Розташовувався на вул. Миколаївська (нині 
Леніна), у місці її претину з вул. Церковною (нині Калініченка). 
Будівля не збереглася. У 1917 у “Н.т.” часто демонструвалися 
кінофільми, збір від яких йшов на користь громадських благо-
дійницьких орг-цій.
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Адрес-календарь. Кре-
менчуг, 1914; «Известия Криворогского Совета», 1917, № 4, май; № 
15, июл.

Нові обряди – Див. Обряди нові.

Новокриворізька волость – адм.-тер. одиниця Криво-
різького повіту (1919–23). У трав. 1920 працювало 2 аптеки і 
2 фельдшерські пункти, 5 шк., 10 викладачів, заняття велися 
24 год. на тиждень, учнів 450. Б-ки не було, 5 читалень і 5 
хат-читалень, які працювали щоденно по 2 год. Було 3 само-
діяльні театри, які ставили укр. вистави, 2 клуби. Партійний 
осередок з 6 осіб орг-вав Краснощок. Відношення населення 
до комуністичної партії негативне. Відчувалася значна недо-
стача медичного персоналу і медикаментів.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, С. 329, А. 21.

Новокриворізького комбінату курган. Досліджено у 
1982. Насип частково зруйновано при проведенні земляних 
робіт. Знайдено 9 поховань доби міді-бронзи. Основне по-

ховання (сер. 3 тис. до н.е.) було перекрите вапняковою ан-
тропоморфною стелою. У похованні № 4 на уступах лежало 
4 дерев’яних колеса від воза.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 96. 

“Новокурське” – поселення доби пізньої бронзи, роз-
ташоване на відстані 2 км на пд. від однойменного села 
Широківського р-ну. Приблизні розміри 0,4 км х 0,28 км, 
орієнтовано во осі Пн.–Пд. Знаходиться на терасі лівого 
берега р. Інгулець. З поверхні землі піднято уламки ліпних 
посудин, прикрашених наліпними і відтягненими валиками, 
косими насічками, круглими отворами під вінчиками до 5 мм 
в діаметрі, а також знаряддя з каменю: тертушки, точильні 
камені, товкач.
Дж.: НА КІКМ, КДФ–12670, Звіт КІКМ про розвідки в Широківському 
р-ні за 1984.

Новомиколаївська волость – адм.-тер. одиниця Криво-
різького повіту (1919 – берез. 23). На поч. берез. 1921 було 
1 419 г-в, які мали 2 540 дес. землі. Населення складалося 
з 4 765 чол. і 5 645 жін. Аптек і лікарень не було, працював 
1 лікар і 3 фельдшери. Газ. і літ. на рос. мові поширювалося 
в 3 рази більше, ніж на укр. У 3-х початкових шк. було 9 ви-
кладачів і 179 учнів, які займалися 24 год. на тиждень. У б-ці 
нараховувалося 444 книжки. Читальню відвідувало в серед-
ньому 870 осіб на тиждень. Самодіяльний театр ставив укр. 
і рос. вистави. Клубів не було. Відчувалася гостра недостача 
медикаментів, літ. та періодики.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, С. 329, А. 32.

Новоросійська губернія – 1). Адм.-тер. військ. одиниця, 

План і розріз основного поховання кін. 3-го тис. до н. е. 
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створена рос. урядом у 1764 на півдні України з центром у 
м. Кременчук. Після ліквідації Запорізької Січі землі Криво-
ріжжя з 1775 до 1783 були у складі Інгулецького повіту, що 
відносився до Н.г. Після ліквідації Н.г. територія Криворіжжя 
увійшла до складу Катеринославського намісництва.

2). Адм.-тер. одиниця, створена у груд. 1797 з більшої 
частини ліквідованого Катеринославського намісництва з 
центром у м. Новоросійську (Катеринослав). У верес. 1797 
Н.г. поділено на 12 повітів. Землі суч. Криворіжжя опини-
лися у складі Катеринославського та Херсонського повітів. 
Указом від 8 жовт. 1802 Н.г. розділено на 3 г.: Миколаївську, 
Херсонську, Таврійську. Спочатку (1802) пд.-зх. частина 
Криворіжжя знаходилася у складі Миколаївської г., яку з 15 
трав. 1803 перейменовано на Херсонську. Пн. частина краю 
була у складі Катеринославського повіту до 1805.
Літ.: Государственный архив Днепропетровской области. Путеводи-
тель. Днепропетровск, 1987, с. 276–277.

Новоросійське товариство кам’яновугільного, залізо-
робного і рейкопрокатного виробництва. Засновано Дж. 
Юзом у 1869. У 1885 Н.т. взяло в оренду у селянина Лихмана 
на 60 років ділянку землі 980 дес. біля с. Гданцівка і у тому ж 
році розпочало розробку руди кар’єром. У 1-й рік сукупний 
видобуток склав 6 840 т, а у 1886 – 11 682 т. У 1886 у ме-
жах Верхньодніпровського повіту, у поміщика Білокрисенка 
куплено 1 тис. дес. землі по 180 крб. за дес. У 1887 на Біло-
крисівському (Новоросійському) рудн. видобуто 6,47 тис. 
т руди. На Н.т. рудн. в 1888 вже діяло 2 парових машини 
загальною потужністю 22 к.с., видобуто 34,5 тис. т. руди при 
85 гірничих і 117 допоміжних робітниках. У 1890 пущено 3-ю 
парову машину, а видача досягла 129,3 тис. т. Роботи на Лих-
манівському рудн. було призупинено у 1889 через дорожнечу 
доставки руди на залізницю. У 1895 на Н. рудн. працювало 6 
парових машин загал. потужністю 66 к.с.

Н.т. одне з перших застосувало для розкривних робіт 
екскаватора (1896). У 1903 відновлено видобуток на Лихма-
нівському рудн. Тоді ж на Н. копальні було вперше у Крив-
басі пробурено свердловину на глибину понад 100 м. Вона 

показала, що запаси руди продовжувалися на цьому рівні. 
У 1907 видобуто 81,9 тис. т. руди, яка дала Н.т. прибутку 41 
848 франків. У 1913 видобуток склав 219,6 тис. т. У цей час 
управляючим рудн. був Сергій Єгорович Зимовський, його 
заступником – Едуард Карлович Фукс, завідуючим рудн. 
– Костянтин Семенович Шишкін, штейгером – К.С. Сєровіков, 
бухгалтером – Г.С. Коломацькій, лікарем – А.І. Войнік.

У 1914 видобуто 110,1 тис. т., у 1915 – 88,5 тис. т., у 1916 
– 83,9 тис. т.

На поч. 1916 більшість акцій Н.т. при сприянні французьких 
підприємців було продано рос. т. по виготовленню снарядів 
і воєнних припасів “Парвіаєнт”. Значна частина акцій пере-
йшла до французького капіталу. Видобуток руди припинено 
у кін. 1917.
Літ.: Долинский Л. Статистические сведения за 1886 и 1887 год по 
юго-западному округу. В ж. «Горный Журнал», т. 4, 1888.; Його ж, 
Статистические сведения за 1887 и 1888 по юго-западному округу. 
В ж. «Горный Журнал», № 4, 1889; Горнозаводской листок», 1913, № 
15; Томилин В. Обзор железорудного р-на Кривого Рога. В ж. «Горное 
дело», 1920, № 5; Адресная книга горных предприятий Юга России. 
1915. Х., 1915, с. 83.

“Новоросійського” рудника парк. Створено на поч. 20 
ст. Розташовувався за мостом через Саксаганську гілку Ка-
терининської залізниці. Примикав до будівлі рудничної шк., 
мав пл 4 га. Гол. породи дерев: клен ясенелистий, берест пе-
ристовітвистий, в’яз. Алеї перетиналися під прямими кутами, 
на перехрестях розташовувалися клумби. Був танцювальний 
майданчик і сцена для духового оркестру, вздовж алей було 
встановлено лавки для відпочинку. 

Після революції П. прийшов у запустіння. На поч. 1930-х 
його було відновлено – висаджено клени, берести, гледичію, 
в’язи листуваті, білу шовковицю.
Літ.: «Красный Горняк», 1927, 21 окт.; “Червоний Гірник”, 1936, 29 
трав.

Новоросійського товариства рудник. Знаходився на 
Пн–Сх. від Ростковського рудн. (“Жовтневий”), на відстані 1 
км від ст. Вечірній Кут. У 1885 Н.т. взяло в оренду на 24 роки, 
а після її закінчення купило 1 180 дес. землі, надра якої згідно 
з тогочасними підрахунками включали бл. 250 млн. пуд. руди. 
Вона залягала у вигляді 3-х гнізд, паралельних між собою, 
вони відносилися до 3-х рудних пластів: Саксаганського № 1 і 
№ 2 та Глієватського. З них пласт № 1 розроблявся до початку 
кризи 1901, а потім роботи було припинено. На той час тіль-
ки-но закінчено розвідки Глієватського пласту. Найбільший 
видобуток здійснювався, гол. чин., на пласті № 2. Розробку 
Н.т. віддало з підряду Давиду Перрі, який також орендував 
у т. для с-г робіт земельну ділянку, вільну від рудн. споруд. 
Для видобутку руди, що була прикрита наносами товщиною 
7–21 м, використовувався великий кар’єр, довжиною 1 278 
м. Пласт потужністю від 2,6 до 43 м мав падіння на Пн–Зх 
під кутом 60° – 80° . Кар’єр було обладнано 9 підйомниками, 
7 з яких мало від 10 до 40 к.с. належали Д. Перрі і були вста-
новлені на лежачому боці для видобутку руди, а 2 потужністю 
40 к.с. кожен, належали Н.т. і були встановлені на висячому 
боці для зйомки кварцитів з метою підготовки розробки руди 
у майбутньому, не утруднюючи її видобуток на поточний час. 
По видобувній спроможності, яка досягала 30 млн. пуд. на рік, 
р. був одним з найбільших у басейні. До нього було проведено 
під’їзну колію довжиною 4,8 км, на якій експлуатувалося 2 
власних паровози. Крім того, для перевезення вагонеток по 
вузькоколійці, р. мав ще 2 “кукушки”. У 1898 на р. при 75 по-
стійних робітниках було видобуто 1,5 млн. пуд. руди на суму 
75 тис. крб. Продажна ціна склала 5 коп. за пуд. У 1913 р. 
досяг продуктивності 13 млн. пуд., у 1914 – 6,7 млн. пуд., у 
1915 – 5,4 млн. пуд., у 1916 – 8,7 млн. пуд., у 1917 – 6,0 млн. 
пуд. у 1918 - 0,3 млн. пуд., 1919 - 0,0. На р. у 1913 числилося 
800 робітників, у 1917 – 864. 

1-й Саксаганський пласт на 1913 був зафіксований у 2-х 
місцях довжиною 105 і 42 м по простиранню і потужністю від 1 
до 17 м. 2-й Саксаганський пласт являв собою серію окремих 
вздувань аналогічної потужності. Простирання всіх пластів 
Пн–Сх., падіння – Зх., 50 ° для 1-го Саксаганського пласта і 
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від 40 ° до 70 ° – для 2-го та бл. 40 ° для Глієватського.

Руда у значній мірі грудкувата (60 %) по складу мала: 1-й 
сорт – 62–66 % заліза, 0,013 % фосфору, 3 % кремнезему; 
2-й сорт – 58–61 %, 0,036 % і 12–14 % відповідно; 3-й сорт 
– 54–57 %, 0,036 %, 15–17 % відповідно. Запас руди, підго-
товленої для виїмки, складав 15 млн. пуд., з яких 10 млн. пуд. 
призначалися до видобутку відкритими роботами. 

2-й Саксаганський пласт розроблявся кар’єром, а 1-й 
Саксаганський і Глієватський – підземним способом. Глибина 
кар’єру досягала 20–25 м. Шахт на р. було 5, всі вертикальні, 
глибиною від 41 до 72 м. Роботи в шахтах, як підготовчі, так 
і очисні, велися на глибині 25–50 м. Очисна виїмка проводи-
лася камерами. Підйом (1913) забезпечувався 7 паровими 
підйомниками загал. потужністю 345 к.с. і 4 кінними бараба-
нами. Водовідлив був виключно паровий, за допомогою 14 
насосів загальною силою 120 к.с. Буріння шпурів проводилося 
вручну і лише на невеликій частині підготовчих робіт засто-
совувалися пневматичні відбійні молотки для забезпечення 
яких стислим повітрям встановили 2 компресори: 1-й з 
паровим двигуном в 10 к.с. і 2-й з приводом від нафтового 
двигуна потужністю 30 к.с. Для проведення ремонтних робіт 
на р. було обладнано кузню на 2 горни і механічні майстерні 
на 3 токарних, 1 стругальний, 2 свердлильні і 1 болторізний 
станки, які приводилися в рух нафтовим двигуном в 4 к.с. і 
паровою машиною в 4 к.с. Силове г-во Н.т.р. було виключ-
но паровим і децентралізованим. Всього діяло 12 парових 
котлів із загал. пл. нагріву 517 м2. Для освітлення рудничних 
будівель було встановлено динамо-машину, яку приводив у 
рух локомобільний двигун потужністю 10 к.с. 

Робітників разом зі сторожами у 1920-му було 100 чол. 
Більша частина обладнання (машини і котли) збереглися, 
хоча знаходились у запущеному стані. Техн. споруди сильно 
постраждали, борти кар’єрів місцями осіли. Під естакадами р. 
на кін. 1920-го знаходилося 1 723 млн. пуд. руди. Відновлено 
р. у 1926. Згодом він отримав назву ім. Фрунзе (див. Фрунзе 
імені рудн.).

Новостародубський район – адм.тер. одиниця у складі 
Криворізького округу з 1925 по 1930. Приєднано до Криво-
ріжжя у серп. 1925 у результаті розформування Олексан-
дрійського округу. Включав 8 сільрад, 29 населених пунктів, 
18 681 жителя, 3 536 г-в, 33 694 дес. землі, з якої 5 984 дес. 
орендувалося. Н 1 г-во в середньому припадало 7,5 дес. Г-ва 
поділялися: 1663 незаможних, 1 752 середніх, 121 заможне. 
Був 1 колгосп, 1 комуна, 1 сільгоспспілка. Без робочої худоби 
було 599 г-в, з 1 конем – 892, з 2-а – 1 730, з 3-а та більше 
– 583. Парових млинів 3, споживчих кооперативів 5, 3 – с-г. 
Комсомольських осередків 3, що об’єднували 136 осіб, проф-
спілок 4 (109 чл.). 
Релігійних громад 
6, з них  єванге-
лістів 1. У деяких 
селах до 90 % мо-
лоді відвідували 
церкву або були 
чл. сект.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 
1, С. 2128, А. 20.

 
« Н о в о у к р а -

їнка» – курганна 
група з 8 насипів, 
що витягнулися 
ланцюгом з Зх. на 
Сх. між Централь-
ним кладовищем і 
мкр. «Східний». 4 
кургани дослідже-
но в 1978, 1981 і 
1988. У 1978 ар-
хеолог Михайлюк 
Г.Г. розкопав кур-

ган «Катеринівка», який мав 2 вершини (Довга могила). 
Розкопки кургану 2, що був на тер. кладовища, здійснено у 
1981, а у 1988 досліджено кургани 1 і 3. В кургані 2 виявлено 
5 поховань різних епох. В одному з них, що відносився до 23 
ст. до н.е., знайдено амулет з обробленого людського зуба. У 
курганах 1 і 3 зафіксовано 10 могил. З цікавих знахідок слід 
назвати першу на Криворіжжі кістяну молоточковидну шпиль-
ку з захоронень ямного часу і глиняну чашу з катакомбного 
поховання 21 ст. до н.е.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 94, 103.

Нормування праці – встановлення міри затрат праці по 
виготовленню одиниці виробу чи виконаного обсягу роботи 
у визначених організаційно-техн. умовах. Н.п. – одна з важ-
ливих складових частин наукової орг-ції праці.

На 1923 по Кривбасу відношення допоміжних робітників до 
гірників підземних і поверхових складала 239 %, а до загал. 
к-ті працюючих – 70 %, число службовців до числа робітників 
– 13 %. У результаті такої диспропорції постійно відбувалася 
перевитрата фінансів по зарплаті. Після здійснення заходів 
на 1 січ. 1924 співвідношення допоміжних робітників до гір-
ничих було доведено до 112 %, по відношенню до загал. к-ті 
працюючих – до 48 %., а службовців до робітників – до 9,1 %. 
У результаті продуктивність по видобутку руди збільшилася 
на 100 %, по пустих породах – на 72 %, а загал. к-ть гірників 
зросла на 24 % (з 2 278 до 2 814). Продуктивність у кін. 1923 
на одного гірника по відношенню до 1913 склала 79 %, на 
одного загал. працівника – 51 %.

По держ. підпр-вах валовий виробіток за 1-й квартал 
1925/26 в Криворізькому окрузі склав 5 302 675 крб. при 17 
287 зайнятих робітниках. Один робітник у місяць давав про-
дукції на суму 102 крб. У 1-у кварталі 1926/27 промисловість 
виробила продукції на 8 594 262 крб., зростання склало 162 
% від попереднього року. Один робітник виробляв на 157,3 
крб. (144 %). 

Негативним явищем була велика плинність кадрів (30 %), 
і прогулів (бл. 12 %). Продуктивність п. бурильника у жовт. 
1925 склала 1 884 пуд., лопаточника – 700 пуд., що на одного 
робочого по гірничому відділу давало 265 пуд., а на одного 
робочого по рудн. – 163,8 пуд. У жовт. 1926 виробіток буриль-
ника за зміну склав 2 838,7 пуд., лопаточника – 779,7 пуд., але 
на одного по гірничому відділу – 247 пуд., а по рудн. – 135,6 
пуд. Тобто, знову збільшилася к-ть обслуговуючого персо-
налу. Результативність п. на одного робітника по гірничому 
відділу в 1926/27 склала 1,93 т, у 1927/28 – 1,65 т, у 1928/29 
– 1,79 т. Гол. причинами повільного зростання продуктивності 
були: погана трудова дисципліна, прогули, зайва допоміжна 
робоча сила, простої (50 % робочого часу), використання 
провідних робітників не за фахом, хиби в Н.п. 

Стан з Н. виробітку і встановленням розцінок був слабким 
місцем і у 1930-ті. Так, під час перевірки бригадою ВУСПС у 
1933 виявилося, що часто норми і розцінки нормувальники і 
десятники встановлюють “на глазок”. Визначені ліміти недо-
виконувалися за рахунок чисельних аварій, нераціональної 
орг-ції п., поганого інструктажу перед роботою. Так, на шахті 
“Комунар” у січ. норму не виконало 26,4 % робітників, у квіт. 
– 44,6 %, у трав. – 58,1 %. Реально виходило, що більшість 
робітників допоміжних цехів отримували зарплату вище, ніж 
робітники основного гірничого відділу. Так, конюх 3-го розря-
ду отримував 6 крб. 78 коп. за зміну, а гірник 6-го розряду – 5 
крб. 75 коп. Це пояснювалося тим, що основні робітники через 
неполадки багато часу простоювали, а ремонтники підсобних 
цехів отримували високу зарплату. Часто величину зарплати 
встановлювали в конторі, керуючись ін., ніж реальний виро-
біток критеріями. Подібна практика зрівнялівки, відірваності 
від реальної продуктивності п. породжували байдужість до 
її кінцевих результатів, що протягом тривалого часу сприяло 
постійному невиконанню показників по зростанню продуктив-
ності п. по Криворізькому басейну.
Дж.: Отчет о деятельности Полномочного Представительства ЦК ВСГ 
на Украине и в Крыму за 1923. Х., 1924, с. 42–47; Спілка гірників СРСР. 
Звіт про роботу за два роки 1927–1929. Х., 1929, с. 87–88.
Літ.: Златопольский И. Поднять профсоюзы Криворожья на борьбу 

Поховання 5 кург. 2, катакомбна культура, 
19-18 ст. до н.е.



Історична енциклопедія Криворіжжя465
за руду. Х., 1933, с. 21–25.

Нотаріус. Нотаріат – установа для укладання чи засвід-
чення правових актів з наданням їм публічної сили.

У 1880 Криворізьке волосне правління звернулося до Хер-
сонського повітового земства з проханням відкрити в містечку 
Н. контору. 24 жовт. 1882 Кривий Ріг було включено до списку 
населених пунктів, де повинен бути Н. 1-м Н. (з 1883 по 1887) 
був Є.П. Грязнов, з 1890 по 1911 – В.М.Добровольский, з 1899 
по 1911 – Пантелеймон Данилович Губенко (вул. Вокзальна, 
24), з 1914 по 1916 – Микола Миколайович Федоров. Посаду 
2-го земського Н. введено з поч. 1914 (М. Федоров).

Протягом 1924–25 діяло 2 Н. контори у Кривому Розі і Ні-
кополі, які здійснили 2 121 Н. операції, за що взяли з клієнтів 
10 184 крб, з яких на своє утримання витрачено 1 409 крб., а 
9 575 крб. здано до республіканського бюджету.

У 1926 ці Н. контори здійснили 5 884 Н. дій, за що стягнуто 
зборів на суму 25 836 крб., з яких до місц. бюджету надійшло 
10 538 крб., на утримання Н.к. витрачено 6 432 крб., до рес-
публіканського бюджету здано 8 765 крб. 

У сільс. місцевості, де не було Н.к., їх функції покладалися 
на суди, при яких відкрито Н. столи.
Дж.: Сис-матический сборник постановлений Херсонского уездного 
земства за 1865–1891. Херсон, 1892, с. 702; Сис-матический свод по-
становлений Херсонского губернского земства за 1888–1899 годы. 
В. II. Херсон, 1902; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 37; Там само, Оп. 
3, С, 1289, А. 85 зв.
Літ.: «Известия Херсонской Уездной Земской Управы» , 1914, № 5, 
с. 89; Государственный архив Днепропетровской обл. Путеводитель. 
Днепропетровск, 1987, с. 221.

“Ночі бідноти” – операції, що проводилися в 1920 по 
конфіскації коштовностей, грошей і домашніх речей у за-

НОР-НОЧ
можних громадян Кривого Рогу. Здійснювалася під кер-вом 
повітового партійного комітету з залученням чекістів і мілі-
ціонерів. Акції проходили за чітко визначеним планом: на 
кінцях вулиці виставлялися пости, які нікого не пропускали, 
будинок оточувався, обшук вівся дуже ретельно. Крім грошей 
і коштовностей за ініціативою виконавців часто забирався 
одяг, постільна білизна, пухові речі, взуття, білизна тощо. За-
лишали лише змінний комплект носильних речей, а всі “лиш-
ні” вилучалися без компенсації. Описи велися тільки на гроші 
і коштовності, а речі ділили між собою учасники “Н.б.”. Так, за 
описом, що зберігся, від 12 жовт. 1920, видно, що забрано з 
золотих речей: годинник жіночий, 4 браслети, 2 золотих лан-
цюжки, 2 кільця з брильянтами, 6 кілець, 1 брошка. Срібних 
речей: 2 годинників, 40 ложок, 1 солянка, 2 чайних ситечка, 
14 бокалів і келихів, 1 графин, 6 бокальчиків, 2 браслети, 7 
ножів і виделок, 2 рибні лопатки, 1 лопатка, 1 пряжка. Золотих 
монет: 4 номіналом 10 крб., 5 номіналом 5 крб. Срібла: 774 
крб. різним номіналом. Кредитних білетів і цінних паперів на 
суму 3 113 крб., купюр: 15 номіналом 50 крб., 2 номіналом 
100 крб., облігацій “Займу свободи” на 500 крб., ін. займів 
на 2 780 крб. Крім названого нач. міліції забрав для „потреб 
відділу”: золотий американський медальйон з ланцюжком, 
пару золотих сережок з коштовним камінням, хрест золотий 
великий, обручку, 3 золотих каблучки з зеленими каменями, 
грошей царських 928 крб., денікінських – 10 тис., УНР – 2 850, 
керенок – 280, 3 срібні заколки, бронзову медаль, бронзовий 
брелок з надписом “Давид”, 14 іноземних дрібних монет. 
Цінності було здано до губернського фінансового відділу аж 
у січ. 1922 (крім тих, які взяв нач. міліції).  
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 962, А. 2.


